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RESUMO 

 

A Educação Ambiental e a Educação CTS são campos do conhecimento que se desenvolveram 

de forma independente, porém relacional ao longo da história, apresentando um conjunto de 

possibilidades de articulação que necessitam ser melhor exploradas academicamente. Nesta 

pesquisa investigamos as possibilidades e limitações da interface entre a Educação Ambiental 

e a Educação CTS e CTSA no contexto das principais produções em Educação em Ciências no 

Brasil. Sobre o prisma metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa de tipo bibliográfica, 

caracterizada por dois movimentos de investigação mutuamente complementares: aproximação 

sistemática e aproximação não sistemática. Na aproximação sistemática, selecionamos e 

analisamos a produção científica sobre CTS e CTSA e suas vinculações ao Meio Ambiente e à 

Educação Ambiental. Do ponto de vista não sistemático, nos aprofundamos teoricamente em 

trabalhos e obras de autores cujas ideias balizam as discussões existentes em ambos os campos 

aqui investigados. Dentre os resultados, destacam-se que as perspectivas CTS e CTSA vem 

sendo utilizadas pelos pesquisadores de distintas formas e com ênfases variadas e nas pesquisas 

que se filiam explicitamente à perspectiva CTSA, a compreensão preponderante de Meio 

Ambiente, evidenciado pela letra “A” na tétrade, além de ser pouco central nas discussões, 

assume diferentes sentidos, em que prevalece a ideia de uma natureza impactada que necessita 

ser preservada. Aliado a essa questão, a Educação Ambiental, quando presente de forma 

explícita nas pesquisas, é tratada superficialmente e o caráter conservador de suas proposições 

tem nos levado a caracterizar uma vertente ecológica dominante na Educação CTS e CTSA no 

Brasil. Ademais, existe uma produtiva interface entre esses campos, em que se destacam 

tendências conservacionistas ou críticas no tratamento da realidade socioambiental. Tais 

interfaces podem ser sintetizadas no que denominamos de Núcleos de Articulação (NA) 

distintos e interdependentes em graus diversos, quais sejam: 1) NA Histórico; 2) NA 

Pedagógico; 3) NA Epistemológico; 4) NA Teleológico; 5) NA Político; 6) NA Didático-

curricular; e 7) NA Axiológico. Essa articulação se mostra pertinente e possível de ser realizada, 

considerando as variadas possibilidades de integração entre esses núcleos, cujas interfaces 

podem contribuir para enriquecer a práxis pedagógica, gerando processos educativos críticos, 

reflexivos e complexos no contexto da Educação em Ciências. 

 

Palavras-chave: Educação em Ciências; Produção científica; Meio Ambiente; Núcleos de 

Articulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Environmental Education and STS Education are fields of knowledge that have developed 

independently but relational throughout history, presenting a set of possibilities for articulation 

that need to be better explored academically. In this research we investigated the possibilities 

and limitations of the interface between Environmental Education and STS and STSE 

Education in the context of the main productions in Science Education in Brazil. 

Methodologically, this is a qualitative bibliographical research, characterized by two mutually 

complementary research movements: systematic approach and non-systematic approach. In the 

systematic approach, we selected and analyzed the scientific production on STS and STSE and 

its links to the Environment and Environmental Education. From a non-systematic point of 

view, we delve theoretically into works and works by authors whose ideas guide the discussions 

in both fields investigated here. Among the results, we highlight that the STS and STSE 

perspectives have been used by researchers in different ways and with different emphases and 

in the researches that explicitly belong to the STSE perspective, the preponderant understanding 

of the Environment, evidenced by the letter "E" in the tetrad, besides being approached 

peripherally in the discussions, assumes different meanings, in which the idea of an impacted 

nature that needs to be preserved prevails. Allied to this question, Environmental Education, 

when presented explicitly in the researches, is treated superficially and the conservative 

character of its propositions has led us to characterize a dominant ecological strand in STS and 

STSE Education in Brazil. In addition, there is a productive interface between these fields, in 

which conservationist or critical trends are highlighted in the treatment of socio-environmental 

reality. Such interfaces can be synthesized in what we call distinct and interdependent 

Articulation Core (AC) in different degrees, namely: 1) Historical AC; 2) AC Pedagogical; 3) 

Epistemological AC; 4) AC Teleological; 5) AC Political; 6) AC Didactic-curriculum; and 7) 

AC Axiological. This articulation is pertinent and possible to be realized considering the varied 

possibilities of integration between these nuclei, whose interfaces can contribute to enrich 

pedagogical praxis, generating critical, reflexive and complex educational processes in the 

context of Science Education. 

 

Keywords: Education in Sciences; Scientific production; Environment; Articulation core. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estamos vivenciando tempos singulares da história humana, marcados por 

profundas mudanças sociais, culturais, ambientais, tecnológicas e científicas que operam 

em diferentes níveis, influenciando diretamente a vida de todos e trazendo a necessidade 

de uma nova relação das pessoas com o mundo, com os outros seres vivos e consigo 

mesmas. O agravamento da problemática ambiental é proveniente dessa relação 

desequilibrada entre o ser humano e a natureza, devido à existência de conflitos que vão 

muito além da busca desenfreada pelo enriquecimento ou pelo desenvolvimento técnico-

científico, sinalizando que estamos imersos numa crise civilizatória (DIAS, 2004). 

A humanidade, por meio da técnica, modifica o mundo do qual faz parte, 

adequando-o às suas necessidades mais imediatas de satisfação pessoal, entretanto, os 

avanços científico-tecnológicos gerados nem sempre proporcionam qualidade de vida 

para toda a população e, muitas vezes, demarcam espaços conquistados por grupos 

detentores do poder, contribuindo para nutrir uma sociedade insustentável, baseada no 

consumismo, na injustiça social e no aumento da distância entre ricos e empobrecidos 

(DIAS, 2004; LIMA, 2004). 

 Nesse contexto, o cidadão necessita aprender a posicionar-se refletindo sobre os 

rumos que a sociedade deve tomar no que tange aos limites e possibilidades da Ciência e 

da Tecnologia. Ele precisa fazer parte de uma cultura científica que possibilite o seu 

engajamento social no mundo informatizado, provendo condições para que desenvolva 

uma leitura crítica e compreensiva de tudo o que está ao seu redor (CARVALHO; 

SASSERON, 2011). 

 Para que isso aconteça, o ensino de Ciências significativo torna-se um importante 

aliado na luta contra o analfabetismo científico e ambiental, promovendo a necessária 

articulação entre os conhecimentos científicos e ambientais, tendo em vista que a atuação 

consciente no Meio Ambiente também está relacionada ao processo de letramento 

científico (LOUREIRO; LIMA, 2009). 

Ainda não conhecia de forma aprofundada essas discussões, quando ingressei no 

curso de Licenciatura em Biologia no ano de 2012 na Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia (UFRB). Entretanto, já estava sendo impulsionado a estudar sobre o assunto 

devido as implicações socioambientais da atividade antrópica desenvolvida 

historicamente. Queria conhecer um pouco mais da biodiversidade brasileira, na busca 

esperançosa por saberes e práticas capazes de contribuir para a conservação dos 
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ecossistemas e de todas as formas de vida presentes no planeta. Essa necessidade 

ecológica gerada em mim, devido a situações objetivas de problemas ambientais 

experienciados cotidianamente, trouxe à tona a necessidade de questionar a relação ser 

humano-natureza e de ir além, emitindo juízos de valor e assumindo posições de 

enfrentamento dessa realidade. 

Após dois anos tomando contato com perspectivas críticas de educação por meio 

da participação em grupos de pesquisa, projetos de iniciação científica e monitoria de 

disciplinas, tive a oportunidade de cursar como componente curricular obrigatório do meu 

curso, a disciplina de Educação Ambiental numa forma tão densamente crítica como 

nunca havia visto. Meu interesse em começar a desenvolver estudos na área estava sendo 

provocado pelos diálogos e experiências formativas vivenciadas durante as aulas, pela 

problematização do modo de vida capitalista, das compreensões ingênuas e mitificadas 

de Meio Ambiente, do reducionismo teórico-metodológico em atividades de Educação 

Ambiental promovidas nas instituições educacionais. 

Esta também foi a época em que ingressei no PET Mata Atlântica: Conservação e 

Desenvolvimento, programa de educação tutorial que me deu oportunidade de atuar como 

educador ambiental em uma comunidade existente nos arredores da UFRB, e assim, 

realizar ações de enfrentamento de problemas socioambientais presentes na região do 

Recôncavo Baiano que incluíram estudos faunísticos e florísticos, excursões, trilhas, 

recuperação de áreas de Mata Atlântica, construção de associações de cooperativas, 

processos educativos voltados a alfabetização ambiental de estudantes dos anos iniciais e 

finais do ensino fundamental, dentre outras ações. 

O que me guiava na busca incessante por outros caminhos e possibilidades 

diferentes da lógica capitalista reinante, era a certeza de que estávamos a perder muito de 

nossa humanidade, quando insistíamos no crescimento incontrolado da economia por 

meio da exploração desenfreada da natureza. Acreditava que a Ciência e a Tecnologia 

eram sempre vilãs nesse contexto, agindo como forças antagônicas à conservação 

ambiental no momento atual de intenso desenvolvimento das forças produtivas em 

direção ao tão propagado progresso. 

Ainda penso que a Ciência e a Tecnologia representam a principal força 

desarticuladora de processos ecológicos e que tem contribuído significativamente para o 

colapso socioambiental nesse momento histórico em que vivemos, embora evidentemente 

reconheça seus contributos para a humanidade. Isso ocorre porque num mundo que 

privilegiou as relações capitalistas de produção, tais dimensões não se tratam apenas de 
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conhecimentos e técnicas inertes, mas são constituídas de valores e interesses desse atual 

sistema, reproduzindo suas premissas, legitimando a exploração entre os homens e 

tornando possível o empobrecimento material e simbólico da maioria da população em 

detrimento de grupos hegemônicos. 

Essas questões se fizeram presentes durante minha trajetória acadêmica, 

contribuindo para despertar meu interesse em tornar-me pesquisador da área de Educação 

Ambiental. Tinha em mente a certeza de que processos educativos críticos desenvolvidos 

em diferentes níveis de escolarização representavam contribuição importante para a 

transformação social no sentido de problematizar o estado atual das coisas na direção de 

uma melhor relação entre seres humanos e natureza. 

Em nossa pesquisa de graduação (LUZ, 2016) investigamos as contribuições da 

Educação Ambiental Crítica para o processo de ensino e aprendizagem em Ciências, 

visando à formação cidadã de crianças pertencentes a uma comunidade de origem rural. 

O processo formativo envolveu a construção de desenhos por parte dos sujeitos que 

retratavam sua maneira pessoal de percepção ambiental, além de um conjunto de oficinas 

participativas endereçadas a superação das contradições sociais presentes na comunidade. 

