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RESUMO 

 

A formação de professores pautada nos pressupostos da perspectiva de Educação Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) tem sido amplamente recomendada por pesquisadores da 

Educação em Ciências. Com o objetivo de investigar parte dessa inserção na formação inicial 

de professores de Ciências e Biologia, objetivamos compreender como os licenciandos 

articulam os elementos da tríade CTS nas aulas e nos textos geradores para a elaboração de 

Sequências Didáticas (SD) na perspectiva CTS. A pesquisa de aplicação e natureza qualitativa 

foi realizada com quatro licenciandos em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), em Ilhéus – Bahia, no âmbito da disciplina optativa Educação CTS e 

Formação de Professores. Utilizamos a Análise Textual Discursiva (ATD) para analisar os 

dados oriundos de entrevistas, gravações das aulas e SD elaboradas pelos licenciandos. A 

partir das categorias “Compreensões sobre CTS e suas relações” e “Elementos CTS nas SD”, 

discutimos as contribuições oriundas dessa disciplina. Nossos resultados mostram que os 

licenciandos apresentam elementos em seus discursos e em suas SD que contribuiu para o 

aperfeiçoamento e complexidade de suas compreensões sobre os elementos da tríade CTS, 

sobre formação da cidadania no ensino de Biologia e sobre planejamentos de ensino que se 

aproxima de uma perspectiva crítica. Porém, os mesmos ainda apresentam algumas 

resistências que muito provavelmente advém de sua formação inicial, pautada ainda na 

Ciência como método, na Tecnologia como técnica e produto e na Sociedade como depósito 

de conceitos ou sem relação com a Ciência e a Tecnologia. 

 

Palavras-chave: Formação para cidadania, sequências didáticas, ensino CTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The training of teachers based on the assumptions from the perspective of Education Science, 

Technology and Society (STS) has been widely recommended by researchers of Science 

Education. In order to investigate part of this insertion in the initial formation of Science and 

Biology teachers, we aim to understand how the licenciandos articulate the elements of the 

STS triad in classes and in the generative texts for the elaboration of Didactic Sequences (DS) 

in the STS perspective. The research of application and qualitative nature was carried out with 

four graduates in Biological Sciences of the State University of Santa Cruz (UESC), in Ilhéus 

- Bahia, within the scope of the optional discipline STS Education and Teacher Training. We 

used the Discursive Textual Analysis (DTA) to analyze data from interviews, class recordings 

and DS written by the licenciandos. From the category "Understandings about STS and their 

relationships and of the category STS Elements in DS", we discuss the contributions of the 

developed training process. Our results show that undergraduates present elements in their 

discourses and in their DS that contributed to the improvement and complexity of their 

understandings about the elements of the STS triad, about the formation of citizenship in the 

teaching of biology, and about teaching planning that approaches a critical perspective. 

However, they still present some resistance that most probably comes from their initial 

formation, still based on Science as a method, Technology as a technique and as a product and 

in Society, only a deposit of concepts or without relation to Science and Technology. 

 

Keywords: Formation for citizenship, didactic sequences, CTS teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores de Ciências constitui um campo de pesquisa em constante 

desenvolvimento. Muitas investigações sobre essa temática (FIRME; AMARAL, 2008, 2011; 

FIRME; TEIXEIRA, 2011; CASSIANI; LINSINGEN, 2009; SANTOS; SCHNETZLER, 

2010; MARTÍNEZ PÉREZ, 2012; PRUDÊNCIO, 2013; SILVA, 2014; BINATTO, 2015; 

VACHESKI, 2016; MÜNCHEN, 2016; RAMOS, 2017) têm apontado a inserção de propostas 

curriculares pautadas na abordagem de temas, em particular a Educação Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS), para melhor subsidiar a prática pedagógica dos professores em exercício, 

bem como inserir na formação inicial propostas mais inovadoras que visem problematizar 

aquelas que reforçam um ensino canônico e vertical, além daquelas práticas pedagógicas que 

se destacam como descontextualizadas. 

Dos pesquisadores supracitados, Binatto (2015), Prudêncio (2013) e München (2016) 

evidenciam a importância de uma formação docente alicerçada na perspectiva de Educação 

CTS em busca de elementos que agreguem criticidade, valores humanísticos, reflexão e 

possibilidade de problematização. Em suas considerações elas destacam, inclusive, a 

importância do legado deixado por Paulo Freire para o Ensino de Ciências, indicando que a 

formação inicial necessita de reflexões nesse contexto. 

A Educação CTS se constitui como um campo de pesquisa em processo de 

consolidação no Brasil (ARAÚJO-QUEIROZ; SILVA; PRUDÊNCIO, 2018), tendo 

contribuído para a formação de professores de Ciências desde a década de 1990. Em linhas 

gerais, essa perspectiva busca a formação crítica e reflexiva do cidadão para que esse venha 

adquirir autonomia para resolver e discutir problemas sociais marcados pelo desenvolvimento 

da Ciência e da Tecnologia, bem como ampliar sua participação social para a tomada de 

posicionamento e decisões (SANTOS, 2009, 2011, 2012; AULER, 2002, 2007). 

É emocionante ressaltar o quanto minha trajetória acadêmica tem influenciado minha 

formação como pesquisador, principalmente nessa pesquisa. Desde a graduação, no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Piauí (UFPI), no Campus de 

Bom Jesus, tenho atuado na área de Ensino e concentrado minhas investigações no âmbito da 

pesquisa empírica. Isso logo se revelou pela falta de afinidade com a pesquisa na área 

específica do curso, o que me levou a participar do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid/Biologia) e do Grupo de Pesquisa e Estudos em Ensino de 

Biologia (GEPENBIO). Foi nessas duas instâncias acadêmicas que percebi que um novo 
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horizonte como pesquisador da área de ensino poderia surgir, o que me levou a voltar a 

acreditar no potencial formativo, político e social da Educação pública.  

Foi desta maneira que desenvolvi meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) voltado 

para a Educação CTS, discutindo a presença dessa perspectiva em livros didáticos de 

Biologia, além de acompanhar um professor de Biologia em exercício. Ao ter certeza que iria 

continuar nesta linha investigativa, decidi realizar a seleção do mestrado para uma possível 

orientadora na área de Ensino de Biologia e CTS. Ao chegar à UESC, fui apresentado à 

formação inicial de professores pela orientadora, e, notavelmente, tenho me apaixonado cada 

vez mais por essa modalidade formativa, o que nos tem permitido realizar esse trabalho que 

buscaremos estender até o doutorado. 

Logo, parte dessa dissertação consolida-se como a continuidade de uma lacuna do meu 

TCC, que investigou em que medida o Livro Didático apresentava a perspectiva curricular 

CTS e como o professor de Biologia que participou da pesquisa problematizava as inter-

relações CTS em sala de aula tendo o livro didático como guia. Foi perceptível notar que o 

professor dificilmente problematizava questões de natureza científica, tecnológica e social de 

forma articulada entre si, deixando de considerar, por consequência, o contexto social para 

discutir tais relações. Percebemos, portanto, que o ensino realizado ainda apresentava 

características bem traçadas do modelo propedêutico e vertical, distantes dos objetivos 

propostos pela Educação CTS (ARAÚJO-QUEIROZ, 2016; Idem, et al, 2017). 

A partir desses principais resultados supracitados e sabendo das dificuldades 

encontradas pelos professores da educação básica em promover discussões sobre as inter-

relações CTS no contexto escolar – principalmente por terem recebido, na maioria dos casos, 

uma formação inicial deficitária nesse aspecto – optamos por investigar a inserção dessa 

perspectiva na formação universitária de professores de Biologia. Algumas pesquisas apontam 

(PRUDÊNCIO, 2013; SILVA, 2014; MÜNCHEN, 2016; BINATTO, et al, 2017) apontam a 

necessidade de trabalhar propostas para o ensino por meio de temas na formação inicial de 

professores e defendem a inserção da Educação CTS no decorrer desta. Em torno disso, as 

pesquisadoras revelam e reforçam que a formação inicial ainda encontra-se carente de 

discussões sobre os pressupostos CTS, o que contribuiu com finalização do nosso olhar para o 

desenvolvimento da pesquisa nessa modalidade de formação. 

As discussões sobre essa perspectiva no Brasil almejam propostas de reconfiguração 

curricular, processos de ensino e aprendizagem com foco na conquista de valores 

humanísticos, bem como a formação crítica e reflexiva dos envolvidos, sejam alunos, 

professores ou membros da sociedade civil, pois as proposições pautadas na perspectiva de 
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Educação CTS contribuem para a formação da cidadania destes (SANTOS; SCHNETZLER, 

2010). Algumas outras pesquisas (SÁ; SANTIN FILHO, 2009; CAMBI, 2015; SANTANA; 

CARDOSO, 2015; ARAÚJO-QUEIROZ, 2016) centram-se em desenvolver ou analisar 

materiais e orientações para implementação prática nas escolas e nas universidades. 

Nesse sentido, diferentes práticas de formação sobre essa perspectiva podem ser 

pensadas para o contexto da formação inicial de professores de Ciências e Biologia. É 

importante ressaltar, sobretudo, que a formação de professores tem sido uma das áreas que 

mais tem apresentado contribuições em diferentes sentidos. Se analisarmos, como exemplo, 

os artigos publicados nos últimos dois anos nos periódicos com Qualis A1
1
 em ensino no 

Brasil, somaremos 56 artigos sobre formação docente para um total de 159 publicados, 

constituindo 35,2% das produções da área. 

A pesquisa que constitui esse trabalho de dissertação foi realizada com quatro 

licenciandos em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em 

Ilhéus – Ba, no âmbito da disciplina optativa “Educação CTS e Formação de Professores”, 

ofertada no segundo semestre de 2017. A disciplina teve como objetivos: 

 Caracterizar a Educação CTS e suas diferentes abordagens; 

 Discutir questões sociocientíficas a partir da Educação CTS; 

 Apresentar a função social do ensino de ciências sob a perspectiva da Educação CTS;  

 Problematizar a inserção da Educação CTS na formação inicial de professores. 

No âmbito da disciplina supracitada, a investigação qualitativa (CHIZZOTTI, 2010) 

atendeu algumas etapas independentemente da programação curricular, quais sejam: a) 

entrevistas semiestruturadas com os licenciandos: realizadas pelo pesquisador após a primeira 

aula, com o objetivo de obter as concepções iniciais sobre o conceito isolado e articulado de 

cada elemento da tríade, as relações entre esses conceitos e a formação para a cidadania; b) 

gravação em áudio de todas as aulas: que totalizaram dez encontros, em que se objetivou 

analisar as contribuições da abordagem da Educação CTS para a formação desses sujeitos e; 

c) elaboração de sequências didáticas na perspectiva CTS: realizadas pelos licenciandos com 

o objetivo de identificar a relação entre o discurso sobre a educação CTS nas aulas e o 

material elaborado nessa perspectiva, resultando em planejamentos possíveis para serem 

implementados e trabalhados em suas futuras práticas pedagógicas com enfoque CTS. 

                                                             
1 A área de ensino no Brasil possui duas revistas com Qualis A1 na classificação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a revista Ciência & Educação (Bauru) e Ensaio: 

Pesquisa em Educação em Ciências. 
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No decorrer da disciplina selecionamos alguns textos considerados geradores
2
 

(ANEXO A e B). Os classificamos como geradores porque são estruturados para 

problematizações sobre CTS. Entretanto, um questionamento ainda é muito comum por 

aqueles que não estão muito familiarizados com essa proposta: como diferenciar um material 

estruturado pelos pressupostos da perspectiva CTS de outro não estruturado? 

Entende-se como temática e/ou texto estruturante para a Educação CTS aqueles que 

contemplam as intrínsecas relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade de forma 

multidimensional, sendo geralmente apresentadas por meio de uma temática socialmente 

relevante para discussão e possibilidade de resolução no contexto atual e/ou local, com base 

em um levantamento das informações da existência do tema, seus impactos, repercussões e 

até possíveis ameaças. Ao fazer isso, o texto selecionado também poderá se enquadrar como 

um texto gerador, justamente por apresentar características e possibilidades de discussões que 

reforcem os objetivos das propostas de Educação CTS e da formação cidadã. 

Nosso problema de pesquisa emergiu da inquietação de entender em que medida os 

professores em formação discutiam a articulação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade no 

ensino de Biologia e como inseriam a inter-relação desses elementos em sequências didáticas 

na perspectiva da Educação CTS.  

A partir disso, tivemos a motivação para realizar a presente investigação no sentido de 

compreender outras indagações desdobradas dessa questão geral, quais sejam: a maneira 

como os licenciandos discutem de modo gradual os conceitos de Ciência, Tecnologia e 

Sociedade no decorrer das aulas; a compreensão e a explicação dos licenciandos sobre as 

articulações possíveis da tríade CTS; a relação que esses sujeitos fazem entre CTS, formação 

para a cidadania e ensino de Biologia, e; a forma que os licenciandos poderiam utilizar textos 

geradores para planejarem e elaborarem sequências didáticas na perspectiva CTS. 

Assim, nosso objetivo geral foi compreender como os licenciandos articulam os 

elementos da tríade CTS nas aulas e nos textos geradores para a elaboração de sequências 

didáticas na perspectiva CTS. De forma mais específica, (I) identificar como os licenciandos 

compreendem conceitualmente os elementos da tríade e do processo de formação para a 

cidadania no ensino; (II) discutir a gradação argumentativa (complexidade) das concepções 

                                                             
2 O conceito de texto gerador pode ser encontrado em Santos e Mortimer (2000, p. 122). Os autores 

exemplificam a proposta temática do livro Química na Sociedade (MÓL; SANTOS, 2000). Nesse material (livro 

didático), se introduz o conteúdo específico a partir de um texto gerador, que apresenta, em sua essência, um 

tema de relevância social, problematizando-o e estabelecendo relações de caráter científico, tecnológico, social, 

político, ético, econômico, ambiental etc., com determinados conceitos específicos, que serão necessários para 

sua abordagem.  
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sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade, bem como de outros elementos essenciais trabalhados 

na disciplina e; (III) analisar as sequências didáticas elaboradas pelos licenciandos com 

enfoque CTS por meio dos textos geradores e temáticas livres previamente selecionados. 

Esta dissertação estrutura-se em cinco capítulos. O primeiro, denominado Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS) na Educação Científica apresenta um breve histórico da 

Educação CTS, suas trajetórias e sentidos na América do Norte e na Europa até chegar ao 

contexto brasileiro, além de sua inserção no campo educacional e algumas perspectivas atuais 

para o desenvolvimento dessa proposta no campo da Educação Científica. Discutimos ainda 

ideias do educador Paulo Freire em articulação com os pressupostos da Educação CTS, 

buscando possíveis encaminhamentos para o desenvolvimento da participação, conquista da 

cidadania e a inserção de valores humanísticos no ensino de Ciências. 

A Formação de Professores de Ciências e Biologia: apontamentos para uma 

formação crítica e reflexiva é o título de nosso segundo capítulo teórico, que apresenta um 

breve contexto histórico da formação inicial de professores de Ciências e Biologia e os 

direcionamentos dessa etapa de formação para a Educação CTS. Além disso, apresentamos 

uma discussão sobre a formação crítica e reflexiva do professor, com o intuito de evidenciar 

aproximações e possíveis confluências com os pressupostos da Educação CTS. Ressaltamos 

que não fazemos aprofundamentos teóricos nos referenciais do campo, mas discutimos como 

a formação docente pode ser pensada na perspectiva de Educação CTS, em um estudo indireto 

sobre formação de professores. 

No terceiro capítulo, discutimos aspectos sobre a Educação CTS no processo 

formativo de futuros professores de Ciências e Biologia, constituindo-se como o capítulo 

metodológico. Situamos a investigação qualitativa como uma pesquisa de aplicação 

(TEIXEIRA; MEGID NETO, 2017), constituída por quatro sujeitos e documentada em três 

etapas de obtenção de informações: entrevistas, transcrição da gravação das aulas e 

elaboração de sequências didáticas com enfoque CTS. De posse desses dados, prosseguimos 

com a Análise Textual Discursiva – ATD (MORAES; GALIAZZI, 2011), para categorização 

e discussão dos mesmos.  

Em relação ao quarto capítulo, apresenta-se o que denominamos como As entrelinhas 

do processo formativo: o que nos dizem os licenciandos, pois realizamos uma análise das 

concepções dos sujeitos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade, além de outros conceitos, em 

busca de compreender tais colocações e discutir possibilidades para a superação de visões 

simplistas e reducionistas em suas falas nas entrevistas e nos seus discursos em sala de aula. 

Discutimos algumas possibilidades para atrelar a formação para a cidadania ao ensino de 
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Biologia, além de evidenciarmos as contribuições que foram e podem ser pautadas na e para a 

formação inicial de professores de Ciências e Biologia. 

Por fim, dialogamos no quinto capítulo sobre os limites, possibilidades e resistências 

na elaboração das sequências didáticas (SD) com ênfase CTS, em que analisamos a 

contribuição das discussões realizadas na disciplina para o planejamento das futuras práticas 

pedagógicas no ensino de Biologia. Dispomos os planejamentos elaborados pelos professores 

em formação a partir de textos geradores e temáticas livres e tecemos discussões sobre seus 

níveis de aproximação sobre um material enviesado na perspectiva de Educação CTS. Por 

fim, apresentamos as reflexões, algumas sugestões e as lacunas da pesquisa nas considerações 

finais. 
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Em nosso tempo, uma das maneiras mais efetivas 

de terminar uma discussão é dizer que algo está 

cientificamente provado. [...] Isto deixa o 

adversário desarmado. Em épocas passadas, 

obtinha-se o mesmo resultado com a afirmativa 

de que estava respaldado na Bíblia. 

(Amílcar Herrera) 

 

 

1 CIÊNCIA-TECNOLOGIA-SOCIEDADE (CTS) NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Neste capítulo apresentamos um breve histórico do Movimento e da Educação CTS, 

suas trajetórias e sentidos na América do Norte e na Europa, bem como sua chegada no 

contexto brasileiro e sua inserção no campo educacional. Além disso, trazemos algumas 

perspectivas atuais para o desenvolvimento dessa proposta no campo da Educação Científica. 

Discutimos ainda ideias do educador Paulo Freire em articulação com os pressupostos 

da Educação CTS, buscando possíveis encaminhamentos relacionados ao desenvolvimento da 

participação social, da formação da cidadania e da conquista de valores humanísticos. Assim, 

buscaremos apresentar contribuições que possam orientar aqueles que ainda lutam para 

transformar o ensino conteudista de Ciências e Biologia em um ensino comprometido com a 

(re)construção de uma nova sociedade. 

 

1.1 EDUCAÇÃO CTS: breve histórico, sentidos e perspectivas atuais 

 

O Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) – como muitos ainda o 

denominam – já é considerado um campo de pesquisa consolidado no Brasil (SANTOS; 

SCHNETZLER, 2010), mesmo que algumas pesquisas mais recentes tenham apontado que 

esse campo ainda caminha para essa tal consolidação (FREITAS; GHEDIN, 2015), 

sinalizando pesquisas não só no âmbito educacional, mas também no campo das políticas 

públicas e da sociologia
3
. Pensando nas diferentes possibilidades e conceituações dada a essa 

perspectiva, decidimos caracterizá-la utilizando o termo Educação CTS devido, 

                                                             
3 A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) possui um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

(Mestrado e Doutorado) em Ciência, Tecnologia e Sociedade que destina suas investigações aos campos das 

políticas públicas e da sociologia, não estabelecendo vínculos com os objetivos propostos pela a educação 

científica.  
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principalmente, aos sentidos da trajetória histórica que esta perspectiva passou até ser inserida 

no contexto educacional, bem como, pela possibilidade de um amplo espaço de discussões, 

constituindo-se como uma proposta de reconfiguração curricular. 

As primeiras discussões sobre as relações CTS surgiram em meados das décadas de 

1960-1970 em países da Europa e da América do Norte sendo intitulada como um movimento 

de participação pública (AULER, 2002; SANTOS, 2009, 2011, 2012). Nesse cenário de 

realidades distintas, a tradição europeia constituiu-se em uma perspectiva mais acadêmica do 

que educativa surgindo no campo das ciências sociais, enquanto a norte-americana centrou-se 

nas consequências sociais e ambientais dos produtos tecnológicos (CEREZO, 1998). 

Santos (2009, 2011) e Strieder (2012) argumentam que o surgimento desse movimento 

se deu em um contexto marcado pela insatisfação em relação à concepção tradicional de 

ciência e tecnologia, pela crítica ao modelo de desenvolvimento científico e tecnológico, pela 

forte degradação ambiental da época, pelo uso da ciência e da tecnologia na corrida 

armamentista (por exemplo, o desenvolvimento de bombas atômicas), além da preocupação 

em discutir Ciência, Tecnologia e Sociedade e as relações existentes entre esses elementos, no 

sentido de buscar diferentes maneiras de compreender o desenvolvimento científico-

tecnológico.  

Auler (2002) descreve que duas grandes obras publicadas em 1962 marcaram o 

surgimento do Movimento CTS, o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, do físico 

Thomas Kuhn e Silent Spring da bióloga naturalista Rachel Carson. A partir de então, o 

movimento CTS foi ganhando repercussão, conquistando outros espaços e diversos sentidos. 

Atualmente, podemos considerar um campo com polissemias e reducionismos em relação aos 

fundamentos e práticas que balizam tal proposta. Nota-se inclusive o uso dessa perspectiva 

como uma redução metodológica (STRIEDER, 2012), assim como visto comumente em 

outras propostas curriculares. 

Os estudos e programas CTS seguiram três grandes direções: no campo da pesquisa 

(meio acadêmico), das políticas públicas e, da educação – promovendo a introdução de 

programas e disciplinas CTS no Ensino Médio e universitário, contemplando uma nova 

imagem da Ciência e da Tecnologia (BAZZO; VON LINSINGEN; PEREIRA, 2003). No 

campo da pesquisa, inserem-se as investigações qualitativas em educação em geral, 

especialmente aquelas voltadas ao Ensino de Ciências, centrando suas discussões na 

organização de conceitos e identidade do campo, formação docente, a construção de materiais 

didáticos e reorganização curricular para um ensino crítico. No campo da educação, 

encontram-se as práticas de ensino baseadas nessa perspectiva, ou seja, a implementação dos 
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resultados oriundos do campo da pesquisa ou as investigações desenvolvidas por professores 

na escola, pautadas nos saberes da experiência. 

No Brasil, especificamente, essas discussões chegaram um pouco tardiamente. 

Somente na década de 1990 temos de fato uma pesquisa sobre a temática, mas antes disso, 

Krasilchik (1987) já defendia a importância de inserir discussões sobre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade no currículo de Ciências. Em 1992 a dissertação de mestrado de Wildson Santos 

(1992)
4
 instaura o campo CTS, logo em seguida a tese de doutorado de Silvia Trivelato 

(1993)
5
, a dissertação de Antônio Carlos Amorim (1995)

6
 e já no início da década de 2000 

duas pesquisas importantes nos primeiros anos são publicadas: o artigo de Santos e Mortimer 

(2000) sobre os pressupostos teóricos da abordagem CTS no contexto da educação brasileira, 

e a tese de doutorado de Auler (2002) sobre interações CTS na formação de professores tendo 

Paulo Freire como referencial. 

É cabível afirmar que a maioria das publicações sobre Educação CTS na Educação em 

Ciências agregam essas referências, independentemente da direção dada ao trabalho. Dos 

pesquisadores supracitados, somente Wildson Santos e Décio Auler continuaram tendo CTS 

como linha de pesquisa. Ressalta-se que, em decorrência da inexistência do campo CTS no 

Brasil, tais autores recorreram a referenciais internacionais, tornando-se reconhecidos 

pesquisadores no campo. A partir desse período, a pesquisa em Ensino de Ciências com 

enfoque CTS começava a alavancar e até hoje tem se mostrado em constante crescimento nas 

diferentes regiões do Brasil. 

Nesse mesmo período, o governo brasileiro já se mobilizava para propor cursos CTS 

em decorrência das dissertações de mestrado e teses de doutorado já produzidas nesse período 

(SANTOS, 2007a). Esse mesmo autor discute que aspectos curriculares relativos a cursos 

com ênfase em CTS sempre estiveram presentes implicitamente em recomendações 

curriculares. Indicações explícitas sobre isso foram incorporadas aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) de Ciências Naturais no final da década de 1990, pois, 

 
Em meio à crise político-econômica, são fortemente abaladas a crença na 

neutralidade da Ciência e a visão ingênua do desenvolvimento tecnológico. 

Faz-se necessária a discussão das implicações políticas e sociais da 

produção e aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos, tanto 

                                                             
4 SANTOS, W. L. P. dos. O ensino de química para formar o cidadão: principais características e condições 

para a sua implantação na escola secundária brasileira. Dissertação de Mestrado. Campinas: UNICAMP, 1992. 
5
 TRIVELATO, S. L. F. C/T/S: Mudanças Curriculares e Formação de Professores. Tese de Doutorado. São 

Paulo: FE/USP, 1993. 
6
 AMORIM, A. C. O Ensino de Biologia e as Relações entre C/T/S: o que dizem os professores e o currículo 

do Ensino Médio? Dissertação de Mestrado. Campinas: FE/ UNICAMP, 1995. 



 

24 
 

em âmbito social como nas salas de aula. No campo do ensino de Ciências 

Naturais as discussões travadas em torno dessas questões iniciaram a 

configuração de uma tendência do ensino, conhecida como “Ciência, 

Tecnologia e Sociedade” (CTS), que tomou vulto nos anos 80 e é importante 
até os dias de hoje (BRASIL, 1997, p. 20, grifo nosso).  

 

Em síntese, inferimos que a proposta de Educação CTS constitui-se como uma 

perspectiva curricular que visa formar cidadãos críticos e autônomos para a tomada de 

decisões responsáveis diante dos problemas sociais impostos pelo desenvolvimento científico-

tecnológico. Esse conceito é, de certo modo, muito amplo e busca claramente romper com 

visões simplistas e pragmáticas, antagônica a um modelo de educação propedêutica e 

tradicional.  

Deste modo, Strieder e Kawamura (2017) afirmam que discussões dessa natureza 

envolvem uma série de variáveis que perpassam diferentes campos do conhecimento 

científico, envolvendo o aspecto político, social, econômico etc., dando margem para uma 

série de recortes, constituindo-se em uma diversidade. A diversidade na qual as autoras se 

referem são as possibilidades de se abordar CTS na educação científica, e assim, podemos 

elucidar que as inter-relações CTS podem promover um espaço de discussões que além de 

perpassar o conteúdo científico, também pode [e deve] ser um momento para o 

desenvolvimento da interdisciplinaridade e da contextualização. 

Tal diversidade não se refere somente as diferentes siglas utilizadas na literatura, como 

CTS, CTSA, CTS(A), mas aos slogans defendidos pelos autores que realizam cursos de 

formação, planejamentos de ensino, projetos interdisciplinares etc., que carregam premissas 

divergentes daquelas desenvolvidas na gênese do movimento CTS. Na maioria dos casos, as 

propostas aparecem repletas de reducionismos em sua estrutura conceitual e procedimental 

que, na verdade, distorcem o entendimento dessas relações. 

Ainda sobre a interdisciplinaridade destacamos a pesquisa de mestrado de Fernandes 

(2016), que buscou compreender desafios e potencialidades enfrentados por professores 

quando estes se dispõem a desenvolver práticas interdisciplinares balizadas pelos 

pressupostos da Educação CTS. Em seus escritos, a pesquisadora identifica na literatura 

diferentes tipos de interdisciplinaridade, afirmando ser esse um conceito polissêmico. Ela 

aponta que: 

 
[...] A interdisciplinaridade ganha importância na educação CTS na medida 

em que proporciona uma articulação de conhecimentos sobre as questões 

sociocientíficas e tecnológicas. A articulação de conhecimentos disciplinares 
no processo de ensino aprendizagem proporciona novos modos de pensar e 

uma compreensão sobre a realidade de maneira mais ampla. Nesse sentido, 

para uma educação CTS que alcance níveis de compreensão mais críticos 
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sobre o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na sociedade, faz-se 

necessário uma abordagem interdisciplinar que aborde diversos olhares 

sobre a realidade a fim de entendê-la e transformá-la (FERNANDES, 2016, 

p. 134). 
 

Articular conhecimentos é o cerne das propostas interdisciplinares, por essa lógica, é 

necessário ressaltar que a ideia de interdisciplinaridade apenas como articulação entre as 

disciplinas escolares não é suficiente. É necessário que o ensino perpasse o campo disciplinar, 

buscando resgatar elementos que fazem parte da realidade do sujeito, para que após uma 

discussão sobre determinada temática, uma decisão ou encaminhamento venha a ser 

deliberado, atendendo a real necessidade dos indivíduos envolvidos.   

Em relação à contextualização, Santos (2007a) afirma que pode ser desenvolvida no 

Ensino de Ciências por meio de temas CTS em uma perspectiva crítica. O autor tece algumas 

considerações sobre os trabalhos que tratam a contextualização como um método de ensino 

para aumentar a motivação e facilitar a aprendizagem, ou como a simples menção do 

cotidiano nas aulas, afirmando que, em muitos casos, essa contextualização é colocada como 

pano de fundo para cobrir a abstração de um ensino conceitual e enciclopédico. Segundo ele, 

os objetivos da contextualização são: 1) desenvolver atitudes e valores em uma perspectiva 

humanística diante das questões sociais relativas à ciência e à tecnologia; 2) auxiliar na 

aprendizagem de conceitos científicos e de aspectos relativos à natureza da ciência e; 3) 

encorajar os alunos a relacionar suas experiências escolares em ciências com problemas do 

cotidiano. Nesse sentido, 

 

Não se procura uma ligação artificial entre conhecimento científico e 
cotidiano, restringindo-se a exemplos apresentados como ilustração ao final 

de algum conteúdo; ao contrário, o que se propõe é partir de situações 

problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e 
procurar solucioná-las. Nesse sentido, assumir o papel central do princípio 

da contextualização na formação da cidadania implicará a necessidade da 

reflexão crítica e interativa sobre situações reais e existenciais para os 
estudantes (SANTOS, 2007a, s.p.).  

 

Com esse cenário, podemos afirmar que uma proposta pautada nos pressupostos da 

Educação CTS carrega consigo a primazia de ser interdisciplinar e contextualizada. Em 

qualquer encaminhamento a ser realizado com essa perspectiva, esses dois pilares devem ser 

cuidadosa e minuciosamente pensados. Em tese, o processo de seleção de uma temática 

socialmente relevante e o planejamento de sua abordagem e problematização já contemplam 

em muitos aspectos a interdisciplinaridade e a contextualização no Ensino de Ciências. 

Sabendo das diversas possibilidades de trabalhar CTS, Strieder (2012) realizou uma 

pesquisa sobre as abordagens CTS desenvolvidas no Brasil e elaborou uma matriz de 
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referência caracterizada por três parâmetros: racionalidade científica, desenvolvimento 

tecnológico e participação social. Cada parâmetro possui cinco níveis de compreensões que se 

articulam com diferentes propósitos educacionais. Em suma, a matriz (Figura 1) contribui 

para identificarmos os sentidos e encaminhamentos dados ao trabalho com CTS na educação 

científica. 

 

Figura 1: Matriz de referência das abordagens CTS no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Strieder; Kawamura (2017, p. 49) 

 

Podemos dizer que no contexto brasileiro essa matriz tem sido a classificação mais 

recente para as abordagens das propostas de Educação CTS. Também nesse sentido, 

contribuiu para o entendimento dos elementos (Ciência, Tecnologia e Sociedade) dessa 

perspectiva, uma vez que caracteriza visões ingênuas e críticas sobre suas inter-relações. 

Ademais, uma Educação CTS pautada nos níveis críticos da proposição da matriz poderá 

configurar uma formação crítica, a conquista da cidadania e de valores humanísticos, bem 

como, o engajamento na participação social em relação à Ciência e Tecnologia. 

Um panorama de outras caracterizações da Educação CTS pode ser facilmente 

encontrado e compreendido em Santos (2012) e Martinez (2010). Em síntese, temos algumas 

outras classificações para caracterizar abordagens/concepções na Educação CTS (Quadro 01). 

Esse recorte nos ajuda a compreender as diferentes propostas de CTS na Educação Científica 

e evidencia a amplitude do campo, bem como seu caráter polissêmico. 
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QUADRO 01. Caracterização de abordagens e concepções da Educação CTS 

Classificações 
Abordagem/ 

Concepções 
Características 

 

Aikenhead 

(1994) 

1. Conteúdo de CTS 

como elemento de 

motivação 

Ensino tradicional de ciências acrescido da menção ao 

conteúdo de CTS com a função de tornar as aulas mais 

interessantes. 

2. Incorporação 

eventual do conteúdo 

de CTS ao conteúdo 

programático 

Ensino tradicional de ciências acrescido de pequenos estudos 

de conteúdo de CTS incorporados como apêndices aos tópicos 

de ciências. O conteúdo de CTS não é resultado do uso de 

temas unificadores. 

3. Incorporação 

sistemática do 

conteúdo de CTS ao 

conteúdo 

programático 

Ensino tradicional de ciências acrescido de uma série de 

pequenos estudos de conteúdo de CTS integrados aos tópicos 

de ciências, com a função de explorar sistematicamente o 

conteúdo de CTS. Esses conteúdos formam temas 

unificadores. 

4. Disciplina 

científica (Química, 

Física e Biologia) por 
meio de conteúdo de 

CTS 

Os temas de CTS são utilizados para organizar o conteúdo de 

ciências e sua sequência, mas a seleção do conteúdo científico 

ainda é a feita partir de uma disciplina. A lista dos tópicos 
científicos ditos puros é muito semelhante àquela da categoria 

3, embora a sequência possa ser bem diferente. 

5. Ciências por meio 

do conteúdo de CTS 

CTS organiza o conteúdo e sua sequência. O conteúdo de 

ciências é multidisciplinar, sendo ditado pelo conteúdo de 

CTS. A lista de tópicos científicos ditos puros assemelha-se à 

listagem de tópicos importantes a partir de uma variedade de 

cursos de ensino tradicional de ciências. 

6. Ciências com 

conteúdo de CTS 

O conteúdo de CTS é o foco do ensino. O conteúdo relevante 

de ciências enriquece a aprendizagem. 

7. Incorporação das 
Ciências ao conteúdo 

de CTS 

O conteúdo de CTS é o foco do currículo. O conteúdo 
relevante de ciências é mencionado, mas não é ensinado 

sistematicamente. Pode ser dada ênfase aos princípios gerais 

da ciência. 

8. Conteúdo de CTS Estudo de uma questão tecnológica ou social importante. O 

conteúdo de ciências é mencionado somente para indicar uma 

vinculação com as ciências. 

Ziman 

(1980)
7
 

 

1. Relevante 

Foca em abordar aplicações científicas e tecnológicas na 

sociedade com o objetivo de aumentar o interesse dos 

estudantes sobre a ciência e, dessa forma, favorecer melhores 

aprendizados. 

2. Vocacional Tem o objetivo de tornar os estudantes em futuros 

profissionais das ciências, das tecnologias ou das engenharias. 

 

3. Interdisciplinar 

Busca o estabelecimento de relações entre diferentes 

disciplinas científicas com o intuito de favorecer uma 

compreensão social da ciência. 

4. Histórica Aborda aspectos históricos das ciências para entender a 
evolução e as transformações sociais do progresso científico. 

 

5. Filosófica 

Aborda a reflexão sobre os critérios de demarcação do 

conhecimento científico e a compreensão da natureza da 

ciência. 

6. Sociológica Foca em analisar a construção social da ciência, em termos de 

implicações políticas e econômicas. 

7. Problemática Aborda questões controversas de ciências na sociedade 

conforme aspectos internos e externos do progresso científico. 