Vimos o quanto essas crianças nutriam concepções mitificadas de Meio 

Ambiente, em que quase sempre eram representadas realidades externalizadas, modos de 

vida estranhos à real condição da região em que viviam. Essas representações foram 

problematizadas durante o desenvolvimento das oficinas e, ao final do projeto, que durou 

em média dois anos, colhemos resultados satisfatórios que apontavam para um maior 

enfrentamento dos problemas identificados na comunidade por parte das crianças. 

Na seção de “Considerações Finais” da monografia, chegamos à conclusão de que 

a Educação Ambiental Crítica tem contribuído e pode contribuir com o ensino de Ciências 

para ampliar a percepção socioambiental dos sujeitos envolvidos nos processos 

formativos, em que estes passam a realizar uma leitura mais complexa da e integrada à 

realidade, a partir de uma articulação mais estreita entre os saberes científicos e 

ambientais. 

Tínhamos a certeza dessas proposições e do potencial dessa articulação para a 

formação cidadã, entretanto, a forma como se daria a integração entre saberes que na 

sociedade atual parecem ser dicotômicos, ainda não conseguíamos vislumbrar, algo que 

começa a adquirir mais sentido e concretude nessa pesquisa de mestrado. 

Percebemos então que essa articulação não é uma tarefa trivial, visto que demanda 

um conjunto de esforços que possam reunir e integrar saberes historicamente 
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fragmentados. A necessidade de aproximações entre o campo1 da Educação em Ciências2 

e da Educação Ambiental também é enfatizada por autores como Vasconcelos (2003), 

Martins et al., (2008), Loureiro e Lima (2009), Cosenza e Martins (2011) que investigam 

possibilidades integradoras capazes de enriquecer a práxis educativa e contribuir para o 

processo de ressignificação do ensino de Ciências. Para Vasconcelos (2003), o campo da 

Educação em Ciências aprofundou-se em estudos pedagógicos baseados em diferentes 

metodologias, enquanto a Educação Ambiental, fortemente influenciada pelos 

movimentos sociais, teve sua dimensão política fortalecida ao longo do tempo. Sendo 

assim, os dois campos se complementam na construção de práticas político-pedagógicas 

que possibilitam um olhar crítico para as questões socioambientais. Esse debate vem 

sendo intensificado nos últimos anos, especificamente nas revistas de ensino de Ciências, 

devido à circulação de pesquisas sobre Educação Ambiental nessa área (MARTINS et al., 

2008). 

Uma das formas de aproximar a Educação Ambiental da Educação em Ciências é 

por meio da Educação CTS3 (Ciência-Tecnologia-Sociedade), entretanto, as 

possibilidades de integração ainda não foram investigadas de forma aprofundada. Ambos 

constituem campos de conhecimento distintos que foram se estabelecendo ao longo da 

história e adquirindo espaço no âmbito das políticas públicas e da educação, cada um com 

suas especificidades, seu conjunto de pesquisadores, eventos, periódicos, documentos e 

livros específicos, possuindo, porém, similaridades complexas e, muitas vezes, 

complementares. 

A preocupação em articular a Educação Ambiental com a Educação CTS é recente 

e pouco explorada (FARIAS; FREITAS, 2007; LOUREIRO; LIMA, 2009; STRIEDER 

et al., 2016). Um dos primeiros trabalhos nesse viés é o de Farias e Freitas (2007), no qual 

                                                             
1 Quando nos referimos à campo nessa pesquisa, estamos utilizando o termo no sentido posto por Bourdieu 

(1996) como o espaço social contestado, relativamente autônomo e historicamente situado, formado por 

leis e pressupostos próprios, constituído por sujeitos que ocupam diferentes posições e que disputam entre 

si pelos troféus simbólicos de representatividade, legitimidade e domínio das estruturas sociais.  

 
2 Embora a Educação em Ciências seja um campo de conhecimento amplo, este trabalho focou apenas na 

área das Ciências da Natureza, que contempla Química, Física e Biologia. 

 
3 Utilizamos a denominação “Educação CTS” quando nos referimos aos estudos das relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade na Educação, englobando assim o ensino, a aprendizagem, a formação de 

professores e o currículo. Já “perspectiva CTS/CTSA” é utilizada quando nos referimos a esse campo como 

uma proposta de reorganização do currículo a partir de temas ou para enfocar outras dimensões, que nem 

sempre estão presentes no campo educacional, por exemplo, a área das políticas públicas. Utilizamos 

“Movimento CTS” para nos referirmos à gênese dos estudos CTS, às repercussões históricas desse 

movimento desde seu surgimento. 
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as autoras consideram que as pesquisas nesse âmbito são incipientes, fazendo-se 

necessárias outras investigações que busquem inter-relacionar essas áreas do saber, que 

estão pautadas em ideais críticos visando a emancipação do ser no mundo. Além disso, 

para as autoras, algumas pesquisas consideram essas tendências incompatíveis entre si e 

as que buscam fazer essa relação permanecem na periferia do problema, havendo, nesse 

caso, uma superficialidade que pode reforçar utilitarismos no tratamento das questões 

ambientais (FARIAS; FREITAS, 2007). Além disso, nas pesquisas que buscam 

relacionar temas ambientais à perspectiva CTS/CTSA, estes não são o foco da discussão 

e são tratados somente para contextualizar ou para subsidiar os argumentos dos autores 

(WATANABE-CARAMELO et al., 2012) existindo nesse caso reducionismos no 

tratamento da Educação Ambiental. 

Em contrapartida, temos observado um aumento significativo na produção 

acadêmica nos campos da Educação Ambiental e da Educação CTS, além do crescimento 

de trabalhos que se denominam como sendo da área ambiental ou que privilegiam o Meio 

Ambiente em suas pesquisas ligadas a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade (ABREU; 

FERNADES; MARTINS, 2009, 2013). Assim, é necessário estudar esse crescimento, 

tanto para verificar o que vem sendo pesquisado e tem merecido a atenção dos 

pesquisadores em suas propostas de investigação, quanto para avaliar os limites e 

perspectivas no desenvolvimento das linhas de pesquisa em um dado período histórico 

(FERREIRA, 2002). 

No contexto da Educação em Ciências, temos encontrado duas denominações para 

caracterizar o campo que estuda as inter-relações entre a Ciência, a Tecnologia e a 

Sociedade: a perspectiva CTS e CTSA. Esta última, adjetivada pela letra “A”, referente 

ao Ambiente, chama atenção para possibilidades significativas de integração com a 

Educação Ambiental, uma vez que para Santos (2007), o movimento CTSA surgiu para 

que fossem incluídas de forma obrigatória nas inter-relações CTS as questões ambientais, 

tendo em vista que as discussões na área podem tomar outros direcionamentos que nem 

sempre compreendem a dimensão ambiental. Nesse sentido, “o movimento CTSA vem 

resgatar o papel da educação ambiental (EA) do movimento inicial de CTS” (SANTOS, 

2007, p. 1).  

 Apesar disso, a denominação CTSA divide opiniões entre os pesquisadores, com 

alguns afirmando que a preocupação ambiental é algo inerente ao campo CTS e, portanto, 

já está implícita na tríade; enquanto outros entendem ser necessário adjetivar esse campo 
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de conhecimento para conferir destaque à dimensão ambiental, historicamente esquecida 

(SANTOS, 2007, 2012; VILCHES; GIL PÉREZ; PRAIA, 2011). 

Vilches, Gil Pérez e Praia (2011) afirmam que muitos questionam a letra “A” 

presente na perspectiva CTSA, mas se for dessa forma, o próprio termo CTS também 

deveria ser questionado, visto que a Educação Científica já deveria abranger as discussões 

referentes à Ciência, a Tecnologia e a Sociedade. Para Loureiro (2012) o processo de 

adjetivação só deve ocorrer para destacar dimensões esquecidas durante o processo 

educativo. Nesse sentido, poderíamos então afirmar que a Educação CTS deixou de lado 

a dimensão ambiental privilegiando as discussões ligadas à Ciência, à Tecnologia e à 

Sociedade? Mas, tudo isso também não faria parte do Meio Ambiente? 

A pesquisa de levantamento realizada por Abreu, Fernandes e Martins (2009, 

2013), enfatiza que a utilização da perspectiva CTS ou CTSA constitui um debate 

incipiente num campo em que não há consensos e nem estão evidentes os fundamentos 

que embasam a perspectiva CTSA em contraste com a perspectiva CTS. Cabe entender 

se essas abordagens são mutuamente exclusivas, se há motivos para diferenciá-las ou, se 

de fato, constituem movimentos distintos (COSENZA; MARTINS, 2011).  

O presente trabalho tem a finalidade de tecer contribuições a esse respeito para 

esclarecer possíveis pontos de conflito, complementaridade e convergência entre essas 

denominações, buscando evidenciar as opções que os pesquisadores dos trabalhos 

analisados assumem, quando se posicionam a favor de uma ou outra nomenclatura4.  

Paralelo a essa questão, as aproximações teórico-metodológicas entre a Educação 

Ambiental e a Educação CTS devem ser evidenciadas. Por vezes temos observado 

simplismos e reducionismos no tratamento das questões ambientais, devido à falta de 

conhecimento e apropriação dos pressupostos da Educação Ambiental que tem levado 

muitos a tratá-la como uma metodologia ou a sustentar o discurso de que qualquer prática 

ligada a uma temática ambiental pode ser caracterizada como pertencendo ao campo da 

Educação Ambiental. 

                                                             
4 Apesar dessa pesquisa tratar sobre Meio Ambiente de maneira vinculada às demais dimensões presentes 

na tríade CTS, optamos em não utilizar a denominação Educação CTSA pelo fato de ainda não haver um 

consenso entre os pesquisadores da área com relação aos sentidos atribuídos a essa nomenclatura e em que 

medida esta se diferenciaria da Educação CTS (que desde sua gênese postula preocupação com a dimensão 

ambiental); se aquela se constituiria num novo campo de estudos ou se caracterizaria como um 

desdobramento de estudos e reflexões realizados no campo habitual, aspectos que aprofundaremos no 

decorrer da presente pesquisa. 
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Partimos do pressuposto de que existem semelhanças teórico-metodológicas ainda 

não sistematizadas entre a Educação Ambiental e a Educação CTS, presentes em estudos 

de pesquisadores da área e nas práticas de educadores ambientais e de professores de 

Ciências que devem ser objeto de investigação, entretanto, esses campos não são a mesma 

coisa. 