Luján López 

(1996) 

1. Introdução de CTS 

nos conteúdos das 

disciplinas de 

ciências (enxerto) 

Enquadram-se os currículos que incluem temas CTS sem 

alterar a abordagem tradicional dos conteúdos científicos. 

Nesses, a abordagem do tema CTS têm um papel secundário. 

                                                             
7 Utilizamos essas abordagens de Ziman (1980) a partir de uma adaptação realizada por Martínez (2010). 
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2. Ciência vista por 

meio de CTS 

Nos projetos curriculares por meio de temas CTS, os 

conceitos científicos são introduzidos a partir dos temas CTS 

que são abordados com maior evidência no currículo e aos 

quais os conteúdos científicos são subordinados. 

3. Programas CTS 

puro 

Já no terceiro grupo, as discussões das implicações CTS são o 

foco central do programa e os conceitos científicos ocupam 

uma posição secundária no currículo, surgindo de maneira 

complementar. 

Auler e 

Delizoicov 

(2001) 

Visão Reducionista 

É marcada por reproduzir uma ênfase na concepção da 

neutralidade das decisões em CT, de forma a contribuir para a 

consolidação dos mitos da superioridade do modelo de 

decisões tecnocráticas, da perspectiva salvacionista da CT e 

do determinismo tecnológico. 

Visão Ampliada 

Busca a compreensão das interações entre CTS, na perspectiva 

de problematização desses mitos e da compreensão da 
existência de construções subjacentes à produção do 

conhecimento científico-tecnológico, o que em outras palavras 

significa uma análise e crítica ao atual modelo de 

desenvolvimento econômico. 

Pesquisadores 

da América-

Latina 

Educação CTS na 

perspectiva Freireana 

A visão crítica da educação CTS vai em direção oposta à visão 

reducionista que reproduz um modelo ideológico de 

submissão a um sistema tecnológico já estabelecido, 

procurando desenvolver um novo modelo de desenvolvimento 

(SANTOS, 2012). É sintetizada pela leitura crítica da 

realidade e a compreensão crítica sobre as interações entre 

CTS, o que contribuiria para superar a cultura do silencio e o 

modelo de decisões tecnocráticas (AULER, 2007). Essa 
perspectiva diferencia-se da visão ampliada principalmente à 

medida que, além de acenar com possibilidades de superação 

dos mitos citados anteriormente, se relaciona com vários 

elementos da proposta de Freire em sua essência. Para Santos 

(2009), a Educação CTS na perspectiva freireana é uma visão 

radical de uma educação científica humanística.  

Fonte: elaboração própria com base nos autores supracitados. 

 

As pesquisas sobre CTS no campo educacional brasileiro seguiram direções 

antagônicas aos ideais da visão europeia e norte americana. Aqui, as investigações orbitam 

outra perspectiva, específica dos países Latino-Americanos, denominada Pensamento Latino 

Americano em Ciência, Tecnologia e Sociedade (PLACTS). Teoricamente, a estratégia 

implementada responde de forma contrária ao modelo linear de inovação/desenvolvimento e 

refuta seus fundamentos e pressupostos. No PLACTS se enfatizam os aspectos históricos e 

políticos que explicam a gênese dialética da situação existente (DAGNINO; THOMAS; 

DAVYT, 2003). No entender de Strieder (2012), o PLACTS caracteriza-se por questionar 

consequências do desenvolvimento científico-tecnológico ou seus antecedentes, bem como 

criticar o modelo de política científico-tecnológica adotado nos países Latino-Americanos que 

se baseiam em países de “Primeiro Mundo” e, dessa forma, negligenciam as necessidades 

regionais. 

Ressaltamos que nem todos os pesquisadores do campo CTS enquadram suas 

pesquisas dentro do PLACTS, mas, de certo modo, acabam contemplando alguns 
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pressupostos desse pensamento, uma vez que seu (e nosso) foco é atender às necessidades 

humanas dos sujeitos envolvidos, característica comum dos trabalhos brasileiros nessa 

perspectiva.  

 Pensando nisso, é necessário que tenhamos conhecimento dos diversos problemas 

locais e globais, além das possíveis soluções para podermos intervir. Deste modo, 

desenvolve-se uma proposta de Educação CTS balizada por aproximações com os ideais do 

educador Paulo Freire no contexto Latino-Americano, buscando promover a humanização e 

emancipação do sujeito, discorrido no tópico a seguir. 

 

1.2 ARTICULAÇÕES FREIRE-CTS: um caminho em busca de valores humanísticos 

 

É simplesmente impossível abarcar a totalidade da contribuição educacional de Paulo 

Freire em apenas um tópico de uma seção de dissertação. Aqui, discutimos aspectos não só da 

pedagogia freireana, mas muito do trabalho e das palavras de Freire que remetem aos valores 

humanísticos e à formação política do sujeito. Ressaltamos que tais contribuições são aqui 

apresentadas relacionadas com pressupostos da Educação CTS. 

Entendemos que há um questionamento sobre essa articulação ainda muito comum: 

qual o sentido de discutir/trabalhar Educação CTS com o referencial freireano? Essa 

pergunta nos coloca diante de mais duas questões: seria cabível compreender que a Educação 

CTS sem aportes freireanos pode alcançar o que Freire propõe? Ou, Paulo Freire ajuda a 

resignificar e resgatar alguns aspectos da Educação CTS no contexto latino-americano e, 

mais especificamente brasileiro? Esses questionamentos nos guiam ao descrever essa 

articulação. 

Encontramos na literatura alguns trabalhos que se dedicaram a estudar esses dois 

referenciais (AULER, 2002, 2007; NACIMENTO; LINSINGEM, 2006; STRIEDER, 2008; 

SANTOS, 2008, 2009; PRUDÊNCIO, 2013; ALMEIDA, 2018). Todos eles agregam 

diferentes olhares/relações para a Educação CTS e a proposta de Paulo Freire. Auler (2007), 

por exemplo, critica a concepção propedêutica de educação e sinaliza a Educação CTS com 

aportes freireanos para a superação de tal modelo. Santos (2009), por sua vez, discute as 

contribuições de Freire como uma visão mais radical da educação científica humanística que 

possa mudar a realidade social e desigual do mundo globalizado. Já Almeida (2018) analisa 

um processo formativo com professores e defende a investigação temática como requisito 

necessário à efetivação da articulação Freire-CTS. 
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Tratando a tendência propedêutica como uma das principais marcas da educação 

brasileira, Auler (2007) considera que não se deve mais aprender para usar e para participar 

no futuro. Ele afirma que essa concepção busca transmitir algo pronto, uma verdade absoluta 

que está fora do aprendiz, buscando formar futuros cientistas, o que gera uma desvinculação e 

grave distanciamento entre a sala de aula e a realidade social, ou seja, entre o “mundo da 

escola” e o “mundo da vida”. 

Esse modelo diverge dos pressupostos da Educação CTS e das discussões do educador 

Paulo Freire. Uma educação pautada nessa concepção reforça o que Freire (1987) denominou 

de educação bancária, indo ao encontro do processo de manutenção de opressão, 

negligenciando completamente aquela educação pautada na dialogicidade, que busca, em sua 

essência, libertar o oprimido. Ainda nas argumentações de Auler (2007), ele afirma que os 

pressupostos educacionais de Freire apontam para a participação em processos decisórios. 

Essa tendência propedêutica não possibilita a capacidade de tomada de decisão, que é um 

processo fundamental na formação para a cidadania (SANTOS; MORTIMER, 2001). 

Nesse sentido, faz se necessário romper com um ensino que compartilha da ideia de 

concepção e tendência propedêutica, também conhecida por muitos como ensino tradicional, 

canônico e vertical. É emergencialmente necessário um ensino de Ciências em que o cidadão 

faça uma leitura crítica do mundo para que possa ter ferramentas para transformar sua 

realidade. Deste modo, Décio Auler destaca que: 

 

[...] Para uma leitura crítica do mundo contemporâneo, potencializando para 
ações no sentido de sua transformação, consideram fundamental a 

problematização (categoria freireana) de construções históricas realizadas 

sobre a atividade científico-tecnológica, consideradas pouco consistentes: 

superioridade/neutralidade do modelo de decisões tecnocráticas, perspectiva 
salvacionista/redentora atribuída à Ciência-Tecnologia e o determinismo 

tecnológico (AULER, 2007, p. 178).  

 

Essas compreensões que foram historicamente produzidas sobre a atividade cientifico-

tecnológica estão denominadas em Auler (2002, 2007) como mitos e constituem: a 

perspectiva salvacionista/redentora da ciência e da tecnologia, que indica que o 

desenvolvimento científico-tecnológico resolverá os problemas sociais levando ao bem estar 

para todos os seguimentos da sociedade; a superioridade/neutralidade do modelo de decisões 

tecnocráticas, em que o especialista deve tomar decisões relacionadas a questões científicas e 

tecnológicas e; o determinismo tecnológico, que é a compreensão de que a tecnologia irá 

definir as modificações sociais, ditando o rumo dessas mudanças. 

Tais mitos podem ser superados a partir de uma educação científica crítica e 

humanística que vise à formação para a cidadania. Santos e Schnetzler (2010) argumentam 
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que educar para a cidadania é preparar o indivíduo para participar de uma sociedade 

democrática, por meio da garantia de seus direitos e do compromisso com seus deveres. Nesse 

sentido, os sujeitos já responsáveis por suas decisões precisam reconhecer o seu compromisso 

social para lutar pela manutenção de seus direitos, tomando decisões conscientes diante dos 

problemas impostos pela Ciência e Tecnologia. 

A tendência tradicional tende a distanciar o sujeito da reflexão e problematização de 

questões relacionadas à sua realidade e suas necessidades. Isso tem vendado os cidadãos a 

perceberem que o ensino em geral necessita ser pautado em valores humanísticos. Tais 

valores podem ser transmitidos e/ou conquistados pelos sujeitos à medida que se tenta buscar 

uma educação crítica e problematizadora, a qual entendemos ser possível na Educação CTS 

com aportes freireanos. 

Santos (2009) afirma que a abordagem de Paulo Freire revelou mais do que uma 

preocupação com o processo de ensino e aprendizagem, contemplando a necessidade de 

centrá-lo no resgate dos valores humanos e em ações conscientes e críticas para a 

transformação do mundo. Deste modo, Auler (2002) defende que o ponto de convergência 

entre a Educação CTS e a pedagogia de Freire é a busca pela participação da sociedade e 

consequentemente pela superação da cultura do silêncio
8
. 

Segundo Santos (2008), uma educação com enfoque CTS na perspectiva freireana é 

aquela que busca incorporar no seu currículo discussões amplas de valores e reflexões críticas 

que possibilitem desvelar a condição humana. Em ano anterior, o mesmo autor frisou que 

interesses coletivos como solidariedade, fraternidade, reciprocidade, consciência do 

compromisso social, respeito ao próximo e generosidade deveriam ser vistos como não 

subordinados aos valores econômicos (Id., 2007b). Assim, a educação científica para a 

cidadania se concretiza na medida em que os conhecimentos científicos veiculados estejam a 

favor das necessidades humanas, indo contra, claramente, à dominação imposta pelos 

sistemas econômicos e políticos (SANTOS, 2011), mantendo o “status quo” e a opressão dos 

sujeitos. 

Para Santos (2008), um dos focos entre essas duas tendências seria o processo de 

dominação do atual sistema tecnológico que impõe valores culturais e oferece riscos para a 

vida humana. Além disso, outro foco em uma proposta CTS na perspectiva freireana poderia 

ser a discussão, por exemplo, de aspectos quanto à exclusão tecnológica. Isso tem contribuído 

para o reconhecimento de uma perspectiva política no ensino de ciências, em que se propõe 

                                                             
8 Caracteriza-se pela ausência de participação da sociedade em processos decisórios (FREIRE, 1987). 
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um ensino que produza ações que venham transformar o contexto sociopolítico do mundo 

moderno fortemente pautado na tecnologia.  

Nascimento e Lisingem (2006) também tecem contribuições para essa articulação e 

identificam três pontos de convergência: (I) a abordagem temática e a seleção de conteúdos e 

materiais didáticos; (II) a perspectiva interdisciplinar do trabalho pedagógico e; (III) o papel 

da formação de professores e do educador no processo de ensino e aprendizagem visando à 

formação para a cidadania. Os autores centram esse ponto de encontro com orientações para a 

formação média e entendem que a articulação dessas propostas educacionais seja um ganho 

para ambas: para o enfoque CTS por lhe assegurar uma base educacional sólida e coerente e, 

por outro lado, para o método freiriano por efetivar a contemplação de temas atuais de 

dimensão social, política e econômica. 

Entendemos até aqui que as contribuições de Freire ajudam a (re)significar a proposta 

da Educação CTS, bem como, resgatar seu caráter político. Isso é muito evidente nas palavras 

de Santos (2008, p. 114), ao afirmar que “com o propósito de resgatar a visão inicial mais 

radical do movimento de CTS no ensino de ciências é que recupera-se aqui [em seu artigo] a 

concepção educacional de Paulo Freire a qual contribui para a construção de uma proposta de 

ensino de CTS humanística” (grifo nosso). Permitindo-nos responder os seguintes 

questionamentos:  seria cabível compreender que a Educação CTS sem aportes freireanos 

pode alcançar o que Freire propõe? Ou, Paulo Freire ajuda a resignificar e resgatar alguns 

aspectos da Educação CTS no contexto latino-americano e, mais especificamente brasileiro? 

Essa discussão atinge diretamente a formação dos professores e sua atuação no ensino, 

inclusive, o próprio currículo de Ciências. É sabido que os currículos hoje são verticais, pré-

elaborados por recomendações nacionais, estaduais ou locais e/ou indicados pelo livro 

didático. Para a Educação CTS, seguir essa “imposição” não constitui o melhor caminho. 

Auler (2007) argumenta que os professores devem deixar de ser meros “consumidores” de 

currículos concebidos e elaborados em outras instâncias, assumindo o papel de “fazedores” de 

currículos. 

Na Educação CTS com aportes freireanos visa-se a problematização do conteúdo 

científico, da tecnologia e das implicações sociais a partir de uma situação-problema real ou 

simulada, que possui duas maneiras de ser desenvolvida: via tema gerador (situação-real) ou 

via tema CTS (situação-real e/ou simulada). 

Na primeira, o tema é oriundo da comunidade na qual estão inseridos os sujeitos 

(AULER; DALMOLIN; FENALTI, 2009), onde são levantadas situações-limites (problemas) 

e a partir de um planejamento coletivo, com os membros da equipe pedagógica da escola, é 
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organizada a programação curricular (SOUSA, et al, 2014), sendo esse processo denominado 

investigação temática
9
. A obtenção do tema CTS segue outra direção: surge a partir de uma 

problemática já existente e incorpora alguns ideais de Paulo Freire. Tal problemática pode ser 

pautada por um problema local (a exemplo a falta de água, o desmatamento, a poluição etc.) 

ou mais abrangente (o desastre de Mariana – Minas Gerais, o efeito estufa, dentre outros), 

sendo selecionada pelo professor ou por meio de um levantamento coletivo com os alunos. 

Além disso, esses temas podem ser simulados/fictícios, desde que tratem de questões 

científicas, tecnológicas e sociais em suas multidimensionalidades. Essas formas de seleção 

dos temas CTS tem sido um ponto de divergência com o referencial freireano. 

Por não haver uma metodologia para selecionar um tema CTS, assim como se observa 

na obtenção de um tema gerador, Strieder (2008) propõe uma articulação entre a Investigação 

Temática e a Educação CTS, organizando a elaboração e desenvolvimento de propostas a 

partir de cinco momentos: a) definição do tema – selecionado pelo professor sozinho ou em 

acordo com os demais docentes; b) delimitação dos objetivos - em que se elencarão as etapas 

de problematização do tema; c) articulação temática – que corresponde ao planejamento da 

abordagem do tema; d) desenvolvimento em sala de aula – quando ocorre a problematização 

do tema com os alunos e; e) socialização dos resultados – correspondendo às arguições 

coletivas sobre as soluções e encaminhamentos para a questão trabalhada.   

Nesse contexto, alguns pesquisadores tem se posicionado de forma muito enfática para 

defenderem suas convicções. Roso e Auler (2015) tecem críticas aos trabalhos que fazem uso 

da “articulação Freire-CTS” e não realizam o processo de investigação temática. Eles 

realizaram uma análise em 24 artigos que utilizam a articulação Freire-CTS e afirmam não 

terem qualquer menção à construção do currículo a partir da investigação temática, 

afirmando essa ser possivelmente um dos principais contributos da obra do autor para a 

educação (grifo nosso). Ainda concluem que não foi possível apresentar fragmentos dos 

artigos analisados, considerando o silêncio sobre a investigação temática. 

Ainda no trabalho supracitado é entendido que a articulação Freire-CTS pode 

potencializar, de forma mais consistente, processos educativos em relação àqueles em que 

esses dois referenciais são trabalhados isoladamente. Concluem, portanto, que é necessário 

haver coerência com os referenciais assumidos, o que pareceu frágil na análise dos artigos, 

                                                             
9
 Delizoicov (1991) foi o primeiro pesquisador a fazer a transposição desse processo para o contexto da 

educação formal no Ensino de Ciências, baseando-se na proposta de alfabetização de adultos de Paulo Freire no 

contexto da educação não formal (FREIRE, 1987). Em síntese, Delizoicov destaca três momentos pedagógicos: a 

problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. 
 



 

34 
 

visto que ignoraram o que é essencial na obra do educador, sinalizando que em alguns casos 

Freire estava citado para camuflar práticas curriculares cristalizadas. 

No entanto, entendemos que a obtenção de um tema para a problematização de CTS 

não é gerado somente a partir desse processo e nem por isso as ideias e pressupostos de Freire 

são contravertidas, tampouco deixam de ser trabalhadas. Não consideramos problemática a 

possibilidade de trabalhar Freire-CTS sem a realização da investigação na comunidade a qual 

a escola encontra-se inserida. Pelo contrário, entendemos que esse processo condiciona 

possibilidades de diálogo e problematização, possibilitando aos sujeitos enconvidos o 

desvelamento da realidade. 

A articulação Freire-CTS não é restrita ao processo de investigação temática e pode 

ser estabelecida a partir da problematização de uma questão social que esteja ligada à 

realidade dos sujeitos envolvidos (SANTOS, 2009; STRIEDER, 2008; SILVA; STRIEDER, 

2016) ou até mesmo a uma temática simulada/fictícia que venha problematizar questões ainda 

não vivenciadas. Entendemos que seria radical e atualmente utópico pensar as possibilidades 

de inovação pedagógica e curricular para a Educação em Ciências por uma única via. 

No entender de Santos (2012) a Educação CTS na perspectiva freireana possui uma 

visão crítica e direciona-se oposta ao olhar reducionista, que reproduz um modelo ideológico 

de submissão a um sistema tecnológico já estabelecido, buscando um modelo atual de 

desenvolvimento científico-tecnológico. O autor (2009) ainda afirma que a partir dos 

princípios educacionais de Freire, a perspectiva de educação científica humanística revela um 

compromisso político com a ação sociopolítica, que visa transformar as condições de opressão 

da sociedade. Segundo Wildson Santos, “uma educação com enfoque CTS na perspectiva 

freireana buscaria incorporar ao currículo discussões de valores e reflexões críticas que 

possibilitem desvelar a condição humana” (SANTOS, 2008, p. 122). Seria também 

 
Recuperar a pedagogia crítica proposta por Paulo Freire para implementá-la 

no Ensino de Ciências é construir uma visão mais radical da educação 

científica humanística através da perspectiva de uma educação que possa 
mudar a realidade social desigual do mundo globalizado (SANTOS, 2009, p. 

362) (tradução nossa).  
 

É nesse sentido que apresentamos a seguir uma discussão em torno da formação para a 

cidadania e a participação social. Entendemos ser necessária essa articulação no seguimento 

atual da política que vivemos, principalmente para elucidarmos o contexto científico-

tecnológico a qual estamos inseridos e os novos caminhos em busca de uma educação pública 

eficaz. 
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1.3 EDUCAÇÃO CIENTÍFICA PARA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 

convergência, divergência ou complementariedade? 

 

Atualmente, a maioria das pesquisas em Educação em Ciências tem discutido que o 

ensino tradicional, ainda bastante presente na prática pedagógica de muitos professores, deve 

ser reconfigurado por ideais (progressistas) que busquem elucidar a função social do ensino 

no sentido de formar para cidadania. Desta maneira, temos como perspectiva a 

implementação daquele ensino considerado crítico, reflexivo, que forme para autonomia, 

participação, argumentação consistente, resolução de problemas, tomada de decisão etc. As 

pesquisas têm assim perdido, felizmente, o foco somente na dimensão da aprendizagem 

conceitual. 

A proposta de Educação CTS não tem sido diferente, muito se fala sobre Cidadania e 

Participação nesse âmbito. Esses dois termos são amplamente citados nas pesquisas, porém 

suas relações são pouco evidenciadas. Aqui, tentamos problematizá-los no sentido de entender 

se os mesmo possuem convergência, divergência ou se complementam. Antes disso, alguns 

questionamentos têm nos ajudado a direcionar o desenvolvimento dessa discussão: quais os 

ideais e objetivos de cada um dos termos?; como é possível adquirir “cidadania” e 

“participação consciente e esclarecida”?; quem participa da sociedade é cidadão?; todo 

cidadão participa? E; em que sentido “cidadania” e “participação” se aplicam ao Ensino de 

Ciências? 

Certamente não conseguiremos responder a todos esses questionamentos apenas com 

referenciais da Educação em Ciências, isso porque, em sua essência, cidadania e participação 

não podem, tampouco devem, ser evidenciadas somente nesse contexto. Essas perguntas 

ainda são comumente feitas para os professores de Ciências quando se apresenta alguma 

perspectiva curricular que tenha como objetivo a busca pela cidadania e participação. 

 Entendemos que – e pensando, neste caso, na formação inicial do pesquisador desta 

dissertação – professores em geral têm dificuldade de relacionar o ponto de encontro entre o 

Ensino de Ciências (Biologia, Física e Química) e esses princípios humanísticos, 

principalmente por acharem que é uma responsabilidade de outras disciplinas. Utilizaremos 

este termo para nos referirmos à cidadania e participação, pois estão intrinsicamente 

relacionados às atividades humanas. 

Araújo (2012), em sua pesquisa de mestrado, investigou a prática pedagógica de 

professores de Biologia e uma de suas categorias de análise foi à relação dos conteúdos com o 
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cotidiano. Ela constatou que a maneira mais viável para os professores estabelecerem essa 

relação, era por meio de exemplos. A pesquisadora argumenta que isso pode deixar a desejar 

porque nem todos os assuntos permitem que sejam levantados exemplos do cotidiano de 

imediato, em sala de aula. 

É nesse sentido que entendemos que a proposta de Educação CTS deve passar por um 

planejamento prévio que vise estabelecer confluências entre o “mundo da vida” e o “mundo 

escola”. Mais que isso, inferimos que além de relacionar o conteúdo com a realidade do 

educando, o mesmo deve ser problematizado, pois isso é um dos principais momentos que 

poderá fazer uma grande diferença entre o ensino tradicional para o Ensino CTS. Nesse 

sentido, Muenchen (2010) elaborou uma síntese (Quadro 02) que diferencia problematização 

e pergunta. Estabelecer exemplos da realidade sem a sua devida problematização pode ter 

caráter de uma simples pergunta, comprometendo a formação para a cidadania e a 

participação. 

 

QUADRO 02: Diferença entre problematização e pergunta 

PROBLEMATIZAÇÃO PERGUNTA 
Implica em diálogo. Implica ou pode 

implicar na mudança/transformação. 

Não implica necessariamente em diálogo. 

Muitas vezes é um monólogo. Existe um 

problema a ser resolvido (problema ou 

lacuna). 

Não necessita um problema. Em geral, as 

perguntas giram em torno de conceitos 

científicos. 

Perspectiva de mudança. Não implica em transformação. Uma resposta 

de Sim ou não é suficiente. 

Considera o “saber de experiência feito” 

(aquilo que o educando traz para a escola). A 

partir dele que se alcança o conhecimento 

científico. 

Não se preocupa com o “saber de experiência 

feito”. 

Gera inquietação (frente ao mundo, aos 

problemas). 

Provoca adaptação/acomodação (frente ao 

mundo, aos problemas). 

Desafia, pois “o mundo não é, ele está 

sendo”. 

Conforma. 

Estimula a curiosidade ingênua em busca da 

curiosidade crítica. Provoca a curiosidade, o 
querer conhecer. 

Não estimula a curiosidade ingênua, não 

provoca a curiosidade. 

Propicia uma leitura crítica de mundo. Propicia uma leitura da palavra sem relação 

com a leitura do mundo dos educandos. 

Estimula o gosto de ouvir e o respeito à 

opinião do outro.  

Não estimula o gosto de ouvir. 

 

Desvela/desoculta os conceitos/conteúdos.  

 

O educando ouve, na maioria das vezes, 

apenas o professor. 

Transmite os conceitos/conteúdos. 

Dá voz, abre espaço para a expressão, faz 

com que o educando se sinta sujeito do 

processo (participação). 

Não estimula a participação. 

Satisfaz a educação crítico-dialógica 

transformadora. 

Não necessariamente contribui para a 

educação crítico-dialógica transformadora. 

Estimula a construção coletiva do 

conhecimento. 

Não estimula a construção coletiva do 

conhecimento, privilegia o individual. 

Realiza a “Leitura do texto” articulada à Realiza a “Leitura do texto” sem preocupação 
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“leitura do contexto” a que o texto se refere. alguma com a leitura do contexto do texto. 

Relaciona explicitamente a realidade vivida 

pelo educando. 

Não relaciona explicitamente a realidade 

vivida pelo educando. 

Alcançada por meio de problemas abertos, 

reais. 

Alcançada por meio de problemas 

idealizados, desvinculados de contextos 

sociais/reais. Resposta fechada/exata. 

Fonte: Muenchen (2010, p. 161) 

 

Não queremos afirmar com isso, que relacionar o conteúdo com a realidade do aluno, 

por si só, o tornará cidadão participante, mas entendemos que por meio da problematização 

dos aspectos sociais nos quais os alunos encontram-se imersos a formação para a cidadania e 

a conquista da participação ganharão forças. Há quem diga que essa relação é parte de um 

projeto utópico, mas, a Educação CTS só pode ser trabalhada por aqueles que ainda acreditam 

na transformação em longo prazo da nossa realidade. Para a pesquisadora supracitada, 

 
Ao problematizar, de forma dialógica, os conceitos são integrados à 

vida e ao pensamento do educando. Ao invés da memorização de 

informações sobre Química, Física ou Biologia, ocorre o 
enfrentamento dos problemas vivenciados. Em síntese, a 

problematização pode possibilitar que os educandos tornem-se críticos 

das próprias experiências, interpretando suas vidas, não apenas 

passando por elas (MUENCHEN, 2010, p. 160).  
 

As palavras da autora revelam que o alcance da cidadania e da participação só pode ser 

realizado por meio da problematização, jamais por uma pergunta ou pela utilização de 

exemplos sem sua devida discussão sobre o cerne da questão. Isso nos faz pensar que a partir 

desse momento, na prática, um encaminhamento ou possível solução para uma problemática 

pode ser colocado, constituindo a tomada de decisão. 

A problematização da realidade é defendida por Paulo Freire (1987). A concepção 

humanística de sua educação evidencia o diálogo e a problematização como elementos 

centrais no processo de desvelamento da realidade. Problematizar é exercer uma análise 

crítica sobre a realidade do problema e por meio do diálogo a realidade será desvelada. 

Segundo ele,  

 

Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o 

mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais 

obrigados a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na 
própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como 

um problema em suas conexões com outros, num plano de totalidade e não 

como algo petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-se 
crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada (FREIRE, 1987, 

p. 70).  
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Até aqui, consideramos que os ideias e a possível conquista da cidadania e da 

participação pode ser estabelecida na Educação CTS por meio da problematização. No ensino, 

os conteúdos científicos de uma temática socialmente relevante são inseridos após um 

diagnóstico da realidade, que por sua vez, elenca-se a real necessidade do que será estudado. 

Isso tem deixado explícito que o ensino deve sempre surgir do contexto social dos sujeitos, 

que em nossa defesa, abrange cenários locais, nacionais e/ou globais.  

 Infelizmente ainda há muitos professores – sejam em formação ou em exercício – que 

pensam que o conteúdo deve ser ensinado de forma dogmática e tradicional, o que faz com 

que não contextualizem suas aulas. Como já mencionado, ainda há muito forte uma visão 

simplista de que as perspectivas curriculares são meramente utopias, principalmente por 

partirem da realidade dos educandos e não atenderem ao padrão vertical de currículo proposto 

pelos órgãos superiores das instituições educacionais. 

Dois de nossos referenciais – Wildson Santos e Décio Auler – tecem ricas 

contribuições sobre cidadania e participação. O primeiro, desde sua dissertação de mestrado, 

defendida em 1992, buscou compreender o processo de formação para cidadania no ensino de 

Ciências/Química por meio da Educação CTS e de aspectos sociocientíficos. Já o segundo, 

amparado pelo referencial de Paulo Freire, tem discutido sobre participação social e os novos 

encaminhamentos para a tomada de decisões. 

Em elaboração própria, Santos (2012) expõe (Figura 2) a interseção de propósitos 

entre o ensino de ciências, a educação tecnológica e a educação para a cidadania no sentido da 

participação na sociedade. 

Figura 2: Educação CTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Santos (2012, p. 51) 
 

Nessa figura, podemos perceber, ainda que de maneira muito simplificada, como se 

dá a relação da Educação CTS na pesquisa em Educação/Ensino em Ciências. Santos e 

Schnetzler (2010) discorrem sobre cidadania e argumentam que a mesma engloba princípios 
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como a participação, direitos e deveres e igualdade. Fundamentados em Canivez (1991), 

Demo (1988) e Marshall (1967), afirmam que participação é uma característica básica da 

cidadania, sendo possível inferir que o homem é um ser participante. Os direitos, são 

garantidos pelo Estado constitucional (SANTOS; SCHNETZLER, 2010), já os deveres 

relacionam-se ao compromisso comunitário de cooperação e corresponsabilidade. Em relação 

ao princípio da igualdade, esses pesquisadores afirmam que implica a existência do Estado de 

direito, inerente às democracias. 

Podemos perceber que as palavras grifadas acima orbitam o conceito de cidadania, 

logo, ela engloba princípios amplos e subjetivos que são intrínsecos à atividade humana. 

Podemos nos perguntar nesse contexto, por exemplo: como desenvolver/adquirir/conquistar 

“cidadania” junto aos alunos e aos professores? Primeiramente, temos que compreender como 

se dá o desenvolvimento desses princípios em cada pessoa. 

No mesmo trabalho, Santos e Schnetzler (2010), subsidiados teoricamente por Covre 

(1986) e Demo (1988), afirmam que participação é um processo de autopromoção. Ao 

considerar isso, se percebe que ela é desenvolvida pelo o sujeito, não podendo ser transmitida, 

repassada e nem concedida. Assim, os autores afirmam que a cidadania também é 

“conquistada”. Desta forma, 

 
[...] educar para a cidadania é preparar o individuo para participar de uma 

sociedade democrática, por meio da garantia de seus direitos e do 

compromisso de seus deveres. Isso quer dizer que educar para a cidadania é 
educar para a democracia (SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p. 30-31). 

 

A participação social, segundo Strieder e Kawamura (2017), pode apresentar 

diferentes abordagens na Educação CTS. As pesquisadoras elencam (1) a aquisição de 

informações e reconhecimento de um tema e suas relações com a ciência e a tecnologia; (2) a 

avaliação de pontos positivos e negativos associados a um tema, envolvendo decisões 

individuais e decisões coletivas; (3) a discussão de problemas, impactos e transformações 

sociais da ciência e da tecnologia envolvendo decisões coletivas; (4) a identificação de 

contradições e o estabelecimento de mecanismo de pressão e; (5) a compreensão das políticas 

públicas e participação no âmbito das esferas políticas. Sem a intenção de hierarquizar esses 

níveis, espera-se que a efetiva participação do cidadão ocorra a partir dos níveis quatro e 

cinco, considerados níveis mais críticos.  

Com essa discussão, entendemos já ser possível traçar uma ideia do caminho a ser 

percorrido no Ensino de Ciências, tal qual: alcançar a participação por meio da cidadania, que, 

por sua vez, é autopromovida pelo indivíduo. Uma vez isso ocorrendo, os professores 
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estariam educando para a democracia. Percebe-se que as autoras não mencionam um conceito 

para participação, mas deixam evidente que é valer-se da garantia de seus direitos e deveres e 

que é da conquista da cidadania que ela emerge. Logo, inferimos que todo ser que participa é 

cidadão, mas nem todo cidadão participa. 

Assim, adotamos o termo cidadania em nossos trabalhos por sua amplitude, podendo 

gerar discussões sobre participação, direitos e deveres, igualdade, valores humanísticos etc. 

Isso não limita os trabalhos que utilizam participação, pois de certa forma, também 

contemplam as discussões aqui realizadas. É nessa confluência que defendemos a Educação 

em Ciências em uma perspectiva CTS, ou seja, pautada na formação para cidadania.  

Não queremos dizer que o professor necessariamente vai “despertar” junto ao aluno 

seu caráter participante e de cidadão, mas, poderá contribuir para que esse processo seja 

conquistado por meio da problematização da realidade com a disciplina a ser trabalhada. 

Assim, defendemos uma formação docente e um ensino crítico, reflexivo e contextualizado, 

como o preconizado nas relações Freire-CTS. 

Quando falamos de realidade ou contexto social, entendemos um complexo para além 

daquele no qual o sujeito está imerso, entendemos que envolve ciência, tecnologia, ética, 

política, economia, etc. (SANTOS, 2008, 2009; AULER, 2002, 2007; STRIEDER, 2012). A 

Educação CTS que defendemos deve, em suas instâncias, contemplar discussões que 

envolvam essas dimensões. 

Se falamos de participação e cidadania, certamente não podemos fugir da discussão 

sobre tomada de decisão, que é um dos objetivos da Educação CTS. É a partir da 

problematização que os cidadãos estarão aptos a participar de processos decisórios sobre 

Ciência e Tecnologia. A esse respeito, Auler (2007) traz os pressupostos educacionais de 

Paulo Freire que apontam para a participação em processos de decisão. O autor defende que: 

 
A dimensão ética, o projeto utópico implícito em seu fazer educacional, a 
crença na vocação ontológica do ser humano em “ser mais” (ser sujeito 

histórico e não objeto), eixos balizadores de sua obra, conferem, ao seu 

projeto político-pedagógico, uma perspectiva de “reinvenção” da sociedade, 

processo consubstanciado pela participação daqueles que, hoje, encontram-
se imersos na “cultura do silêncio”, submetidos à condição de objetos ao 

invés de sujeitos históricos. Freire define como uma questão ética a 

constituição de uma sociedade mais democrática, sendo, para tal, necessária 
a superação da “cultura do silêncio” (AULER, 2007, p. 176). 

 

Auler (2011) afirma que na educação em ciências com enfoque CTS a tomada de 

decisão tem sido postulada e praticada como potencializadora de participação. Ainda discute 
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que a participação deve ser fundamentada em processos decisórios, ocorridos em 

configurações curriculares em torno de temas, de problemas. 

Esse mesmo pesquisador tem discutido (2011) que processos de discussão e tomada de 

decisão (real ou simulada) fundamentadas apenas em critérios técnico-científicos reforçam o 

mito da neutralidade das decisões tecnocráticas, negligenciando a amplitude do tema, bem 

como os valores econômicos, éticos, políticos, sociais etc. Para ele, a efetiva democratização 

em processos decisórios implica em ampliar o espectro de dimensões que balizam a 

fundamentação, a argumentação. 