Temos a hipótese de que a Educação Ambiental Crítica articulada a pressupostos 

da Educação CTS coloca-se em um patamar de maior integração entre os fenômenos que 

constituem a realidade, e parece se inserir em uma dinâmica contínua de superação dos 

reducionismos que buscam conferir ao Meio Ambiente um caráter puramente simplista, 

tratando-o como apenas mais uma dimensão do sistema social ou natural e não 

reconhecendo seu aspecto multidimensional, totalizante e integrador. Logo, a 

aproximação entre esses campos é de extrema relevância para o desenvolvimento de um 

ensino de Ciências cada vez mais crítico, e, portanto, capaz de contribuir para o 

enfrentamento das problemáticas humano-ambientais que estamos vivenciando.  

Segundo Roso e Auler (2016) uma lacuna da Educação CTS está na dificuldade 

em discutir temas numa perspectiva mais ampla, ligada a estrutura socioeconômica na 

sociedade, pois prevalece, em algumas pesquisas, um consumismo não problematizado e 

um reducionismo no trabalho com temas. Para nós essa lacuna pode ser minimizada a 

partir de contributos da Educação Ambiental Crítica. 

Nesse sentido, diante da importância da Educação Ambiental integrada ao ensino 

de Ciências numa perspectiva que relacione o Meio Ambiente, a Ciência, a Tecnologia e 

a Sociedade e tendo em vista a necessidade de educar para a cidadania, surgem os 

seguintes questionamentos: quais “lugares” a Educação Ambiental e o Meio Ambiente 

ocupam na produção científica sobre Educação CTS e CTSA no Brasil? Quais são as 

interfaces entre esses campos do conhecimento e que contribuições a relação entre eles 

pode trazer para a Educação em Ciências?  

Dessa forma, essa pesquisa objetiva investigar as possibilidades e limitações da 

interface entre a Educação Ambiental e a Educação CTS e CTSA no contexto das 

principais produções em Educação em Ciências no Brasil. São objetivos específicos 

desse trabalho: 1) levantar a produção acadêmica brasileira sobre CTS e CTSA em 

interface com a Educação Ambiental em eventos e periódicos da área de Educação em 

Ciências; 2) analisar os motivos, pressupostos e interesses que marcam a escolha dos 

pesquisadores pela Educação CTS ou CTSA; 3) identificar os sentidos atribuídos ao 

Meio Ambiente e à Educação Ambiental, bem como os “lugares’ que essas discussões 
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ocupam nas pesquisas sobre CTSA e; 4) investigar as contribuições da relação entre a 

Educação Ambiental e a Educação CTS para a Educação em Ciências. 

Para atender aos objetivos propostos, o caminho metodológico a ser seguido 

apresenta-se da seguinte forma: a) estudo teórico de autores que discutem os pressupostos 

e características da Educação Ambiental e da Educação CTS no Brasil, bem como de seus 

objetos de estudo de forma mais específica; b) localização das principais pesquisas na 

área de Educação em Ciências que busquem articular a Educação Ambiental à Educação 

CTS, especialmente no âmbito do ensino de Ciências;  c) análise das pesquisas que se 

autodenominam CTSA e; d) mapeamento de convergências, divergências e 

complementaridades entre a Educação Ambiental  e a Educação CTS no contexto da 

Educação em Ciências. 

Em termos de estrutura, a dissertação está dividida em cinco capítulos, além desse 

tópico introdutório. No Capítulo 1, apresentamos os principais fundamentos, tendências 

e perspectivas da Educação Ambiental no Brasil e no mundo, abrangendo aspectos 

relacionados ao contexto histórico, objetivos e finalidades desse campo de conhecimento 

no cenário educacional e sua vinculação ao ensino de Ciências. Também exploramos o 

assunto do ponto de vista conceitual, apresentando a diversidade de concepções existentes 

sobre Educação Ambiental e Meio Ambiente, problematizando essas concepções num 

debate que envolve percepção ambiental e representação social e nos posicionando acerca 

de qual Educação Ambiental defendemos e praticamos. 

No Capítulo 2, apresentamos os pressupostos e características da Educação CTS, 

problematizando inicialmente o processo de construção social da Ciência e da Tecnologia 

e a maneira como essa construção desenvolvida historicamente e em contextos 

específicos, influencia na própria dinâmica das sociedades. Em seguida, discutimos sobre 

o Movimento CTS e seu constante desenvolvimento histórico até repercutir no contexto 

educacional e em especial no ensino de Ciências, enfocando seus objetivos e finalidades 

sociais. Ao tratar da polissemia de concepções e práticas existente no campo, 

problematizamos a ideia de uma Educação CTSA no cenário da Educação em Ciências 

no Brasil. 

No Capítulo 3, tratamos sobre os aspectos metodológicos da pesquisa para 

permitir ao leitor desse trabalho uma visão detalhada e organizada do “caminho” 

percorrido. Descrevemos a Pesquisa Bibliográfica desenvolvida e as etapas da 

investigação que envolvem o levantamento, seleção e análise do material bibliográfico, 
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bem como os procedimentos técnicos e instrumentais que permitiram o alcance dos 

resultados encontrados nesta dissertação. 

No Capítulo 4, realizamos a análise dos trabalhos que se filiam explicitamente à 

Educação CTSA nas principais revistas e eventos da área de Educação Ambiental e 

Educação em Ciências no período de 2010-2016. Para analisar esses trabalhos utilizamos 

a Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2011) orientados pelo 

interesse em investigar os variados sentidos presentes na produção científica sobre CTSA 

em interface com a dimensão ambiental. 

No Capítulo 5, tecemos as possibilidades de articulação entre a Educação 

Ambiental e a Educação CTS sob várias dimensões de análise, explorando a partir de 

noções do sociólogo francês Pierre Bourdieu, as convergências, divergências e 

complementaridades entre esses campos do conhecimento.  

Finalmente, nas Considerações Finais realizamos uma síntese de todo o percurso 

investigativo, apontando os principais resultados alcançados nessa dissertação, bem como 

as perspectivas de novos caminhos a serem trilhados. 
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1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: FUNDAMENTOS, TENDÊNCIAS E 

TRAJETÓRIAS 

 

Neste capítulo, apresentamos a Educação Ambiental como um campo de 

conhecimento que está em pleno processo de expansão e consolidação no Brasil. Assim, 

inicialmente discutimos sobre a polissemia existente na Educação Ambiental, trazendo 

aspectos históricos que marcaram seu processo de institucionalização. Em seguida, 

trazemos algumas definições relacionadas à Educação Ambiental e ao Meio Ambiente e 

discutimos acerca da percepção ambiental no âmbito das representações sociais, 

ressaltando a repercussão dessas discussões no ensino de Ciências. Posteriormente, 

tratamos acerca da Educação Ambiental Crítica, contrapondo-a com outras 

macrotendências existentes no campo. 

 

1.1 Educação Ambiental: um campo de conhecimento multifacetado 

 

Embora a Educação Ambiental leve consigo o termo “Educação” e assim todas as 

implicações que este campo de conhecimento lhe confere, ela não nasceu no sistema 

educativo existente na época, em que persistia uma concepção de educação 

marcadamente tradicionalista e empirista, à mercê dos pressupostos dominantes que 

cerceavam a liberdade necessária para esta construção (DIAS, 2004). A Educação 

Ambiental nasce no âmbito dos movimentos sociais da década de 1960, em um contexto 

extremamente favorável à luta pela mudança social, marcado por profundos 

questionamentos ao modo de vida capitalista, ao desenvolvimento descontrolado da 

Ciência e da Tecnologia, ao estado de degradação ambiental vivenciado e ao domínio da 

grande massa da população por grupos detentores de poder.  

Um dos marcos desse momento histórico foi o lançamento do livro Silent Spring 

pela bióloga Rachel Carson em 1962. Na obra Carson afirma que a primavera nos Estados 

Unidos seria silenciosa, visto que não haveria pássaros para cantar, os rios e mares 

estariam poluídos, não haveria flores, nem animais. A intenção principal da autora era 

denunciar para a sociedade mundial, os perigos ambientais decorrentes do uso do Dicloro-

Difenil-Tricloroetano (DDT) utilizado em demasia nas plantações da época e sua 

permanente retenção nos ciclos ecológicos, causando graves consequências à qualidade 

de vida. 
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Após o lançamento do livro, o movimento ambientalista em várias partes do 

mundo ganha força de uma maneira mais radical, criando um despertar social para as 

questões ambientais e para o futuro do planeta e das futuras gerações. Nesse contexto, 

passou-se a questionar o modelo de sociedade existente e a problematizar as formas de 

produção e expropriação capitalista da força de trabalho dos cidadãos para a manutenção 

de uma classe rica e abastada, numa clara relação de opressão e de subjugação do humano. 

A pressão popular militante e de intelectuais da época, baseava-se na crítica à busca 

primária pelo crescimento econômico em detrimento da qualidade de vida e na 

compreensão de que o desenvolvimento científico-tecnológico nem sempre contribuía 

para o bem-estar da população, podendo colaborar inclusive para o processo de 

marginalização e aumento das diferenças sociais (DIAS, 2004; RAMOS, 2001; 

REIGOTA, 2009).  

Aliado a isso, a intensificação dos problemas ambientais não ameaçava apenas o 

equilíbrio ecológico do planeta ou dos ecossistemas locais, entretanto constituía uma 

ameaça à própria vida humana intrinsecamente vinculada à natureza, sendo impossível 

desvincula-la do seu plano social e natural. Desta forma, em um mundo marcado pelo 

antropocentrismo e por ideais egoístas de acumulação de riquezas, os problemas 

ambientais eram, na verdade, problemáticas humano-ambientais, tendo em vista que não 

eram problemas da natureza, mas que se manifestavam nela devido, sobretudo, a ação 

antrópica (LAYRARGUES; LIMA, 2014; TUAN, 2012; LUZ, 2016). 

A visão mecanicista e linear reinante na sociedade possibilita o entendimento do 

mundo como uma máquina cujas engrenagens apresentam uma dinâmica contínua de 

produção, tendo como matéria prima os recursos naturais que, na lógica de mercado, 

seriam capazes de se renovar infinitamente. “Essa é uma concepção de mundo que tem 

dificuldades em pensar o junto, conjunto, totalidade complexa. Focado na parte, vê o 

mundo partido, fragmentado, disjunto” (GUIMARÃES, 2004, p. 26), operando 

reducionismos e dissociações entre as partes e o todo, não compreendendo que o todo 

jamais será a mera justaposição de partes dissociadas.  

Nesse cenário contraditório e de disputa pela hegemonia da ação e do pensamento, 

a Educação Ambiental adquire características emancipatórias e de resistência frente a um 

sistema opressor, marcado pela subjugação dos povos, pelo domínio da terra, pelo uso 

irracional dos recursos naturais como se fossem ilimitados, pela busca ao enriquecimento 

a qualquer custo, pela lógica do capital e aumento da distância entre ricos e empobrecidos 

(DIAS, 2004; LOUREIRO 2012; REIGOTA, 2009). 



29 
 

A adjetivação do termo “Educação” ocorreu em Keele, na Grã-Bretanha no ano 

de 1965, em uma conferência de educação. Esta educação que agora era adjetivada de 

ambiental deveria, como uma prática social construída historicamente, também 

preocupar-se com as questões ambientais, em contraposição a uma Educação generalista 

que, enclausurada pelo status quo, não dava conta de tratar profundamente dessas 

questões. Muito embora cheguemos a afirmar que toda educação já deveria ser ambiental, 

a Educação Ambiental como um campo de conhecimento e não estando diluída na 

Educação é intencionalizada e direcionada a cumprir objetivos específicos no cenário 

ambiental, até que chegue um dia em que não será mais necessária essa adjetivação 

(LAYRARGUES, 2004, 2012; LOUREIRO, 2004; CARVALHO, 2004). 

Esse contexto de discussão sobre as questões ambientais contribuiu para que fosse 

formado o Clube de Roma em 1968, composto por um grupo de intelectuais de diferentes 

áreas que elaboraram o primeiro material científico sobre a questão da preservação 

ambiental e o crescimento populacional apresentando o documento “Os limites do 

Crescimento”, em 1972. Esse documento se tornou uma referência internacional e foi 

utilizado com bastante ênfase no evento que se tornou um marco da Educação Ambiental: 

a Primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano, realizado em Estocolmo no 

ano de 1972. A conferência contou com 113 representantes de vários países do mundo 

que definiram objetivos e princípios para a Educação Ambiental, estabelecendo um plano 

de ação mundial. O evento também gerou impasses entre os países em desenvolvimento 

e os desenvolvidos, em que alguns representantes dos primeiros afirmavam que tudo não 

passava de uma manobra política que tinha no fundo a intenção de limitar o crescimento 

com sérios prejuízos à economia dos países do Sul (DIAS, 2004). 

Após a Conferencia de Estocolmo, foi realizada uma série de eventos em 

Educação Ambiental com destaque5 para a Conferência de Tbilisi que ocorreu na Geórgia 

em 1975, onde a Educação Ambiental foi discutida sob um ponto de vista mais amplo, 

considerando os aspectos sociais, políticos, econômicos, ecológicos, científicos, 

tecnológicos e éticos presentes na dimensão ambiental e as conferências mundiais 

realizadas no Brasil.  

                                                             
5 Não temos a intenção aqui de discorrer sobre todo o contexto do desenvolvimento histórico da Educação 

Ambiental, aspectos melhor abordados na monografia do autor (LUZ, 2016) e em vasta literatura da área, 

a exemplo de Dias (2004). Nesse sentido, optamos por selecionar alguns momentos históricos importantes 

desse campo de conhecimento. 
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As discussões sobre Educação Ambiental no Brasil demoraram mais para 

acontecer e pode-se dizer que foram promovidas por órgãos ambientais de forte apelo 

conservacionista como a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) criada pelo 

Ministério do Interior em 1970, que realizou cursos de ecologia pelo país. Nesse 

momento, o Brasil estava em pleno processo de ditadura e as questões ambientais 

dificilmente eram levadas em consideração pelos governantes da época (DIAS, 2004; 

LOUREIRO, 2012). 

Entretanto, de acordo com Loureiro (2012) é somente na década de 1980 que o 

movimento ambientalista ganha força no Brasil e a discussão ambiental é incorporada 

inclusive na Constituição Federal de 1988. Em seguida, após 20 anos de realização da 

Conferência de Estocolmo, ocorre no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92, onde foi realizada uma análise do 

cumprimento de objetivos propostos desde Estocolmo, além de serem estabelecidas metas 

a serem perseguidas como, por exemplo, a erradicação do analfabetismo ambiental. No 

ano de 1999, é instituída a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) no Brasil e 

a partir dela temos mecanismos para estabelecer uma rede mais profícua de discussões e 

implementações ambientais voltadas ao desenvolvimento da Educação Ambiental no país 

(DIAS, 2004; LOUREIRO, 2012). 

A partir dessas conquistas, a Educação Ambiental no Brasil continua em pleno 

processo de consolidação. No ano de 2012 o Rio de Janeiro sedia novamente a 

Conferência das Nações Unidas que ficou conhecida como Rio+20 e reuniu 

representantes da sociedade civil e dos governos, quando a ideia de desenvolvimento 

sustentável6 adquire uma maior projeção, devendo ser promovida como um dos objetivos 

comuns dos países membros. 

 De maneira paralela às discussões sobre Educação Ambiental em congressos e 

conferências, o desenvolvimento do campo recebia também fortes aportes de uma massa 

de pesquisadores que desde a década de 1980 estavam realizando pesquisas e projetos em 

comunidades, parques florestais, escolas e universidades, além de defenderem 

dissertações e teses na área. Lorenzetti (2008) analisa a produção científica em Educação 

Ambiental no Brasil no período de 1981 a 2003, identificando coletivos e estilos de 

                                                             
6 Acreditamos que esse termo não é o mais adequado em termos de objetivos a serem alcançados no âmbito 

da Educação Ambiental. A ideia do desenvolvimento sustentável vem sendo amplamente criticada 

atualmente por vários pesquisadores da área, a exemplo de Lima (2003) e Sauvé (2005a) haja vista a forte 

conotação econômica que o termo carrega consigo e também por estar sendo utilizada como um “lugar 

comum” de maneira acrítica e pouco problematizada. 
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pensamento que revelam um compartilhamento de pressupostos, concepções e práticas 

entre os pesquisadores. Utilizando categorias do epistemólogo Ludwik Fleck, o autor 

afirma que existem dois estilos de pensamento dominantes no Brasil, o estilo de 

pensamento ecológico e o crítico-transformador, além de existir outro em processo de 

transição. O autor identifica também um crescimento crescente e significativo da 

produção de teses e dissertações em Educação Ambiental nas diferentes áreas do 

conhecimento, desde a primeira dissertação defendida em 1981, e afirma que esse 

crescimento está atrelado ao desenvolvimento da pós-graduação no país.  

Como se percebe, em sua escalada revolucionária até os dias atuais, a Educação 

Ambiental no Brasil foi apropriada e praticada por diferentes educadores ambientais que 

viam nesse campo a possibilidade de materialização dos seus ideais e sonhos relacionados 

a um mundo melhor para todos. Como os sujeitos da prática educativa não são neutros 

nem homogêneos entre si, não havia uma única maneira de se fazer Educação Ambiental 

e ao passar do tempo foram sendo construídas diversas identidades para o campo que 

evidenciavam a ênfase e o sentido atribuído às práticas desenvolvidas, bem como o rumo 

que tomaram os direcionamentos e atividades de intervenção no Meio Ambiente.  

Se a própria educação comporta uma multiplicidade de tendências pedagógicas e 

o movimento ambientalista correntes variadas de pensamento, a Educação Ambiental 

inserida em um modelo de sociedade também plural, ao reunir todas essas representações 

sociais e concepções de mundo, não poderia comportar-se de forma diferente 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014). Assim foi sendo construída uma trama imbricada de 

relações altamente complexas que trazem à luz as diversas representações e 

compreensões de como, onde e porque fazer Educação Ambiental.  

Nos dias atuais, a Educação Ambiental Crítica, Transformadora, Popular ou 

Emancipatória, Feminista, Sistêmica, Biorregionalista, Etnográfica, Humanista, 

Conservacionista ou ainda a Alfabetização Ecológica, a Educação no processo de Gestão 

Ambiental, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a Educação Socioambiental 

e a Ecopedagogia, dentre outras denominações que simplesmente adicionam um novo 

termo ao vocábulo inicial ou que o modificam completamente, constituem nada mais que 

uma tentativa de explicitar a especificidade na complexidade, as tendências e perspectivas 

do campo que tem se mostrado cada vez mais polissêmico, multifacetado e dinâmico 

(LAYRARGUES, 2004; CARVALHO, 2004; SAUVÉ, 2005b; TORRES, 2010; 

LOUREIRO, 2012; LAYRARGUES; LIMA, 2014). Entretanto, Reigota (2009, p. 31) 
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adverte que “ao mantermo-nos fiéis a denominação Educação Ambiental, não abdicamos 

de nossa história para abraçar outra, da qual seríamos apenas receptores e não sujeitos”. 

De acordo com Layrargues e Lima (2014), todas essas denominações podem ser 

agrupadas em três macrotendências para o campo, dominantes em graus diversos e, em 

algumas vezes, complementares, mas também em muitos momentos completamente 

contraditórios: Educação Ambiental Crítica, Educação Ambiental Pragmática e Educação 

Ambiental Conservadora7. 

Dado a multiplicidade de olhares e maneiras distintas de compreensão do 

fenômeno ambiental, atualmente não é mais suficiente afirmar simplesmente que se faz 

Educação Ambiental. Há que se operar uma apropriação e filiação aos pressupostos e 

características de uma das macrotendências apresentadas, com seu modo de entender o 

mundo, as relações naturais e sociais que nele ocorrem, bem como o papel dessa educação 

voltada ao estudo e atuação no Meio Ambiente e na compreensão de suas complexas 

interfaces. Como afirma Carvalho (2004):  

 

O melhor enfrentamento da babel das múltiplas educações ambientais 

passa, do nosso ponto de vista, pela abertura de um espaço que 

contemple o diálogo entre as diferentes abordagens. Para que este 

diálogo se dê é condição fundamental a explicitação dos pressupostos 

de cada uma das diferentes posições (CARVALHO, 2004, p. 15). 

 

Entretanto, antes de discutirmos sobre diferentes tendências da Educação 

Ambiental presentes na atualidade é preciso evidenciar alguns conceitos e representações 

que têm permeado o campo da Educação Ambiental, preenchendo de sentido as práticas 

de educadores ambientais e professores de Ciências onde quer que atuem. A apropriação 

desses conceitos não deve ser entendida como o ponto de partida dos nossos estudos em 

Educação Ambiental, contudo essa compreensão é muito importante, porque influencia 

na forma como nos relacionamos com a realidade e construímos a visão que temos acerca 

do mundo. 