Santos e Mortimer (2000) sintetizam alguns modelos
10

 para a tomada de decisão no 

Ensino de Ciências com enfoque CTS. Baseados em Habermas (1973) expõem três modelos, 

quais sejam: Modelo tecnocrático: a decisão política é tomada exclusivamente em função do 

referencial dos especialistas em ciências e em tecnologia; Modelo decisionista: os cientistas 

determinam os fins, os meios e os técnicos que vão participar da decisão, mas essa é tomada 

pelo especialista, segundo critérios estabelecidos e; Modelo pragmático-político: há uma 

interação e negociação entre especialistas e os cidadãos. 

Desses modelos, somente o último aproxima-se daquilo que buscamos e queremos 

para o cidadão participante. Em ano posterior, os mesmos autores (Id., 2001, p. 101) discutem 

que “(...) a tomada de decisão em uma sociedade democrática pressupõe o debate público e a 

busca de uma solução que atenda ao interesse de maior parte da coletividade”. Para isso, é 

necessário que o cidadão faça um julgamento crítico e político. Assim, 

 

No julgamento crítico, os critérios já estão estabelecidos e, portanto, para a 

sua realização só é necessário o conhecimento das leis e dos princípios éticos 
universais. No julgamento político, os critérios não se limitam aos 

estabelecidos universalmente. Trata-se de tomar decisões que se destinam a 

resolver problemas, adotando-se outros critérios além dos jurídicos e morais, 
pois tais critérios visam a ajustar os interesses particulares aos gerais. Nesse 

caso, a solução é dada pela discussão da pluralidade de idéias a respeito do 

encaminhamento da possível solução do problema (SANTOS; MORTIMER, 

2001, p. 101).  
 

Nesse sentido, é necessário um engajamento político na tomada de decisão. 

Atualmente existem diversificados discursos que se valem de algum conhecimento 

sistemático superficial para inferir opiniões que divergem do sentido real de alguma luta. Por 

exemplo, supomos que uma tomada de decisão de um grupo escolar que vivencia a da falta de 

saneamento básico no âmbito de sua comunidade há anos é fazer um protesto na câmera de 

                                                             
10 Modelos mais detalhados podem ser consultados em Santos e Mortimer (2001). 
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vereadores do município. Espera-se que todos tenham conhecimento do problema para que 

não só “gritem” por soluções interventivas, mas argumentem científica e tecnologicamente 

sobre o que se luta, sobre o que se quer. Entendemos que posicionamentos não 

fundamentados constituem o que denominamos como “massa de manobra”, que seria aquele 

discurso vazio e sem conhecimento do cerne da questão.  

Nesse sentido, faz-se necessário destacar a participação efetiva como eixo norteador 

da cidadania. Pautamos essa discussão para inferirmos que a formação de professores, 

discussão de nosso próximo tópico, deve problematizar essas questões. Busca-se cada vez 

mais uma formação docente que possibilite aos futuros educandos tomarem decisões 

responsáveis diante de problemas sociais oriundos da Ciência e da Tecnologia. Nesse sentido, 

afirmamos que a Educação CTS pode possibilitar a promoção de discussões que viabilizem a 

conquista integrada da cidadania e da participação. 

Até aqui, entendemos que podemos dizer que cidadania e participação 

conceitualmente são polissêmicas e divergentes, mas para sua prática social em termos de 

tomada de decisão são necessariamente complementares e viáveis a partir da problematização 

dos aspectos científico-tecnológicos em temas socialmente relevantes, o que contemplaria, em 

sua essência, a proposta de Educação CTS.  
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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)  

 

 

2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: apontamentos 

para uma formação crítico-reflexiva via Educação CTS 

 

 Neste capítulo apresentamos possíveis contribuições da Educação CTS para um 

projeto de formação crítica e reflexiva de professores de Ciências e Biologia. Nosso foco não 

foi discutir em suma referentes do campo da formação docente (até porque trabalhamos a 

formação de professores de forma indireta), mas tecer contribuições da perspectiva CTS para 

uma formação diferenciada que compreendemos contribuir para um possível rompimento dos 

paradigmas considerados ultrapassados e dogmáticos. Assim, discutimos confluências entre 

os referenciais da teoria crítico-reflexiva para a formação docente e expomos justificativas 

para uma formação pautada nos pressupostos da Educação CTS. 

 

2.1 ENSINO CLÁSSICO versus ENSINO CTS: direcionamentos para a formação de 

professores de Ciências e Biologia 

  

A recomendação para uma formação de professores pautada nos pressupostos da 

Educação CTS tem sido alvo de muitas pesquisas de mestrado e doutorado no campo da 

Educação em Ciências (MARTÍNEZ PÉREZ, 2010; PRUDÊNCIO, 2013; SILVA, 2014; 

BINATTO, 2015; SANTOS, 2015; MÜNCHEN, 2016; SOUZA; MARQUES, 2017; 

SANTOS, 2017; ALMEIDA, 2018). Algumas dessas têm centrado suas discussões para a 
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formação inicial, mas infelizmente, pouquíssimas são publicadas como artigos nos periódicos 

da área (ARAÚJO-QUEIROZ, et al, 2018). 

München (2016) comenta que apesar de várias pesquisas relacionadas à CTS 

remeterem à importância de sua inserção na formação docente, seus resultados ainda não se 

estabeleceram no contexto educacional e formativo como prática, a ponto de muitos se 

perguntarem porque os resultados e discussões da pesquisa acadêmica não tem se difundido 

na prática no âmbito educacional.  

Maldaner (2013) argumenta que a Educação CTS e outras propostas de reorganização 

curricular não tem ganhado força porque os professores, em geral, não conhecem seus 

pressupostos, práticas e crenças.  Sobre isso, entendemos que por ser uma questão que 

envolve sim o processo de formação dos professores, é necessário que haja esforços em busca 

de propostas de ensino que visem à condição humanística no ensino de Ciências. Nesse 

sentido, é importante que aspectos da educação humanística sejam acrescidos naquele ensino 

considerado tradicional, no sentido de contribuir para uma formação mais voltada para a 

problematização da realidade na qual os sujeitos encontram-se imersos.   

 Nesse sentido, corroboramos com Prudêncio (2013) quando diz que se faz necessário 

um movimento de adaptação às características da formação de professores às necessidades 

atuais da sociedade, por isso, torna-se importante discutir a formação de professores de 

Ciências e Biologia a partir da Educação CTS, pois apesar de essa perspectiva haver surgido 

há mais de 50 anos, sua inclusão dentro das escolas brasileiras, tanto nos níveis fundamentais 

quanto nos superiores, ainda não se efetivou. 

Um projeto de formação de professores na perspectiva CTS se daria inicialmente com 

a discussão de seu pressuposto básico para o Ensino de Ciências e Biologia: 

reorganizar/organizar/configurar/inovar/orientar/mudar o currículo vertical para outro que 

incluísse temáticas socialmente relevantes. Além disso, é importante que o trabalho nessa 

perspectiva se atrele a referenciais progressistas (TEIXEIRA, 2003), como a pedagogia 

libertadora, pedagogia histórico-crítica, etc. Defendemos essas tendências progressistas, uma 

vez que necessariamente analisam criticamente as realidades sociais e apresentam finalidades 

sociopolíticas. Além disso, articulam-se contrária ao capitalismo e ao status quo.  

No cenário sociopolítico atual é imprescindível que os professores contextualizem o 

ensino para que haja um avanço no processo de engajamento e formação da cidadania para a 

participação. Isso requer uma formação diferenciada, pautada em referenciais que agreguem a 

problematização e o diálogo como foco do processo de ensino. Uma concepção de formação 

de professores pode ser compreendida nos escritos de Marcelo García. Para ele: 
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A formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de 

propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didáctica e da Organização 

Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em formação 
ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipa, em 

experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 

seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite 

intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do 

currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação 

que os alunos recebem (GARCÍA, 1999, p. 26, grifo nosso). 
  

Podemos perceber que para García (ibidem) a formação de professores possibilita 

caráter autônomo e crítico. A autonomia na formação docente é compreendida a partir da 

possibilidade de modificação daquelas propostas já previamente estabelecidas, bem como, da 

liberdade para implementação de diferentes expressões, práticas e metodologias. Nesse 

sentido, entende-se que a busca pela criticidade encontra-se na manifestação da autonomia, 

uma vez que a construção da mesma é realizada pelo próprio sujeito.  

Isso contribui para que os mesmos atuem na busca pela erradicação de paradigmas 

ultrapassados, como as teorias e práticas de ensino que não orbitam mais o atual sistema e os 

alunos frequentes. Tudo mudou! Alunos, professores, estrutura física, material didático etc., 

não podemos nos prender a teorias rígidas que impõem “dureza comportamental” por um 

determinado período no interior da escola, ou seja, é preciso intervir como fazedores de 

ensino e de currículo. 

A formação inicial de professores de Ciências e Biologia ainda é pautada em métodos 

que expõe a ciência como linear, dogmática e verdadeira. Prudêncio e Freitas (2010) 

constataram uma grande resistência por parte de futuros professores dessas áreas em 

abandonar a visão fragmentada da Ciência em favor da Educação CTS, resultado também de 

nossas experiências com essa pesquisa. É nesse ponto de intercessão que é preciso entender 

que a apresentação e discussão de um novo arcabouço teórico para o ensino não garante uma 

nova prática de ensino.  

Fernandes e Megid Neto (2012), em um levantamento bibliográfico específico 

afirmam que as propostas de ensino pautadas na Educação CTS adquirem diversas 

caracterizações na prática escolar e que no meio educacional há um distanciamento entre o 

currículo ideal (recomendado) e o realizado. Sobre isso, esses autores utilizam as 

contribuições de Fracalanza (2006), afirmando que isso representa a divergência entre teoria 

(discurso) e prática, em que por um lado tem-se o “nível de propósito” e, por outro, o “nível 

de fato”.  
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O nível de propósito é praticado por diferentes atores vinculados principalmente às 

instituições de ensino e pesquisa da Educação Superior e são divulgados por meio dos planos, 

propostas de currículos, trabalhos acadêmicos e cursos de formação de professores. O nível de 

fato caracteriza-se pelas diversas práticas que ocorrem no ensino de Ciências e se 

desenvolvem no âmbito das escolas, sendo seus principais atores os professores e alunos 

(FERNANDES; MEGID NETO, 2012; FRACALANZA, 2006). 

Entendemos que o nível de fato ao qual os autores se referem não atende à 

recomendação do nível de propósito. Isso se torna cada vez mais comum no Ensino de 

Ciências, principalmente com aqueles professores que já estão em exercício. A ausência de 

discussões sobre propostas inovadoras na escola, o distanciamento da pesquisa acadêmica, a 

resistência em adotar práticas interdisciplinares e a desmotivação da atividade docente são 

motivos que podem ser elencados para tal problema, além do desconhecimento de propostas 

inovadoras, devido a pouca discussão nas formações continuadas.  

No âmbito da formação inicial, ou melhor, nos Cursos CTS destinados à formação 

inicial somente é possível estabelecer ações do nível de propósito. O que se busca, em síntese, 

é apresentar a Educação CTS como uma proposta curricular que orienta o currículo para a 

problematização de temas e não compartilha das práticas do ensino tradicional. Infelizmente, 

os resultados imediatos de uma possível “simulação” dessa prática, pautada na construção de 

sequências didáticas, por exemplo, tem mostrado que há uma forte resistência por parte dos 

mesmos em deixar de lado o plano de aula totalmente conteudista (PRUDÊNCIO; FREITAS, 

2010; PRUDÊNCIO, 2013; GALIETA; DORVILLÉ, 2017). 

Isso nos ajuda a retomar uma pergunta inicialmente aqui realizada: porque os 

resultados e discussões da pesquisa acadêmica não tem se difundido na prática no âmbito 

educacional? Porém, entendemos que as discussões até aqui constituem um passo a mais em 

uma possível resposta e, reformulando essa pergunta, ela ficaria: porque os professores (em 

formação ou em exercício,) que recebem uma formação diferenciada, ainda apresentam 

resistências a mudanças e, em sua prática, normalmente optam pelo ensino tradicional 

mesmo sabendo da existência de um currículo que pode ser inovador? 

Primeiramente, não podemos generalizar e afirmar que todos os professores estão 

aptos para inovar sua prática, afinal, antes de tudo, é necessário conhecer possibilidades de 

inovação. Dizemos isso para deixar claro que a nossa preocupação é com aqueles que 

reconhecem a importância e conhecem como inovar suas aulas. 

Algumas respostas podem ser elencadas no sentido de tentar viabilizar soluções para 

esse distanciamento, bem como, para aquelas práticas que isolam de uma perspectiva as 
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etapas de mais fácil articulação em um contexto possível de sua aplicação completa. A 

princípio, a formação de professores de Ciências e Biologia encontra-se atrelada em um:  

 

[...] modelo de ciência e tecnologia que se desenvolve independentemente 
dos fatores sociais, econômicos, culturais e políticos. Nesse sentido, se 

formam professores a partir de visões de ciência e tecnologia neutras, 

simplistas 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).  
 

Além disso, é legítimo dizer que as propostas de ensino descontextualizadas são mais 

fáceis de serem desenvolvidas e não exigem esforço para sua discussão, gerando como 

consequência, acomodação nas práticas de ensino não críticas. A estrutura física das 

instituições de ensino e a desmotivação docente também podem influenciar nesse processo. 

Resumidamente, entendemos que tudo isso não pode constituir-se como motivo para que os 

professores não realizem ao menos uma das abordagens
11

 indicadas no capítulo 1 (QUADRO 

01).  

Essas discussões têm gerado desconforto e incômodo para aqueles que ainda 

continuam ensinando com propostas e metodologias que visam à memorização de conceitos e 

que, por consequência, não problematizam a realidade e lidam com planos de aulas que pouco 

são modificados ao longo do tempo. A permanência nesse cenário possui argumentos de 

diferentes origens, podemos citar, como exemplo, a deficiência dos cursos de formação 

inicial, a pouca discussão sobre esses aspectos nos cursos de formação continuada, a ausência 

de conhecimentos sobre inovadoras propostas de ensino, a desmotivação e falta de interesse 

docente etc. 

Formar professores em uma interface CTS significa romper com visões deformadas 

sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade no sentido de problematizar os mitos do 

desenvolvimento científico-tecnológico (AULER, 2002), discutir teorias e propostas crítico-

reflexivas, além de compreender o ensino como prática de liberdade (FREIRE, 1987). Com 

base na diferença entre ensino clássico e ensino na perspectiva CTS (ZOLLER; WATSON, 

1974), elaboramos uma síntese (Quadro 03) que descreve sucintamente como pode ocorrer a 

ação dos professores. 

 

                                                             
11

 Tais abordagens/concepções minimamente sugeridas compreendem: Aikenhead (1994), abordagens 3, 4, 5, 6, 

7 e 8; Ziman (1980), abordagens 3, 4, 5, 6 e 7; Luján López (1996), abordagens 1, 2 e 3. Além da visão ampliada 

(AULER; DELIZOICOV, 2001) e da Educação CTS na perspectiva freireana.  
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QUADRO 03: Diferença na prática do professor que adota o ensino clássico e 

o ensino CTS 
AÇÃO DO PROFESSOR NA PRÁTICA DE ENSINO 

Ensino clássico (tradicional/conteudista) Ensino na perspectiva da Educação CTS 

Seleciona o conteúdo científico a ser 

trabalhado nas aulas. 

Seleciona temas socialmente relevantes e 

planeja a problematização da sua relação com 
os conceitos científicos.  

Realiza experimentos pautados 

unicamente no método científico para que 

haja uma comprovação científica. 

Discute com os alunos os limites, 

potencialidades, riscos e benefícios da ciência 

e tecnologia do tema. 

Utiliza a ciência como explicadora do 

universo e elabora gráficos, esquemas 

lineares e mapas conceituais para a 

explicação dos conteúdos. 

Instiga o engajamento, a participação e a 

argumentação sobre a temática, as ideias e 

propostas de tomada de decisão são 

submetidas a julgamento de valor crítico e 
político. 

Objetiva provar a veracidade da ciência. Objetiva prever consequências dos impactos 

científicos e tecnológicos na sociedade. 

A ciência é um processo sistemático, uma 
atividade universal e detentora de um 

corpo de conhecimento. 

O desenvolvimento científico e tecnológico 
depende das decisões humanas, ou seja, é uma 

construção cultural e humana. 

Confere ênfase para conteúdo científico e 
só o articula com a prática por meio de 

exemplos do cotidiano. 

Confere ênfase aos problemas da realidade 
selecionados a partir do tema e os articula com 

os conceitos científicos necessários à discussão 

da temática ou relacionada à mesma.  

Lida com fenômenos isolados do ponto de 
vista disciplinar (análise de fatos, exata e 

imparcial). 

Lida com problemas no seu contexto real 
(abordagem interdisciplinar e contextualizada 

a partir da problematização e do diálogo). 

Prioriza a busca de novos conhecimentos 

juntamente com os alunos para a 
compreensão do mundo natural. 

Prioriza a problematização das implicações 

sociais dos problemas tecnológicos e ensina a 
tecnologia para a ação social. 

Fonte: Elaboração própria com base em Santos (2012) 
 

 Ressaltamos que tais características nem sempre serão encontradas da forma como 

estão dispostas em um “modelo” de professor específico, pois tais pressupostos não são 

lineares e separados. Assim, um professor que busca trabalhar dentro de uma perspectiva CTS 

pode ter aulas tradicionais e vice-versa. É preciso atentar para condução de uma discussão que 

se paute, sobretudo, na problematização.  

Para que o ensino na perspectiva da Educação CTS se efetive a formação de 

professores deverá partir de referenciais críticos e reflexivos. Trabalhar nessa perspectiva com 

aportes freireanos, como já discutido, exige comprometimento político do professor com a 

transformação social, considerando o cenário de desigualdade social e buscando construir 

uma sociedade mais justa e igualitária (FREIRE, 1996). 

Concordamos com Santos (2008) quando afirma que para isso o professor deverá 

desenvolver uma postura dialógica em suas aulas, buscando sobretudo, promover debates para 

que os alunos desenvolvam a autonomia e o empoderamento de suas próprias ideias. Assim, 
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“o papel do professor não está em revelar a realidade dos educandos, mas de ajuda-los a 

desvendar a realidade por si só” (Id., Ibid., p. 126). 

Como nossa pesquisa se insere no nível inicial de formação, cabe salientar que, como 

o próprio nome já diz, é formação inicial e (in)felizmente não consegue dar conta de tudo. 

Mas, afinal, a formação docente está restrita aos conhecimentos que são construídos na 

graduação? Obviamente não, pois é justamente fora das universidades e faculdades que nossa 

prática ganha desafios que nos fazem refletir de forma incessante sobre as necessidades 

formativas dos professores (ARAÚJO-QUEIROZ et al, 2018). 

Assim, estabelecer um processo de formação inicial de professores pautado na 

perspectiva da Educação CTS seria apresentar seus pressupostos como uma das 

possibilidades, além de tantas outras, para uma educação científica humanística visando à 

formação para a cidadania e para a participação social. Nesse caso, seriam discussões sobre os 

conceitos de Ciência, Tecnologia e Sociedade e suas inter-relações, bem como sobre as 

possibilidades de se trabalhar temáticas socialmente relevantes relacionadas ao conteúdo de 

Ciências e Biologia em busca da análise crítica das realidades sociais. Nesse sentido, 

discutimos a seguir alguns propósitos para uma formação docente crítica e reflexiva. 

 

2.2 PARA UMA FORMAÇÃO CRÍTICA E REFLEXIVA: propondo debates formativos
12

 

 

Há muito tempo o ensino de Ciências tem buscado discutir e implementar 

diversificados subsídios para “superar” uma tendência tradicional, positivista e tecnicamente 

racional pautada em um ensino descontextualizado e propedêutico (PRUDÊNCIO, 2013). Isso 

tem gerado o desenvolvimento de algumas pesquisas que investem em propostas cada vez 

mais inovadoras para a formação de professores. Uma das possibilidades para essa 

“superação” reside na prática da reflexão, ou seja, de repensar a prática docente diariamente.  

Alguns trabalhos (MOURA, 2013; BONZANINI; BASTOS, 2013; BINATTO; 

CHAPANI; DUARTE, 2015) indicam a formação reflexiva em processos formativos para 

professores de Ciências, mas ainda são incipientes e tornam-se menos visíveis ao pensarmos 

em relacionar tal corrente teórica aos propósitos da Educação CTS.  

                                                             
12

 Trechos desta segunda sessão já se encontram publicados no trabalho intitulado por “EDUCAÇÃO CTS E 

PERSPECTIVA CRÍTICO-REFLEXIVA: articulações possíveis para a formação de professores de 

Ciências e Biologia”, disponível nos Anais do VII Encontro Nacional de Ensino de Biologia (ENEBIO), 

realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2018 em Belém – PA. 
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Ressaltam-se as contribuições de Binatto, Chapani e Duarte (2015) que analisaram os 

pressupostos teóricos desses dois campos do conhecimento e suas contribuições para a 

formação de professores de Ciências. As pesquisadoras indicaram que muitas contribuições 

nesse sentido devem fomentar a discussão e a implementação dessas perspectivas como 

potencializadoras para a formação crítica de professores. 

Uma reflexão sobre criticidade é discutida por Prudêncio (2013), quando afirma que a 

mesma se faz presente no ensino de Ciências quando este é apresentado na perspectiva CTS 

com ideais freireanos, à medida que busca considerar não somente os fatores sociais, mas 

também históricos, econômicos, políticos e éticos, bem como a questão da vontade política, 

da solidariedade, da consideração das situações de exclusão, desigualdade e dos problemas 

ambientais e econômicos presentes na realidade brasileira. 

Nessa perspectiva, entendemos que a formação de professores pautada na Educação 

CTS se baseia em teorias que sustentam os pressupostos da educação crítica. Outros processos 

formativos podem também apresentar uma perspectiva nesse sentido, mas utilizamos a 

entrada via CTS. Além disso, ressalta-se a amplitude do leque de trabalhos ancorados em 

perspectivas críticas sobre formação de professores de Ciências (CAMPOS, et al, 2013). 

Ainda no artigo dos pesquisadores supracitados (idem, ibidem), está exposto de forma 

clara o que é defendido por educação crítica na concepção de Apple, Au e Gandin (2011), 

sendo:  

 Iluminar os modos pelos quais a política e as práticas educacionais estão conectadas às 

relações de exploração e dominação.  

 Apontar espaços para realização de ações contra hegemônicas.  

 Desenvolver competências práticas intelectuais e políticas para lidar com questões 

epistemológicas, políticas e educacionais.  

 Manter, ampliar, criticar e apoiar tradições teóricas, empíricas e históricas.  

 Desenvolver competências jornalísticas, midiáticas, acadêmicas e populares e a 

capacidade de falar a audiências.  

 Agir juntamente com os movimentos sociais e abrir espaço nas universidades e em 

outros lugares 

Na década de 1980 a formação de professores sofreu significativas mudanças com o 

surgimento de uma nova tendência de pesquisa denominada “formação reflexiva do 

professor”. Esse novo paradigma, ao proliferar discussões contrárias ao behaviorismo na 

educação e à racionalidade técnica que colocava o professor como um simples gestor ou 
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executor de tarefas, começou a gerar cisões nas ideias equivocadas relacionadas ao papel do 

professor na sociedade (FEITOSA; BODIÃO, 2015). 

Essas discussões contribuíram para o esgotamento de uma perspectiva de treinamento, 

na qual os professores se caracterizavam como técnicos a “aplicar” o conhecimento produzido 

por outros. Isso contribuiu para um novo direcionamento da formação docente, bem como o 

desenvolvimento de uma perspectiva que considera o professor como um sujeito racional, um 

intelectual capaz de tomar decisões sábias sobre o que fazer, com base em propósitos 

educacionais por eles próprios definidos levando em conta o processo de ensino (ZEICHNER, 

2008). 

Cabe ressaltar que mesmo após quase 50 anos ainda há resistências em se adotar uma 

postura crítica pelos próprios professores de Ciências e Biologia, assim como discutido na 

sessão anterior, que são às vezes vistos como meros “transmissores de conhecimento”, 

“gestores de informação”, “mediadores” e, educadores. Afinal, qual a finalidade da formação 

docente crítica e autônoma? 

Segundo Isabel Alarcão (1994) a expressão “refletir para agir autonomamente” 

pareceu ser a palavra-chave no cenário internacional do final do século XX. A pesquisadora 

estudou esse processo buscando responder o que é ser reflexivo, quem deverá ser, para que e 

como ser reflexivo, evidenciando em seus escritos a capacidade de tomar decisões conscientes 

e autônomas. Nesse mesmo período iniciou-se a discussão da Educação CTS no Brasil com 

alguns objetivos semelhantes aos da perspectiva crítico-reflexiva, aos quais entendemos hoje 

como complementares, principalmente no tocante à formação de professores de Ciências e 

Biologia. 

Segundo Zeichner (2008), os formadores de professores buscaram discutir como 

poderiam preparar professores para serem reflexivos. Entendemos que ser reflexivo é ser 

crítico e, desse modo, a prática reflexiva relaciona-se intimamente com a Educação CTS. 

Alarcão (1994, p. 187) argumenta que “educar para autonomia [um dos objetivos de CTS] 

implica fazer um ensino reflexivo que, por sua vez, se baseia numa postura reflexiva do 

próprio professor”. 

Há muitas confluências entre a Educação CTS com aportes freireanos e a prática 

reflexiva. A interseção que propomos aqui envolve a formação de professores de Ciências e 

Biologia (como centro desse debate) em relação com a (I) Educação em Ciências/Biologia, 

(II) a Educação CTS e, (III) a perspectiva crítico-reflexiva. A figura 03 mostra como 

pensamos essa interseção no panorama da formação de professores de Ciências e Biologia no 

Brasil. 
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Figura 03: Interseção entre a Educação em Ciências, CTS e Reflexão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Fonte: Araújo-Queiroz, et al, 2018. 
 

É necessário explicitar como entendemos esses dois termos. A Educação CTS, 

discutida no Capítulo 1, pode ser considerada como uma perspectiva curricular que visa 

formar cidadãos críticos para tomar decisões racionais diante dos problemas sociais oriundos 

do desenvolvimento científico-tecnológico (AIKENHEAD, 1994; SANTOS; SCHNETZLER, 

2010; SANTOS, 2008). Ao se basear em ideais freireanos a essa perspectiva são acrescidos 

valores humanísticos como, por exemplo, a participação social, o rompimento com situações 

de desigualdade e com a “cultura do silêncio”, considerando em todo o processo aspectos da 

realidade na qual os sujeitos encontram-se imersos (AULER, 2007; SANTOS, 2008, 2009). 

A perspectiva crítica pode ser fundamentada nas ideias de Freire (1987). Um projeto 

de formação crítica deve possibilitar o desenvolvimento de sujeitos, ou melhor, professores e 

cidadãos capazes de analisar a realidade na qual encontram-se imersos histórico e 

culturalmente, bem como, criar possibilidades de transformá-la, rompendo com a injustiça e a 

desigualdade. Entendemos que o professor, quando ancorado em uma perspectiva crítico-

reflexiva, passa a se comprometer com as consequências morais e éticas de suas ações na 

prática social. Esse professor, por sua vez, buscará discutir e inserir aspectos do ensino na 

dimensão política em busca da transformação social. 

Enquanto a Educação CTS é uma perspectiva curricular, que se consolidou também 

como um campo de estudo e costuma ser confundida e entendida por alguns – em nossa 

concepção de forma errônea – como abordagem ou metodologia didática, a prática reflexiva 

pauta-se na compreensão do que está sendo feito no processo de ensino e nas atividades 

correlatas. 

Há na literatura o uso dos termos professor reflexivo, prática reflexiva, reflexividade, 

ensino reflexivo, dentre outros. Existem também estudos como os de Schön (2000) que 
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sistematizam a prática da reflexão em três momentos básicos: a reflexão na ação, que ocorre 

quando a ação está acontecendo; a reflexão sobre ação, em que o ato de refletir ocorre depois 

que a ação ocorreu e; a reflexão sobre a reflexão na ação, que ocorre quando o professor 

reflete retrospectivamente sobre a reflexão na ação e orienta os próximos passos que dará no 

futuro. 

Muitas pesquisas centram suas discussões em torno do conceito de reflexão. García 

(1992) argumenta que tal conceito é entendido em diferentes contextos e com diferentes 

significados, afirmando que para articular esse conceito na formação de professores é 

necessário criar condições de colaboração e de trabalho em equipe. Além disso, o autor 

descreve algumas formas de reflexão que podem ser implementadas na formação de 

professores, baseando-se nas ideias de Weis e Louden (1989).  

Esses autores supracitados consideram que o pensamento reflexivo e a ação podem 

decorrer separada ou simultaneamente e para isso, identificam quatro formas, quais sejam: 

introspecção – que implica uma reflexão interiorizada, pessoal, em que o professor 

reconsidera seus pensamentos e sentimentos em uma perspectiva distante das atividades do 

dia-a-dia; exame – que implica do professor uma referência a acontecimentos ou ações que já 

ocorreram ou que podem vir a ocorrer no futuro; indagação – que permite o professor analisar 

a sua prática, encontrando possibilidades para melhorá-la e; espontaneidade – encontrando-se 

mais próxima da prática e descrita por Donald Shön (1992) como reflexão-na-ação. 

Essa última forma de reflexão sistematizada por Weis e Louden (1989) muito se 

relaciona com os escritos de Donald Shön. Para ele, essa reflexão-na-ação reporta aos 

pensamentos dos professores durante o ato de ensinar. Tal reflexão os permite improvisar, 

resolver problemas, tomar decisões e abordar situações de incerteza em sala de aula (SHÖN, 

1992). No entanto, uma reflexão não se restringe exclusivamente à ação. Como vimos, esta 

pode ser feita após a ação e repensada para “subsidiar” a próxima ação – sem prejuízos. 

Sabe-se que todos os seres humanos refletem e, desse modo, todo professor também o 

faz de alguma forma (ZEICHNER, 2008; ALARCÃO, 1994). A reflexão é na verdade uma 

ação, uma prática que visa repensar a práxis pedagógica do professor a partir das experiências 

adquiridas para que sejam encontradas possibilidades de melhoria ao longo de toda a carreira 

profissional (ZEICHNER, 2008). Para Isabel Alarcão (1994, p. 175) “ser reflexivo é ter a 

capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor do sentido”. Sendo assim, consideramos 

que refletir é um exercício que conduz ao pensamento crítico.  

Nesse contexto, “a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da 

capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como 
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mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores” (ALARCÃO, 2007, p. 41). Além 

disso, “se a capacidade reflexiva é inata no ser humano, ela necessita de contextos que 

favoreçam o seu desenvolvimento, contextos de liberdade e responsabilidade” (Idem, ibidem, 

p. 45). 

O exercício da reflexão não pode ser pensado de forma isolada e individual, muito 

menos está restrito à reflexão sobre a prática docente ou à escola, local onde essa prática se 

realiza de forma institucionalizada. Na verdade, o professor também necessita refletir sobre os 

diversos condicionantes que determinam a realidade em um contexto sociopolítico mais 

amplo na busca pela emancipação e transformação social (PIMENTA, 2006). 

Repensar a prática é repensar também nossa postura crítico-reflexiva diante de uma 

sociedade desigual que necessita, em caráter emergencial, romper com as imposições 

propostas por um modelo tecnológico e político antidemocrático que reforça a “cultura do 

silêncio” e busca conservar a ordem social dominante. Zeichner (2008) argumenta que a 

reflexão docente deve estar relacionada às lutas por justiça social. De acordo com seus 

escritos: 

 

[...] o movimento internacional que se desenvolveu no ensino e na formação 
docente, sob o slogan da reflexão, pode ser interpretado como uma reação 

contra a visão dos professores como técnicos que meramente fazem o que 

outras pessoas, fora da sala de aula, querem que eles façam, e contra 

modelos de reforma educacional do tipo “de cima para baixo”, que 
envolvem os professores apenas como participantes passivos (ZEICHNER, 

2008, p. 539). 

 

Percebe-se que a ideia de reflexão pode ser ampla e, aliada à criticidade, pode 

contribuir para romper, de forma decisiva, com um ensino propedêutico e descontextualizado. 

Nesse caso o professor precisa ser diferenciado, no sentido de ser “crítico-reflexivo”, 

lançando mão e não aceitando passivamente as imposições do sistema, de um currículo 

vertical e buscando suprir de forma coletiva as necessidades da realidade sobre a qual se está 

refletindo. 

Contribuições nesse sentido são consideradas pela relação Freire-CTS (SANTOS, 

2009; STRIEDER, 2012), uma vez que “(...) ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 68). De 

acordo com Santos (2008, p. 116) “essa mediatização ocorre por meio de uma educação 

problematizadora, de caráter reflexivo, de desvelamento da realidade”. 

Essas atitudes crítico-reflexivas estão intimamente relacionadas à Educação CTS no 

tocante à formação de professores. De um modo geral, os objetivos da Educação CTS no 

ensino de Ciências e Biologia assumem o desenvolvimento da capacidade de tomada de 
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decisão na sociedade científico-tecnológica vigente e o desenvolvimento de valores 

(SANTOS, 2011) e atitudes. 

Esses valores não estão vinculados a interesses próprios e individuais, mais sim a 

“interesses coletivos, como solidariedade, fraternidade, consciência do compromisso social, 

reciprocidade, amor ao próximo e generosidade” (SANTOS, 2007b, p. 480). Por sua vez, 

estão relacionados às necessidades humanas e precisam ser vistos como não subordinados aos 

valores econômicos e de interesse individual (idem, ibidem), além disso, compõem parte de 

uma dimensão crítica que constitui a formação cidadã.  

Binatto, Chapani e Duarte (2017) realizaram uma articulação teórica ponderando ricas 

contribuições para a educação em Ciências. Elas discutiram os pressupostos teóricos da 

Educação CTS para a formação reflexiva de professores, visando tecer aproximações entre 

esses dois campos. Além disso, indicaram elementos que favorecem aproximações entre a 

Educação CTS e a formação reflexiva, estabelecendo relações (por meio da análise de suas 

leituras) em quatro categorias: I) relevância das questões políticas e sociais; II) tendência 

democrática e emancipatória; III) prática social e; IV) relevância dos aspectos conceituais. 

Deste modo, as autoras trazem (Quadro 4) essa relação baseada na perspectiva 

ampliada de CTS descrita por Auler e Delizoicov (2001) e na reflexão com enfoque na 

tradição desenvolvimentista e reconstrução social estudada por Zeichner (1993). 

 

QUADRO 04: Aproximação entre Educação CTS e formação reflexiva de professores 

Aspectos 

considerados 

para as 

aproximações 

Enfoque CTS – perspectiva 

ampliada e crítica (AULER; 

DELIZOICOV, 2001) 

Formação reflexiva – 

desenvolvimentista e de 

reconstrução social (ZEICHNER, 

1993) 

Relevância das 

dimensões 

sociais e 

políticas 

Um dos objetivos centrais do enfoque 

CTS é dar relevância às questões 
sociais que permeiam C&T. A 

problematização da realidade e dos 

valores da sociedade moderna, bem 

como a orientação para o 
comprometimento social e para 

análise crítica dos modelos de 

desenvolvimento econômico acentua a 
preocupação com a dimensão política, 

social e consequências ambientais das 

atividades científicas e tecnológicas. 

Manifesta-se pela busca por 

demonstrar que as alternativas de ação 
refletem opções políticas que devem 

ser examinadas, levando em conta as 

condições sociais nas quais a prática 

de ensino se situa, valorizando o 
contexto externo à sala de aula e o 

compromisso social na busca de 

transformação das práticas em prol da 
igualdade e da justiça. 