 

 

 

                                                             
7 Além das três macrotendências evidenciadas por Layrargues e Lima (2014), têm sido desenvolvidas 

pesquisas em Educação Ambiental que se afirmam como pós-críticas, termo utilizado para caracterizar 

aqueles estudos preocupados mais especificamente com discussões a nível micro social, ligadas ao 

multiculturalismo, estudos culturais, pós-colonialismo, pós-estruturalismo e pós-modernismo cujos 

principais temas envolvem raça, etnia, sexualidade e gênero (SILVA, 2002). 
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1.2 Educação Ambiental e ensino de Ciências: concepções e práticas 

 

Como vimos, não há um consenso entre os educadores ambientais do que venha a 

ser a Educação Ambiental, haja vista a complexidade de tendências, correntes e 

concepções inerentes ao campo da educação, do movimento ambientalista e da união 

entre ambos. O resultado dessa integração não poderia ser diferente do que possibilitar a 

emergência de um campo de conhecimento com características multiformes, marcado por 

uma diversidade de nomenclaturas e possibilidades distintas de apropriação do 

conhecimento pelos diferentes sujeitos ao longo do tempo. Entretanto, a diversidade 

inerente ao campo deve ser constantemente problematizada e é preciso estar evidente os 

pressupostos teórico-metodológicos que assumem cada abordagem, bem como a vertente 

da Educação Ambiental que se está seguindo. 

Muitos educadores ambientais e professores de Ciências na atualidade ainda 

confundem a Educação Ambiental com a Ecologia (REIGOTA, 2009), e definem este 

campo como o estudo das relações que ocorrem entre os seres vivos e os ecossistemas ou, 

como o estudo das inter-relações entre os elementos bióticos e abióticos que ocorrem em 

um determinado ambiente buscando sua conservação. Essa confusão presente no campo 

da teoria e da prática se faz presente na distinção da competência do ecólogo, ecologista 

ou educador ambiental, nas práticas desenvolvidas em comunidades, associação de 

moradores, escolas, museus, parques ecológicos, organizações não governamentais e no 

discurso das pessoas em geral. 

A mídia constantemente também veicula compreensões equivocadas acerca da 

Educação Ambiental e do Meio Ambiente e nas revistas, jornais, televisão, rádio e 

internet dissemina informações relacionadas ao discurso da preservação e da necessidade 

de amar, cuidar da natureza, modificar comportamentos e diminuir os impactos 

ambientais, influenciando a grande massa da população a construir um imaginário 

romântico, preservacionista e dicotomizado sobre o Meio Ambiente. De outro modo, 

longe de tentar romantizar as práticas desenvolvidas em Educação Ambiental, Reigota 

(2009) a define como uma educação política no sentido de que prepara os cidadãos para 

a tomada de decisão, e estes se tornam ávidos para reivindicar e exigir que as decisões 

sejam tomadas de forma ética com vistas à justiça social e a cidadania nacional e 

planetária. Para que isso ocorra, sugere-se uma formação crítica que considere a 

multidimensionalidade do fenômeno ambiental, ou seja, que considere o Meio Ambiente 

em suas múltiplas dimensões constitutivas, como totalidade complexa, natural e ao 
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mesmo tempo social e cultural, política e histórica, científica e tecnologicamente 

constituída (LUZ, et al., 2017; LUZ; PRUDÊNCIO; CAIAFA, 2018). 

A Educação Ambiental não tem as respostas para todos os problemas do mundo, 

contudo pode contribuir significativamente nesse sentido ao colaborar para a formação 

de sujeitos críticos e politicamente conscientes, capazes de coletivamente operar 

mudanças sociais profundas no sentido de transformar a sociedade em que vivemos 

(REIGOTA, 2009; LOUREIRO, 2012). 

 Alguns autores enfatizam que é preciso entender a Educação Ambiental como um 

processo levando em conta que os resultados das ações ambientais não ocorrem 

instantaneamente, mas a médio e longo prazo havendo então a necessidade do trabalho 

contínuo, prolongado e com objetivos bem definidos. Nesse sentido, Dias (2004, p. 100) 

acredita que a Educação Ambiental é “um processo, por meio do qual as pessoas 

apreendam como funciona o ambiente, como dependemos dele, como o afetamos e como 

promovemos a sua sustentabilidade”. 

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão8 

(SECADI) por sua vez define a Educação Ambiental como: 

 

A educação que tem em mente nosso pequeno planeta azul. Ela é 

realmente transformadora ao trazer novas maneiras de ver e conviver 

com o mundo em sua totalidade e complexidade, respeitando as 

diversas formas de vida e cultivando novos valores (BRASIL, 2004, p. 

9). 
 

Percebe-se nessa definição que a Educação Ambiental deve contribuir para a 

compreensão da realidade em sua complexidade, para que a possamos compreender como 

um movimento de vida, fugindo dos reducionismos que fragmentam nossa capacidade de 

ação e reflexão e silenciam nossas possibilidades criadoras. Há também nesse fragmento 

o sentimento de pertencer ao lugar em que vivemos, compreensão fundamental para o 

desenvolvimento da consciência planetária, da noção de fazer parte e compor o ambiente, 

devendo também, nesse caso, preocupar-se com as questões que ameaçam sua 

sustentabilidade. De acordo com Sauvé (2005a, p. 317) a Educação Ambiental não é 

apenas uma forma de educação dentro do universo de tantas outras, nem muito menos 

uma ferramenta ou metodologia a ser empregada para resolver problemas, entretanto 

                                                             
8 No início do ano de 2019, após a posse do presidente Jair Messias Bolsonaro, a SECADI foi extinta pelo 

recém empossado ministro da educação Ricardo Vélez Rodriguez que criou em seu lugar a Secretaria de 

Modalidades Especializadas em Educação (SEMESP). 
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constitui “uma dimensão essencial da educação fundamental que diz respeito a uma esfera 

de interações que está na base do desenvolvimento pessoal e social: a da relação com o 

meio em que vivemos, com essa “casa de vida” compartilhada”.  

A compreensão que as pessoas possuem sobre a Educação Ambiental se relaciona 

diretamente com a forma como elas definem o Meio Ambiente, uma vez que suas 

representações são formadas ao longo da história, no âmbito de suas subjetividades, seus 

valores, emoções, crenças e atitudes.  Dessa forma, interessa-nos aprofundar um pouco 

mais nesse assunto, com o objetivo de compreender e sistematizar diferentes formas e 

maneiras de se entender o Meio Ambiente e de se trabalhar com questões ambientais a 

partir dessas percepções, especialmente no ensino de Ciências. 

O Meio Ambiente constitui a primeira instância percebida pelos sujeitos, sendo 

anterior ao próprio processo de desenvolvimento da linguagem. “A leitura do mundo 

precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 1989, p. 9). Ou seja, nossas concepções 

acerca do Meio Ambiente são formadas desde a nossa infância e são continuamente 

modificadas ao longo de toda a nossa vida. Entretanto, essa compreensão é construída a 

depender das formas como percebemos o Meio Ambiente e com ele estabelecemos 

relações. 

Como o ser humano compreende o ambiente a sua volta? De que forma suas 

concepções ambientais colaboram para que ele interaja com o Meio Ambiente 

estabelecendo laços harmônicos ou conflituosos? Como em aulas de ciências os 

estudantes podem se apropriar de conceitos científicos não dissociados de relações mais 

amplas com o contexto sociocultural onde estão inseridos? A percepção ambiental 

envolve um processo de apreensão da realidade amplamente diversificada, que se 

manifesta de diferentes modos no relacionamento entre o homem e o meio em que vive. 

De acordo com Tuan (2012), a percepção é uma atividade que envolve um conjunto de 

experiências externas e internas do sujeito que se relaciona com o mundo, buscando 

conhecê-lo. Trata-se de um processo em que o organismo, em contato com o ambiente, 

passa a perceber seus elementos e características de forma interdependente.  

Somos bombardeados constantemente com uma série de informações originadas 

do ambiente que, de forma consciente ou não, são captadas pelos sentidos humanos. 

Selecionamos aquelas informações que para nós possuem algum valor e as demais são 

facilmente descartadas de nossa memória ou bloqueadas por não se vincularem tão bem 

com nossas experiências e saberes prévios (AUSUBEL, 1976; TUAN, 2012). O fato é 
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que os sentidos nos possibilitam a sensação, mas esta ainda não pode ser considerada 

como percepção. Quando os estímulos captados pelos sentidos são relacionados com um 

conjunto de ideias, crenças e valores se tem a articulação necessária à percepção da 

realidade (OKAMOTO, 2002). 

 Dessa maneira, levando em conta que a percepção é formada por experiências 

sensitivas e cognitivas, as pessoas não veem o mundo da mesma forma. “Cada indivíduo 

enxerga e interpreta o ambiente de acordo com o seu próprio olhar, sua própria maneira 

de ver o mundo, a partir de suas experiências prévias, expectativas e ansiedades” 

(HOEFFEL; FADINI, 2007, p. 255). Sendo assim, podemos dizer que a realidade não é 

percebida da mesma forma pelos sujeitos que em sua individualidade habitam em 

“mundos distintos”, atribuindo valores e significados aos elementos cotidianos. 

 Para Tuan (2012), os órgãos dos sentidos colocam o indivíduo em contato com o 

ambiente. A visão lhe possibilita perceber o real em profundidade e de forma 

tridimensional. No entanto, não lhe permite perceber o universo das sensações afetivas 

tão bem quanto os demais sentidos. O olfato, por exemplo, está intimamente relacionado 

ao universo das lembranças e das experiências vividas. Enquanto que o tato proporciona 

a sensibilidade, a importância de sentir os materiais, pegar e identificar.  O paladar 

possibilita a sensação relacionada aos gostos, à consistência, proporcionando 

experiências próprias e muito parecidas em cada indivíduo. A audição relaciona-se 

fortemente à sensibilização do ser evocando os sentimentos mais bem guardados, 

trazendo à tona as aspirações, recordações e significados atribuídos de forma consciente 

e inconsciente. "O som da chuva batendo contra as folhas, o estrondo do trovão, o assovio 

do vento no capim e o choro angustiado, nos excitam com intensidade raramente 

alcançada pela imagem visual" (TUAN, 2012, p. 9).  

A utilização de todos esses sentidos em aulas de Ciências deve ocorrer de forma 

simultânea, sendo atribuídos significados aos elementos percebidos pelos processos 

cognitivos formados por concepções mentais oriundas das experiências vivenciadas pelos 

sujeitos, sua história de vida e conhecimentos prévios (HOEFFEL; FADINI, 2007; 

TUAN, 2012). 

Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 6) “a percepção [...] é o fundo sobre o qual 

todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles”. Nesse sentido, compreendemos 

que as atitudes pró-ambientais decorrem da união contínua de um conjunto de percepções 

(TUAN, 2012) que moldam nosso caráter e influenciam de forma direta em nossas ações 

em sociedade. Todavia o sujeito não conseguirá encontrar soluções para os problemas 
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ambientais que tanto afligem a humanidade sem primeiro conhecer a si próprio, refletir 

sobre as maneiras com que se relaciona com o mundo e com seus semelhantes. Trata-se 

de um processo de autocompreensão e de estar bem consigo mesmo, para que assim possa 

realizar intervenções em sua coletividade. 

 O equilíbrio interno do ser o insere num movimento de busca pelo significado da 

vida refletindo em sua motivação para a prática. Logo, não basta encontrar soluções 

mitigadoras dos problemas humanidade-ambiente, das falhas no relacionamento 

interpessoal e com a natureza, sem antes procurar entender o mundo que existe dentro de 

cada sujeito, a dimensão física e mental, o emocional e a espiritualidade (MUNHOZ, 

2004). 

Dessa forma, se existem múltiplas formas dos sujeitos aperceberem-se do mundo 

e com ele desenvolver inúmeros tipos de relacionamento, significa que há uma 

diversidade de percepções que contribuem para diferentes compreensões acerca da 

problemática ambiental que devem ser exploradas no ensino de Ciências. 

Nesse contexto, o Meio Ambiente não pode ser considerado como um conceito 

científico, haja vista que não há uma única definição aceita universalmente para ele, sendo 

necessário, portanto, compreendê-lo como uma representação social. Para Reigota (2010) 

se apoiando em Moscovici (1978), as representações sociais em geral se originam a partir 

do senso comum e são constituídas por valores, vieses, interesses, preconceitos e crenças 

que contrariam a neutralidade que a Ciência busca alcançar a qualquer custo estando 

constantemente presentes no discurso das pessoas que não necessariamente fazem parte 

da comunidade científica. Isso confere ao Meio Ambiente uma imbricada teia de 

representações nem sempre complementares, fazendo-se necessário compreender essas 

concepções para evitar equívocos e saber claramente o que se quer alcançar durante o 

trabalho com as questões ambientais e os conteúdos e conceitos presentes no ensino de 

Ciências na Educação Básica. 

Então como poderíamos definir o Meio Ambiente? A tentativa de responder essa 

pergunta pode incluir diferentes respostas que não devem ser entendidas como erradas ou 

equivocadas, mas que, considerando o espaço e o tempo vivido pelos sujeitos, são 

condizentes e constituem a maneira como eles atribuem sentido à realidade 

(KRZYSCZAK, 2016). 

 Assim, procuramos apresentar a seguir algumas representações de Meio 

Ambiente que cumprem o papel de evidenciar pontos de vista complementares ou 
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dissonantes, mas que se inserem na dinâmica e no fluxo das concepções que dão 

identidade a Educação Ambiental. 

Sauvé (2005a, p. 317) defende que o Meio Ambiente não é apenas um tema ou 

objeto de estudo, ele vai muito além e pode ser definido como a nossa casa de vida 

compartilhada. “A trama do Meio Ambiente é a trama da própria vida, ali onde se 

encontram natureza e cultura; o meio ambiente é o cadinho em que se forjam nossa 

identidade, nossas relações com os outros, nosso ser-no-mundo”. Essa definição dada pela 

autora busca superar as dissociações que ocorrem de forma comum no discurso das 

pessoas que operam uma separação e/ou oposição entre o social e o natural, a natureza e 

o homem, o individual e o coletivo, a mente e o corpo, o local e o global. Nessa 

perspectiva a identidade do ser humano se constrói no Meio Ambiente, a partir das 

relações que ele estabelece com todos os demais seres vivos e não vivos e os elementos 

socioculturais que também compõem esse meio. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, por sua vez, afirmam que o Meio Ambiente “tem sido utilizado 

para indicar um espaço (com seus componentes bióticos e abióticos) em que um ser vive 

e se desenvolve, trocando energia e interagindo com ele, sendo transformado e 

transformando-o” (BRASIL, 1997, p. 26). De forma diferente das outras compreensões 

de Educação Ambiental discutidas aqui, essa definição tomada de forma isolada, opera 

reducionismos sobre o entendimento do fenômeno ambiental que é restringido à noção 

ecológica de cunho naturalista, em que as relações biológicas entre os seres vivos 

assumem papel central na definição do Meio Ambiente (REIGOTA, 2010). 

Já Reigota (2009, p. 36) entende o Meio Ambiente levando em conta sua 

complexidade e integração, o definindo como “um lugar determinado e/ou percebido 

onde estão em relação dinâmica e em constante interação os aspectos naturais e sociais”. 

Está explícito que o Meio Ambiente é o lugar comum em que se inserem as 

definições acerca da Educação Ambiental (LUZ; PRUDÊNCIO; CAIAFA, 2018). Nesse 

sentido, antes de qualquer atividade a ser desenvolvida no contexto do ensino de Ciências 

e também em outras disciplinares escolares é importante entender as concepções que os 

sujeitos possuem acerca do Meio Ambiente, porque suas representações estão 

diretamente relacionadas às maneiras como desenvolvem suas práticas e intervêm nesse 

meio (REIGOTA, 2010). As concepções de Meio Ambiente também são variadas e 

facilmente identificadas quando se têm evidentes os pressupostos da Educação Ambiental 

que balizam o discurso dos sujeitos. 
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  Reigota (2010) realizou um estudo com professores, em que conseguiu categorizar 

a maneira como estes entediam o Meio Ambiente em três formas básicas: 1) naturalista, 

quando o Meio Ambiente era entendido como se fosse natureza.  Esta é engrandecida e 

apresentada como portadora de um perfeito equilíbrio e o homem é entendido como um 

ser que é externo a ela e capaz de destruí-la; 2) antropocêntrica, quando o significado 

atribuído ao Meio Ambiente possui uma ideia de utilização dos recursos naturais para o 

bem estar do homem que assume centralidade e primazia, entendido como superior às 

demais formas de vida e; 3) globalizante, quando é possível compreender a existência das 

dimensões social, natural, cultural, histórica, ambiental e científica de forma inter-

relacionada, como fazendo parte de um meio integrado, dinâmico e complexo.  

Rodrigues e Malafaia (2009) tendo como base essas categorias propostas por 

Reigota (2010) e as sistematizações de outros autores como Tamaio (2000), categorizam 

as concepções ambientais dos sujeitos investigados da seguinte forma: 1) romântica, em 

que a ideia conferida ao Meio Ambiente é a mesma com que se define a natureza que por 

sua vez é enaltecida e também se apresenta em perfeita harmonia e beleza; 2) utilitarista, 

em que o Meio Ambiente é entendido como fonte dos recursos naturais indispensáveis à 

vida e ao desenvolvimento humano, tendo o antropocentrismo como doutrina central; 3) 

científica, em que a natureza é entendida como uma máquina essencial formada por um 

conjunto de instrumentos eficientes como evaporação, oxigenação, umidade, sol, chuva 

etc. e abordada de acordo com conceitos científicos bem estabelecidos; 4) abrangente, 

em que o Meio Ambiente é entendido em sua integralidade constituindo uma totalidade 

formada pelos aspectos sociais, culturais, biológicos, físicos e econômicos; 5) 

reducionista, nesse caso o Meio Ambiente é reduzido apenas a seus aspectos naturais, 

entretanto não ocorre o enaltecimento da natureza como na concepção Romântica e; 6) 

socioambiental, em que é incluída na compreensão do Meio Ambiente a dimensão sócio 

histórica. A humanidade e a paisagem constituem a natureza e os seres humanos agem 

sobre ela transformando-a. Nesse caso são levados em conta elementos da cultura e a ação 

antrópica é responsabilizada pela destruição e degradação ambiental. 

Considerando as diferentes representações sociais de Meio Ambiente e de 

Educação Ambiental desenvolvidas ao longo do tempo, existe uma tradição histórica de 

se associar o ensino de Ciências a Educação Ambiental no Brasil desde a década de 1960. 

Essa relação tem ocorrido de diferentes maneiras, seguindo determinados pressupostos e 

objetivos educacionais. Entretanto, desde o início existiu um debate intenso sobre como 

a Educação Ambiental deveria ser tratada, se deveria constituir uma disciplina ou ser 
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trabalhada em todas as disciplinas. Esse impasse parece ter sido superado após a 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais em 1996 que tratam o Meio Ambiente 

como um tema transversal e ressaltam o caráter interdisciplinar da Educação Ambiental 

(AMARAL, 2001). 

Desde então a Educação Ambiental em relação ao currículo de Ciências, levando 

em consideração o papel reservado ao Meio Ambiente, pode ser inserida de acordo com 

três enfoques ou concepções básicas: a) como apêndice, em que o Meio Ambiente tem a 

função de complemento dos conteúdos convencionais de ciências, nesse caso costuma-se 

“citar animais carnívoros ao estudar a cadeia alimentar; tratar da poluição da água após 

estudar a hidrosfera; apresentar a circulação atmosférica após estudar ciclos convectivos” 

(AMARAL, 2001, p. 89); como eixo paralelo, em que os temas referentes ao Meio 

Ambiente são tratados em projetos de Educação Ambiental normalmente em horários 

diferentes das aulas de ciências e; como eixo integrador, em que todos os conteúdos das 

ciências recebem um tratamento ambiental, ou seja, não há como separar os conteúdos 

convencionais das ciências dos conteúdos ambientais, “tomando-se o ambiente como 

tema gerador, articulador e unificador, programático e metodológico, de todo o currículo 

de Ciências” (AMARAL, 2001, p. 90).  

Há ainda uma visão mais radical que considera que na verdade não existiria a 

Educação Ambiental, uma vez que toda educação já seria ambiental em sua essência, pois 

não há como desenvolver uma educação que não ocorra em um Meio Ambiente e que não 

trate desse meio, seja de forma explícita ou implícita em seus conteúdos programáticos 

(AMARAL, 2001). Entretanto, levando em consideração o fato de que a educação geral, 

por um conjunto de razões conjunturais ainda não tem incorporado as questões ambientais 

como tema de ensino e pesquisa imprescindível nos dias atuais, justifica-se a necessidade 

de adjetivação dessa educação para que possa dar conta dessas especificidades (DIAS, 

2004; LOUREIRO, 2012). 

Todavia, segundo Maknamara (2009) os professores de Ciências da Educação 

Básica alegam que têm dificuldade em trabalhar com a Educação Ambiental devido à 

falta de tempo para dar conta dos conteúdos curriculares de Ciências, em meio a tantas 

outras pautas constitutivas do currículo. Entretanto, o autor ressalta que não se trata de 

inserir mais conteúdos ambientais no currículo, contudo é possível que cada conteúdo de 

ciências adquira um tratamento ambiental, não havendo qualquer separação entre 

conteúdos ambientais e científicos (MAKNAMARA, 2009; LUZ, 2016). O que se 

defende nessa perspectiva curricular é uma maior ambientalização do ensino de Ciências 
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que não pode ser dissociado da trama ambiental que lhe dá sentido e potencializa seu 

alcance, conforme expresso na citação a seguir: 

 

É preciso ambientalizar o ensino desta disciplina escolar, tornando 

explícito a todos os sujeitos envolvidos no processo pedagógico de 

alfabetização científica que todos (todos!) os conteúdos de Ciências são 

ambientais, ou seja, fazem parte de um ambiente e, como tal, podem 

nos ajudar a combater o atual estado de crise pelo qual passamos, desde 

que bem compreendidos dentro desse contexto (MAKNAMARA, 

2009, p. 58). 