Tendência 

democrática  

e 

emancipatória 

Estimula uma cultura de participação, 
favorecendo a tomada de decisão e o 

envolvimento ativo da sociedade nas 

políticas científicas e tecnológicas em 
oposição ao modelo tecnocrático, bem 

como o desvelamento da realidade por 

meio da superação de outros mitos 

Valorização da capacidade que os 
professores têm de participar 

ativamente das decisões que envolvem 

o ensino, da formulação dos propósitos 
e finalidades de seu trabalho, bem 

como de produzir conhecimento 

teórico enquanto atuam. Isso envolve 



 

56 
 

(salvacionismo e determinismo 

tecnológico) relacionados à C&T. 

ainda atuar contra situações de 

injustiça e desigualdade que permeiam 

o ensino. 

Relevância dos 

aspectos 

conceituais 

O ensino de conceitos é visto como 
meio para a compreensão de temas 

socialmente relevantes, não há redução 

de conteúdos, mas ressignificação 

social dos mesmos. Defende-se que a 
compreensão conceitual da C&T é 

imprescindível para a participação 

social e a tomada de decisão. 

Orientada pela apropriação crítica de 
teorias acadêmicas, porém com 

entendimento de que a melhoria das 

escolas não pode depender só dos 

conhecimentos produzidos na 
universidade, apesar de não prescindir 

desses. 

Prática social 

A problematização das inter-relações 

CTS orienta-se para a discussão 

coletiva de conteúdos C&T a partir de 

seus aspectos sociais, políticos, 
culturais, ambientais, econômicos, 

entre outros. A interatividade e a 

reflexão crítica sobre situações reais e 
existenciais para os estudantes são 

estimuladas nessa abordagem. Por 

isso, é comum no enfoque CTS o uso 
de estratégias que reforcem a 

discussão coletiva, como o trabalho 

em pequenos grupos, resolução de 

situações problemas, simulações, entre 
outros. 

A reflexão é prática social e como tal, 

precisa ser realizada no coletivo, a fim 

de que os professores apoiem e 

sustentem o crescimento uns dos 
outros, analisem e fortaleçam suas 

crenças em conjunto. A interação 

social favorece ainda a compreensão 
de que os problemas da educação não 

são apenas individuais, mas 

estruturais, coletivos e amplos, 
envolvendo questões econômicas, 

políticas, éticas e históricas. 

Fonte: Binatto, Chapani e Duarte (2017, p. 142-143, grifo nosso) 

 

Nos trechos acima grifados a relação da Educação CTS baseada em Freire – mesmo 

não utilizada pelas autoras – com a prática crítico-reflexiva tornam-se muito evidente, precisa 

e válida. As aproximações Freire-CTS constituem outra imagem da Educação Científica, 

discutida por Santos (2009) como uma visão radical da alfabetização científica, o que pode 

contribuir para possibilitar o caráter crítico e emancipatório do cidadão.  

Diversas questões destacadas no Quadro 04 mostram como essa relação se faz íntima e 

necessária no processo de formação de professores de Ciências e Biologia, da mesma forma 

que entendemos essa articulação como alvo necessário ao desenvolvimento da prática de 

ensino. É preciso inovar e romper com paradigmas tradicionais. Mas, é necessário ter 

“paciência” para reconhecer que tais ações são colocadas em prática paulatinamente, tendo 

em vista que os propósitos grifados no Quadro 04 são possíveis e passíveis de serem 

praticados, porém demandam e dependem de diversos fatores, entre esses podemos citar o 

tempo e interesse do professor. 

Dessa forma, a formação inicial, bem como a continuada, devem estar ancoradas nas 

interseções da Figura 03. A problematização da realidade e dos valores da sociedade, o 

compromisso social na busca da transformação, a discussão coletiva considerando aspectos 
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sociais, políticos, culturais, ambientais, econômicos e a interação social, já constituem um dos 

“alvos” da formação de professores. Nesse sentido, entende-se que tais campos 

complementam-se na busca de ideais transformadores, possibilitando aos indivíduos 

autonomia para tomar decisões e posicionar-se diante dos problemas sociais com 

responsabilidade. 

Tendo em vista essas discussões, podemos afirmar que as aproximações entre esses 

dois campos distintos, no entanto confluentes, pautam-se em uma perspectiva crítica 

(BINATTO; CHAPANI; DUARTE, 2015). As autoras supracitadas indicam que ao contrastar 

uma prática de formação reflexiva com enfoque CTS no ensino de Ciências é necessário 

entender as diferentes abordagens e tradições desses campos a fim de aliar coerentemente as 

ações/práticas aos objetivos formativos. 

Compartilhamos dessa ideia uma vez que os pressupostos teórico-metodológicos das 

duas perspectivas devem estar bem definidos para serem implementados em ações/práticas de 

formação, para que não haja reducionismos que transformem essas perspectivas em 

metodologias ou abordagens meramente “diferenciadas”. 
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Há quem diga que no campo da Educação e 

Ensino não se faz pesquisas, somente práticas. 

Enganam-se aqueles que pensam que não temos 

rigor metodológico... Enquanto esses se 

ludibriam com ideias errôneas, aperfeiçoamos 

nosso repertório literário em busca de 

metodologias subjetivas mais precisas e 

adequadas para o desenvolvimento e qualidade 

de nossas pesquisas. 

(O autor) 

 

 

3 EDUCAÇÃO CTS COMO PROCESSO FORMATIVO PARA FUTUROS 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

 

Neste capítulo tecemos empírica e teoricamente a trajetória metodológica que 

caracterizou a pesquisa. Situamos a investigação e apresentamos o campo em que esta se 

insere, os sujeitos e o caminho percorrido durante uma disciplina no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Além disso, dispomos 

os instrumentos de obtenção e análise de dados e informações, bem como a discussão dos 

referenciais teóricos que serviram como base para essa construção descritiva e analítica. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA: a pesquisa de aplicação de natureza qualitativa 

 

Na América Latina a maioria das pesquisas no campo da Educação e Ensino tem 

adotado uma abordagem qualitativa, contudo, em países da Europa, por exemplo, ainda são 

comuns pesquisas conjugadas como qualitativas e quantitativas, sendo isso uma 

recomendação para o uso integrado dessas abordagens (SANTOS; GRECA, 2013). 

Entendemos que uma pesquisa surge de uma inquietação, de um problema, de um 

anseio. Isso gera, primeiramente, a requisição de uma racionalidade de fatores metodológicos 

que necessitam estar, ou por si só já se encontram, enquadrados em alguma tipologia 

metodológica presente na literatura. Nesse sentido, consideramos importante a proposição de 

algumas perguntas indicadas por Gatti (2012), como preocupação de certos aspectos básicos 

relativos à validade das pesquisas, quais sejam: de onde partimos?; com quais referentes?; 
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para quem queremos falar?; por quê?; que tipos de dados nos apoiam?; como se originaram? 

e; como cuidamos de nossa linguagem e comunicação? 

Nesse rápido conjunto de ideias, entendemos que a pesquisa pode iniciar somente com 

uma ampla caracterização tipológica (qualitativa, quantitativa ou ambas) além dos métodos de 

coleta de dados e obtenção de informações. Um passo a passo previamente detalhado do tipo 

de pesquisa, forma de análise e delineamento específico pode limitar o desenvolvimento da 

investigação, principalmente quando essa possui seres humanos como sujeitos participantes.  

Desde o nosso planejamento inicial temos caracterizado a natureza da pesquisa como 

qualitativa. Segundo Chizzotti (2010), a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há 

uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, que logo é o observador e faz parte do 

processo de conhecimento, além de interpretar os fenômenos atribuindo-lhes um significado. 

Também porque não se preocupa com representatividade numérica, mas sim, com o 

aprofundamento da compreensão dos sujeitos investigados e/ou fenômenos investigados 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

As características da pesquisa qualitativa são objetivação do fenômeno, hierarquização 

das ações de descrever, compreensão, explicação, respeito ao caráter interativo entre os 

objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos, 

bem como a busca de resultados mais fidedignos possíveis (RICHARDSON, 2010; 

GOLDENBERG, 1997). 

Para Martínez (2010, p. 106), “a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem 

naturalística, interpretativa do mundo, o que significa que os pesquisadores abordam os 

problemas em termos dos significados que as pessoas e eles conferem”. Para ele, adjetivar a 

pesquisa como qualitativa implica enfatizar a qualidade das entidades estudadas e sua 

significação, não podendo ser examinados somente sua quantidade, frequência ou volume, 

isso porque esses processos envolvem construções sociais que englobam necessariamente 

íntimas relações entre os pesquisadores e as práticas sociais estudas na investigação. 

Entendemos ainda que nossa investigação é uma pesquisa de aplicação, caracterizada 

também por pesquisa-ação estratégica (FRANCO, 2005; GHEDIN; FRANCO, 2008) ou ação-

pesquisa (BARBIER, 2007). Nos estudos de Teixeira e Megid Neto (2017) foi elaborada uma 

matriz para caracterizar as Pesquisas de Natureza Interventiva (PNI) que, segundo os autores, 

vem sendo adjetivadas e intituladas de uso vago e indiscriminado como pesquisa-ação. Esses 

autores concebem como pesquisa de aplicação aquelas: 

 
[...] baseadas em projetos nas quais as prioridades de investigação são 
definidas integralmente pelos pesquisadores. Envolvem o planejamento, a 
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aplicação (execução) e a análise de dados sobre o processo desenvolvido, em 

geral, tentando delimitar limites e possibilidades daquilo que é testado ou 

desenvolvido na intervenção. Os processos são fundamentados em teorias ou 

outros referenciais do campo específico de estudo. Os objetivos não estão 
necessariamente voltados para a transformação de uma realidade, mas sim, 

amiúde, dar contribuições para a geração de conhecimentos e práticas, 

envolvendo tanto a formação de professores, quanto questões mais 
diretamente relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem, como a 

testagem de princípios pedagógicos e curriculares (interdisciplinaridade, 

contextualização, transversalidade, avaliação etc.) e recursos didáticos 
(TEIXEIRA; MEGID NETO, 2017, p. 1068-1069).  

 

Esse tipo de pesquisa é comumente utilizado em trabalhos que buscam informações ou 

testes de sequências didáticas, materiais didáticos, unidades de ensino, propostas de 

programas curriculares e processos formativos. Corroboramos com os pesquisadores sobre o 

termo “pesquisa de aplicação”, uma vez que a adjetivação ou não do uso do termo pesquisa-

ação deve envolver os participantes da pesquisa como pesquisadores, resultando num efetivo 

processo colaborativo (Id., Ibid.) e igualitário para ambos: o pesquisador e os sujeitos 

investigados. 

Vale ressaltar que na pesquisa de aplicação se mantém em confinamento dos 

pesquisadores os reais interesses (objetivos) da pesquisa, mesmo que alunos e professores 

participem dos processos investigativos no âmbito do desenvolvimento da investigação, como 

realizado no processo formativo por nós desenvolvido. 

 

3.2 CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Essa pesquisa teve como campo investigativo uma disciplina optativa no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC (Ilhéus 

- Bahia), intitulada “Educação CTS e Formação de Professores” com carga horária de 60 

horas/aulas, ofertada no segundo semestre de 2017 (no período de outubro de 2017 a janeiro 

de 2018) e destinada para todos os licenciandos regularmente matriculados a partir do 

segundo semestre do curso, com aulas fixas nas terças-feiras pela manhã. Foi ministrada pela 

orientadora deste trabalho (Profa. Christiana André Vianna Prudêncio), doutora em Educação 

e com experiência no campo da Educação CTS, contando com minha participação como 

estagiário (como aluno de mestrado) e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências da mesma instituição. 

A disciplina foi ofertada com 15 vagas e estava em acordo com uma concepção do 

curso. Segundo a resolução CONSEPE 01/2010 que aprovou o Projeto Acadêmico Curricular 

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, em seu artigo 2º inciso VIII, escreve que a 
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concepção do curso deverá possibilitar o licenciando durante o curso adquirir a competência 

de construir uma prática profissional estabelecendo relações entre a evolução do 

pensamento científico no que diz respeito à ciência, tecnologia e sociedade (UESC, 2010, 

grifo nosso). 

Apesar de esta concepção referir-se ao curso por completo, entendemos que essa 

disciplina atende a essa recomendação. Infelizmente, a disciplina acaba sendo simplesmente 

uma opção na formação inicial dos licenciandos, uma vez que é ofertada como optativa. Isso 

contribui para o distanciamento de muitos, pois os mesmos possuem um campo considerável 

de disciplinas optativas por semestre que podem ser selecionadas para cumprir os créditos 

exigidos pelo curso. Além disso, a seleção de um componente optativo também apresenta 

relação com o horário disponível dos sujeitos e com a flexibilidade entre as disciplinas 

específicas e optativas.  

Essa disciplina foi ofertada efetivamente dessa vez. Em sua ementa são abordados 

aspectos conceituais e procedimentais balizados pelos propósitos da Educação CTS para uma 

formação docente crítica e reflexiva, bem como para a formação da cidadania em âmbito 

educativo. Nesse contexto, não participei da construção curricular da disciplina, mas como 

sujeito intervi na construção do diálogo durante o decorrer da disciplina. 

A pesquisa constituiu-se em três momentos consecutivos: a realização das entrevistas, 

a observação e gravação das aulas e a construção de sequências didáticas pelos alunos 

participantes da disciplina. O curso se estruturou bibliograficamente com textos geradores e 

artigos sobre Educação CTS e durante a discussão e problematização desses materiais 

realizávamos as intervenções (conjunto de perguntas problematizadoras) que favoreceram 

nossa pesquisa.  

Ressaltamos mais uma vez que esse processo de intervenção é inerente à ementa da 

disciplina e ao planejamento do professor e, desse modo, evidenciamos que o planejamento 

inicial da disciplina não foi de maneira alguma adulterado para atender às necessidades da 

pesquisa.  

Para aperfeiçoar e dinamizar a organização da investigação, decidimos descrever a 

trajetória metodológica em três etapas que correspondem à obtenção de dados: 

1ª Etapa – Constituiu-se na condução das entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE 

A) realizadas com os licenciandos no primeiro de dia do curso individualmente;  

2ª Etapa – Acompanhamento das aulas para coleta de dados e informações via 

gravador, quando pudemos analisar o nível de complexidade dos discursos dos licenciandos 
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sobre a Educação CTS e seus propósitos, bem como a aceitação dessa perspectiva como uma 

inovação curricular.  

3ª Etapa – Constituiu a construção de sequências didáticas e unidades de ensino na 

perspectiva CTS, realizadas a partir de textos geradores e de livros didáticos de Biologia. 

A síntese a seguir (Quadro 05) apresenta a descrição das aulas durante o curso, bem 

como os processos realizados.  

 

QUADRO 05: Síntese das aulas realizadas na disciplina investigada 

AULA/ 

DATA/ 

SIGLA 

 

DESCRIÇÃO 

1ª aula 

03/10/17 

A1 

Contato inicial com a turma, apresentação do professor da disciplina, do 

professor pesquisador e estagiário e dos alunos. Apresentação da pesquisa e 

entrega dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aceitos 

por unanimidade. Realização do diagnóstico inicial sobre os conceitos e 

associações com os termos Ciência, Tecnologia e Sociedade e suas relações 

nas díades e na tríade por meio de um brainstorm (tempestade de ideias). 

2ª aula 

10/10/17 

A2 

Discussão do artigo “Formação de Cidadãos na Perspectiva CTS: reflexões 

para o ensino de ciências” (CONRADO; EL-HANI, 2010). Nessa aula, 

evidenciou-se a partir do texto supracitado a formação da cidadania como 

promotora do senso crítico e participativo, suas dimensões básicas e 

essenciais e as perspectivas de ensino de ciências CTS.  

3ª aula 

17/10/17 

A3 

Discussão do artigo “O surgimento da Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) na Educação: uma revisão” (VAZ; FAGUNDES; PINHEIRO, 2009). 

Discutiu-se o surgimento da Educação CTS no campo da educação (ensino) e 

seus encaminhamentos. Ainda nesta aula, os alunos realizaram uma atividade 

inicial: a professora apresentou quatro números impressos da Revista da 

SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) e solicitou aos 

mesmo que escolhessem uma temática para realizarem o rascunho de um 

plano de aula, contendo apenas os objetivos, conteúdos e métodos de ensinar. 

Os alunos trabalharam em duplas, sendo que uma selecionou a temática lixo, 

com o texto “Desejar, comprar e descartar: da persuasão publicitária à 

obsolescência programada” e a outra a agroecologia, trabalhando com o 

texto “Agroecologia: abordagens na busca da autonomia do campesinato 

brasileiro”. Os licenciandos pensaram em possibilidades para o ensino de 

Ciências/Biologia. 

4ª aula 

31/10/17 

A4 

Discussão do texto gerador “A problemática do esgoto nas praias de 

Ilhéus”
13

. Nesta aula, os discentes destacaram nos textos o que eles 

consideravam como Ciência, Tecnologia e Sociedade e suas relações entre 

cada uma delas, fazendo no texto uma espécie de brainstorm. Foi 

problematizado, diante desse texto gerador, o seguinte questionamento: em 

sua opinião quais são as principais diferenças no planejamento de aulas a 

partir de uma situação problema em relação ao conteúdo do livro didático? 

                                                             
13 Fonte: Blog Biologia da conservação, publicado em: 23 de dezembro de 2011. Acesso em setembro/2017. 

Link: http://biologia-da conservacao.blogspot.com.br/2011/12/problematica-do-esgoto-nas-praias-de.html. 
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5ª aula 

07/11/17 

A5 

Realização do segundo diagnóstico sobre os conceitos e associações aos 

temos de Ciência, Tecnologia e Sociedade e suas relações de díades e tríades 

por meio de novo um brainstorm, realizado sobre o primeiro. Esse, por sua 

vez, procurou analisar as contribuições da problematização desses conceitos 

na disciplina até então em relação à educação CTS e seus propósitos. Ainda 

nesta aula, solicitou-se aos alunos que pesquisassem um conjunto de temas 

socialmente relevantes. 

6ª aula 

14/11/17 

A6 

Nesta aula a professora realizou uma aula de Didática, focando 

especificamente nos tipos de planejamentos para que os alunos pudessem se 

apoiar nas estruturas apresentadas para selecionarem temas ou conteúdos 

para elaborarem sequências didáticas para a aula seguinte. 

7ª aula 

21/11/17 

A7 

Os licenciandos apresentaram uma sequência de aulas (sequências didáticas 

e/ou unidades de ensino) requeridas pela professora na aula anterior. 

8ª aula 

12/12/17 

A8 

Discussão do artigo “A educação científica sob a perspectiva da pedagogia 

histórico-crítica e do movimento C.T.S. no ensino de ciências” (TEIXEIRA, 

2003). Discutiu-se a importância não só da pedagogia histórico-crítica como 

também de outras correntes progressistas, como a pedagogia libertadora de 

Paulo Freire. Foram elencados pontos importantes para a prática, bem como 

o estudo de um modelo de ensino/aula na perspectiva CTS. Ainda aqui, o 

exercício foi, a partir dos livros da coleção Ser Protagonista (cujos autores 

assumem adotar a perspectiva CTS), analisar e selecionar um capítulo para 

relatarem como este se encontrava imbricado com a Educação CTS. O 

objetivo era que os alunos olhassem para o conteúdo tentando visualizar 

possibilidades de discutir algumas questões sociais, ou seja, tentaram a partir 

do conteúdo do livro analisar as inter-relações CTS existentes. 

9ª aula 

19/12/17 

A9 

Nesta aula a docente inverteu a natureza das temáticas da aula anterior. Ela 

selecionou algumas revistas da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP) que divulga investigações atuais ou que foram 

finalizadas recentemente. Assim, a professora selecionou algumas coisas 

como sugestão e solicitou aos licenciandos que escolhessem um texto 

gerador para problematizar, na verdade, organizar uma aula pensando nos 

temas. 

10ª aula 

16/01/17 

A10 

Na última aula os licenciandos apresentaram um novo planejamento a partir 

de algumas reportagens indicadas pela professora. Foram problematizados as 

diferentes práticas desenvolvidas no Ensino de Biologia, mas, com foco 

naquelas que discutem a realidade do sujeito e esforçam-se para formar para 

cidadania. Ainda aqui a professora falou um pouco sobre SD com ênfase 

CTS desenvolvida pelos sujeitos e da necessidade de uma Educação CTS 

com aportes freireanos, além de solicitar aos discentes uma avaliação da 

disciplina e do seu aproveitamento. 

Fonte: arquivo dos pesquisadores. 

 

Tivemos como sujeitos participantes da pesquisa quatro licenciandos. Também em 

uma breve síntese a seguir caracterizamos o perfil dos mesmos com informações por eles 

prestadas antes do início das entrevistas. Para garantir o anonimato dos sujeitos substituímos 
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seus nomes por outros fictícios. Além disso, ressaltamos que essa pesquisa
14

 está aprovada 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) e atendeu a todos os requisitos propostos na 

submissão do projeto. 

 Bruno – no período de realização da pesquisa estava com 21 anos, no 8º semestre. 

Ingressou no curso em 2014.1, realizou os dois primeiros estágios obrigatórios, 

cursando nesse momento o estágio III, realizado no Ensino Médio. Nunca havia 

lecionado fora das aulas de regências do estágio. Atuou no Caminhão com Ciência, 

um projeto de extensão da UESC que visa à divulgação científica, realizando 

palestras. Estava atuando como estagiário no laboratório de herpetologia e ensinava 

sobre serpentes no projeto supracitado. Estagiou na organização de “coleções 

biológicas” e declarou ter mais afinidade com a área específica do curso de Biologia 

em relação às disciplinas voltadas para o ensino. 

 Felícia – em outubro de 2017 estava com 25 anos, no 8º semestre. Ingressou no curso 

em 2012.2, realizou todos os estágios e não lecionou fora deste. Atuava como bolsista 

no Pibid e realizava estágio voluntário na área de patologia. Declarou ter maior 

afinidade com as disciplinas da área de ensino. 

 Malena – Durante a pesquisa estava com 24 anos, no 6º semestre, já havia realizado o 

estágio supervisionado I (no ensino fundamental) e II (em espaços não formais). Suas 

experiências com a docência resumiam-se às aulas de regência no estágio I e as 

ministradas no Projeto Universidade para Todos (UPT) do estado da Bahia na função 

de monitora da disciplina de Biologia. Estava lecionando às sextas-feiras, em um 

cursinho. Era bolsista de um projeto de confecção de material didático (confeccionava 

lâminas histológicas) e voluntária em outro projeto pra produzir material didático que 

seria distribuído nas escolas públicas. 

 Raul – Durante a pesquisa estava com 22 anos, no 6º semestre. Já havia realizado o 

estágio supervisionado I e atualmente cursava o II. Já tinha lecionado no estágio e 

algumas vezes no Pibid. Estava como bolsista do Pibid e participava do projeto de 

extensão horta comunitária sustentável, do qual foi coautor.  

  

 

 

                                                             
14

 CAAE: 70593117.2.0000.5526 
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3.4 METODOLOGIAS DE OBTENÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Utilizamos como instrumentos de coleta de dados entrevistas semiestruturadas, 

registros em áudio e sequências didáticas produzidas pelos licenciandos. Essas três fontes 

constituem o que denominamos de triangulação metodológica, de dados ou multimeios 

(COHEN; MANION, 1980; PORLÁN; RIVERO; MARTÍN, 1997; SIQUEIRA, 2012; 

TUZZO; BRAGA, 2016; PARANHOS, et al, 2016). 

Entendemos, assim como Siqueira (2012), que essa diversidade de instrumentos para a 

obtenção de dados e informações ajudam a fortalecer nossas conclusões de modo mais 

fidedigno possível, no sentido de minimizar as subjetividades inevitáveis na pesquisa 

qualitativa. Assim, nosso principal objetivo com essa triangulação foi obter o maior número 

de informações em diferentes instrumentos para alcançarmos nosso objetivo de forma 

concatenada por diferentes vias. 

Utilizamos como um dos instrumentos de obtenção de dados a entrevista 

semiestruturada, pois “[...] se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado 

rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 32). Compartilhamos das palavras de Prudêncio (2013) com base nos 

autores supracitados quando argumenta que essa metodologia possibilita a análise de 

opiniões, compreensões e concepções de forma ampla, muito diferente do questionário. 

Compreendemos ainda que a entrevista avança nas possibilidades de sua análise, uma 

vez que não se configura em perguntas com respostas simples, de “sim e não”, mas como 

conversa dirigida por um roteiro com perguntas abertas que possibilitam maior liberdade por 

parte dos entrevistados e do entrevistador (LAKATOS; MARCONI, 2003; TRIVIÑOS, 

1987), permitindo inclusive novas compreensões importante ao objetivo do estudo. Guiada 

por tais autores, Prudêncio (2013) pondera que nesse tipo de metodologia às respostas dos 

entrevistados podem conduzir a outros desdobramentos que não estavam originalmente 

planejados ou pode ajudar a suprimir algumas perguntas que já tenham sido respondidas.  

As entrevistas foram realizadas com o intuito de analisar as compreensões dos sujeitos 

em relação à Ciência, Tecnologia e Sociedade e suas relações entre si. Também conversamos 

sobre a formação da cidadania, a possibilidade de um ensino via abordagem temática e suas 

diferenças daquele pautado diretamente em conceitos científicos.  

Na disciplina optamos por obter os dados por gravação, uma vez que depois de 

transcritas teríamos os discursos dos licenciandos na íntegra. Essas gravações serviram para 

compor um banco de dados da investigação juntamente com as entrevistas e os materiais 
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produzidos durante as aulas e, com isso, temos documentado todo o processo de formação 

ocorrido na disciplina. 

Por fim, utilizamos também como fonte de dados às sequências didáticas e unidades 

de ensino produzidas pelos licenciandos. Alguns desses materiais que chamamos de sequência 

didática (SD) não possuem as mesmas especificações defendidas por Zabala (1998, p. 18), 

que concebe a SD como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para 

a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos 

tanto pelo professor como pelos alunos”. Compartilhamos da ideia de Silva (2014), quando 

em sua pesquisa de mestrado entendeu 

 
[...] que a proposição e o planejamento de SD podem se constituir como 

instrumentos de investigação que possibilitem a análise de concepções de 

licenciandos, futuros professores, sobre ciência, tecnologia, sociedade e 
ensino. Além disso, destacando a perspectiva CTS como eixo orientador da 

dimensão epistêmica da SD, poderemos analisar as apropriações dos 

licenciandos sobre essa perspectiva de ensino e como isso poderá rebater no 

planejamento da sua prática, presente ou futura (p. 47).  
 

Para a análise dos dados utilizamos a Análise Textual Discursiva – ATD (MORAES; 

GALIAZZI, 2011). Essa metodologia compreende três etapas: unitarização, categorização e 

comunicação. Na primeira etapa ocorre a fragmentação do corpus representado pelo conjunto 

de documentos que compõe os dados da pesquisa. Dessa ação de fragmentação emergem as 

unidades de significado.  

Destaca-se ainda na primeira etapa a leitura e a significação, o corpus (desconstrução), 

unitarização (fragmentação dos textos e codificação de cada unidade de significados; reescrita 

das unidades para assumir um significado mais completo, e; atribuição dos nomes para as 

unidades elencadas) e envolvimento e impregnação (pautada no esforço do pesquisador em se 

envolver de forma intensa com as informações do corpus) (MORAES, 2003). 

Nesta etapa, selecionamos as principais falas dos sujeitos, tanto nas entrevistas quanto 

nas aulas, e realizamos os agrupamentos de alguns contextos que nos ajudaram na análise de 

suas compreensões sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade, além de outros conceitos. Essa 

importante etapa foi suficiente para que selecionássemos, dentre um rol de dados, aqueles que 

mais representavam as categorias a priori, já previamente traçadas pelo objetivo da pesquisa. 

Na categorização, essas unidades de significados produzidas são agrupadas segundo 

suas semelhanças semânticas, havendo o processo de categorização propriamente dito. É um 

processo de comparação constante entre as unidades definidas no processo inicial da análise, 

levando a agrupamentos de elementos semelhantes, constituindo as categorias. Essas, por sua 

vez, podem ser classificadas como a priori ou emergentes. 
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 Categorias a priori: são deduzidas das teorias que servem de fundamento para a 

pesquisa, portanto, o método dedutivo possibilita construir categorias antes de se 

examinar o corpus. São caixas nas quais as unidades de análise são colocadas ou 

organizadas. 

 Categorias emergentes: são aquelas em que o pesquisador vai organizando um 

conjunto de elementos semelhantes, geralmente com base em seu conhecimento tácito. 

É um processo indutivo que caminha do particular ao geral e que aparecem após a 

leitura do corpus.  

Ressalta-se também, que o processo de categorização pode tanto ir de um conjunto de 

categorias gerais para um conjunto de subcategorias mais específicos (a priori), quanto no 

sentido inverso (emergente) (Id., Ibid.). 

Durante essa etapa, procuramos contemplar o objetivo da pesquisa na construção das 

categorias a priori, surgindo a partir desse processo subcategorias a posteriori/emergentes. As 

subcategorias surgiram e foram pensadas para melhor agrupar o contexto de discussão dos 

dados, pois em uma mesma categoria diversas questões foram levantadas. Decidimos, nesse 

caso, discutir concepções CTS em uma categoria, organizada em três subcategorias, e SD em 

outra categoria, dividida em duas subcategorias.  

Por fim, na fase de comunicação, ocorre à elaboração de textos descritivos intitulados 

metatexto, que compreendem a interpretação das categorias propostas. Aqui ocorre a captação 

do novo emergente, em que se expressam as compreensões atingidas. A construção desse 

metatexto é a descrição e interpretação de sentidos e significados que o pesquisador constrói 

ou elabora a partir do corpus. Compreende a descrição e interpretação dos resultados e, dessa 

forma, é um texto descritivo analítico MORAES; GALIAZZI, 2011). É a apresentação e 

análise dos dados, ao mesmo tempo. Organizamos nossas análises da seguinte maneira: 
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A base de toda conquista é o PROFESSOR! 

(Autor desconhecido) 

 

 

4 AS ENTRELINHAS DO PROCESSO FORMATIVO: o que nos dizem os licenciandos 

 

Neste capítulo apresentamos os resultados da pesquisa e nossa discussão em torno dos 

limites e das contribuições que emergiram do processo de formação inicial na perspectiva 

CTS. Com base na metodologia de Análise Textual Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi 

(2011), organizamos o capítulo com uma categoria a priori, que se desdobra em três 

subcategorias. Aqui, discutimos as informações obtidas dos quatro sujeitos que participaram 

da pesquisa por meio das entrevistas e da análise das aulas.  

 

4.1 COMPREENSÕES SOBRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE E SUAS 

INTRÍNSECAS RELAÇÕES 

  

Nesta categoria discutimos duas subcategorias envolvendo as concepções dos 

licenciandos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade e suas interações, as relações por eles 

colocadas entre CTS e o Ensino de Biologia, bem como a formação para a cidadania, a partir 

dos dados oriundos das entrevistas. Além disso, também analisamos em outra subcategoria as 

evidências implícitas nas falas dos licenciandos sobre um ensino que contém elementos 

convergentes com a proposta de Educação CTS e a complexidade dos seus discursos em 

relação a uma concepção inicialmente considerada menos elaborada, caminhando para uma 

compreensão mais crítica, e, a nosso ver, mais aproximada, utilizando também neste caso 

dados das aulas gravadas. 

Alguns aspectos considerados para a discussão acerca das compreensões dos 

professores tanto nas entrevistas quanto nas aulas foram: os níveis de compreensões sobre 

racionalidade científica e desenvolvimento tecnológico (STRIEDER, 2012; STRIEDER; 

KAWAMURA, 2017); os mitos do desenvolvimento científico-tecnológico que reforçam a 

neutralidade da Ciência e da Tecnologia (AULER, 2000, 2002); a dimensão da perspectiva 

CTS de forma reducionista e ampliada (AULER; DELIZOICOV, 2001) e; a conceituação de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade e suas relações (SANTOS; MORTIMER, 2000, 2001; 

SANTOS; SCHNETZLER, 2010). Além disso, temos nos apoiado nos trabalhos de Santos 

(2007a, 2007b, 2008, 2009, 2011a, 2011b, 2012). 
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4.1.1 Ciência, Tecnologia e Sociedade: o que são e como se relacionam? Um diálogo a partir 

das entrevistas 

 

 As concepções dos licenciandos foram organizadas de modo aleatório, assim como 

permite a Análise Textual Discursiva. As unidades de significado aqui apresentadas não 

seguem, necessariamente, uma ordem lógica dos fatos e nem isolam as compreensões de 

apenas um sujeito. 

Quando estes são indagados sobre o conceito de Ciência, argumentam: 

 
Malena: Ciência... é sempre uma pergunta muito difícil, definir Ciência. Mas... É o estudo da vida, 

e... eu diria o estudo da vida, sabe? Eu já cheguei a dizer “Ah, é o método científico”, o método 
científico às vezes vem nas nossas respostas. Hoje eu diria que é o estudo da vida e seus processos.  

 

Bruno: Sempre foi essa parte de desenvolver pesquisa, ter essa curiosidade, buscar conhecer algo, 
desenvolver mais essa parte de conhecimento. Eu vejo tecnologia como a parte mais prática e ciência 

mais na parte de conhecimento, desenvolver um conhecimento, de ensinar, de agregar algo e passar, 

não só prender a mim, mas também de passar. 
 

Raul: Ciência é uma visão da realidade... Ciência é estudo, conhecimento, é uma coisa que a gente 

fala tanto e na hora de definir é complicado.  

 
Felícia: Na minha visão está relacionada muito com prática. Eu penso logo nisso, ciência – prática. 

  

 Os sujeitos apresentam compreensões bem diferentes. Enquanto Malena considera a 

Ciência como explicadora da vida e de seus processos, Bruno a classifica como detentora do 

conhecimento, evidenciando que quem se dedica à Ciência agrega conhecimentos e os 

distribui. Raul vê Ciência como realidade e Malena prontamente a relaciona com prática. 

Percebemos que Malena expressa uma ideia da Ciência como descoberta, explicadora 

de processos, uma vez que remete isso ao estudo da vida e seus processos. Entende-se nesse 

caso, que ela enxerga a Ciência como uma forma de estudar os processos vitais dos seres 

vivos, por exemplo, a origem das espécies, o padrão evolutivo dos animais, a evolução das 

plantas etc. É interessante ressaltar que anteriormente Malena relacionava Ciência ao método 

científico, mas que hoje pensa diferente e não a vê mais somente como pesquisa e, sobretudo, 

como linear, dogmática, fechada, algo muito expressivo no método científico. 

Entendemos que, apesar de Malena não ter elaborado melhor sua resposta, no sentido 

de explicar se enxerga a Ciência como uma produção humana, passível de erros e relacionada 

à tecnologia e a sociedade, percebemos que, ao desvinculá-la do “Método Científico”, 

apresenta uma concepção com tendências a tornar-se mais ampliada. Uma visão simplista da 

Ciência pode qualificar uma concepção ingênua da própria atividade científica. De acordo 
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com a matriz para abordagens CTS, descrita por Strider (2012), caracterizar a Ciência pela 

sua importância e reconhecimento do conhecimento científico para a compreensão do mundo 

natural e artificial, leva o sujeito a elaborar compreensões mais simplistas, o que pode 

ocasionar concepções pouco críticas.  

Ao falar “já cheguei a dizer ‘Ah, é o método científico’, o método científico às vezes 

vem nas nossas respostas”, Malena dá indícios de entender que essa visão dogmática e 

hermética de Ciência ainda é algo muito enraizado em sua formação, uma vez que é o 

primeiro conceito que ela pensa em dizer. Isso é muito relevante para a compreensão do 

conceito de Ciência. Aprimorar essa visão caminha no sentido de compreender a Ciência 

como produção humana, permeada por interesses e crenças, o que contribui para desmistificar 

essa visão de ciência neutra, em prol do bem comum e que nada tem a ver com situações de 

opressão. 