 

 Nessa perspectiva, a crise socioambiental vivenciada, formada por problemas que 

extrapolam fronteiras geográficas, étnicas e políticas e que se intensificam ainda mais no 

contexto capitalista de produção, não pode ser ignorada no ensino de Ciências que ao 

relacionar-se com a Educação Ambiental reveste-se de uma importância social maior, 

adquirindo outras especificidades que vão além dos conteúdos tradicionalmente 

ensinados (OLIVEIRA, 2007). Assim, o campo da Educação em Ciências e da Educação 

Ambiental podem se enriquecer mutuamente, a partir de uma maior integração político-

pedagógica entre seus referenciais, aproximando pesquisadores que estiveram separados 

durante muito tempo em suas especialidades acadêmicas (VASCONCELOS, 2003). 

Entretanto, há ainda carência de pesquisas que investiguem as interfaces entre a 

Educação Ambiental e o ensino de Ciências, mesmo que historicamente se reconheça a 

aproximação existente entre as duas áreas, especialmente no que tange a amplitude de 

potenciais vinculações a serem tecidas com outros campos do conhecimento (FIGUEIRA; 

SELLES; LIMA, 2017).  

No âmbito da educação escolar, existe um espaço de diálogo no ensino de Ciências 

que ultrapassa as fronteiras disciplinares para constituir novos ambientes de 

comunicação, em que a Educação Ambiental adquire novas feições diferentes das 

estritamente acadêmicas. É nesse espaço que são produzidos saberes peculiares e 

inovadores característicos da dinâmica própria das escolas, da relação entre disciplinas 

escolares e acadêmicas, do entrecruzamento de experiências e práticas vivenciadas 

(OLIVEIRA; FERREIRA, 2007).  Como afirma Oliveira (2007, p. 54) “[...] lidando com 

a sua prática e com a pluralidade de conhecimentos que esta envolve, o professor de 

Ciências e Biologia insere a Educação Ambiental em suas aulas de um modo particular, 

podendo construir práticas diferenciadas das sugeridas oficialmente”. 
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Por meio de contribuições da Educação Ambiental Crítica, na direção da 

superação de práticas mitificadas no ensino de Ciências, caracterizadas por 

desvincularem dimensões indissociáveis como ser humano, natureza e sociedade, podem 

ser realizadas ações formativas, capazes de contribuir para a construção de novos 

conhecimentos e práticas que apresentem uma compreensão integrada das complexas 

dimensões que constituem o Meio Ambiente (LUZ; PRUDÊNCIO; CAIAFA, 2018). 

Assim os professores ao tratarem das Ciências Naturais em interface com a 

Educação Ambiental Crítica, devem não se limitar apenas aos aspectos ecológicos e/ou 

biológicos dos conteúdos que lecionam, mas tratar cada conteúdo considerando contextos 

sociais variados, significando e problematizando sócio historicamente esses saberes para 

que sejam contextualizados com a realidade de vida.  

Isso significa problematizar a sociedade capitalista e os mecanismos criados para 

a manutenção dessa forma de sociabilidade. Nessa perspectiva seria igualmente válido 

problematizar no ensino de Ciências, levando em conta esse contexto societário, discursos 

aparentemente válidos que legitimam a ideia de atividade científico-tecnológica neutra, 

desvinculada de interesses e vontades humanas, quando sabemos que a Ciência é, 

sobretudo, uma construção humana; de um método científico linear e absoluto que se 

seguido corretamente responderá a todas as questões levantadas, desconsiderando a 

pluralidade metodológica das distintas áreas e o fato de que o conhecimento científico 

pode ser insuficiente para solucionar problemáticas contemporâneas que envolvem 

conhecimentos ainda inexistentes (AULER, 2018); de um desenvolvimento sustentável, 

mesmo quando sabemos que tal desenvolvimento ainda continuará sendo desumano sob 

a matriz capitalista de produção; da produção e utilização de transgênicos para acabar 

com a fome no mundo, mesmo que o principal problema envolva a distribuição de 

alimentos, que por sua vez está atrelada a concentração de renda em grupos minoritários 

dominantes da sociedade; dentre tantas outras discussões, que também abrem 

possibilidades de diálogo com a Educação CTS. 

Diante do exposto nesse capítulo, percebemos que o Meio Ambiente, assim como 

a Educação Ambiental, são dimensões multifacetadas, podendo assumir uma diversidade 

de formas e maneiras distintas de sentido no imaginário das pessoas. Isso ocorre desde o 

nível mais básico de instrução até ao nível dos pesquisadores considerados mais 

renomados no âmbito da comunidade científica. Assim, compreender a maneira como as 

pessoas atribuem significado à Educação Ambiental e ao Meio Ambiente torna mais fácil 
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o processo de intervenção pedagógica em aulas de Ciências e evidencia os caminhos que 

necessitam ser trilhados rumo à construção de um mundo melhor para todos. 

A seguir tratamos da Educação Ambiental Crítica vertente que tem direcionado 

nossos estudos e práticas ambientais. Ao mesmo tempo em que apresentamos seus 

pressupostos e perspectivas, comparamos essa macrotendência com as demais, 

evidenciando porque escolhemos uma e não outra e em que medida são complementares 

ou dissonantes. 

 

1.3 Educação Ambiental Crítica: ressignificando o papel da educação 

 

A Educação Ambiental, antes de tudo, também é educação e para que possa 

desempenhar seu papel transformador necessita compreender o fenômeno educacional 

como uma construção social situada historicamente (LAYRARGUES, 2012). Isso 

significa dizer que a educação está inserida em uma sociedade que por sua vez é composta 

por pessoas e estas, de forma individual e coletiva, interferem na dinâmica e no fluxo da 

vida, apresentando interesses, opiniões, valores e crenças diferenciados e que, ao mesmo 

tempo, também compõem o sistema educativo, manifestando uma pluralidade cultural 

imbricada e uma heterogeneidade nas formas de pensar, relacionar e atuar.  

A Educação Ambiental Conservadora como o próprio nome sugere se fundamenta 

em ações ecológicas que visam minimizar ou atenuar os efeitos antrópicos sobre a 

natureza, produzindo modificações setoriais na sociedade, sem questionar as estruturas 

de poder, nem operar necessariamente uma ruptura com os pressupostos capitalistas 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014). Os educadores ambientais conservadores apostam em 

mudanças comportamentais nos indivíduos e ignoram o sistema sócio-político no qual 

eles estão imersos, esvaziando de sentido a luta social organizada. Ao se utilizarem de 

práticas puramente tradicionais de ensino, e de uma concepção bancária da educação, 

reforçam o paradigma dominante, constituindo um exército industrial de reserva 

inteiramente voltado a atender as demandas do mercado e contribuindo para formar 

sujeitos ingênuos e inconscientes de sua situação de opressão (MARX, 1971; FREIRE, 

2005; LOUREIRO, 2012). No dizer de Lima (2004): 

 

A matriz conservadora entende que o atual estado das relações sociais 

globais e das relações entre a sociedade e o ambiente é satisfatório ou, 

senão plenamente satisfatório, o melhor que podemos conceber e pôr 

em prática. Trata-se, pois, de reproduzir o status quo, dar continuidade 
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ao modelo de sociedade e de desenvolvimento que tem hegemonizado 

o mundo ocidental capitalista (LIMA, 2004, p. 104). 

 

A Educação Ambiental Pragmática, por sua vez é derivada da vertente 

Conservadora e representa atualmente a macrotendência político-pedagógica dominante 

no campo ambiental, rapidamente apropriada em especial pelo marketing das grandes 

empresas e corporações (LAYRARGUES; LIMA, 2014). Seus pressupostos se assentam 

na adequação das práticas ecológicas conservadoras à economia de mercado, por meio de 

tendências relacionadas ao desenvolvimento e consumo sustentável e na crença na 

neutralidade da Ciência e da Tecnologia. Tal vertente está impregnada de um 

conservadorismo dinâmico, uma vez que gera mudanças superficiais, utilitárias e 

aparentes na sociedade, conservando sua essência, princípios, ordem, valores e práticas, 

ao mesmo tempo em que se veste de feições transformadoras e com viés crítico para 

ludibriar os indivíduos menos atentos (LIMA, 2002, 2004).  

Já a Educação Ambiental Crítica é revolucionária e transgressora por essência, 

buscando inserir os sujeitos em um processo de construção consciente de sua própria 

história e não de adequação à estrutura societária imposta. Para Loureiro (2012) a 

Educação Ambiental Crítica, seguindo tendências progressistas da educação, opera um 

enfrentamento ao modelo econômico capitalista, uma vez que este se coloca em um 

patamar de oposição à liberdade das nações, à solidariedade entre as pessoas e à 

sustentabilidade do planeta, cujos atores imersos nesse cenário são influenciados a agirem 

de forma predatória e utilitarista, reduzindo a vida a formas alienadas de produção e 

mercantilização, com vistas ao enriquecimento. Assim, podemos afirmar, que o atual 

modelo socioeconômico capitalista que temos é responsável pelas formas conflituosas de 

relacionamento entre o ser humano e a natureza, gerando reducionismos que geram uma 

cisão entre teoria e prática, corpo e alma, social e natural, local e global, pensamento e 

ação, parte e todo em um contexto muito evidente de uma crise civilizatória (TRISTÃO, 

2005). 

Nesse sentido, uma das tendências pedagógicas em que a Educação Ambiental 

Crítica tem encontrado fundamentos teórico-metodológicos é na pedagogia libertadora de 

Paulo Freire. Essa pedagogia vem sendo utilizada com frequência em pesquisas da área 

de Educação Ambiental e sua presença vem apontando um crescimento significativo na 

produção acadêmica em programas de pós-graduação no Brasil, eventos e periódicos 

(LORENZETTI, 2008; TORRES, 2010; TORRES; MAESTRELLI, 2012). 
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Torres e Maestrelli (2012) pesquisaram sobre como a perspectiva freireana vem 

sendo utilizada no contexto das pesquisas em Educação Ambiental, identificando dentre 

outras coisas que existem tanto propostas de abordagem temática cujos temas são 

definidos a priori, quanto propostas em que os temas geradores são oriundos do processo 

de Investigação Temática. Contudo, elas ressaltam as contribuições da abordagem 

temática freireana para a efetivação da Educação Ambiental escolar que se deseja crítico-

transformadora, levando em consideração a importância da investigação e redução 

temática nesse processo. Assim, são identificadas situações limites que conformam a vida 

social tomando a realidade como dada; essas situações são condensadas nos temas 

geradores oriundos da realidade de vida dos sujeitos que quando trabalhados por meio de 

processos formativos dialógicos e problematizadores contribuirão para a reconfiguração 

curricular numa perspectiva interdisciplinar, capaz de tratar as distintas contradições 

sociais sob um ponto de vista local-global. 