Bruno remete Ciência ao desenvolvimento de pesquisas propriamente dito. Em sua 

compreensão, a Ciência é entendida como uma teoria que agrega conhecimento para as 

pessoas. Compreendemos que esse conceito de Ciência pode reforçar uma visão reducionista 

da atividade científica, uma vez que a mesma não se desenvolve apenas como pesquisa. Nas 

escolas, em espaços de divulgação científica, em espaços culturais há também o fazer ciência 

sem o desenvolvimento de uma pesquisa mais elaborada. 

Classificamos como uma compreensão limitada, uma vez que ele considera Ciência 

como pesquisa, deixando de levar em conta a Ciência como uma construção humana, como 

aquela que também se faz longe dos laboratórios. A Ciência que ele considera é aquela 

próxima ao método científico. Além disso, ao dizer que ciência é ter essa curiosidade, buscar 

conhecer algo, desconsidera que ela responde a fatores e interesses outros que a mera 

curiosidade do pesquisador na busca pelo conhecimento.  

Entendemos que essa concepção pode se consolidar em uma compreensão arriscada no 

sentido de reduzir o papel da ciência ao desenvolvimento de pesquisas e agregação teórica 

para os pesquisadores. Nesse sentido, compreendemos tal proposição como simplista. Para 

Santos e Schnetzler (2010), essas compreensões simplistas, podem ser superadas a partir do 

entendimento da natureza do conhecimento científico, o que implica conhecimentos de 

História e Filosofia da Ciência. 

Raul tem visto Ciência como uma visão da realidade, portanto presente na sociedade e 

próxima das pessoas. Além disso, a relaciona, assim como Bruno, ao estudo, conhecimento, 

ao mesmo tempo que ressalta a dificuldade para definir tal conceito. 



 

71 
 

Compreendemos que não é fácil conceituar Ciência sem exemplificações, ou seja, a 

partir de uma pergunta direta. É compreensível que as concepções dos sujeitos apresentem, 

mesmo nessa fase de formação final, oscilações e incompletudes, pois certamente não estão 

plenamente desenvolvidas. Se analisarmos a concepção de Felícia também iremos perceber 

isso. Porém, ao mesmo tempo é preocupante.  

Felícia por sua vez entende a Ciência como prática. Essa concepção é por nós 

entendida como reducionista pois não é perceptível uma associação com a teoria. A produção 

científica pauta-se inicialmente em teorias que caminham ao campo prático e, nesse sentido, a 

resposta da licencianda, que se encontra no final de sua formação, nos preocupa em relação a 

pouca problematização desse conceito. Nesse contexto, por mais que tenhamos considerado 

de maneira geral essas compreensões simplistas, não é estranho que ora esteja mais elaborada, 

outrora simplificada. Isso é inclusive esperado. 

Nosso intuito aqui não se trata de comparar os licenciandos, mas de verificar em que 

medida eles carregam uma percepção menos dogmática da Ciência, que provavelmente será 

incorporada em sua prática docente futura. Ao mesmo tempo, nos causa preocupação o fato 

de alunos no último ano do curso, portanto praticamente com essa etapa de sua formação 

finalizada, ainda carregarem uma visão da Ciência movida pela curiosidade do cientista. Isso 

nos faz pensar no modelo de como a formação inicial tem sido efetivada no que diz respeito a 

ensinar aos futuros professores sobre a construção da ciência, desconsiderando a história, a 

filosofia e a sociologia correlata a ela. 

Sobre a Tecnologia, os sujeitos dizem:  

 
Malena: Tecnologia seria... Produções humanas que tem significados. E muitas vezes essas 

tecnologias estão bem relacionadas às ciências. Pois são resultados de pesquisas, são resultados de 

investigações, então às vezes... nem sempre, mas muitas vezes são o produto das ciências, do fazer 
científico. 

 

Bruno: Pra mim é a parte de desenvolver. Eu pesquisei algo agora eu vou patentear, vou 
desenvolver uma técnica que utiliza aquele conhecimento que eu pesquisei, ou se não, desenvolver 

uma melhoria de algo que já existe. Acho que é a parte mais prática. 

 

Felícia: Só veio na minha cabeça aparelhos eletrônico. Eu ligo ciência com tecnologia nesse sentido. 
 

Raul: Bom, tecnologia pra mim é avanço, desenvolvimento... Tá ligada numa organização, acho que 

só. 

 

Na fala de Malena a Tecnologia é entendida como uma produção humana que gera 

significados que muito podem estar relacionados ao desenvolvimento científico. Para ela a 

tecnologia, em sua maioria, é fruto do desenvolvimento, do fazer científico. Já a concepção de 

Bruno ancora-se na aplicação de uma ciência, o desenvolvimento de um conhecimento 
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gerado, a proposição de uma técnica e de uma melhoria ligada à prática. Felícia relaciona 

tecnologia somente com os aparatos tecnológicos e Raul como uma organização que gera 

avanço e desenvolvimento. Tais concepções expressam diferentes sentidos para o conceito de 

tecnologia. 

A compreensão de Malena sobre Tecnologia como uma produção humana se aproxima 

de uma concepção igual à defendida pela Educação CTS. Santos e Schnetzler (2010) baseiam-

se nos escritos de Vargas (1994), que defende que a tecnologia consiste em um conjunto de 

atividades humanas, que geram produtos. Além disso, a licencianda reconhece que a 

tecnologia pode, em sua maioria, ser um produto da Ciência, o que de fato tem acontecido na 

maioria dos resultados da produção científica, de modo que estudamos a Ciência atrelada à 

Tecnologia e suas repercussões na sociedade. 

A concepção de Bruno sobre o desenvolvimento de uma técnica, e, principalmente de 

uma melhoria pode contribuir para reforçar dois mitos do desenvolvimento científico-

tecnológico (AULER, 2002, 2007): a perspectiva salvacionista/redentora da ciência e da 

tecnologia, que indica que o desenvolvimento científico e tecnológico resolverá os problemas 

sociais levando ao bem estar social e; o determinismo tecnológico, que é aquela compreensão 

de que a tecnologia irá definir as modificações sociais, podendo ditar o rumo dessas 

mudanças. Esse conjunto de mitos somente contribui para reforçar a neutralidade da Ciência e 

da Tecnologia, impondo perfis dogmáticos e verdadeiramente reducionistas, apoiados em 

aspectos puramente técnicos. 

Além disso, ao contrário de Felícia e Raul, Bruno entende a Tecnologia como a parte 

mais prática e Ciência como mais teórica, o que nos leva a entender que por mais que os 

mesmo estejam na mesma etapa de formação, ainda é comum encontrar diferenciações desses 

conceitos. 

No entender de Strieder (2012), a partir do desenvolvimento tecnológico proposto em 

sua matriz, a compreensão de Bruno estaria ainda em um nível ingênuo (2D), uma vez que 

analisa organizações e relações entre aparato e sociedade, pois a ênfase está em discutir a 

tecnologia tomando como base o produto final: “eu pesquisei algo agora eu vou patentear e 

desenvolver uma melhoria de algo que já existe, ou seja, o aparato em funcionamento. 

Segundo a autora, essa compreensão pode relacionar-se a uma concepção de desenvolvimento 

linear, mecanicista, em que a Tecnologia não é passível de críticas, mas sim de 

reconhecimento. 

Felícia não hesita e apresenta a ideia de tecnologia como aparato tecnológico. De fato, 

esse também é um aspecto da tecnologia e, notoriamente, o mais difundido entre as pessoas. 
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Mas, uma visão crítica da Tecnologia não ficaria somente nessa dimensão, alcançando, por 

exemplo, a de Tecnologia como organizacional e cultural. Nesse sentido, entendemos a 

concepção da licencianda, que só consegue pensar em aparelhos eletrônicos, como simplista, 

uma vez que ela levaria a crença de que a Tecnologia é somente o produto. 

Nos escritos de Strieder (2012), essa concepção estaria no nível (D1) mais ingênuo do 

desenvolvimento tecnológico, representada somente pelo reconhecimento da tecnologia que, 

segundo a pesquisadora, não está associado a uma discussão sobre o desenvolvimento 

científico-tecnológico e sim a uma compreensão de questões técnicas, ou seja, como aparato. 

Nessa abordagem, a tecnologia é encarada como uma ferramenta ou instrumento com que a 

espécie humana satisfaz suas necessidades; não há uma preocupação com os sentidos e 

significados desse termo ou com as relações que estabelecem com a ciência. Em extremos 

pode levar à compreensão do processo de produção da tecnologia como algo fechado e neutro, 

independente da sociedade (STRIEDER; KAWAMURA, 2017). 

A compreensão de Raul apresenta um aspecto interessante, pois ele reconhece a 

Tecnologia como uma organização, expressando também um aspecto desse termo, defendido 

por Santos e Mortimer (2000). Para esses autores a Tecnologia é reduzida em seus aspectos 

técnicos. No entanto, a identificação desse aspecto organizacional (juntamente com o aspecto 

cultural) permite compreender como a Tecnologia é dependente dos sistemas sócio-políticos e 

dos valores e das ideologias da cultura em que se insere. Além disso, o licenciando visualiza a 

Tecnologia como avanço e desenvolvimento, apesar de entendermos essa afirmação como 

verdadeira, compreendemos também que a Tecnologia é não é somente isso.  

Corroboramos com Santos e Mortimer (2000, p. 08) quando afirmam que a Tecnologia 

pode ser compreendida como “o conhecimento que nos permite controlar e modificar o 

mundo”. Nesse sentido, os mesmos autores utilizam os escritos de Pacey (1990) para mostrar 

seus significados: o aspecto técnico – são os conhecimentos, habilidades e técnicas; 

instrumentos, ferramentas e máquinas; recursos humanos e materiais; matérias primas, 

produtos obtidos, dejetos e resíduos; aspecto organizacional – constitui a atividade 

econômica e industrial; atividade profissional dos engenheiros, técnicos e operários da 

produção; usuários e consumidores; sindicatos e; aspecto cultural – são os objetivos, sistema 

de valores e códigos éticos, crenças sobre o progresso, consciência e criatividade. 

Sobre a Sociedade, os sujeitos relatam: 

 

Malena: Sociedade... Sociedade, eu acho que é mais que um conjunto de pessoas que compartilham... 

é... espaço ou culturas. Acho que tem a ver com a lógica também e relacionamento. De relação entre 

as pessoas. Porque às vezes a gente vê a sociedade só como um conjunto de pessoas e fica só naquela 

dimensão e eu acho que ultrapassa isso. 
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Bruno: Acho que é o homem interagindo com ele mesmo, fazendo o uso do ambiente, desenvolvendo 

sua cultura, toda essa coisa. 

 
Felícia: Um conjunto de pessoas que vivem em um determinado espaço e compartilham de uma 

mesma cultura. 

 
Raul: Sociedade pra mim é conjunto. Acho que é uma construção de cultura, de identidade... ah, é 

isso.  

 

 Em todas as compreensões os sujeitos trazem um elemento em comum: o aspecto 

cultural. Os licenciandos evidenciam em suas falas que a sociedade não é somente o 

relacionamento entre as pessoas que vivem em conjunto, mas muito mais, é o ser humano 

interagindo com ele mesmo e com os demais. 

 Quando Malena afirma que sociedade é mais que um conjunto de pessoas que 

compartilham [...] espaço ou culturas, está considerando que não se trata somente de 

comunidades que convivem em um mesmo local, que possuem hábitos e costumes 

semelhantes, reconhecendo o seu caráter diversificado. Isso porque essa questão tem a ver 

com a lógica também e relacionamento, de relação entre as pessoas. 

Entendemos que a relação da sociedade com a Educação CTS está sim além do 

agrupamento de pessoas, e isso se faz importante para a produção do conhecimento, pois é 

necessário que, de forma relacional, os cidadãos expressem decisões correlatas às suas 

necessidades. Assim, ressaltamos que a sociedade atual é marcada por desigualdades e 

injustiças, o que a torna um eixo de discussão na educação científica e tecnológica, pois 

partimos da problematização da Ciência e da Tecnologia em busca da transformação dessa 

sociedade, que passa a ser mais do que um agrupamento de pessoas vivendo juntas. Uma 

compreensão nesse sentido pode vincular-se aos interesses coletivos citados por Santos 

(2007b), como solidariedade, fraternidade, consciência do compromisso social, reciprocidade, 

respeito ao próximo e generosidade. 

Da mesma maneira Bruno ressalta a questão da interação e da cultura. Além do mais, 

ao considerar que sociedade é o homem interagindo com ele mesmo, fazendo o uso do 

ambiente, o licenciando reconhece a presença da Tecnologia na sociedade no sentido 

defendido por Santos e Mortimer (2001, p. 8), que afirmam que “[...] a tecnologia pode ser 

considerada como o conhecimento que nos permite controlar e modificar o mundo”. As 

compreensões de Felícia e Bruno estão direcionadas também no sentido de conjunto de 

pessoas que compartilham e constroem culturas e identidade, assim como Bruno e Malena. É 

essa a ideia que os licenciandos apresentam para a dimensão da sociedade. 
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Entendemos que essas compreensões não são ingênuas e reducionistas, mas não 

conseguimos perceber se os licenciandos reconhecem que os sujeitos sociais devem entender 

o seu poder de influência como cidadãos (SOLOMON, 1988). A questão da participação 

social não fica explícita nas falas e, desse modo, não podemos saber se a cidadania está 

atrelada a essa forma de se pensar a sociedade. 

 O próprio termo sociedade não possui um conceito específico na Educação CTS. 

Temos levantado discussões sobre o impacto do desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia 

na Sociedade, sobre participação, formação da cidadania, valores, atitudes e logo adentramos 

nas discussões curriculares que favorecem a formação crítica e reflexiva dos sujeitos para a 

prática social. 

 De modo geral, as definições de Ciência, Tecnologia e Sociedade não tem sido as mais 

fáceis para se responder, nem mesmo para os pesquisadores que trabalham com isso. É muito 

comum um entendimento diversificado sobre os termos por parte dos próprios pesquisadores 

em Educação CTS, de tal forma que esse se torna um dos motivos das polissemias no campo. 

São muitos os obstáculos que se estabelecem quando nos esforçarmos para pensar o 

conceito desses elementos da tríade e sua relação, o que pode consolidar a ideia de uma visão 

reducionista que possivelmente terá reflexo na prática pedagógica futura. É nesse sentido que 

a formação desenvolvida na disciplina buscou atuar na superação de compreensões limitadas 

para futuras práticas pedagógicas mais críticas e reflexivas. Por mais amplo que seja o 

trabalho com concepções no campo CTS, julgamos importante que sempre aconteça, pois 

entendemos que é praticamente impossível compreender uma realidade e tentar transformá-la 

sem que saibamos das compressões e opiniões do outro. 

Nesse sentido, resolvemos caracterizar o que os licenciandos pensam sobre esses três 

elementos inter-relacionados:  

 

Malena: Eu ainda tenho dificuldade de falar sobre os três juntos. Sinceramente! 

 
Bruno: Bom, eu acho que não existe ciência nem tecnologia sem sociedade. Pois nós mesmos criamos 

elas, então eu acho que elas já se relacionaram utilizadas como ferramenta, mas hoje em dia parece 

que a ciência e a tecnologia são uma forma de apoio. A sociedade se apoia na ciência, na tecnologia 
e vê como uma verdade, uma ferramenta que vai inovar... 

Pesquisador: Você vê como verdade que vai inovar, por exemplo? 

Bruno: Não. Como verdade absoluta não. Ciência tá toda hora mudando, os répteis, por exemplo, 

mudam toda hora sua classificação. Mas eu vejo assim, como auxílio. Por que a gente desenvolveu 
uma cadeira? Um carro? É pra de alguma forma facilitar a vida humana, então eu vejo também 

como um auxilio essa parte. A gente desenvolve instrumentos com alguma finalidade, não são todos 

os casos. Eu vejo que ela se relaciona assim: a sociedade tem uma necessidade e isso norteia uma 

área de estudo, uma área de pesquisa, e isso também norteia uma área de desenvolvimento de uma 

tecnologia. Eu acho que elas interagem dessa forma. Uma é em função da outra. 
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Felícia: Eu não faço a mínima ideia. A ciência e a tecnologia eu ainda consigo enxergar uma relação, 

tipo: o uso dessas tecnologias para ciência, para fazer ciência, mas a sociedade não consigo linkar, 

fica fora. 

 
Raul: Não sei, talvez de uma forma no sentido de complementaridade, tipo: a ciência através dos 

métodos desenvolve vários estudos que contribuem para avanço da tecnologia e isso infere na 

sociedade de alguma forma pelo fato de fazermos uso constante dessa tecnologia que é produzida 
pela ciência. 

 

Percebemos que Malena não consegue pensar numa articulação para a tríade CTS, 

mesmo conceituando cada elemento anteriormente, o que pode associar-se ao distanciamento 

da licencianda com discussões sobre a integração entre os elementos. Ainda que os elementos 

dessa tríade estejam muito presentes em nosso dia-a-dia de forma relacionada, não são 

incomuns respostas como essas por outros licenciandos em formação. Isso se deve, 

primeiramente, ao modelo de formação disponível hoje tanto nas escolas quanto nos cursos de 

licenciatura, ainda pautados em currículos que dificilmente problematizam a história, filosofia 

e sociologia da Ciência e da Tecnologia, o que gera, nesse sentido, produção de 

conhecimentos que nos fazem pensar de forma acrítica sua relação com a sociedade. 

Assim como Malena, Felícia não tem ideia de como inter-relacionar tais dimensões, 

dizendo que só consegue pensar a Ciência e a Tecnologia, o que nos leva a entender que a 

mesma simplesmente não atrela os impactos, riscos e benefícios que o desenvolvimento 

científico e tecnológico tem trazido para a sociedade. Deixar a sociedade de fora dessa 

discussão é negligenciar, em uma análise extrema, a opinião pública e a tomada de decisão e 

posição pelos membros da sociedade em relação às políticas científicas e tecnológicas, ou 

seja, sua participação, por menor que seja nos conhecimentos e produtos da Ciência e da 

Tecnologia. Isso reforça, assim como discutido acima, o distanciamento das propostas de 

formação com o contexto social que, portanto, parecem não ter como alvo essas reflexões na 

formação inicial. 

É preocupante o fato de um professor no final de uma de suas etapas de formação não 

compreender como esses conhecimentos relacionam-se. É nesse sentido que julgamos 

necessárias mais propostas formativas da natureza da disciplina realizada no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Não podemos afirmar que essa formação não tenha 

existido em algum momento da graduação, no entanto, não foram manifestados possíveis 

aspectos nessa direção.  

Bruno expõe que não existe ciência nem tecnologia sem sociedade porque são 

produções humanas e se apoiam mutuamente. Ele compreende ainda a Ciência e a Tecnologia 

como não detentoras da verdade absoluta e passíveis de constantes mudanças. Evidencia que 
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os problemas sociais irão guiar o desenvolvimento de um estudo do qual despertará uma 

tecnologia, afirmando que um elemento se coloca em função do outro. 

A concepção de Bruno sobre as inter-relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

se apresenta mais elaborada quando comparada às concepções, anteriormente apresentadas, 

dos três elementos da tríade separados. Lá, suas concepções foram consideradas simplistas, 

porém, quando inter-relaciona os elementos consegue articular melhor, definir melhor. O 

licenciando reconhece que a Ciência e a Tecnologia são produções humanas não verdadeiras e 

nem absolutas, porém, ainda permanece a ideia de Tecnologia como facilitadora da vida 

humana, emboscada muito bem veiculada pelos meios de comunicação e arraigada em seu 

discurso.  

Identificamos uma concepção romântica quando Bruno explica que “A sociedade tem 

uma necessidade e isso norteia uma área de estudo, uma área de pesquisa, e isso também 

norteia uma área de desenvolvimento de uma tecnologia. Eu acho que elas se interagem 

dessa forma. Uma é em função da outra”. Essa compreensão pode direcionar para uma visão 

reducionista, pois o mesmo percebe que a produção científico-tecnológica obedece às 

necessidades da sociedade, como se essa fosse formada por um corpo único e coeso, com os 

mesmos interesses, o que sabemos que não existe. 

Logicamente, pretendemos que o desenvolvimento científico-tecnológico ocorra a 

partir de nossas necessidades, para resolver ou minimizar nossos problemas, mas, ao mesmo 

tempo, infelizmente isso não acontece assim. Ao delinear uma relação linear entre ciência-

tecnologia-sociedade, o licenciando parece não enxergar que a Ciência e Tecnologia se 

desenvolvem em detrimento do consumo, para atender às regras e necessidades do mercado, 

para a economia e, acima de tudo, em favor de uma classe dominante. Assim, a compreensão 

de Bruno pode levar ao entendimento de que a Ciência e a Tecnologia estão sendo 

desenvolvidas para suprir as necessidades de todas as parcelas da população.  

Essa concepção pode ser melhor analisada com os estudos de Auler (2007), nos quais 

ele afirma que essa compreensão é pouco crítica sobre as interações CTS (Figura 04). 
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Figura 04: Compreensão pouco crítica da Ciência e Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

Fonte: Auler (2007, p. 183) 

 

Percebemos essa relação na resposta de Bruno, uma vez que neste modelo o 

desenvolvimento científico (DC) gera desenvolvimento tecnológico (DT), ambos gerando o 

desenvolvimento econômico (DE) que determinará o desenvolvimento social (DS) e, 

consequentemente bem-estar social para todos.  

Essa concepção linear e ingênua tem levado a reforçar os mitos que permeiam o que 

buscamos superar com a Educação CTS, pois: 

 

Um estudo das aplicações da ciência e tecnologia, sem explorar as suas 
dimensões sociais, podem propiciar uma falsa ilusão de que o aluno 

compreende o que é ciência e tecnologia. Esse tipo de abordagem pode gerar 

uma visão deturpada sobre a natureza desses conhecimentos, como se 

estivessem inteiramente a serviço do bem da humanidade, escondendo e 
defendendo, mesmo que sem intenção, os interesses econômicos daqueles 

que desejam manter o status quo (SANTOS; MORTIMER, 2000, p. 12).  

 

Para que isso seja superado, é necessário fazer um estudo da Ciência e da Tecnologia 

levando em consideração suas dimensões sociais, entendendo como ocorre o seu 

desenvolvimento em múltiplos aspectos. Podemos dizer, nesse sentido, que os parâmetros e 

propósitos propostos por Strieder e Kawamura (2017) muito nos ajudam a ter uma 

compreensão crítica da Ciência, da Tecnologia e da forma como devemos participar na 

sociedade, bem como compreender seus processos e encaminhamentos educacionais. 

Raul considera as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade como dimensões 

complementares, argumentando que os métodos científicos contribuem para o 

desenvolvimento da Tecnologia e isso infere na sociedade a partir do nosso uso. Mesmo que 

pouco eloquente, essa ideia chega a ser próxima das discussões acima realizadas sobre a 

suposta neutralidade da Ciência e da Tecnologia. Essa compreensão ainda pode ser analisada 

por uma lógica de consumo, mesmo não mencionado, uma vez que o sujeito afirma que 
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Ciência e Tecnologia inferem na sociedade de alguma forma pelo fato de fazermos uso 

constante dessa tecnologia que é produzida pela ciência. Assim, fica explícito que a Ciência e 

a Tecnologia estão relacionadas com a sociedade a partir do uso, do consumo. 

Infelizmente as concepções apresentadas pelos licenciandos são reforçadas pela 

constituição do próprio curso, que leva os estudantes a entenderem a Ciência ainda da forma 

como está posta no método científico (PRUDÊNCIO, 2013). 

Essa tem sido uma de nossas principais motivações com o desenvolvimento dessa 

pesquisa, pois entendemos que o ensino de ciências e Biologia a partir da Educação CTS 

possui potencial para problematizar essas visões ingênuas em busca de sua superação e, 

assim, se faz necessário entender em que medida os sujeitos conseguem relacionar CTS ao 

Ensino de Biologia. 

 

4.1.2 As relações CTS e a formação da cidadania no Ensino de Biologia  

 

Nesta subcategoria delimitamos discussões mais específicas ainda com os dados 

oriundo das entrevistas. Aqui apresentamos como as relações CTS são colocadas pelos 

sujeitos no Ensino de Biologia, bem como suas compreensões sobre formação da cidadania 

nesse ensino.  

 
Pesquisador: Você conseguiria pensar nesses três elementos [CTS] no ensino de Biologia? 

Malena: Pegando um pouco da fala do colega mais cedo na aula
15

, ele falou uma coisa interessante 

que é o papel social do professor, né? Antes de ser professor de ciências especificamente a gente tem 
um papel social, e dessa forma esse contexto atual da sociedade tem muitas tecnologias no dia a dia 

das pessoas, então de certa forma os alunos já estão inseridos nesse contexto. Então não adianta você 

chegar na sala de aula e fechar os olhos para o que está acontecendo, né? [...] então de certa forma 

eu acho que você tem que trazer esse mundo, discutindo questões sociais, principalmente a questão 
da... vamos supor, celular, internet... discutir essa questão da sociedade da informação e a sociedade 

do conhecimento, né? Essas questões assim.. então, tem várias temáticas que eu acho que podem ser 

exploradas relacionadas à tecnologia e sociedade e ciência dentro da sala de aula. Então acho que é 
interessante isso dentro da formação de professores. 

 

A resposta de Malena nos chamou muita atenção, pois na categoria anterior ela 

afirmou ter dificuldade para relacionar os três elementos da tríade CTS, mas quando se trata 

do Ensino de Biologia ela não hesita: sua resposta é prontamente positiva. A fala da 

licencianda evidencia a importância do papel social do professor, reconhecendo que a 

realidade atual é permeada por tecnologia, e que os alunos já se encontram imersos nesse 

contexto. Além disso, ela reconhece que isso deve ser explorado, reconhecendo a 

                                                             
15 Primeira aula da disciplina, em que foi realizado um diagnóstico sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
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potencialidade de temáticas socialmente relevantes para o Ensino de Biologia e para a 

formação de professores. 

A compreensão de Malena resulta em evidências muito importantes para o 

desenvolvimento de um Ensino de Biologia na perspectiva CTS. Pensar a tríade CTS no 

ensino de Biologia representa justamente a necessidade de se trazer esse mundo, discutindo 

questões sociais, ou seja, o mundo real no qual de fato estamos vivendo. Nesse sentido, 

utilizamos as temáticas socialmente relevantes para serem problematizadas não só para a 

formação cidadã dos alunos, mas por concordar que é interessante isso dentro da formação de 

professores também. 

Entendemos que a compreensão de Malena não caracteriza uma compreensão ingênua 

das relações CTS no ensino de Biologia, isso porque apresenta elementos essenciais para o 

desenvolvimento da Educação CTS no ensino. Assim, pensar o papel social do professor, no 

contexto atual da sociedade, discutindo questões sociais a partir de várias temáticas que 

podem ser exploradas relacionadas à tecnologia e sociedade e ciência dentro da sala de aula, 

pode efetivar a relação CTS no Ensino de Biologia. 

Mas, a partir disso uma contradição volta a ser estabelecida aqui. Na sessão anterior a 

licencianda não relacionou os elementos CTS e inferimos que sua formação estava deficitária 

de discussões nesse sentido. Porém, a fala dela nessa subcategoria nos leva a discutir duas 

questões: primeiramente, devemos considerar a complexidade da estrutura conceitual que 

possui a Ciência, a Tecnologia, a Sociedade e suas relações. Por outro lado, é complicado 

relacionar tais elementos sem um arcabouço teórico anteriormente estudado, além da 

imaturidade (nesse momento) com essa perspectiva na formação inicial e no Ensino. Na 

entrevista, por exemplo, os sujeitos arguiram que não tinham conhecimento de CTS, salvo 

alguns comentários superficiais durante disciplinas de ensino no curso. 

Bruno, por sua vez, também apresenta uma compreensão não simplista. 

 

Pesquisador: Como você vê essa relação [C-T-S] no ensino de Biologia? 

Bruno: Eu já li o artigo de Auler e Delizoicov (2001
16

) sobre CTS e o de Wildson Santos (2007a
17

) 

sobre contextualização e eu achei bastante interessante a discussão e percebi que essa parte de ensino 
de CTS ela se relaciona muito pra gente trazer uma visão de ciências que não seja dentro daqueles 

paradigmas, dentro daquelas ideias deterministas, salvacionistas. Eu vejo agora de uma forma de que 

o aluno enxergue essa ciência não como uma verdade, mas também como um tipo de ferramenta que a 
sociedade utiliza. Que ela é feita pra nos auxiliar e não pra nos dizer o que devemos fazer. É isso, o 

ensinar de ciências, eu vejo a biologia não como a verdade da vida, mas também como uma forma de 

                                                             
16 AULER, D.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científico-tecnológica para quê?. Ensaio: Pesquisa em 

Educação em Ciências (Belo Horizonte), v. 3, n. 2, p. 122-134, 2001. 
17 SANTOS, W. L. P. Contextualização no ensino de ciências por meio de temas CTS em uma perspectiva 

crítica. Ciência & Ensino (UNICAMP. Impresso), v. 1, p. 1-12, 2007a. 
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eu conhecer o mundo que está ao meu redor e também fazer uso de forma coerente com a 

sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, toda questão ecológica e que essa questão ecológica, 

ela parte não só de... a gente quebra essa ideia de usar a natureza como ferramenta, mas a gente 

passa a enxergar a natureza como recurso limitado e que a gente deve fazer o uso inteligente dela. Eu 
acho que quando a gente parte da perspectiva CTS a gente passa a enxergar o meio ambiente, a 

biologia como um todo, de forma mais humanizada. 

 

O discurso de Bruno mostra-se coerente com a concepção de Ciência que buscamos 

para apresentar no Ensino de Biologia com enfoque CTS, à medida que traz uma visão de 

ciências fora de determinados paradigmas, pautados por ideias deterministas e salvacionistas.  

Isso fica evidenciado quando ele a enxerga como auxílio, e não para ditar aquilo que devemos 

fazer ou realizar. 

Ao considerar a Biologia não como a verdade da vida, mas também como uma forma 

de conhecer o mundo ao redor, Bruno apresenta ideias convergentes com a proposta da 

Educação CTS, reconhecendo o caráter amplo do conhecimento científico. E ao evidenciar a 

necessidade de se fazer uso da Natureza de forma coerente com a sustentabilidade, ampliando 

sua visão para a conservação do meio ambiente, revela esse princípio muito importante e 

necessário ao pensarmos em propostas de ensino na perspectiva CTS (SANTOS, 2011).  

Algo muito interessante exibe-se quando ele fala que em CTS passamos a ver a 

biologia como um todo, de forma mais humanizada, o que confere um caráter amplo à 

biologia, não ligado somente aos conceitos científicos. Em um trecho do artigo que o 

licenciando cita, Santos (2007a, s.p.) considera que um ensino de Ciências a partir da inserção 

de temas CTS em uma perspectiva crítica “significa ampliar o olhar sobre o papel da ciência e 

da tecnologia na sociedade e discutir em sala de aula questões econômicas, políticas, sociais, 

culturais, éticas e ambientais”.  

Em seu discurso fica implícito que Bruno reconhece que a Educação CTS parte de 

uma educação científica crítica e humanística. Discussões nesse sentido foram realizadas por 

Santos (2008), em que se reconhece uma perspectiva política no ensino de Ciências que 

propõe um ensino que possa produzir ações que venha se consolidar na transformação do 

contexto sociopolítico do mundo moderno. É uma posição social e política mais forte, uma 

visão radical que critica o modelo econômico capitalista predominante que coloca os valores 

humanos em segundo plano (Id., 2009). 

Já Felícia, quando questionada sobre as relações CTS no ensino de Biologia, continua 

a reforçar ideias mais simplistas relacionadas a esses conceitos. 

 

Felícia: A única relação que consigo enxergar é só ciência e biologia. Tecnologia entra nesse 

processo, mas sociedade eu não consigo relacionar. Não tenho muita informação sobre esse processo. 
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É muito evidente a pouca problematização de Felícia nesse contexto. Entendemos que 

ela até tenta discutir, mas não consegue desenvoltura para relacionar os elementos ao ensino 

de Biologia. Em sua resposta, a sociedade não é vista como parte desse processo. Entendemos 

que por mais que tenhamos discutido ao longo do trabalho sobre a maturidade dos professores 

em formação, de suas compreensões, é muito preocupante a não identificação, por parte da 

licencianda, de uma relação entre Sociedade, Ciência e Tecnologia no ensino de Biologia, 

ainda mais quando se considera que esse será um dos objetos de trabalho desses futuros 

profissionais. 

Tal posicionamento nos leva a defender de forma mais enfática o trabalho com as 

relações CTS na formação inicial de professores, uma vez que, até essa fase final de curso, 

entender essa relação é fundamental e indispensável. Ressaltamos que o estudo da 

participação da Sociedade no ensino de Biologia não é tido somente nos estudos CTS, em 

diferentes momentos do curso devem ser enfatizados a importância das comunidades e das 

diferentes culturas e identidades que formam uma sociedade. 

Por fim, Raul argumenta sobre a não dissociação dos elementos CTS para a formação 

cidadã. 

 

Raul: Bom, de inúmeras forma né... Porque como eu falei, Ciência, Tecnologia e Sociedade são 

complementares, não tem como a gente ter uma dissociação desses três elementos, eles precisam estar 
encaixados no nosso discurso, na forma como a gente ensina, contextualizados nos conceitos que a 

gente trabalha normalmente na sala de aula, principalmente na contribuição da formação cidadã do 

indivíduo.  

 

É interessante a colocação de Raul sobre a complementaridade de Ciência, Tecnologia 

e Sociedade, pois mostra que ele percebe que essa tríade é inter-relacionada. Por mais que 

haja estudos que foquem em uma dessas dimensões na Educação, a proposta curricular da 

Educação CTS considera essa não dissociação. A ideia de Bruno se aproxima de uma 

perspectiva mais crítica, até por reconhecer que essa interação pode contribuir na formação 

para a cidadania. 

Para Santos (2007b), CTS tem sido um domínio da educação científica, o que leva a 

contribuir para a ascensão da alfabetização científica. Como relata Bruno mais acima, isso 

deve estar imbricado de forma contextualizada nos conceitos biológicos para que os alunos 

tomem um sentido real do que estudam. Nosso intuito aqui também não é o de comparar quais 

sujeitos, sabem, estão mais bem preparados ou discutem melhor as questões propostas, mas 

tentar compreender como tais posicionamentos são enfatizados para entendermos que 

propostas formativas podem ser pensadas para a formação inicial.  
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Entender as relações CTS no Ensino de Biologia significa, em nosso entender, também 

compreender o processo de conquista e formação da cidadania. Sobre isso, corroboramos o 

que os documentos oficiais e as produções sobre o ensino tem apontado: que formar para a 

cidadania é um de seus grandes objetivos atualmente. 

Mas, em que medida os licenciandos relacionam a formação para a cidadania à 

disciplina de Biologia? 

 

Malena: Acho que formar para a cidadania é contribuir para a formação do aluno de uma forma que 
ele consiga pensar por si só. Não que o professor vá levar uma fórmula pra ele pensar ou influenciar 

o aluno a pensar dessa forma, mas que ele tenha o hábito diário de pensar sobre aquilo e se 

posicionar da maneira que ele acha, e é claro, levando em consideração as questões éticas e acho que 
a sensibilidade com o social. Eu acho que é principalmente isso... é o aluno ter essa liberdade de 

pensar por si mesmo, pensar criticamente. 

 

Bruno: Eu sempre enxerguei o “formar para cidadania” como formar cidadãos conscientes (...) 
politicamente ativos e que tenham palavra, o poder de falar “não, isso aqui está errado”, ou “sim, 

isso aqui está certo” e para isso eles têm que ter um conhecimento pra falar sobre isso e o papel da 

biologia é dar esse sustento a eles pra eles poderem ser ativos, um cidadão politicamente ativo e 
poder dizer “não, eu não quero um esgoto aqui e sim, eu quero um tratamento, e um saneamento 

aqui”. Eu acho que a biologia dá esse suporte. 

 
Felícia: Não sei te responder. 

 

Raul: Eu acho que é principalmente você trabalhar aspectos que são biológicos e a partir disso você 

fazer discussões sobre aspectos que não se refiram somente a esses novos conceitos biológicos 
puramente, mas, que levem o aluno a pensar criticamente sobre alguns aspectos que o rodeiam na 

sociedade que ele vive.  

 

As concepções de Malena, Bruno e Raul apresentam dimensões importantíssimas da 

formação da cidadania, bem como dessa formação pela via CTS. A ideia de o aluno ter essa 

liberdade de pensar por si mesmo, pensar criticamente, diz respeito à dimensão autônoma na 

formação da cidadania, pois uma vez que a formação cidadã exige posicionamento crítico e 

julgamento político, a autonomia é essencial. Além disso, uma reflexão sobre isso poderia 

culminar em tomada de decisões, fator fundamental que também caracteriza a cidadania.  

O discurso de Bruno remonta o que buscamos com a proposta de Educação CTS, ou 

seja, a formação de cidadãos conscientes, politicamente ativos, que estejam engajados com as 

demandas sociais, responsáveis e com consciência para tomar decisões. Nos trabalhos de 

Santos e Schnetzler (2003, 2010), Santos e Mortimer (2000, 2001) e Santos (2007a, 2008, 

2009, 2011, 2012) é enfatizado que a capacidade de tomada de decisão é um processo 

fundamental na formação da cidadania, o que se configura como um dos objetivos das 

propostas de Educação CTS segundo esses mesmos autores.  

Apesar dessas compreensões não serem reducionistas, o conceito de formação para a 

cidadania excede o que foi dito, pois constitui uma amplitude para além de pensar por si 
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só/criticamente, ser politicamente ativo, consciente. É necessário, segundo Santos e 

Schnetzler (2010) vincular-se ao caráter democrático na participação do indivíduo. Isso 

também estaria relacionado aos interesses coletivos quando eu não quero um esgoto aqui e 

sim, eu quero um tratamento, e um saneamento aqui. Entendemos ainda que a formação da 

cidadania deverá promover o letramento e/ou alfabetização científica dos indivíduos.  

A discussão de que é papel da biologia dar esse sustento aos cidadãos para poderem 

ser ativos, mostra uma concepção ampliada sobre a função social do ensino, pois para que as 

propostas de Educação CTS na perspectiva de formação para cidadania se efetivem, uma das 

principais dimensões está na problematização do conteúdo científico em detrimento das 

demandas sociais que deverão vir a ser discutidas a partir de temas selecionados para serem 

trabalhos em sala de aula. Entendemos que as concepções dos sujeitos supracitados não são 

amplas e nem ingênuas, e que compreendem a formação da cidadania como um complexo 

importante no ensino de Biologia. 

É importante ressaltarmos que muito dos elementos que orbitam uma proposta crítica 

na perspectiva CTS foram citados quando os sujeitos falaram sobre a formação da cidadania 

no ensino de Biologia. Nesta subcategoria mostramos essas evidências, o que nos dá margem 

para dizer que há um determinado discurso crítico em torno da formação da cidadania no 

ensino de Biologia, mas sua materialização enquanto perspectiva tipológica
18

 não está feito. 

Compreendemos que existem outras formas para se alcançar a cidadania, mas escolhemos a 

educação CTS para a materialização dessa pesquisa. 

Ressaltamos até então que o fato de não aderir uma tendência/proposta/perspectiva 

pelo seu nome dá margem para os professores permanecerem em uma cultura científica que 

valoriza mais e mais apenas os conceitos científicos. Não é entrar em uma caixinha e ensinar 

por uma única via, mas consideramos que seja fundamental que os professores façam adesão a 

uma forma de ensinar para a cidadania e se atenham a ela, não de forma genérica, não de 

forma pouco fundamentada, mas por uma escolha metodológica e, mais importante, 

ideológica. Nossa escolha é a da Educação CTS.  

 

 

 

                                                             
18 Nos referirmos a perspectiva tipológica no sentido de dizer: Eu trabalho no ensino de Biologia com a 

perspectiva CTS; minha prática é com base na perspectiva CTS; eu ensino para a cidadania numa perspectiva 

CTS. 
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4.1.3 Elementos da Educação CTS nos discursos dos licenciandos: um passo dado, um 

caminho a percorrer, um ensino para desvelar...  

  

Essa subcategoria emergiu de um olhar especial para algumas questões que os 

licenciandos relataram ainda na entrevista e posteriormente nas aulas, que muito se 

aproximam de suas concepções em relação às suas práticas como futuros professores. Esses 

discursos têm nos levado a enxergar que os licenciandos concordam com um ensino na 

perspectiva CTS, que compreendem muito de seus processos, mas que não a denominam 

como perspectiva curricular CTS, como discutido na sessão anterior. Apesar de apresentarem 

algumas concepções ainda simplistas, mostram-se favoráveis a um ensino que, 

tipologicamente, poderia se enquadrar no que denominamos de Educação CTS. 

Para a interpretação desta subcategoria utilizamos dados da entrevista e também de 

algumas aulas, mostrando inclusive o nível de complexidade do entendimento sobre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade dos sujeitos participantes. Na entrevista, quando questionados se nas 

aulas deveríamos ensinar somente o conteúdo de Ciências e Biologia eles respondem: 

 
Malena: Não. Acho que... já tive discussões ao longo da minha graduação e hoje posso dizer que não, 
não só ciências mas cultura, a questão social e várias outras coisas, e você pode mesclar, porque as 

vezes o professor “Ah, ciências... método científico...” e você fica preso ali e você não consegue ver 

que eu posso relacionar isso com várias outras coisas, mas não só por relacionar pra ser mais 

atrativo, mas porque tem muito a ver também, principalmente na questão social, e... principalmente 

tentando se aproximar do aluno, no contexto do aluno, naquilo que ele vive todos os dias, 

experimenta todos os dias. 

 

Bruno: Acho que não. Se ele se apegar apenas ao conteúdo ele não vai abordar a parte crítica 

daquilo, a parte socio histórica... Se foca muito na biologia e esquece toda a aplicação, e eu acho que 

biologia não é só teórica, ela é prática. [...] Então eu acho que se apegar somente ao conteúdo não é 

bom. Tem uma função, seja social, econômica, histórica... mas tem alguma função. 

 

Felícia: Não. Eu acredito que deve ensinar o conteúdo, mas o conteúdo deve ser contextualizado com 

a realidade, com a situação. Não só chegar lá e ver “a fotossíntese acontece assim, assim, assim e 

assim ...” mas que seja contextualizado para que facilite o entendimento do aluno. 

Pesquisador: Qual a tua ideia de contextualização? 

Felícia: É fazer essa ligação do conteúdo com a realidade, tipo dar exemplos... Alguma coisa assim. 
 

Raul: A partir do momento que eu sou professor de ciências e biologia eu vou lá pra ensinar ciências 

e biologia, mas acho que isso não necessariamente precisa ser, porque assim, as coisas elas estão 

interligadas, a gente precisa ter uma visão mais global do todo, você não está ali sozinho, você pode 

usar ali a contextualização, você pode utilizar a interdisciplinaridade pra poder aplicar também os 

conceitos de biologia. Então não precisa você: “ah eu sou professor de biologia, só estudo biologia, 
(então) não preciso conversar sobre outros aspectos relacionados ao contexto social”, então (eu) 

acho que o professor de biologia não discute só biologia, ele pode discutir outras coisas que 

envolvem o ser na sociedade. 

Pesquisador: Qual a tua ideia de contextualização? 
Raul: Vou exemplificar: eu tenho um conceito puramente biológico e você trabalha esse conceito com 

seu aluno mas não de uma forma tão técnica, você pode trabalhar com seu aluno de uma forma que 
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traga isso (à tona), tentar trazer isso de uma forma que tem haver com a realidade dele, uma coisa 

que ele possa ver uma aplicação daquilo na sua vida. 

Pesquisador: E o que você pensa sobre interdisciplinaridade? 

Na verdade existem vários tipos de interdisciplinaridade, mas é como se não existisse barreiras entre 

as disciplinas, existe uma interligação no todo quando você esta estudando. É você explorar 

aspectos em que você, a ciência, mas também a matemática, a geografia, o português enfim... seria 

como se não tivesse barreiras entre disciplinas, que você trabalhasse com seu aluno de forma mais 

global.  

 

 

Perceber-se que os licenciandos reconhecem que o Ensino de Biologia deve 

ultrapassar as barreiras do conteúdo, frisando que as demandas sociais devem estar presentes 

na abordagem desses conceitos. Sobre isso, Paulo Freire afirmou inclusive com um exemplo 

da Biologia o seguinte: 

 

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 

(FREIRE, 1992, p. 78-79). 

 

Tanto nas palavras de Bruno quanto de Freire fica evidente que os aspectos da 

economia e da história devem fazer parte das aulas. Estudar esses aspectos contribui para a 

formação de um cidadão engajado com o compromisso sociopolítico (SANTOS, 2008, 2009) 

e comprometido com as demandas sociais impostas pelo desenvolvimento científico-

tecnológico. Estudos sobre a natureza da ciência podem colaborar com esse processo, porém, 

há uma carência considerável de estudos de história e filosofia da ciência, consolidando a 

visão dos estudantes sobre uma ciência distante dos problemas sociais, o que reforça cada vez 

mais uma visão de neutralidade da mesma (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

Extrapolar o ensino para além dos conceitos favorece a formação crítica e reflexiva 

dos sujeitos e isso perpassa, necessariamente, discutir inovações curriculares, em especial a 

Educação CTS que foca na discussão de concepções diferenciadas de cidadania, modelos de 

sociedade, desenvolvimento científico e tecnológico sempre tendo em vista a situação social, 

econômica e cultural do nosso país. 

Entendemos que o ensino, não somente o de Ciências e Biologia, deve englobar 

questões transversais e interdisciplinares ao leque de conteúdos, que, de forma alguma devem 

estar distantes da realidade dos sujeitos. Nesse sentido deve-se discutir também ética, política, 

cultura, meio ambiente além de outras questões que não estão necessariamente explícitas no 

conjunto dos temas e/ou conteúdos normalmente trabalhados na escola, mas que, dependendo 
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da forma como o professor a conduz a aula, podem revelar um potencial para discutir tais 

questões. 

Além disso, ressaltamos que Raul destaca algo interessante atrelado a esse processo, 

entendendo que o ensino deve ser interdisciplinar e contextualizado, sendo esse último 

defendido também por Felícia. Compreendemos que esse é o caminho para o 

desenvolvimento eficaz de uma proposta de ensino na perspectiva CTS. Santos (2007) 

defende um ensino contextualizado a partir de temas socialmente relevantes, podendo ser 

originados dentro da proposta de Educação CTS. 

Sobre esse aspecto, o autor supracitado discute que assumir o papel central do 

princípio da contextualização na formação do cidadão implica a necessidade da reflexão 

crítica e interativa sobre as situações reais e existenciais para os estudantes. Nesse sentido, 

não se procura uma contextualização para deixar o ensino mais atrativo, como disse Malena, 

tampouco se busca uma ligação artificial entre o conhecimento científico e o cotidiano, 

restringindo-a a exemplos apresentados como ilustração ao final de algum conteúdo. Em 

síntese, o que se propõe é a partir de situações problemáticas reais, buscar o conhecimento 

necessário para entendê-las e procurar solucioná-las (SANTOS, 2007). 

Da mesma forma, a interdisciplinaridade também deve estar presente no planejamento 

das atividades que envolvem essa proposta, até porque já é amplamente mencionado na 

literatura que o ensino deve ter essa dimensão juntamente com os outros professores de uma 

instituição de ensino. Entende-se que a Educação CTS desde a sua origem no contexto 

educacional carrega marcas defensivas da perspectiva interdisciplinar no contexto escolar e 

também fora deste.   

No primeiro dia de aula da disciplina de Educação CTS e formação de professores, os 

licenciandos foram submetidos a um diagnóstico sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade, uma 

espécie de brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias. A professora solicitou que os 

alunos falassem o que se relacionaria com cada um dos termos destacados, que eles 

elencassem um significado a eles. As indicações dos licenciandos estão sintetizadas na Figura 

05 e representam suas concepções iniciais também sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
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Figura 05: Termos designados para os elementos da tríade CTS pelos licenciandos na 1ª aula 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo dos pesquisadores (2017). 

 

Percebe-se na Figura 05 que os sujeitos indicam alguns termos aos quais consideram 

ideal para caracterizarem os elementos indicados na tríade. Nota-se que algumas palavras 

citadas, pesquisa, descoberta, melhoria, avanço, aplicação, modernização, construção, 

podem contribuir para uma visão reducionista e simplista relacionada ao conceito dos 

elementos CTS. Vejamos alguns exemplos: 

 

 CIÊNCIA 

Quando os licenciandos associam método, prática e descoberta à Ciência os mesmos 

não deixam de caracterizá-la como método racional, aquela que se faz em laboratórios por um 

conjunto de técnicos especializados. Isso significa, a priori, uma visão de Ciência distante 

daquela que propomos, mais crítica, representada por um conhecimento que é produzido e 

validado pela humanidade e passível de erros, crenças e interesses. Não é que esses termos 

não estejam ligados à Ciência, mas como os licenciandos não indicam outros entendemos que 

tais termos ajudam a explicitar suas concepções sobre a ciência.  

 

 TECNOLOGIA 

A Tecnologia indicada por eles apresenta alguns termos mais comuns para a definição 

desse campo, como melhoria, avanço, capitalismo e equipamentos. Porém, consideramos que 

tais termos podem estar ancorados em uma compreensão reducionista em relação aos aspectos 

organizacionais e culturais da tecnologia. Com isso, é compreensível o entendimento de que 

eles veem a Tecnologia como produto, no sentido de melhorar e colaborar com o avanço 

tecnológico, o que estaria associado na mesma compreensão não crítica das interações CTS 

destacadas por Auler (2007). 
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 SOCIEDADE 

A dimensão da Sociedade é pouco explorada pelos licenciandos, mas, reconhecem 

algumas questões importantes (cultura, história, identidade) que associadas a outros 

elementos técnico-científicos podem construir um conceito mais elaborado para tal dimensão. 

Após quatro aulas retomamos esse mesmo diagnóstico no intuito dos sujeitos julgarem 

suas compreensões e, se necessário, realizarem alterações de acordo com as contribuições dos 

textos discutidos nas aulas 2, 3 e 4 da disciplina. Durante essas quatros aulas discutimos 

alguns artigos sobre Educação CTS, seu surgimento, a questão da formação para a cidadania e 

assuntos correlatos. Na quinta aula apresentamos o brainstorm inicial e os sujeitos 

incorporaram novas palavras para os elementos da tríade, formando um novo esquema (Figura 

06
19

) que representa, certamente, novas compreensões. 

 

Figura 06: Termos designados aos elementos da tríade CTS pelos licenciandos na 5ª aula 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo dos pesquisadores. 
 

Percebe-se que nesse segundo brainstorm os sujeitos eliminam algumas indicações 

anteriores e inserem novas compreensões que revelam um nível mais elevado de seus 

entendimentos sobre os elementos da tríade, fruto, a nosso ver, da contribuição das discussões 

realizadas na disciplina. Assim, entendemos que essas compreensões que muito contribuem 

para o entendimento do conceito de Ciência, Tecnologia e Sociedade em um referencial 

humanístico podem ser indicativos de um aumento da complexidade de suas compreensões. 

Desta maneira, decidimos discutir essa complexidade de forma separada para cada elemento 

(Figura 07, 08 e 09) ancorada nas justificativas arguidas durante a construção desse novo 

esquema na aula 5.  

                                                             
19 Nos dois brainstorm utilizamos as cores azul (Ciência), laranja (Tecnologia) e verde (Sociedade) somente para 

melhor destacar visualmente cada elemento da tríade CTS. No brainstorm 2, diferentemente do 1, percebe-se 

que alguns termos possuem bordas em tamanho superior na cor corresponde do seu elemento, que, por sua vez, 

significa uma inclusão realizada na 5ª aula. Já aquelas bordas em vermelho foram aquelas compreensões que os 

licenciandos decidiram excluir do brainstorm. 
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 COMPLEXIDADE CIENTÍFICA 
 

Figura 07: Termos designados para a Ciência pelos licenciandos na 1ª e 5ª aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo dos pesquisadores. 
 

Percebemos que os licenciandos excluem a palavra investigação e adicionam os 

termos grafados na cor verde na figura 07. Discordamos da concepção dos sujeitos de que a 

Ciência não é uma investigação, pois entendemos que ela demanda certa racionalidade, mas 

não podemos ficar somente nisso, sendo necessário contestar a visão dogmática de 

racionalidade presente na Ciência. Isso é essencial para que haja rigor em seu 

desenvolvimento. A esse respeito os licenciandos não justificam na aula. 

Quanto às novas inserções, por exemplo, a questão dos termos “interesses” e “não 

neutra”, eles afirmam: 

 
Interesses no sentido de que muitas vezes a Ciência é movida por determinado grupo (MALENAA5). 

E essa questão de interesses que você [Malena] falou estaria relacionada com a não neutralidade da 

Ciência, sempre tem um interesse por trás desse desenvolvimento científico (RAULA5). 
É uma atividade humana né? Então está sujeita aos interesses próprios (MALENAA5). 

 

Essas concepções nos dizem muito sobre uma nova compreensão da atividade 

científica, uma vez que nesse perfil conceitual a Ciência passa a não ser mais reducionista 

e/ou simplista do ponto de vista dos nossos referenciais. Os estudos de Santos e Mortimer 

(2000, 2001), Auler (2002, 2007), Strieder (2008, 2012) e Almeida (2018) têm enfatizado 

esses mesmos aspectos adicionados na Figura 07, ou seja, uma Ciência não neutra, não 

verdadeiramente absoluta, adjetivada por interesses e de caráter interdisciplinar, como 

essenciais para a construção de um conceito mais abrangente. 

A complexidade desses discursos foi estabelecida a partir das discussões realizadas na 

disciplina, que envolveram o debate sobre textos científicos e geradores, reportagens, 
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temáticas regionais e temáticas globais
20

. Tais materiais eram discutidos a partir de seu 

conteúdo e de sua problematização em um processo dialógico que acreditamos contribuir 

significativamente para o desenvolvimento de um professor mais crítico e reflexivo, uma vez 

que problematizávamos também questões sobre suas futuras práticas pedagógicas. 

Não temos propriedade para afirmar que tais compreensões vão resultar, futuramente, 

em práticas efetivas pautadas na perspectiva CTS, mas entendemos que o primeiro passo para 

a problematização dos conceitos que perpassam a Educação CTS foi tomado.  

 

 COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA 

 

Figura 08: Termos designados para a Tecnologia pelos licenciandos na 1ª e 5ª aula 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo dos pesquisadores. 

 

Sobre a Tecnologia, os licenciandos excluem as palavras avanço e melhoria e 

adicionam complementos para alguns termos, além de explicitar que a Tecnologia gera 

produtos para o mercado. Sobre isso, eles discutem: 

 
Tirava avanço e melhoria. Tem! Mas acho que mudaria a forma de relacionar tecnologia a isso 

(MALENAA5). 

Ah, eu concordo! Acho que nem sempre uma coisa leva a outra, mesmo que esteja às vezes associado 
em certa medida, mas não necessariamente (RAULA5). 

Porque quando a gente olha tecnologia... avanço... melhoria... a gente remete a ideia que a tecnologia 

vai ser sempre uma melhoria e nem sempre é assim. Não quer dizer que não tenha avanço e melhoria, 

mas nem sempre vai ser isso (FELÍCIAA5). 
Eu acho que eu não tiraria equipamentos, mas eu falaria que nem sempre a tecnologia vai se 

materializar em algo, que vai ser equipamento. Pensando pela perspectiva CTS eu acho que muitas 

vezes a tecnologia gera produtos apenas para o consumo, para que eles sejam consumidos, para que 
as pessoas consumam e alimentem o sistema capitalista, ou seja, gera produtos para o mercado e é aí 

que tá a dependência. Aí a publicidade vai mostrar que as pessoas precisam e as pessoas vão 

acreditar. (MALENAA5) 

 

                                                             
20 Tais materiais estão dispostos no capítulo 3 (QUADRO 05), que descreve o processo formativo e os materiais 

utilizados para sua realização. 
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Entender a Tecnologia para além dos seus aspectos técnicos é muito importante para a 

superação de uma ideia de Tecnologia como aparato. Temos compreendido a Tecnologia em 

seus aspectos técnicos, organizacionais e culturais (PACEY, 1990), que nesse caso, são 

evidenciados pelos sujeitos ao reconhecerem a mesma como uma ferramenta a favor do 

mercado, levando ao consumo excessivo que alimenta o sistema capitalista. Essas discussões 

se enquadrariam em uma compreensão mais elaborada com relação às apresentadas 

inicialmente e são coerentes com as dimensões propostas pelo autor supracitado, bem como 

com as discussões realizadas em sala de aula. 

 

 COMPLEXIDADE SOCIAL 

 

Figura 09: Termos designados para a Sociedade pelos licenciandos na 1ª e 5ª aula  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     Fonte: arquivo dos pesquisadores. 

 

Em relação à Sociedade, os mesmos excluíram o termo construção (cidades) e 

adicionaram diversos elementos que agregam complexidade para o termo. Política, problemas 

científicos e tecnológicos e cidadania são termos que muito sinalizam um avanço no 

entendimento do conceito de Sociedade. Sobre esses problemas científico-tecnológicos e as 

ideologias, eles dizem:  

 
Problemas sociais oriundos do desenvolvimento científico e tecnológico no sentido de que [Ciência e 
Tecnologia] nem sempre elas trazem o bem. Ideologias porque na questão CTS a gente acha 

importante, por exemplo, professores falarem isso nas aulas, mas tem outras pessoas que acham que 

não... que acham que a ciência é somente para o bem; é nesse sentido que tem gente que enxergar a 
sociedade de outra forma do que a gente tá enxergando agora (MALENAA5). 

 

Essas compreensões juntamente com o conjunto de termos indicados na Figura 09 

também sinalizam uma complexidade da compreensão da Sociedade, que não mais se pauta 

apenas na ideia superficial de agrupamento de pessoas, mas permite um entendimento do 

papel dos sujeitos na sociedade, seu posicionamento crítico e autônomo e também seu poder 

de influência na tomada de decisões. Os sujeitos enfatizam aspectos muito importantes da 
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literatura da Educação CTS, reconhecendo que sociedade é diversa, rodeada por problemas e 

ideologias, gerida pela política e formada por cidadãos. Compreender a Sociedade dessa 

forma é o primeiro passo para se alcançar uma concepção crítica de compromisso social na 

interface entre a Ciência e a Tecnologia. 

Esse conjunto de resultados nos permite reconhecer que o processo formativo 

contribuiu para que os sujeitos compreendessem melhor esses conceitos. A partir de uma 

formação que consideramos crítica e reflexiva, pudemos perceber que as discussões sobre os 

conceitos de Ciência, Tecnologia e Sociedade são de fundamental importância para a 

formação crítica dos sujeitos, uma vez que possibilitarão compreensões que os aproximem 

mais de uma alfabetização/letramento científico. 
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A prática educativa é uma prática política, que 

coloca ao educador uma ruptura, uma opção, ou 

seja, você educa com vistas a um certo ideal. É o 

sonho de sociedade que você tem. 

(Paulo Freire) 

 

 

5 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS COM ÊNFASE CTS: limites e possibilidades 

 

Apresentamos aqui os limites e as possibilidades das sequências didáticas (SD) 

elaboradas pelos licenciandos na perspectiva CTS no decorrer da disciplina. Ainda com base 

na ATD, organizamos o capítulo com apenas uma categoria que se subdivide em duas 

subcategorias. Dispusemos a análise de cinco planejamentos, um realizado de forma coletiva 

e quatro realizados individualmente em momentos distintos. Discutimos as contribuições do 

diálogo que aconteceu na disciplina para a constituição de planejamentos mais aproximados 

de uma visão crítica de ensino, defendida por nós como Educação CTS. 

 

5.1 ELEMENTOS CTS NAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

Nesta categoria apresentamos uma análise das sequências didáticas (SD) 

desenvolvidas pelos licenciandos, além das considerações dos mesmos sobre esses materiais 

pautados em uma perspectiva CTS. Analisamos, portanto, a contribuição da disciplina para o 

desenvolvimento de SD com ênfase CTS, bem como as possibilidades e resistências 

apresentadas pelos licenciandos no desenvolvimento da atividade.  

 

5.1.1 Sequências didáticas a partir de temáticas socialmente relevantes: um primeiro olhar a 

partir de um texto gerador 

 

As discussões dessa subcategoria orbitam as atividades realizadas na 4ª aula, quando 

se iniciam os exercícios de planejamento das SD. Na aula anterior, após a leitura e discussão 

de um artigo científico, foi solicitado aos licenciandos que lessem outros textos de caráter 
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gerador
21

, para que depois falassem como, em sua opinião, poderiam ser trabalhadas essas 

temáticas em sala de aula, focando em seus principais aspectos e nas metodologias que 

poderiam ser utilizadas. Nesse sentido, o intuito da professora foi discutir que uma aula, uma 

SD ou uma programação curricular pode sim emergir de temáticas socialmente relevantes e 

não somente daqueles conteúdos dispostos no livro didático. 

Durante o processo formativo a elaboração de SD foi uma das propostas mais 

trabalhadas. Na verdade, pensar em propostas para o ensino de Biologia nessa perspectiva era 

o alvo da disciplina em sua dimensão prática. Na 4ª aula se iniciam concretamente as 

atividades de elaboração de SD, direcionadas a partir de um texto gerador (QUADRO 06), 

amplamente permeado por discussões científicas, tecnológicas e sociais. 

 

QUADRO 06: Texto gerador problematizado na quarta aula 

A PROBLEMÁTICA DO ESGOTO NAS PRAIAS DE ILHÉUS 
Ilhéus é uma cidade com um enorme potencial turístico, tendo como foco a cultura e as belíssimas 

praias. Entre os mais de 80 km de praia que o município possui, as mais centrais na cidade, que deveriam 

ser o principal cartão de visita, enfrentam graves problemas de contaminação por lixo e esgoto. 

Dentre as áreas amplamente conhecidas pela contaminação de esgoto estão a praia da Avenida, a 

praia do Malhado e o início da praia do Sul, começando pela praia em frente ao Opaba Praia Hotel. Todas 

são áreas muito frequentadas, sendo a da Avenida e a do Sul para banho e a do Malhado para pesca. 

Este problema tem origem em uma má estruturação da rede de esgoto e se mantém pela 

dificuldade do manejo de uma solução viável, e também pela falta de interesse em ao menos tentar 

solucioná-lo por parte das lideranças até o dia de hoje. 

Com quase 500 anos, Ilhéus é uma cidade tipicamente costeira, e sua grande quantidade de limites 

com rios e praias tornou a liberação de esgotos nos mesmos uma praticidade, claro, tendo em vista que na 

época em que foi feito, dificilmente haveria quem se prontificasse contra, explicando o fator contaminação. 
E se houvesse, dificilmente haveria respaldo científico, muito menos quem os aceitasse. 

Praticamente todo esgoto lançado nas praias e rios são de origem doméstica. Este material 

altamente rico em matéria orgânica e outros compostos muitas vezes químicos, modificam o ambiente 

alterando o equilíbrio de disponibilidade de nutrientes e alterando a composição química do meio. Esse 

desequilíbrio afeta diretamente a fauna e a flora. 

Muitas espécies são beneficiadas pelas altas taxas de matéria orgânica, aumentando 

exponencialmente o tamanho da população, como alguns microorganismos aeróbicos e moluscos. Esse 

aumento pode resultar numa diminuição drástica da oxigenação da área (parte aquática), repelindo os 

grupos sensíveis a tais variações, como por exemplo os corais. Esses grupos podem ser utilizados como 

bioindicadores das condições do ambiente, tanto pela ausência onde teoricamente deveria haver, como a 

presença de superpopulações. Existem muitos outros efeitos causados pela contaminação, como a variação 
do pH e o surgimento de elementos tóxicos ou intoleráveis a algumas espécies. 

Em geral, a alteração ecológica é muito alta, e muitas espécies podem simplesmente desaparecer 

das regiões, principalmente os grupos especialistas que sofrem com a desleal competição com os 

generalistas. 

Existem algumas soluções em estudo, mas nenhuma é totalmente viável e ecologicamente correta 

ao mesmo tempo. No entanto, a mais utilizada é o Emissário Submarino de Esgoto, que consiste no 

lançamento do esgoto pré tratado no mar, há uma profundidade aproximada de 20 m. A velocidade com 

que a água sai do emissário promove uma diluição do esgoto na água do mar, de modo que esse chegue 

completamente diluído à praia. Muitas bactérias sensíveis à água salgada e luz UV morrem no processo. 

Tal medida pode ser bastante eficiente, desde que o esgoto seja previamente tratado e o lançamento no mar 

seja monitorado. 

                                                             
21 Tais textos foram selecionados pelos licenciandos a partir de duas Revistas da SBPC (Sociedade Brasileira 

para o progresso da Ciência), intitulados por: “Desejar, comprar e descartar: da persuasão publicitária à 

obsolescência programada” e “Agroecologia: abordagens na busca da autonomia do campesinato brasileiro”. 
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Calcula-se que Ilhéus receba uma média de 220 mil turistas todo ano, a maioria atraída pelas praias 

mundialmente conhecidas. A não solução do problema de esgoto pode gerar uma baixa significativa nos 

recursos que possivelmente seriam gerados por um turismo bem estruturado e atrativo. 

Mais do que um problema ambiental, o esgoto atinge também uma área social, que necessita de 

educação e consciência, duas coisas que são imprescindíveis para que haja um ponto de partida ainda 

inexistente na resolução da problemática. 

 
Fonte: Blog Biologia da conservação, publicado em: 23 de dezembro de 2011. Acesso em 
setembro/2017. Link: http://biologia-da-conservacao.blogspot.com.br/2011/12/problematica-do-
esgoto-nas-praias-de.html 

 

Após a leitura, levantou-se uma problematização sobre a presença de elementos de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade que permeavam o texto. Todos os licenciandos concordaram 

que os elementos da tríade estavam explícitos no corpo do texto. Durante a discussão, 

aspectos do ensino de Biologia foram levados em consideração e diversas questões foram 

levantadas, como: a emergência da temática “esgoto nas praias” para o ensino de Biologia 

especificamente em Ilhéus – Bahia; as possibilidades do trabalho com essa temática; os 

conteúdos que poderiam ser trabalhados por meio desse texto gerador; as possíveis soluções 

que seriam cabíveis para o contexto escolar; possíveis soluções imediatas para minimizar o 

problema apresentado etc. 

Nesse trabalho, nosso objetivo não será analisar os discursos dos licenciandos sobre 

esses aspectos, mas buscar compreender se e como enfatizam CTS nas SD, bem como as 

resistências, possibilidades e contribuições em relação a isso. Assim, foi solicitado aos 

sujeitos presentes nessa aula (Bruno, Malena e Raul) que elaborassem coletivamente uma SD 

(QUADRO 07) para o ensino de Biologia considerando os seguintes elementos inicialmente: 

tema, conteúdos, objetivos e metodologia. 

 

QUADRO 07: Sequência didática elaborada a partir de um texto gerador na quarta aula 
TEMA/

ÁREA 
CONTEÚDO OBJETIVOS METODOLOGIA 

Ecologia 

Aula 1 

* Cadeia trófica; 

* Nicho; 

* Impacto do 

lixo e do esgoto 

GERAL: Pensar sobre os 

impactos socioambientais e 

aprender os conceitos 

biológicos. 

ESPECÍFICOS:  

* Compreender o conceito de 

nicho e sua aplicação; 

* Perceber a influência do lixo e 

do esgoto no ecossistema; 

* Compreender a relação entre 

cadeia trófica e nicho/habitat. 

Discussão de um texto 

(apresentação e leitura do 

texto supracitado que 

fomentará a discussão com 

enfoque nas questões 

ecológicas presente no texto, 

além de trabalhar ao longo 

da atividade os conceitos de 

habitat, nicho e cadeia 

trófica). 

Ecologia 

Aula 2 

* Dinâmica do 
ecossistema 

aquático; 

* Habitat, nicho 

e cadeia trófica; 

* Impacto do 

lixo e do esgoto. 

GERAL: Pensar sobre os 
impactos socioambientais e 

aprender os conceitos 

biológicos. 

ESPECÍFICOS: 

* Relacionar os conceitos de 

habitat, nicho e cadeia trófica 

Aula expositiva e dialogada 
Abordar os conceitos de 

habitat, nicho e cadeia 

trófica e esclarecer a 

dinâmica do ecossistema 

aquático, além de retomar as 

problemáticas anteriores. 

http://biologia-da-conservacao.blogspot.com.br/2011/12/problematica-do-esgoto-nas-praias-de.html
http://biologia-da-conservacao.blogspot.com.br/2011/12/problematica-do-esgoto-nas-praias-de.html
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com as problemáticas da aula 

anterior; 

* Apresentar a dinâmica do 

ecossistema aquático; 

Ecologia 

Aula 3 

* Impacto do 

lixo e do esgoto; 

* Conservação e 

sustentabilidade. 

GERAL: Pensar soluções para 

os impactos socioambientais; 

ESPECÍFICOS: 

* Refletir sobre possíveis ações 

imediatas;  

* Pensar em tecnologias que 

solucionariam os produtos 

apresentados; 

Discussão 

Dividir a sala em grupos e 

sugerir aos sujeitos que 

pensem em soluções 

imediatas e em longo prazo. 

É importante deixar os 

alunos livres para pensarem 

em soluções, criadas por eles 

mesmos, discutindo se 
seriam realmente efetivas. 

Ecologia 

Aula 4 

* Impacto do 

lixo e do esgoto; 

* Conservação e 

sustentabilidade. 

GERAL: Pensar soluções para 

os impactos socioambientais; 

ESPECÍFICOS: 

* Refletir sobre questões 

econômicas, políticas e sociais 

relacionadas ao uso de 

tecnologia;  

* Pensar sobre as tecnologias 

utilizadas para lidar com as 

problemáticas socioambientais; 

Apresentação de trabalhos 

Cada grupo apresentará a 

tecnologia pesquisada, os 

pontos positivos e negativos 

e discutir ao final da 

atividade sobre o uso dessas 

tecnologias e as questões 

sociais, econômicas e 

políticas relacionadas.  

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Esta primeira SD apresenta, em sua essência, elementos importantes trabalhados nas 

orientações curriculares com base na Educação CTS. Ressaltamos que foi solicitada aos 

licenciandos uma SD que necessariamente contemplasse o que eles acreditavam ser uma 

perspectiva CTS. Logo, compreendemos que esse modelo de SD didática realizada pelos 

sujeitos corresponde a um planejamento sobre a perspectiva CTS. Para uma análise mais 

detalhada de cada momento desse conjunto de aulas decidimos isolar os elementos das SD, 

como segue. 

O tema e/ou área, primeiro elemento solicitado na SD, foi o mesmo para todas as 

quatro aulas: Ecologia. Certamente essa área da Biologia é a mais enfática no texto gerador, 

mesmo que outras áreas estejam bem aplicadas. Entendemos, neste caso, que o tema poderia 

ter sido a própria problemática veiculada no texto (Esgotos nas praias de Ilhéus – Bahia), 

uma vez que sua discussão subordina a orientação dos conteúdos, ou seja, a ecologia seria 

aplicada de qualquer modo. Porém, reconhecemos que a escolha por essa grande área como 

tema das aulas nas SD não sinaliza, e em especial no planejamento realizado, prejuízos para a 

elaboração das aulas em uma perspectiva CTS. 

Esse não prejuízo por nós sinalizado diz respeito à essência da problematização da 

aula. Podemos ter um planejamento pautado em uma tendência tradicional e a aula permitir 

discussões que a contemplem como uma tendência crítica. Entendemos que ainda é muito 

arraigada nos sujeitos a ideia de uma SD iniciar a partir de uma área específica da Biologia, 
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até porque os cursos de formação docente, de maneira geral, reforçam tal ideia. Em suma, não 

conseguiríamos discutir apenas pelo tema de uma SD seu nível de aproximação, criticidade ou 

ingenuidade. 

 Os conteúdos selecionados pelos licenciandos foram organizados da seguinte maneira: 

 
CONTEÚDOS 

AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 

Cadeia trófica; 

Nicho; 

Impacto do lixo e 

do esgoto 

Dinâmica do 

ecossistema aquático; 

Habitat, nicho e 

cadeia trófica; 

Impacto do lixo e do 

esgoto. 

Impacto do lixo e 

do esgoto; 

Conservação e 

sustentabilidade. 

Impacto do lixo e 

do esgoto; 

Conservação e 

sustentabilidade. 

 

Inferimos que esses conteúdos para o total de aulas sugeridas pelos licenciandos 

podem ser considerados como viáveis dentro do espaço temporal de quatro aulas, além de 

também apresentarem aspectos que valorizam os múltiplos aspectos da problemática 

apresentada, uma vez que não focam apenas na abordagem dos conceitos científicos. Apesar 

de, na concepção dos licenciandos, todas essas aulas abrangerem a abordagem de aspectos 

CTS, entendemos que os conteúdos das aulas 3 e 4 tem potencial para discutir de forma mais 

substanciada aspectos sociais, políticos, éticos, econômicos, ambientais etc., que a partir de 

sua (real) problematização poderão contribuir para a construção da cidadania dos indivíduos 

envolvidos. 

Ponderamos que a dimensão conceitual é necessária ao entendimento dos demais 

aspectos citados acima e não pode deixar de ser trabalhada, pois ela se constitui como 

indispensável para a compreensão da questão problematizadora. Corroboramos com Santos 

(2012) quando afirma que: 

 

A educação científica deve englobar um domínio básico da linguagem 

científica que compreende o estudo de diversos conceitos científicos de 
Química, Física e Biologia cujo tratamento conceitual requer atividades 

pedagógicas que nem sempre vão estar diretamente vinculados a um 

conjunto de temas CTS selecionados (SANTOS, 2012, p 58). 
 

Por mais que os conteúdos elencados pelos licenciandos tenham sido selecionados em 

função da problemática a ser trabalhada (o ideal na Educação CTS), é indispensável lembrar 

que os conteúdos tradicionais, ou melhor, os conteúdos específicos da disciplina são 

completamente necessários, devem ser trabalhados e não podem ser reduzidos nessa 

perspectiva. Esse mesmo autor afirma que “reduzir a educação científica à educação CTS 

pode significar prejuízo ao tratamento adequado de outros domínios da educação científica 

que poderão de alguma forma não ser contemplados no currículo desenvolvido” (p. 58).  
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Em relação aos objetivos da SD, podemos perceber que os sujeitos têm o cuidado de 

dinamizá-los de um modo bem interessante e ativo. Nas duas aulas iniciais os licenciandos 

preocupam-se em trabalhar os conteúdos científicos do tema Ecologia relacionados à 

discussão da temática, subordinando os conteúdos ao tema. 

Já nas duas últimas aulas eles apresentam na SD momentos importantes, relativos aos 

impactos do lixo nas praias bem como conservação e sustentabilidade, que possivelmente 

fomentarão as reflexões e possíveis soluções imediatas e em longo prazo para a resolução do 

problema em questão, o que na educação CTS poderia contribuir para a fomentação de uma 

tomada de posição, contribuindo nessa cadeia para uma possível tomada de decisão, 

essencialmente importante para a formação da cidadania e de sujeitos críticos e participativos. 

Entendemos que nem sempre um conjunto de aulas pautadas na perspectiva da 

Educação CTS irá fomentar uma tomada de decisão. Mas, consideramos que discutir soluções 

para tentar resolver um problema já é um grande passo para a formação da cidadania dos 

envolvidos, uma vez que contribui para o desvelamento da nossa condição social e da 

contribuição frente a uma problemática. Nesse caso, as soluções propostas fomentariam uma 

tomada de posição, que de algum modo poderia culminar em uma tomada de decisão 

posteriormente. Sobretudo, compreendemos que isso é possível desde que essa 

problematização de fato aconteça na aula, pois não basta um planejamento adequado para 

uma aula não problematizadora.  

 
OBJETIVOS 

AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 

GERAL: Pensar sobre 

os impactos 
socioambientais e 

aprender os conceitos 

biológicos. 

ESPECÍFICOS:  

1..Compreender o 

conceito de nicho e sua 

aplicação; 

2..Perceber a influência 

do lixo e do esgoto no 

ecossistema; 

3..Compreender a 
relação entre cadeia 

trófica e nicho/habitat. 

GERAL: Pensar sobre os 

impactos 
socioambientais e 

aprender os conceitos 

biológicos. 

ESPECÍFICOS: 

1..Relacionar os 

conceitos de habitat, 

nicho e cadeia trófica 

com as problemáticas da 

aula anterior; 

2..Apresentar a dinâmica 

do ecossistema aquático; 

GERAL: Pensar 

soluções para os 
impactos 

socioambientais; 

ESPECÍFICOS: 

1..Refletir sobre 

possíveis ações 

imediatas;  

2..Pensar em 

tecnologias que 

solucionariam os 

produtos 

apresentados; 

GERAL: Pensar 

soluções para os 
impactos 

socioambientais; 

ESPECÍFICOS: 

1..Refletir sobre 

questões econômicas, 

políticas e sociais 

relacionadas ao uso de 

tecnologia;  

2..Pensar sobre as 

tecnologias utilizadas 

para lidar com as 
problemáticas 

socioambientais; 

 

Percebe-se que os sujeitos conduzem os objetivos das aulas da seguinte forma: 

apresenta-se a problemática, seguida de conteúdos científicos (pensar sobre os impactos 

socioambientais e aprender os conceitos biológicos); os conceitos que a problemática 

direciona – conteúdos propriamente ditos (compreender a relação entre cadeia trófica e 
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nicho/habitat etc.); as possíveis ações cabíveis para que o problema seja solucionado (refletir 

sobre possíveis ações imediatas) e; as soluções listadas para a resolução de uma dada 

problemática socioambiental (pensar soluções para os impactos socioambientais) que está 

alicerçada nas discussões e indicações dos alunos no momento da aula. 

Entendemos que esses objetivos estão coerentes com a abordagem do conteúdo 

anteriormente apresentado e que, da forma como estão dispostos, muito podem contemplar a 

perspectiva de Educação CTS. Como nosso objetivo é analisar as SD, continuamos a ressaltar 

que essa efetivação somente é possível a partir da problematização multidimensional dos 

aspectos supracitados. 

Isso mostra, a priori, as contribuições da formação recebida na disciplina, uma vez que 

elucida como os sujeitos se desenvolveram na elaboração da SD a partir de um texto gerador. 

Assim, o planejamento de aulas a partir de temáticas socialmente relevantes possibilita, em 

certa medida, uma maior articulação para as questões multidimensionais da prática social que 

precisam ser trabalhadas para a construção da cidadania. 

Ponderamos que esses resultados foram alcançados na formação inicial a partir da 

discussão minuciosa do texto gerador. A princípio, solicitamos aos licenciandos que 

realizassem a leitura do texto e dele destacassem trechos correspondentes à Ciência, 

Tecnologia e Sociedade. Após isso, solicitamos que os mesmos relacionassem cada elemento 

destacado por eles com os outros elementos. 

Tomaremos como exemplo a relação estabelecida por Raul. Ele destacou como 

Sociedade os seguintes trechos:  

Ilhéus é uma cidade com um enorme potencial turístico, tendo como foco a cultura e 

as belíssimas praias. [...] Enfrentam graves problemas de contaminação por lixo e 

esgoto. 

Nesse mesmo sentido, destacou para Ciência o excerto: 

Este material [o lixo] altamente rico em matéria orgânica e outros compostos muitas 

vezes químicos, modificam o ambiente alterando o equilíbrio de disponibilidade de 

nutrientes e alterando a composição química do meio. Esse desequilíbrio afeta 

diretamente a fauna e a flora. 

Já sobre Tecnologia ele destaca: 

Tal medida [o emissário Submarino de Esgoto] pode ser bastante eficiente, desde que 

o esgoto seja previamente tratado e o lançamento no mar seja monitorado. 

As inter-relações desses elementos foram amplamente discutidas na aula, uma vez que 

os mesmos analisaram como a Ciência, a Tecnologia e Sociedade se relacionam entre si. Isso 

serviu para ajudar os licenciandos a pensarem em como fazer essas relações e, atrelado a isso, 
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criticar e propor novas soluções para a resolução da problemática. Essa discussão contribuiu 

para que os sujeitos analisassem o potencial da análise de uma temática socialmente relevante 

no Ensino de Ciências/Biologia. Considerando além dos elementos CTS, a economia, ética, 

política, meio ambiente etc. Finalmente, contribuiu para repensarem o conceito de cada 

elemento da tríade CTS e de como trabalhar textos geradores em suas futuras práticas 

pedagógicas.  

Em relação às estratégias e ações do professor, ou seja, as metodologias que seriam 

utilizadas, os licenciandos as dispuseram da seguinte forma: 

 

METODOLOGIAS / ESTRATÉGIAS / AÇÕES DO PROFESSOR 

AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 

Discussão de um texto 

Apresentação e leitura 

do texto supracitado 
que fomentará a 

discussão com enfoque 

nas questões ecológicas 

presente no texto, além 

de trabalhar ao longo da 

atividade os conceitos 

de habitat, nicho e 

cadeia trófica. 

Aula expositiva e 

dialogada 

Abordar os conceitos 
de habitat, nicho e 

cadeia trófica e 

esclarecer a dinâmica 

do ecossistema 

aquático, além de 

retomar as 

problemáticas 

anteriores. 

Discussão 

Dividir a sala em 

grupos e sugerir aos 
sujeitos que pensem em 

soluções imediatas e 

em longo prazo. É 

importante deixar os 

alunos livres para 

pensarem em soluções, 

criadas por eles 

mesmos, discutindo se 

seriam realmente 

efetivas. 

Apresentação de 

trabalhos 

Cada grupo 
apresentará a 

tecnologia pesquisada, 

os pontos positivos e 

negativos e discutirá 

ao final da atividade 

sobre o uso dessas 

tecnologias e as 

questões sociais, 

econômicas e 

políticos relacionadas.  

 

 Consideramos essas metodologias também em acordo com a perspectiva CTS e com 

os objetivos apresentados. Diversas outras metodologias poderiam ser propostas, inclusive 

Santos e Mortimer (2000) indicam sessões de discussão, solução de problemas, jogos de 

simulação, fóruns e debates, projetos individuais e de grupo, redação de cartas a autoridades, 

ação comunitária etc. Essas ações, como melhor podem ser denominadas, podem ser 

trabalhadas na metodologia selecionada pelo professor, de acordo com seus critérios.  

Consideramos a quantidade de conteúdos propostos adequado para o planejamento, 

porém, entendemos que as discussões desses conteúdos são amplas e isso pode ser 

atrapalhado pela limitação temporal. Sobre esse aspecto, entendemos que uma saída seria 

deixar evidente o cerne da problemática, os conteúdos científicos advindos desta e as soluções 

cabíveis para a resolução do problema. O exercício de planejar para a formação docente é 

muito importante para o rompimento e a superação de uma visão de ensino pautada apenas na 

abordagem do conteúdo. A partir daí os licenciandos podem passar a enxergar a importância 

das temáticas socialmente relevantes e a entenderem que elas podem ser uma via eficaz para a 

abordagem do conteúdo, levando em consideração, principalmente, as demandas sociais. 
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De acordo com a SD elaborada, os licenciandos valorizam a proposição de soluções 

imediatas e em longo prazo, ressaltando que é importante deixar os alunos livres para 

pensarem em soluções, criadas por eles mesmos, discutindo se seriam realmente efetivas. 

Essa ação dos licenciandos reflete uma postura crítica e, consequentemente, reflexiva, uma 

vez que eles buscam elucidar a autonomia dos sujeitos, contribuindo para sua formação 

cidadã tanto por meio de uma possível tomada de decisão quanto pela avaliação dessa 

decisão, uma vez que os alunos deveriam discutir se as soluções seriam realmente efetivas, 

aspectos caracterizados como essenciais para Santos e Mortimer (2001).  

Analisando essa SD de acordo com a classificação de Aikenhead (1994) para os cursos 

CTS, disposta no capítulo 1, ela estaria mais próxima do nível 5, que consideramos crítico 

para a abordagem da Educação CTS em nosso contexto. Nesse nível, denominado Ciências 

por meio de CTS ou Ciências enviesada pelo conteúdo CTS, o conteúdo de CTS organiza o 

conteúdo tradicional de Ciências e sua sequência, assim como fizeram os licenciandos. É 

como se a temática socialmente relevante servisse de veículo para organizar o conteúdo de 

Biologia. 

Nesse caso, o conteúdo de ciências é multidisciplinar, sendo subordinado pelo 

conteúdo de CTS. A lista de tópicos científicos puros assemelha-se à listagem de tópicos 

importantes a partir de uma variedade de cursos de ensino tradicional de Ciências. Capelo e 

Pedrosa (2011), por meio de uma adaptação do trabalho do autor supracitado, delimitam que 

esse nível estaria, por exemplo, associado a 30% de conteúdo CTS e 70% de conteúdo 

tradicional de ciências, o que seria atualmente aplicável para o contexto brasileiro. 

Porém, enfatizamos que não basta apenas ter um planejamento estruturado nesses 

padrões ou noutros padrões mais críticos, é necessário reconhecer que a problematização 

deve existir em todo o processo, principalmente para que haja a consolidação de argumentos 

possíveis para a proposição de superações que venham existir. Em nossa pesquisa ainda não 

avaliamos essa dimensão porque nosso foco está na análise das SD, mas entendemos ser a 

mais importante para o ensino realizado nas escolas.  

Consideramos esses resultados muito satisfatórios nesse momento da formação na 

disciplina, uma vez que efetivamente os sujeitos adicionaram elementos em seus 

planejamentos que muito se distanciam do padrão normativo vigente: vertical e 

descontextualizado. 

O mais importante, em nossa visão, não está em adotar a Educação CTS como 

perspectiva única para a formação de cidadãos críticos, mas entender que há inovadoras 

possibilidades de formar cidadãos a partir de um currículo mais crítico, que valoriza o 
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diálogo, a problematização de questões socialmente relevantes, a autonomia e a busca pelo 

desvelamento da nossa condição existencial no mundo. Isso se configuraria em um novo olhar 

para aquelas práticas arraigadas no método dito tradicional, obedientes ao modelo de 

formação linear e dogmática.  

Nesse sentido, ainda nesta aula tivemos a seguinte questão problematizadora: em sua 

opinião, quais são as principais diferenças no planejamento de aulas a partir de uma 

“situação-problema” em relação ao conteúdo do livro didático? Essa questão somente 

surgiu na aula após todo esse processo porque a intenção do curso nesse dia foi analisar como 

ocorreria esse planejamento a partir do texto gerador. Apesar de, ainda nesse período (quarta 

aula) do processo formativo, não havermos utilizado o livro didático para estruturar uma SD, 

partimos do pressuposto de que os licenciandos já teriam planejado aulas a partir desse 

material. Sobre isso, os sujeitos responderam: 

 
Bruno: A primeira diferença seria a facilidade que a “situação-problema” traz para fazer uma ponte 

com outros conteúdos, muitas vezes a dinâmica da aula seguindo o livro didático pode ficar presa ao 
conteúdo e a abordagem do livro dando pouco espaço a discussão. E o livro didático traz problemas 

mais gerais, globais ou nacionais, enquanto a “situação-problema” nos permite a escolha de um tema 

local que interage com o conteúdo da aula e a realidade do aluno. 
 

Um aspecto importante elucidado por Bruno está no reconhecimento de que a 

situação-problema facilita a relação dos conteúdos com a prática social, concepção ainda 

distanciada de muitos professores atuantes hoje na educação básica. Entender essa relação 

existente a partir do texto gerador possibilita o início de uma nova visão sobre o ensino, uma 

vez que a via de entrada para este não se qualifica apenas pelo livro didático ou por uma 

listagem de conteúdos indicados verticalmente e que, não raro, guardam pouca identidade 

com a realidade dos alunos. Como bem enfatiza o licenciando, o livro didático, que deveria 

ser o guia do professor no ensino (ARAÚJO-QUEIROZ, 2016), muitas vezes [...] pode ficar 

preso ao conteúdo, o que ocasionaria um distanciamento daquele conhecimento com as reais 

necessidades dos sujeitos. 

A relação apresentada pelo sujeito de que o livro didático traz problemas mais gerais, 

globais ou nacionais, enquanto que a “situação-problema” nos permite a escolha de um tema 

local que interage com o conteúdo da aula e a realidade do aluno mostra que o mesmo 

reconhece uma situação-problema somente como uma temática local. Isso pode ter acontecido 

pela própria natureza da situação trabalhada, uma vez que o texto escolhido fala do contexto 

de Ilhéus. Entendemos, no entanto, que uma situação-problema abrange também problemas 

mais gerais. De fato, quando os livros didáticos trazem problemáticas em sua abordagem, 
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essas possuem caráter amplo (nacionais e/ou globais), uma vez que não é possível abordar os 

diferentes problemas locais de todas as regiões. Já Raul comenta: 

 

Raul: A grande diferença é a contextualização, pois quando se desenvolve um conteúdo a partir de 
uma situação-problema, tem-se a necessidade de ser feita uma reflexão mais aprofundada em relação 

aos conceitos e sua aplicabilidade. Pois com o livro didático normalmente os conceitos são 

trabalhados de uma [forma] não tão relacionada ao cotidiano. 
 

Raul afirma que o planejamento a partir desses textos geradores possibilita a 

contextualização a partir da reflexão bem alicerçada na relação dos conteúdos com sua 

aplicabilidade na realidade. Em contrapartida, tem discutido o licenciando que os conceitos do 

livro são trabalhados distante do cotidiano dos alunos. 

Essa compreensão de Raul sobre a relação contextualização e livro didático, se 

aproxima da discussão de Santos (2007), quando ele propõe a contextualização no ensino de 

ciências por meio de temas CTS. Esse autor afirma que tal contextualização culmina em uma 

perspectiva crítica que visa ampliar o olhar sobre o papel da ciência e da tecnologia na 

sociedade, cabendo discussões em sala de aula sobre questões econômicas, políticas, sociais, 

culturais, éticas e ambientais. 

Compreendemos que a fala de Bruno, ainda que não tão expressa, se enquadra nessa 

discussão e apresenta aspectos interessantes para a superação de um ensino 

descontextualizado. Além disso, assim como fez Bruno, o autor reconhece que isso gera uma 

aproximação dos conceitos com a realidade do aluno.  

Entender esses princípios como base para o planejamento curricular a partir de textos 

geradores já seria um avanço considerável para a atual conjuntura, o que possivelmente 

causará impactos na formação de professores, no currículo e na formação da cidadania. Raul, 

ao inferir que com o livro didático normalmente os conceitos são trabalhados de uma [forma] 

não tão relacionada ao cotidiano reconhece que esse recurso não detém total poder sobre o 

ensino que deve ser praticado hoje. 

Mas, apesar de considerarmos que o ensino de Ciências e Biologia (discussões 

multidimensionais e listagem de conteúdos) deva partir de temáticas socialmente relevantes, 

não podemos em hipótese alguma desconsiderar a grande importância do livro didático, 

material mais utilizado hoje em todos os contextos educacionais (ARAÚJO-QUEIROZ, 

2016). Ele, por sua vez, tem um papel muito importante para o processo de ensino e 

aprendizagem e certamente sem ele, ou algum material complementar da mesma natureza, 

levando em consideração a realidade de grande parte das escolas públicas brasileiras, não 

seria possível concluir o processo de formação dos sujeitos. Por fim, Malena diz que: 
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Malena: O planejamento de aulas a partir do livro didático tem uma abordagem mais conteudista e 

limitada, já o planejamento de aulas a partir de uma “situação-problema” ajuda o professor a pensar 

em abordagens interdisciplinares, que se preocupem com a compreensão do aluno sobre as questões 
socioambientais. Além disso, as situações problemas em geral dialogam com o contexto do aluno e 

facilitam a aprendizagem significativa, o que é um problema nas aulas planejadas apenas a partir do 

livro didático, que nem sempre se preocupa com a importância daquele conhecimento para o aluno 
enquanto cidadão. 

 

A compreensão de Malena também compartilha da ideia dos sujeitos acima, uma vez 

que ela argui que a abordagem do livro se caracteriza como conteudista e limitada. Ela 

considera que as situações-problemas ajudam o professor a pensar em abordagens 

interdisciplinares, afirmando que há contribuição para a aprendizagem significativa e o 

diálogo entre o conteúdo e a realidade do aluno. Isso é um problema quando o planejamento 

ocorre apenas pelo livro, pois dificilmente se preocupa com a formação da cidadania, diz ela. 

A compreensão de Malena está relacionada com as palavras de Bruno e Raul, uma vez 

que considera a situação-problema também como promotora da aproximação de discussões 

sociais entre o conteúdo e a realidade. Entendemos que uma característica importante citada 

por Malena é a compreensão de que CTS é uma abordagem interdisciplinar. De fato, não há 

como fugir do contexto da interdisciplinaridade nas aulas que focam o estudo de uma 

problemática socialmente relevante quando essa é discutida e problematizada na perspectiva 

que defendemos. Percebemos que o caráter do texto gerador apresenta possibilidades para 

isso, uma vez que multidimensiona o conteúdo para diversas questões pertinentes a outras 

disciplinas e ao contexto real. 

Algo também crucial no discurso de Malena está relacionado com o fato de que as 

situações problemas em geral dialogam com o contexto do aluno e facilitam a aprendizagem 

significativa, em reconhecimento ao potencial da problematização para além da discussão 

social, ambiental, ética, econômica etc., mas também para uma aprendizagem efetiva, 

considerada pela licencianda como significativa. Isso mostra que ela se preocupa com a 

aprendizagem dos seus alunos e não apresenta resistências, pelo menos no que diz respeito ao 

reconhecimento dessa abordagem via texto gerador como eficaz para o ensino e a 

aprendizagem. 

Até esse momento na disciplina (4ª aula) nossa avaliação sobre a formação recebida 

pelos sujeitos, já apresentada aqui, tem sido considerável. Percebemos que buscam 

possibilidades de enfatizar o caráter crítico em suas abordagens nas sequências didáticas, o 

que pode ser percebido na concretização da SD e nas respostas acima discutidas. 

Compreendemos que essa formação não é a garantia de que esses licenciandos serão 

professores que trabalharão dentro da perspectiva CTS, mas não temos dúvidas que a 
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formação crítica e reflexiva foi colocada diante deles e uma nova compreensão de ensino foi 

refletida.  

É nesse sentido que intitulamos esse trabalho já dizendo que são contribuições para 

futuras práticas pedagógicas, uma vez que tal processo oferece, assim como discutido em 

Silva (2014), possibilidades para a transformação das concepções de prática pedagógica, 

ensino, planejamento, perspectiva curricular etc. Além disso, concordamos com Santos (2007) 

quando afirma que essa proposta de inserção de temas associados a conteúdos com o auxílio 

de textos que incorporem discussões de aspectos sociais e científicos pode ser uma alternativa 

para iniciar o professor nesse processo de inovação curricular. 

Até aqui, o desenvolvimento da SD apresentada e as respostas dos licenciandos não 

tem apresentado consideráveis resistências, pelo contrário, tem nos direcionado a inferir que 

muito contribuiu essas discussões para a gradual construção de uma visão crítica. Na próxima 

subcategoria, analisamos quatro aulas sobre a proposição de novas SD com outras dimensões 

analíticas. 

 

5.1.2 Sequências didáticas a partir de temáticas livres
22

 

 

 Discutimos nesta sessão quatro sequências didáticas que foram requeridas na 6ª e 9ª 

aula do curso, quando discutíamos como elaborar um planejamento, principalmente um 

pautado em uma perspectiva de educação CTS, ânsia e curiosidade de muitos professores que 

estão em exercício e não conhecem as formas de concretização dessa proposta. A docente 

responsável elaborou uma apresentação sobre planejamento a partir do livro Didática Geral, 

de Bruno Malheiros (2012). 

Apesar das discussões abrangerem dimensões amplas da didática, o foco da aula 

centrou-se na elaboração de SD marcadamente dentro da perspectiva de Educação CTS. Para 

Malheiros (2012), uma unidade didática (que aqui preferimos chamar de sequência didática – 

SD) é o agrupamento de um conjunto de aulas que possuem um mesmo tema e tratarão do 

mesmo assunto relacionado a ele, assim, o autor divide a unidade em três momentos: 

 Apresentação: o professor identifica os interesses dos alunos, seus conhecimentos 

prévios sobre o assunto e os relaciona à unidade que será desenvolvida; 

 Desenvolvimento: o professor utiliza os procedimentos de ensino e os recursos para 

trabalhar o tema – são as aulas propriamente ditas. 

                                                             
22 Referimo-nos a temáticas livres aquelas que os licenciandos escolheram por si só para realizar um 

determinado planejamento com ênfase CTS.  
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 Integração: nessa etapa os alunos devem ser convidados a relacionar o aprendido a 

situações reais e cotidianas ou serem capazes de extrapolar o conhecimento para 

outras situações semelhantes, fazendo inferências. 

Apesar dos três momentos supracitados demarcarem atividades diferenciadas, 

entendemos que a integração está presente em todos os momentos quando uma SD estiver 

pautada na perspectiva de Educação CTS, mas no que diz respeito à tomada de decisão, 

propriamente dizendo, essa ênfase estaria mais apropriada para as últimas aulas (integração). 

A esse respeito, a docente lança a seguinte questão problematizadora: apesar de todas 

as etapas serem importantes, porque a integração é fundamental no caso da Educação 

CTS? Logo respondendo que um dos objetivos da educação CTS é fazer com que os 

conhecimentos sejam utilizados na vida dos indivíduos de forma crítica, favorecendo 

melhorias na qualidade de vida e autonomia. Saber como usar os conhecimentos na vida 

diária é fundamental. 

É importante ressaltar que os licenciandos já conheciam os princípios da abordagem 

temática CTS, trabalhado nas aulas anteriores, ficando explícito na última sessão a partir do 

planejamento elaborado por eles. Ademais, na quinta aula foi solicitado aos mesmos que 

elencassem cinco temáticas socialmente relevantes que pudessem ser trabalhadas no ensino de 

Biologia, no intuito dos mesmos analisarem como ocorre a seleção dessas temáticas e quais 

seriam emergentes para serem trabalhadas no cenário atual. Eles poderiam buscar as temáticas 

nos diferentes meios de pesquisa, bem como realizar um levantamento com agentes sociais.  

Após a discussão sobre como desenvolver um planejamento, a docente volta a lembrar 

sobre os temas solicitados na aula anterior e, a partir disso, pede aos licenciandos que 

planejem uma atividade a partir de qualquer tema. Desse modo, os licenciandos deveriam 

pensar em uma SD a partir de uma única temática por eles selecionada, sendo necessário 

abordar as três etapas indicadas por Malheiros (2012).  

É importante lembrar que os licenciandos enviaram por e-mail as temáticas solicitadas 

na aula cinco e todas elas apresentavam um texto gerador e/ou uma explicação resumida sobre 

sua questão central. Somente como exemplo, apresentaremos a seleção das temáticas de dois 

licenciandos:  

 
A primeira notícia é de uma grande problemática da cidade de Itabuna-Ba, que se trata 

da poluição do rio cachoeira, este que é um dos principais cartões-postais da cidade, 
vem há muito tempo sendo poluído pelos esgotos tanto de origem doméstica quanto de 

origem industrial, e com o passar do tempo esse problema nunca se resolve, o que é 

bastante preocupante, pois isso não só causa sérios problemas ambientais, como 
compromete a saúde da população itabunense. 
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A segunda notícia, fala sobre o fato de Donald Trump (atual presidente dos Estados 

Unidos) interromper o plano nacional de energia limpa, criado durante o governo do 

seu antecessor Barack Obama, que tem como principal objetivo a redução na emissão de 

gases do efeito estufa, em que cada estado cumpria padrões específicos de redução a 
partir de seu consumo individual de energia. Interromper programas de incentivo a 

preservação do meio ambiente, evitando-se a poluição, pode ser um verdadeiro 

retrocesso, que pode causar sérias consequências. 
 

A terceira notícia, é sobre uma misteriosa doença que fez algumas vítimas em Salvador-

Bahia e regiões próximas, é uma doença que tem um nome específico e acredita-se que 
esta seja transmitida possivelmente por um vírus. Os sintomas desta doença são fortes 

dores musculares e urina com uma coloração escura, este é um preocupante problema de 

saúde. 

 
A quarta notícia fala sobre um grande problema que atingiu a região sul da Bahia, sendo 

descoberto em maio de 1989 e suas consequências são sentidas até os dias atuais, esse 

problema é ocasionado pela praga que ficou popularmente conhecida como vassoura-de-

bruxa. O transtorno gerado pelo fungo causador da doença gerou inúmeros problemas 

do ponto de vista social e econômico, e muito se investe em pesquisa para tentar dar um 

fim a esse mal que persiste em atacar as plantações de cacau, será que enfim a genética 
conseguirá resolver este problema? 

 

A Quinta notícia fala sobre a iniciativa de ONGs apontarem caminhos para que se 

consiga acabar com o desmatamento da Amazônia, sabendo-se que mesmo com todas as 
informações que temos sobre o quão grave é o desmatamento, e as consequências que 

este pode gerar a curto e longo prazo, ainda temos altas taxas de desmatamento que 

ocorrem de forma ilegal e irresponsável. E existem prazos para que essa exploração seja 
exterminada da Amazônia, no entanto os números não são nada otimistas. 

 

Já Malena selecionou as seguintes: 

 

Projeto Porto Sul em Ilhéus – Textos/notícias que podem ser trabalhados: “Bahia tenta 

tirar ferrovia e porto em Ilhéus do papel” e “Entrevista com José Carlos Aleluia”. 
Alguns vídeos sobre o tema: “Simulação em 3D do projeto integrado de desenvolvimento 

do estado da Bahia”, “O Porto Sul Bahia será o mais novo e avançado porto offshore do 

Brasil interligado a um moderno Sistema Intermodal”. A não aceitação do Projeto Porto 
Sul pode ser acompanhado no seguinte vídeo: “Porto Sul Não: o protesto dos 

ambientalistas” 

 
Parque da Serra do Conduru – Trabalhar com os alunos a importância da reserva para 

o bioma Mata Atlântica.  

 

Instituto Floresta Viva – possui um viveiro com uma oportunidade de espaço para 
realizar práticas com os alunos e pensar sobre a importância do instituto na região. É 

recomendável o vídeo institucional do projeto. 

 
Tabôa – é uma organização sem fins lucrativos, que fomenta iniciativas de base 

comunitária e empreendimentos socioeconômicos, que valoriza a cultura local, a 

diversidade e contribui para a geração de prosperidade e qualidade de vida. 

 
Ministério do Meio Ambiente – a partir da utilização de textos que falem sobre a 

importância ambiental da área de Itacaré e Serra Grande, Bahia. 
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É notório que os temas elencados por Raul possuem justificativas plausíveis para 

serem trabalhadas no ensino de Biologia e tratam de temáticas emergenciais para a formação 

de opinião crítica pelos sujeitos, principalmente no contexto escolar. Tais temas podem 

estruturar uma sequência de aulas e atividades, reorganizando o currículo e contribuindo para 

a formação científica e cidadã dos sujeitos que estarão envolvidos no processo. 

Já Malena foca em projetos temáticos organizados por algumas instituições mais 

voltadas para a questão ambiental. Entendemos que tais indicações também podem apresentar 

potencial para discussões pautadas na tríade CTS, por mais que não foquem em um problema 

social específico. Mas, em que medida os licenciandos recorrem às temáticas socialmente 

relevantes para estruturarem uma SD? Ou melhor, eles conseguem pensar em um 

planejamento crítico quando não se indica um texto gerador? 

Essas questões podem ser colocadas como norteadoras das discussões que fazemos 

nesta subcategoria. Esperávamos , principalmente pela natureza do planejamento da aula 

quatro, que as unidades solicitadas pela professora fossem partir das temáticas selecionadas 

por eles na quinta aula, ou até mesmo outras temáticas que envolvessem uma discussão 

multidimensional de Ciência, Tecnologia e Sociedade, porém, não foi esse o resultado dessa 

atividade. Após realizarem o planejamento das SD a professora pediu que os mesmos as 

compartilhassem e a atividade desenvolvida por Raul ficou da seguinte forma: 

 
QUADRO 08: Sequência didática sobre mutações gênicas e suas relações com o câncer 

AULAS OBJETIVO CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 

A
p

re
se

n
ta

çã
o
 

Aula 

1 e 2 

* Compreender 

quais as causas do 

processo de 

mutação; 

* Entender a 

importância da 

mutação no 
processo 

evolutivo; 

* Relacionar a 

mutação ao 

processo de 

surgimento do 

câncer. 

 

*DNA (estrutura 

e função) 

Fazer uma recapitulação das 

estruturas que compõem o 

material genético, 

relembrando suas principais 

funções e a importância do 

seu bom funcionamento. 

Duração: 2 aulas (cada uma 
contendo 50 minutos) 

Livro 

didático, 

modelo 

didático de 

um DNA, 

lousa e pincel 

D
es

en
v
o
lv

im
en

to
 

Aula 

3 e 4 

* O que é 

mutação (como 

ocorre e qual a 

sua finalidade) 

Abordar o conceito de 

mutação gênica, elencando 

as suas principais causas, ou 

seja, seus fatores externos e 

internos, além de suas 

consequências. 

Duração: 2 aulas (cada uma 

contendo 50 minutos) 

Texto de 

apoio, lousa e 

pincel 

Aula 

5 e 6 

* Câncer (causas, 

riscos, 

consequências) 

 

Momento para reflexão: 

roda de conversa sobre o 

câncer, apresentar um 

conceito de câncer, 
mostrando como este se 

desenvolve e sua relação 

com a mutação gênica. 

Duração: 2 aulas (cada uma 

contendo 50 minutos) 

Lousa, pincel 

e vídeo 

didático. 
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In
te

g
ra

çã
o
 

Aula 

7 e 8 

* O papel da 

mutação no 

processo 

evolutivo. 

Mostrar que a mutação não 

serve só para causar o 

câncer, e que nem sempre a 

mutação é algo negativo, 

sendo muito importante para 

o processo evolutivo. 

Duração: 2 aulas (cada uma 

contendo 50 minutos) 

Livro 

didático, lousa 

e pincel. 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

De início, podemos dizer que a SD apresentada pelo licenciando não está estruturada 

em uma perspectiva de Educação CTS, pois está arraigada em um método que valoriza 

somente o conhecimento científico, desconsiderando diversas questões multidimensionais em 

relação ao assunto. 

Nesse momento ficamos surpresos com tais resultados, uma vez que notamos uma 

determinada resistência do licenciando em se concentrar na abordagem de aspectos 

científicos, conteudistas do assunto por ele proposto. Esse planejamento muito se distancia 

daquele apresentado na sessão anterior, em todos os aspectos. Esses dados conferem-nos, 

além dos demais que apresentaremos a seguir, a possibilidade de dizer que tal resistência está 

intrínseca ao processo formativo recebido por eles na universidade, fator problematizado 

também durante a disciplina de CTS. 

Ressaltamos que não somos contra os conteúdos e métodos propostos na SD, inclusive 

os julgamos necessários ao entendimento de uma temática socialmente relevante. Mas, 

consideramos fundamental também que a problematização aconteça, principalmente partindo 

de uma temática diversificada escolhida por eles. Afinal, essa era a natureza da atividade 

propostas pela professora da disciplina. 

Nesse sentido, inferimos que o licenciando ainda se encontra distante do planejamento 

para uma SD com ênfase CTS sem o auxílio de um texto gerador como guia no processo. 

Nosso objetivo não é vincular o texto gerador como técnica para uma educação crítica, mas 

possibilitar e conferir maior habilidade inicial para o professor planejar o trabalho com essa 

perspectiva. Os mesmos, por sua vez, poderiam até selecionar uma temática daquelas que eles 

buscaram na aula passada, o que foi inclusive indicado como possível pela professora 

responsável. No entanto, os licenciandos deixaram de lado aquelas e partiram para um novo 

conteúdo cujo planejamento desconsiderou as temáticas levantadas.  

O licenciando até tenta fazer algo diferente, ao propor um momento para reflexão: 

roda de conversa sobre o câncer, apresentar um conceito de câncer, mostrando como este se 

desenvolve e sua relação com a mutação gênica (aulas 6 e 7), como também fizeram na 

sessão anterior, mas notavelmente não consegue se libertar do que parece considerar como 
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mais importante e fundamental: o ensino dos conteúdos, que se apresentaram de maneira 

estanque. Nosso objetivo com esse tópico é evidenciar essas limitações e resistências 

apresentadas pelos licenciandos, mas que, a partir de processos formativos pautados na 

problematização da realidade podem ser superadas.  

 Entendemos que Raul, assim como os demais, ao não utilizarem, nesse caso, uma 

temática socialmente relevante nos mostra que a via mais fácil, a qual eles retornam quando 

tem a oportunidade, é a da proposição dos conteúdos ditos tradicionais. Compreendemos que 

eles poderiam até pensar em um planejamento originado dos conteúdos científicos, mas, que 

colocassem em evidência como sua problematização com a Ciência, com a Tecnologia e com 

a Sociedade seria feita, o que se denomina hoje como enxerto CTS. 

Esse planejamento, que na concepção do licenciando está na perspectiva de Educação 

CTS, se enquadraria de forma mínima naquilo de Aikenhead (1994) denominou de conteúdo 

de CTS como elemento de motivação, pautado no primeiro nível, representando um ensino 

puramente conteudista de Ciências acrescido da menção ao conteúdo de CTS com a função de 

tornar as aulas mais interessantes ou, nas palavras de Raul, de um momento para reflexão.  

Em nova visão, entendemos que os níveis 1 e 2 de Aikenhead (1994) não podem ser 

considerados dentro de uma perspectiva de Educação CTS, logo, o planejamento realizado 

encontra-se distante dos níveis de abordagens consideradas mais críticas para uma abordagem 

da Educação CTS no ensino de Biologia. Compreendemos, neste caso, que o texto gerador 

pode contribuir como uma forma de direcionar os sujeitos a discutirem questões de ordem 

social, tecnológica, científica, ética política, econômica etc., mas o paradigma vigente deve 

sofrer um impacto em sua essência para que novos aspectos sejam acrescidos ao ensino que 

venha de fato contemplar as realidades dos sujeitos que estudam.  

Malena antes mesmo de apresentar o planejamento destaca o objetivo geral e a 

avaliação da unidade de ensino, sendo: 

 Objetivo geral: Refletir sobre as formas que homem modifica o ambiente, as 

consequências disso e as ações de conservação. 

 Avaliação: Como o objetivo desta unidade é trabalhar o mínimo possível com 

aulas exclusivamente expositivas, optando pela realização de atividades como, 

roda de conversas, leitura textual em grupo, atividades em grupo, estudo de 

maquete e situações problemas e confecção de material (histórias em 

quadrinhos). A avaliação será processual e contínua, ao longo do 

desenvolvimento das atividades e analise dos materiais produzidos. 
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No planejamento, Malena destaca: 

 

QUADRO 09: Sequência didática sobre ações antrópicas X conservação da natureza 
AULAS OBJETIVO CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 

A
p
re

se
n
ta

çã
o
 

Aula 

1 

* Compreender a 

importância das 

ações de 
conservação; 

* Conceitos de 

Nascentes; 

* Importância da 
Conservação de 

Nascentes; 

* Consequência 

da Urbanização; 

Leitura e discussão do texto 

“Homem cuida há 60 anos 

de nascente de rio em seu 
quintal”. Ao longo da aula, 

os alunos serão questionados 

sobre o texto, o que 

entenderam e se conhecem 

alguém parecido com seu 

Luiz Fukomoto, que luta 

para preservar a natureza. 

Para tornar a aula mais 

dinâmica, será realizada uma 

roda de conversa com leitura 

coletiva, e para mediar os 
comentários haverá uma 

caixinha com cartões 

contendo perguntas 

referentes ao texto (o que é 

nascente? O que o 

crescimento da cidade e o 

asfalto fizeram com as 

nascentes? Porque as plantas 

são importantes para a 

nascente? Por que é 

importante preservar as 
nascentes? O que você faz 

para preservar nascentes? 

Conhece a nascente de 

algum rio?).  

Para a 

próxima aula 

será solicitado 
um texto curto 

de uma 

história 

parecida com 

a do Seu Luiz, 

de alguém que 

luta pela 

conservação 

da natureza, 

quem não 

souber irá 
perguntar a 

um amigo ou 

familiar sobre 

alguma 

história e 

escrevê-la. 

(Texto 

impresso e 

caixa com 

perguntas) 

D
es

en
v
o
lv

im
en

to
/I

n
te

g
ra

çã
o
 

Aula 

2 

* Compreender as 

consequências da 

poluição para os 

rios e nascentes. 

* Rio Cachoeira; 

* Eutrofização; 

* Poluição. 

 

Nesta aula será utilizada 

uma maquete representando 

alguma situação de 

determinado rio da região, 

por exemplo, pode ser 

utilizada uma maquete de 

um trecho do rio cachoeira, 

que represente os principais 

problemas e consequência 
da poluição deste rio. A 

turma será dividida em 

grupos e cada grupo terá que 

identificar: Por que o rio está 

poluído(causas); Quais as 

consequências da poluição 

desde rio (efeitos); O que 

pode ser feito para restaurar 

ou minimizar este ambiente 

(ações de intervenção). Ao 

final da atividade, os alunos 
tentarão melhorar o 

ambiente/maquete, 

utilizando materiais 

complementares 

disponibilizados pelo 

professor (árvores, 

Maquete, 

Matérias 

complementar

es, Piloto e 

Quadro. 
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indústrias, casas, lixos, rede 

de esgoto, entre outros, o 

importante é que os alunos 

tenham autonomia para 

decidir que componente 

pode ou não melhorar a 

situação do ambiente) 

 

Aula 

3 e 4 

* Refletir sobre a 

importância das 

ações de 

conservação da 

natureza. 
 

* Assuntos das 

aulas anteriores. 

 

Nesta aula os alunos 

construirão histórias em 

quadrinhos com a base nos 

textos solicitados na “Aula 

1”. A atividade será 
desenvolvida em grupos e os 

alunos deverão incluir no 

final da história um conceito 

biológico trabalhando ao 

longo das aulas, o professor 

mediará e auxiliará a 

confecção das histórias. 

Depois de prontas, as 

histórias serão digitalizadas 

e reunidas em um gibi, com 

nome e capa produzida pela 
turma. O material será 

convertido em pdf, e será 

divulgado para os demais 

alunos de outras turmas.  

Papeis de 

oficio, Lápis 

de cor, 

Tesoura, 

Lápis de cera, 
Borrachas, 

Cola e Régua.  

 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

Consideramos que esse planejamento se aproxima mais de uma unidade de ensino com 

ênfase em CTS em relação ao apresentado anteriormente. É importante ressaltar que tais 

ponderações não possuem o intuito de simplesmente comparar os elementos apresentados 

pelos licenciandos, mas analisar em que medida suas SD aproximam-se de uma visão mais 

crítica. Em relação aos objetivos é perceptível claramente essa diferença. 

A licencianda se preocupa, ainda no objetivo geral, em focar na importância, 

consequências e reflexão sobre as ações de conservação. Segue uma linha de organização 

importante para a resolução da problemática, uma vez que busca inicialmente compreender a 

importância das ações de conservação, posteriormente objetiva problematizar as 

consequências da poluição para os rios e nascente e, por fim, propõe a reflexão dessas 

discussões. Como já temos discutido, é necessário que haja a problematização para o alcance 

de tais objetivos. 

Sobre os conteúdos, nota-se inclusive a disposição de um rio local na região que muito 

sofre com os impactos que serão relatados na aula. Essa quantidade de conteúdo é por nós 

vista como acessível a partir dos procedimentos propostos, com viabilidade de execução. Até 

aqui, se fôssemos analisar os objetivos dessa SD com base em Aikenhead (1994), teríamos a 

abordagem do nível 4, caracterizada pela disciplina científica por meio do conteúdo de CTS, 
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aquela que os temas são utilizados para organizar o conteúdo de Ciências e sua sequência, 

mas a seleção do conteúdo científico ainda é feita a partir de uma disciplina, o que também é 

denominado de Enxerto CTS. 

Os procedimentos propostos estão dispostos em acordo com o ensino defendido pela 

educação CTS, uma vez que Malena já inicia com um texto gerador. Não se trata de trabalhar 

CTS apenas com um texto, mas percebemos que a condição conteudista não é o foco central 

aqui, uma vez que a licencianda estabelece sua prática pedagógica a partir de uma roda de 

conversa com questões para o diálogo, fato que colabora para  o enriquecimento do ensino e 

para a problematização da questão ambiental em sua dimensão científica, tecnológica, social, 

ética, política, econômica etc. 

O procedimento da aula 2 apresenta uma atividade interessante. A licencianda propõe 

o estudo da poluição dos rios e nascentes a partir de uma maquete de um rio local. Sobre isso, 

descreve que será solicitado aos alunos que melhorem aquele espaço de poluição com 

elementos como árvores, indústrias, casas, lixo, rede de esgoto, etc. Isso mostra que Malena 

elabora uma ideia abstrata para que posteriormente seja realizada “na prática”, defendendo a 

importância de os alunos terem autonomia para decidir os componentes necessários para a 

melhora do meio em estudo. 

A metodologia de Malena nos leva a crer em uma tomada de posição, mesmo que 

ainda no campo fictício, para uma possível e necessária decisão posterior. Essa atividade 

contribui para a formação crítica à medida que mostra o real e direciona os alunos a 

acrescentarem elementos na natureza que contribuirão para uma visão ideal. Isso ajuda 

fomentar a posição e posterior decisão dos mesmos, ao mesmo tempo em que muito ajuda a 

formar o pensamento crítico dos sujeitos envolvidos no processo. 

Entendemos que a licencianda elabora uma aula que não segue um padrão vertical, 

pronto, linear, mas assim como recomenda Auler (2007) assume o papel de “fazedora de 

currículo”, não “consumindo” somente aquele previamente estabelecido. Mas, para além 

disso, Santos (2007b) destaca que o caráter de criticidade a ser atribuído à abordagem 

proposta vai depender da forma como os aspectos sociais e científicos serão debatidos e 

mediados pelo professor em sala de aula. 

Finalmente, a licencianda propõe uma atividade de divulgação do trabalho realizado 

conseguindo, de acordo com a SD, desenvolver a atividade em um conjunto de quatro aulas.  

Acreditamos que a SD proposta se aproxima daquele ensino que defendemos, que não se foca 

somente em aspectos científicos, mas dimensiona os demais aspectos, bem como, desenvolve 

metodologias que não se consolidam apenas no efeito professor-livro-aluno. 
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A avaliação da licencianda também se encontra em acordo com as propostas de ensino 

baseadas na perspectiva CTS, frisando ela própria que a ideia é fugir das tradicionais aulas 

expositivas, sendo a avaliação nesse caso processual e contínua, ao longo do desenvolvimento 

das atividades e análise dos materiais produzidos. 

Justifica-se apenas a apresentação dessas duas SD em relação aos presentes no dia da 

aula, uma vez que as atividades eram desenvolvidas em sala durante a disciplina. 

Apresentaremos a seguir a análise de mais duas unidades de ensino que os sujeitos realizaram 

também a partir de temáticas socialmente relevantes já no final da disciplina (9ª aula). 

Malena novamente destaca o objetivo geral e a avaliação da unidade de ensino, sendo: 

 Disciplina: Biologia 

 Tema: Conhecimentos relacionados ao sistema imunológico e a sociedade 

 Objetivo geral: Aprender sobre o sistema imunológico, algumas tecnologias 

relacionadas, suas limitações, além de pensar sobre o desenvolvimento destas 

tecnologias e seu uso na sociedade 

 

Em seu planejamento, Malena destaca: 

 

QUADRO 10: Sequência didática sobre conhecimentos relacionados ao sistema 
imunológico e a sociedade 

AULAS OBJETIVO CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 

A
p
re

se
n
ta

çã
o
 

Aula 

1 

- Pensar sobre a 

amplitude da 

palavra “defesa” e 

sua presença em 

diferentes 

contextos;  

 

- Conceito da 

palavra “Defesa”; 

-Diferentes 

aplicações da 

palavra defesa; 

- Compreensão da 

palavra “defesa”. 
 

- Roda de Conversa (leitura 

coletiva do texto “Conceito 

de defesa”, discussão sobre 

ele e cartões com palavras 

chaves para enriquecer o 

diálogo 

 

- Texto 

impresso e 

cartões com 

palavras 

(policia, 

cadeia, 

justiça, corpo 
humano, 

doenças, 

escudo, 

guerra, armas, 

exército, 

capacete, 

futebol 

americano, 

futebol, entre 

outras) 

 

Aula 
2 e 3 

Compreender 
como funciona a 

defesa no 

organismo 

humano contra 

invasores; 

- Principais 
células do 

Sistema 

Imunológico; 

-Funções das 

células do sistema 

imunológico. 

 

- Trabalhar com vídeo 
“Nossas Batalhas” (Abri-

Associação Brasileira de 

Imunodeficiência) e sugerir 

que os alunos criem uma 

história em quadrinho, nos 

quais os personagens sejam 

as células do sistema 

imunológico 

- Computador, 
projetor, caixa 

de som, vídeo 

em pendrive e 

material 

impresso com 

um resumo 

dos 

personagens 
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da história 

(nome das 

células e suas 

funções) 
D

es
en

v
o
lv

im
en

to
/I

n
te

g
ra

çã
o
 

Aula 

4 e 5 

- Refletir sobre 

como o setor 

público lidou com 

questões de saúde 

em determinados 

períodos da 

história, 

relacionando com 

a atualidade; 
- Pensar na 

importância da 

participação 

pública nas 

questões 

relacionadas a 

saúde; 

- Entender como 

funciona uma 

vacina; 

- Conceito de 

Vacina; 

- Revolta da 

Vacina; 

- Saneamento 

básico; 

- Febre Amarela e 

Dengue; 

 

- Estudo de caso (criado pelo 

professor, que descreva as 

condições históricas da 

revolta da vacina, só que 

utilizando no exemplo a 

dengue em substituição a 

febre amarela). Questionar 

os alunos sobre a situação 

problema, e o que acham 
que deve ser feito para 

solucionar problema, e quem 

estas soluções beneficiam. 

Estudo de 

caso 

impresso, 

quadro e 

piloto (para 

anotar as 

sugestões de 

resoluções de 

problemas). 
 

Aula 

6 e 7 

- Pensar sobre as 

tecnologias 
imunológicas suas 

limitações e 

contribuições; 

 

- Antibióticos 

(Penicilina); 
- Vacina; 

-Soro; 

- Transplantes; 

 

- Dividir a turma em grupos, 

de modo que, cada grupo 
ficará responsável por ler e 

estudar as informações da 

tecnologia que explicarão 

para o restante da turma. 

Sugerir que os alunos 

escolham uma forma 

diferente para apresentar a 

temática – música, pinturas, 

dramatização, poema, 

história, stand–up, cartazes 

informativos, entre outros. 

- Textos 

explicando as 
tecnologias 

imunológicas, 

folhas de 

papel oficio, 

canetas 

coloridas, 

violão, papel 

metro para 

cartazes, lápis 

de cor, massa 

de modelar. 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

Os planejamentos de Malena até aqui tem seguido uma linha que se aproxima bastante 

da perspectiva de Educação CTS. Em suas elaborações tem priorizado aspectos interessantes 

que contribuem para uma proposta de ensino cada vez mais crítica. Essa SD foi elaborada em 

um momento da disciplina em que os sujeitos já tinham ciência que seria baseada nessa 

perspectiva. Antes de apresentar a SD, Malena dispõe a temática sobre o sistema imunológico 

e a sociedade e também apresenta o objetivo, no intuito dos alunos aprenderem sobre esse 

assunto, a tecnologia correlata a ele, as limitações e seu desenvolvimento na sociedade. 

Ao analisarmos os objetivos podemos notar que os conceitos não estão como cerne nas 

aulas. Mas como parte do processo de ensino que, na linha dessa SD, caminha concernente 

com aquilo que buscamos para o ensino. Consideramos que esses objetivos estão bem 

elaborados e se de fato forem problematizados podem chegar ao ensino de Ciências 

humanístico. É importante frisar que Malena reconhece até a importância da história da 
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ciência nas aulas 4 e 5, indicando um objetivo para fomentar a participação social ao pensar 

na importância da participação pública nas questões relacionadas a saúde. 

Entendemos que essa construção confronta nossa discussão realizada durante a 

disciplina, na busca por propostas de ensino que não somente pautavam-se em conteúdos 

estanques. Como reflexão, entendemos que a problematização dessas questões deve, 

sobretudo, percorrer todo o processo de formação inicial docente, discussão já inst igada por 

alguns pesquisadores na área. 

Os conteúdos apresentados mostram potencial para provocar discussões políticas, 

éticas, econômicas etc. sobre o assunto, e a metodologia se encontra diversificada e atraente. 

Desde a primeira aula, Malena expõe um texto gerador a partir de uma roda de conversa, indo 

contrariamente ao método de exposição. Já na segunda e terceira aula ela utiliza um vídeo e 

solicita história em quadrinhos. Tais métodos podem contribuir para o desenvolvimento da 

aprendizagem ao tempo que podem formar integralmente o aluno, uma vez que tais práticas 

não seguem um padrão para que os sujeitos venham decorar conceitos. 

Uma proposta interessante apresentada por Malena na 4ª e 5ª aula é o estudo de caso 

por ela elaborado. Dando ênfase a aspectos históricos sobre a revolta da vacina, o que poderia 

contribuir para gerar uma controvérsia científica, podendo surgir questionamentos de diversas 

ordens (MARTINEZ, 2010). A aula avança e ela questiona as soluções necessárias e a quem 

estas atenderiam. Isso tem mostrado o empenho de Malena para desenvolver uma situação 

favorável à formação cidadã. Percebe-se pelos recursos que a professora fará um 

levantamento de soluções para que venham ser pensadas resoluções possíveis para a 

problemática proposta. Wildson Santos (2008) argumenta que “[...] essas questões exploram 

valores e atitudes na perspectiva de os alunos compreenderem o mundo tecnológico em que 

estão inseridos e poderem transformá-lo com base em valores humanos”.  

Para finalizar, Malena sugere que grupos apresentem músicas, pinturas, dramatização, 

poema etc. mostrando que em Ciências/Biologia esses aspectos também podem ser 

explorados e considerados como instrumentos avaliativos. Continuamos a compreender essa 

SD como aproximada das propostas de ensino com base na Educação CTS. Não se trata de 

enquadrar essa SD em uma perspectiva crítica, mas até aqui a licencianda tem mostrado que 

suas concepções vêm se ampliando. Analisando tal SD com base em Aikenhead (1994), ela 

estaria voltada para o nível 5, denominado Ciências por meio de CTS, assim como na SD 

realizada de forma coletiva na sessão anterior. Nesse caso, a temática iria organizar o 

conteúdo e sua sequência. 

Raul, por sua vez, propõe: 
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 Disciplina: Biologia 

 Conteúdo: Ecologia 

 Tema: A importância das comunidades tradicionais para a preservação da 

biodiversidade e as culturas tradicionais como protetoras dos serviços 

ecossistêmicos. 

 

No planejamento ele destaca: 

QUADRO 11: Sequência didática sobre Ecologia 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar os estudantes a respeito da importância das 

comunidades tradicionais para preservação cultural; 
 Compreender a relação do homem com a natureza em diferentes 

comunidades; 

 Compreender os principais conceitos ecológicos de nicho, habitat, 

ações antrópicas e importância da natureza. 

INTRODUÇÃO 

Para introdução serão utilizadas 4 aulas onde serão apresentados os 

principais conceitos de ecologia aos estudantes através de aulas expositivas 

no quadro. Nas duas primeiras aulas serão apresentados os principais 

conceitos da ecologia a respeito de nicho, habitat, interações e ações 

antrópicas. Nas outras duas aulas serão apresentadas diferentes comunidades 

(indígenas, quilombolas, camponesa entre outras) e as interações destas com 

a natureza, seja no seu uso na medicina popular, nos ritos e as concepções a 

respeito da natureza dentro desses grupos sociais. Nesta aula será trabalhada 

a notícia “Após expulsarem de madeireiros a médicos, índios defendem 
autonomia total no Maranhão” e serão focados os trechos que abordam a 

história do povo indígena presente na notícia, o combate destes contra 

invasões de seu território e a proteção da floresta presente em sua região, às 

questões a respeito da saúde também serão abordadas, porém não serão 

discutidas. 

DESENVOLVIMENTO 

Serão uma série de 5 aulas que concluirão com uma avaliação. Nas aulas 

seguintes a introdução, serão retomadas as discussões vistas na notícia, e os 

alunos serão instigados a ver situações semelhantes ou inversas (em que a 

comunidade tradicional precisa ser alertada aos perigos que a natureza sofre 

por determinadas ações) ao observado no texto. A partir desse ponto serão 

formados grupos com o objetivo de compor uma minifeira cultural. O 

objetivo desta feira será sensibilizar os colegas a respeito da natureza e os 
seus serviços atrelados aos costumes de comunidades presentes no Brasil. 

Cada grupo selecionará uma comunidade de sua escolha e deverá trazer 

certas informações básicas, como uma breve história geral, costumes, 

problemas enfrentados socialmente e principalmente a interação destes com 

a natureza (nesse tópico a medicina popular também está inclusa), serão 

montados estandes para os grupos compostos de cerca de 4 alunos e nestes 

estandes eles terão liberdade para apresentar o conteúdo da maneira que 

achar melhor. 

INTEGRAÇÃO 

Será utilizada 1 aula para que os alunos sejam questionados a respeito das 

concepções deles a respeito das comunidades indígenas e quilombolas e 

outras que estes possam levantar durante a discussão e como eles acreditam 

que seja a interação destas com a natureza e no que difere da sociedade 

“moderna”. 

AVALIAÇÃO 

Serão avaliados a riqueza de informação, o empenho, o uso de referenciais e 

se estes estudantes compreenderam os conceitos de ecologia e as 

implicações das ações humanas. Será feito um trabalho em grupos com 4 

alunos, estes serão responsáveis por estandes em uma espécie de minifeira 

cultural da sala. Na feira cultural estes estudantes deverão apresentar o 

conteúdo aos alunos de outras salas e aos professores, sensibilizando para a 

importância dessas comunidades e suas visões a respeito da natureza. 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 
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O planejamento de Raul apresenta um padrão diferenciado dos demais. Em sua 

essência, o licenciando prefere fazer a SD organizada no conjunto de etapas discutida por 

Malheiros (2012). Compreendemos que a temática discutida por Raul é interessante e atual e, 

a partir de sua contextualização, poderá contribuir para a formação crítica, uma vez que foca 

em conflitos para discutir o conteúdo proposto. 

Por mais que Raul não tenha apresentado os recursos, algo que é necessário em uma 

SD, ele presenta os procedimentos para algumas aulas. Seus objetivos geral e específicos são 

dispostos de forma diferenciada, uma vez que também não focam somente nos conteúdos. De 

fato, a SD está mais ampliada em relação à sua última SD aqui apresentada. Aspectos como 

preservação cultural, a relação homem-natureza e os conceitos biológicos formam conjuntos 

de discussões que podem potencializar e fomentar a formação da cidadania, pois envolvem 

questões controversas, principalmente sobre as comunidades tradicionais. Porém, ressaltamos 

que o objetivo geral não é suficiente para desdobrar os objetivos específicos, sendo esses 

últimos mais complexos que a questão geral. 

Em relação à introdução da SD o licenciando opta por trabalhar duas aulas iniciais 

sobre o conteúdo científico, ou seja, os conceitos propriamente ditos. Entendemos que isso 

também pode ser uma possibilidade de problematizar uma questão social relevante, mas ao 

contrário traz mais possibilidades de discussão. Essa forma apresentada por Raul é conhecida 

como Enxerto CTS (LUJÁN LÓPEZ, 1996), em que é realizada a introdução de CTS no 

conteúdo de Ciências, ou seja, primeiro se seleciona os conteúdos e posteriormente uma 

temática para permear o que foi trabalhado. 

Em tese, nos parece que a temática foi pensada sim previamente por Raul, mas a 

forma como está disposta na SD mostra que o conteúdo antecede o tema. Seria, na concepção 

de Aikenhead (1994) o nível 4. Já nas aulas 3 e 4 ainda da introdução da SD o licenciando 

dispõe uma notícia (texto gerador) que será problematizada. Tal elemento consequentemente 

contribuirá para melhor entender o conteúdo ensinado anteriormente. A riqueza da temática 

apresentada por Raul é exposta na problematização dessas aulas, que discutirão história, 

controvérsia, consciência, respeito etc. 

O desenvolvimento da SD por Raul elaborada não apresenta para algumas aulas os 

procedimentos que serão utilizados para sua execução e nem mostra como será trabalhado, 

distante da estrutura de SD requerida e trabalhada pela professora na disciplina. Mas, o 

licenciando reafirma a continuação da abordagem do texto que conduziu às duas últimas 

aulas. É interessante a ideia de Raul ao propor uma feira cultura, e não uma feira de Ciências, 

ao tempo que objetiva mostrar a importância e emergência da temática. Essa atividade 
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também será utilizada para a avaliação, assim como o método mais comum, a avaliação da 

aprendizagem partindo do conteúdo.   

Até aqui, entendemos que o importante é discutir uma temática em busca de 

solucioná-la, mesmo que isso exija simplesmente nosso posicionamento em nível de reflexão. 

A SD de Raul está mais contextualizada daquela anteriormente por ele apresentada, porém, 

ainda necessita ser estruturada tendo que adicionar a ela procedimentos que tornem mais 

viável a contextualização e interdisciplinaridade. Compreendemos que essa ampliação até 

aqui pode ter partido das discussões realizadas durante a disciplina, e nesse sentido, 

defendemos a inclusão dessa abordagem na formação inicial de forma diluída nas disciplinas 

específicas e pedagógicas do curso de Ciências Biológicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento de nossa pesquisa observamos um avanço considerável na 

postura dos licenciandos que participaram da disciplina. Estamos nos referindo às 

aproximações mais coerentes estabelecidas por eles durante o processo formativo. Tal 

postura, por sua vez, efetiva o reflexo dos resultados e discussões nas duas categorias 

propostas: a análise das compreensões sobre CTS apresentada pelos alunos e a maneira 

essas compreensões se materializam em sequências didáticas. 

Certamente, é muito natural em processos investigativos no campo da formação 

docente nos depararmos com oscilações de conceitos nas respostas dos participantes, como 

muito se percebeu nos discursos de nossos sujeitos. Entendemos que tais posicionamentos nos 

ajudam significativamente a desvelar algumas posturas dos mesmos que devem ser superadas 

na disciplina, no sentido de que tais mudanças venham refletir na sua prática pedagógica atual 

e futura. 

Nossa discussão sobre as falas dos licenciandos apontam compreensões diferenciadas 

em diversos momentos da pesquisa, de acordo com a natureza da pergunta realizada na 

entrevista ou das discussões realizadas em sala de aula. A entrevista inicial que realizamos foi 

fundamental para compreendermos algumas confusões conceituais apresentadas pelos 

sujeitos, bem como a aproximação e a complexidade que tomaram tais compreensões durante 

o curso. Isso foi possível a partir da triangulação dos dados, que nos possibilitou dinamizar as 

formas de análise, relevando que a disciplina agregou contribuições, como já discutidas, à 

formação inicial dos sujeitos envolvidos. A triangulação poderá ser melhor investigada se 

analisarmos também o processo formativo e seus potenciais, lacuna que pretendemos explorar 

em meu doutoramento.  

Assim, argumentamos que as concepções dos sujeitos oriundas das aulas ganharam 

uma dimensão mais aproximada do ideal quando são contrastadas com aquelas advindas da 

entrevista, uma vez que a problematização da tríade CTS, da Educação CTS, da formação da 

cidadania e da construção de elementos para o ensino (sequências didáticas) foram alvos 

concretizados durante o curso. Compreendemos que uma disciplina, formação ou curso tem 

como objetivo acrescentar, mas, destacamos que o processo, conteúdos e possibilidades 

utilizadas nessa disciplina possibilitaram o desvelamento de um ensino mais crítico e voltado 

à problematização da realidade dos sujeitos no contexto escolar.  

Sobre a análise das SD, compreendemos que os sujeitos coletivamente às planejam 

contemplando aspectos aproximados – e alguns essenciais – da Educação CTS, 
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principalmente quando trabalham com um texto gerador. Em contra partida, revelam práticas 

pedagógicas alicerçadas em métodos e formatos ditos tradicionais quando não obtém um 

material estruturado para a elaboração das SD. 

Ora, não nos referimos ao texto gerador como elemento técnico capaz de transformar o 

ensino de Ciências/Biologia, mas defendemos que sua utilização, ou melhor dizendo, a 

reunião de textos, vídeos e materiais pautados em uma temática socialmente relevante pode 

contribuir significativamente para um salto na formação cidadã dos envolvidos. O 

protagonista aqui não é o texto gerador, mas a temática que conduzirá as discussões e 

possibilitará a problematização da realidade e dos sistemas opressores.  

Os licenciandos mostraram-se acessíveis para aderirem à Educação CTS como 

proposta para o ensino de Ciências e Biologia, reconheceram que a conceituação de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade e suas relações são complexas e necessitam ser discutidas de forma 

multidimensional e entenderam que um planejamento adequado para o ensino deve 

contemplar a formação para cidadania, o que gera, compromisso social do professor com a 

aprendizagem pautada na participação social para a tomada de decisão.   

Porém, percebemos algumas limitações, como a resistência dos licenciandos em 

distanciarem-se de práticas que valorizam o ensino tradicional, principalmente quando não se 

estabelece uma temática ou indícios de uma discussão sobre problemas sociais. Acreditamos 

que isso se dá não por falta de comprometimento ou porque não desejam adotar uma 

tendência pedagógica progressista para sua prática e sua formação, mas sim por estarem 

enraizados nas práticas que prestigiam conceitos científicos, fruto, muito provavelmente, da 

formação recebida durante toda a vida escolar e que culmina na universidade, em um curso de 

formação de professores. 

Julgamos que a disciplina tenha contribuído para que os alunos alcançassem uma 

compreensão mais crítica do ensino para a formação da cidadania a partir da problematização 

da realidade. As atividades desenvolvidas, sobretudo, buscaram alcançar esse objetivo. 

Entendemos que a instauração de novos paradigmas demanda, em todos os sentidos, um 

estágio temporal na medida em que não significa uma mudança imediata na prática 

pedagógica dos participantes. Logo, não é de imediato que as práticas pedagógicas dos 

sujeitos também serão modificadas. 

Esses novos paradigmas seriam, portanto, um elemento aglutinador da prática de 

ensino desses licenciandos, que pode vir a ser a Educação CTS. Apostamos deste modo, na 

prática reflexiva que esses sujeitos venham desenvolver, no sentido de significarem sua futura 

atividade docente com propósitos da Educação CTS ou com outras perspectivas correlatas. 
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Ademais, ressaltamos que nosso interesse sobre a prática pedagógica dos licenciandos não se 

resume a imaginar se eles irão trabalhar dentro da perspectiva de Educação CTS propriamente 

dita, mas que, independente das escolhas que façam, optem por problematizar as relações 

entre a Educação Científica e a Educação Tecnológica para uma formação cidadã ancorada 

aos pressupostos da participação nos processos decisórios.  

Não temos dúvidas de que a disciplina se configurou como um grande potencial na 

busca pela superação do paradigma que domina(va) a prática pedagógica dos licenciandos: o 

ensino propedêutico, dogmático, enciclopédico. A partir das discussões realizadas 

acreditamos que os sujeitos irão refletir a metodologia de ensino e a perspectiva curricular 

com a qual irão trabalhar. 

Entendemos que até aqui muitas contribuições foram tecidas, mas ainda há muito o 

que fazer. Pretendemos continuar com a pesquisa como um projeto de doutorado para 

analisarmos como podem ser superadas as resistências que são colocadas pelos licenciandos 

ao elaborarem aulas nessa perspectiva, bem como, a implementação e organização curricular 

anual nessa perspectiva. Para isso, iremos analisar todo um processo formativo realizado 

também na formação inicial. 

É necessário que os professores de Ciências e Biologia saibam que para além de 

entender a perspectiva CTS, é necessário conduzi-la no ensino de forma significativa para os 

sujeitos, buscando aliar a aprendizagem científica à formação cidadã – diga se de passagem, 

inseparáveis. Esperamos que esse trabalho e as produções que dele se originem orientem 

professores da educação superior, em formação inicial e continuada a romper com aquelas 

práticas de ensino conteudistas que certamente não contribuem para a formação da cidadania.  
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APÊNDICE A: Roteiro da entrevista 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 Perguntas de aproximação: nome, idade, semestre atual, quando ingressou, se já 

realizou algum estágio, qual, já leciona, já lecionou, em que disciplina, atua em 

projetos, programas, se sim, na área específica ou de ensino etc... 

 

1. A disciplina é intitulada por “Ciência, Tecnologia e Sociedade” e compreende um 

componente optativo. Porque você decidiu cursar ela?  

2. Que perspectivas você tem para essa disciplina? O que você acha que vai estudar nela? 

3. O que você entende por Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)? Como você acha que 

esses elementos se relacionam? 

4. Como você acha que essa relação CTS pode está presente no ensino de Biologia? 

5. Você já ouviu falar sobre isso? Onde? Como? Por quem? 

6. Como é que você ver a prática de ensino de Biologia hoje nas escolas? No que diz 

respeito aos conteúdos e metodologias... Você acha que tinha que ser assim ou ser 

ensinado diferente? 

7. O que você acha que é essencial para o seu aluno sair do Ensino Médio sabendo? 

Tipo: não dá pra ele sair sem saber disso.  

8. Você acredita que nas aulas se deve ensinar somente o conteúdo de Ciências/Biologia?  

9. Formar para a cidadania é um dos objetivos do ensino hoje. Pra você, o que é formar 

para a cidadania dentro da disciplina de Ciências/Biologia? 

10. Se eu chegasse pra você e falasse: Professor(a), precisamos que os alunos sejam 

cidadãos críticos, que tomem decisões responsáveis sobre ciência e tecnologia no seu 

contexto social. Como você pensaria em aulas para que eles alcançassem essa 

criticidade e essa tomada de decisão? 
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ANEXO I: texto gerador problematizado na disciplina 
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ANEXO II: textos indicados para a elaboração das sequências didáticas 
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Continuação anexo b1c 
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