Para as autoras tanto a perspectiva freireana quanto a Educação Ambiental crítica 

têm pressupostos comuns na busca pela mudança social, pela construção de uma cultura 

de participação democrática que só será alcançada quando os sujeitos compreenderem a 

realidade de forma a desvelar suas particularidades, o que implica uma tomada de 

consciência não individual, mas coletiva; não pautada apenas em aspectos 

comportamentais, mas em ações questionadoras do status quo, voltadas à transformação 

sócio-histórica-cultural desse modelo de sociedade. 

Layrargues (1999) discute acerca das consequências advindas da resolução dos 

problemas ambientais como atividades-fim e não como temas geradores. Para ele tratar 

os problemas como atividade fim pressupõe negar os processos históricos e político-

econômicos que conformam a realidade, bem como as causas que estão na origem das 

problemáticas a serem resolvidas. Nessa perspectiva os problemas são analisados de 

maneira técnica e reducionista, voltados a melhorias comportamentais nos indivíduos que 

participam da ação sem garantia de que esses problemas não voltem a ocorrer novamente, 

o que seria, no dizer de Brügger (2004), um adestramento ambiental.  

Nesse sentido, faz-se necessário que os temas ambientais oriundos da realidade de 

vida dos sujeitos sejam problematizados e tomados como ponto de partida dos processos 

educativos ambientais numa perspectiva crítica, emancipatória e transformadora da 

Educação Ambiental (TOZONI-REIS, 2006). Esses temas carregados de significado 

social e contextualizados evidenciam demandas históricas negligenciadas, necessidades 

latentes que necessitam ser levadas em consideração pelas pesquisas da área, tornando-se 
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objetos de investigação, para que possíveis caminhos e perspectivas de resolução e 

atendimento dessas demandas sejam encontrados.  

A Educação Ambiental Crítica como a educação que visar tematizar o ambiente, 

faz isso evitando seu tratamento por meio de conteúdos tradicionais seccionados da 

realidade concreta dos sujeitos, descomprometidos com os processos pedagógicos 

relacionados à conscientização e à libertação dos modos de vida opressores, alienantes e 

desumanizadores reinantes na sociedade capitalista (TOZONI-REIS, 2006; MARX, 

1971). Segundo Tozoni-Reis (2006): 

 

Assim, as propostas educativas ambientais conscientizadoras podem 

tomar os temas ambientais locais como temas geradores desta ação 

conscientizadora, desde que estes temas sejam carregados de conteúdos 

socioambientais significativos para os educandos e sejam definidos 

coletiva e participativamente (TOZONI-REIS, 2006, p. 106-107). 
 

Nesse sentido, numa educação dialógica e transformadora não há espaço para a 

concepção bancária da educação, em que o professor (detentor do saber) deposita 

conhecimentos no aluno (sujeito passivo e inerte) que recebe mecanicamente esse 

conjunto de saberes. Na perspectiva da educação libertadora tanto professores quanto 

alunos são entendidos como sujeitos do processo de ensino e aprendizagem e atuando de 

forma colaborativa contribuem para a apropriação/construção do conhecimento 

(FREIRE, 2005). Esse viés pedagógico tem muito a colaborar nos processos educativos 

ambientais no que concerne à formação de sujeitos engajados ambientalmente, imbuídos 

de uma consciência crítica, complexa e reflexiva acerca da crise ambiental e, portanto, 

capazes de atuar politicamente e promover as mudanças sociais necessárias. 

A perspectiva crítica da Educação Ambiental procura colocar em evidência os 

mecanismos de dominação impostos pelo sistema capitalista, permitindo o desvelamento 

das múltiplas partes constitutivas da realidade e tornando possível a superação desse 

modelo econômico alienante que estamos vivenciando. Assim, atuar de forma crítica é 

“colocar racionalmente sob questão toda verdade socialmente apresentada, afirmada e 

legitimada e refutar todo e qualquer pensamento que dissocia sociedade de natureza” 

(LOUREIRO, 2015, p. 161-162). 

A sociedade capitalista é caracterizada pelo uso indiscriminado dos recursos 

naturais e pelo estabelecimento de relações de dominação e expropriação a que estão 

sujeitos os trabalhadores que leva a uma situação de alienação no mundo do trabalho, ao 

egoísmo e ao individualismo burguês enraizados na sociedade. Por meio do trabalho 
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estabelecemos relações com a natureza, entretanto, o trabalho que deveria ser uma 

expressão fundamental da existência humana, sob uma base capitalista acaba tornando-

se fator de desumanização, tendo em vista que no processo produtivo as objetivações não 

possuem criador, separam-se dele adquirindo vida própria e se tornando condição da sua 

alienação (LESSA; TONET, 2008). 

Nesse sentido, ocorre a reificação das pessoas que são transformadas em “coisas”, 

enquanto o capital ganha poder, tornando-se “sujeito” e adquirindo o controle social no 

grande mercado de venda e troca de mercadorias. Os bens fundamentais de nossa 

existência são assim, retirados, expropriados e transformados em condição de opressão e 

domínio de poucos sobre muitos. Entretanto, é válido relembrar o que afirmou o cacique 

Seattle em 1882 em sua carta ao então presidente dos Estados Unidos Franklin Pierce que 

manifestou interesse pelas terras indígenas:  

 

O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa 

terra. [...]. Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal 

ideia é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da 

água. Como pode então comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as 

coisas do nosso tempo. Toda esta terra é sagrada para o meu povo. Cada 

folha reluzente, todas as praias de areia, cada véu de neblina nas 

florestas escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados 

nas tradições e na crença do meu povo. 

 

De igual forma devemos questionar de maneira incessante a apropriação 

dominadora da natureza na contemporaneidade e sua subjugação e exploração abusiva 

pelas classes detentoras do poder em nossa sociedade. Assim, indo além das dificuldades 

postas pelo capital e da situação de barbárie ora reinante, Loureiro (2015) enfatiza a 

existência de possibilidades reais de enfrentamento da crise societária atual, apoiando-se 

na tradição crítica e entendendo a educação como uma atividade intencional e dialógica, 

capaz de dar suporte à revolução. O autor ainda ressalta que nem todos os problemas 

enfrentados hoje surgiram com o capitalismo e diante disso não se pode afirmar que com 

o fim deste, todos eles serão imediatamente resolvidos e enfatiza que “[...] uma nova fase 

histórica não significa a superação integral do que havia antes, mas relações de 

descontinuidade-continuidade, rupturas e permanências” (LOUREIRO, 2015, p. 170). 

Dessa forma, reafirmamos que a sociedade é uma construção sócio histórica e sob 

o ponto de vista de uma epistemologia crítica, a atual estrutura societária não é algo dado, 

nem muito menos a única forma possível de organização social. São os sujeitos que 

coletivamente constroem a sua própria história e são eles mesmos que ao desenvolverem 
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mecanismos de reinvindicação atuando coletivamente e em uma perspectiva crítica, 

poderão adquirir a força necessária para transformar sua realidade, alcançando a condição 

de sujeitos livres e verdadeiramente emancipados. 

Para que isso ocorra, não basta a ocorrência de reformas pontuais nos diversos 

setores que compõem a estrutura social que se mantém capitalista. Nem muito menos 

ressaltar aspectos individualistas e comportamentais, dissociando os sujeitos das 

múltiplas totalidades em que estão inseridos, senão o descortinamento e superação das 

relações de opressão e alienação presentes na sociedade contemporânea, bem como a 

necessidade de mudanças bruscas nessa sociedade, capazes de instaurar uma nova forma 

de relação ser humano – natureza, pautada em ideais éticos de respeito mútuo, consciência 

planetária e cooperação livre e autônoma entre todos os homens. 

Dessa forma, uma atuação crítica em Educação Ambiental pressupõe a 

compreensão do Meio Ambiente como um campo de disputa social, composto por autores 

que lutam de forma incansável pela hegemonia do campo, propagando visões de 

sociedade e de mundo, crenças, valores e ideologias capazes de construir mecanismos de 

poder voltados à dominação (BOURDIEU, 2005). 

Ou seja, não se trata apenas de conservar a natureza, manter os serviços ambientais 

em perfeito estado de preservação, abraçar árvores, cuidar das tartarugas marinhas, 

realizar trilhas ecológicas e proteger a Baleia Jubarte. “Assim, a luta pela proteção da 

natureza sobressai como algo hierarquicamente prioritário sobre a luta por justiça e 

igualdade social, em vez de serem percebidas como intrinsecamente vinculadas” 

(LOUREIRO, 2004; LAYRARGUES, 2012, p. 16).  

É válido ressaltar que todas essas ações também fazem parte da Educação 

Ambiental, entretanto não é igualmente válido discutir-se tanto sobre aquecimento global, 

por exemplo, enquanto milhares de pessoas ainda morrem de fome ou acometidas por 

doenças facilmente tratáveis, porque não dispõem de saneamento básico (DIAS, 2004). 

Todavia é preciso desvelar o que está por trás da destruição da natureza, compreender o 

que não se diz explicitamente, mas esconde-se nas entrelinhas dos discursos. É preciso 

desvelar a realidade trazendo à tona os sujeitos que agem oportunamente sobre o Meio 

Ambiente e se valem, por exemplo, do discurso do “desenvolvimento sustentável” e do 

popular “faça a sua parte” para continuar utilizando indiscriminadamente os recursos 

naturais e para desestruturar a ação coletiva organizada (LOUREIRO, 2012).  

Os educadores ambientais críticos são aqueles que não aceitam as ações de 

culpabilização individual ou de transferência da responsabilidade tão comuns em nossa 
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sociedade. Que da mesma forma não aceitam o discurso de que somos igualmente 

responsáveis pela conservação da natureza (LOUREIRO, 2012) e por sua restauração 

quando os efeitos ambientais negativos gerados por uma grande empresa sãos 

indiscutivelmente diferentes daqueles gerados por uma comunidade nativa ou por um 

camponês. É absurdamente surpreendente que a maioria dos produtos agrícolas 

produzidos sejam exportados para outros países e que aproximadamente 70% da água 

tratada no Brasil seja utilizada na agricultura, enquanto existe falta de água potável em 

vários lugares do Brasil, sobretudo em regiões do Nordeste.  

Logo a defesa de que os cidadãos devem “urinar no banho” para poupar água e 

comprar produtos rotulados de verde, porque estes são sem dúvida os que agridem menos 

o Meio Ambiente, por exemplo, não pode ser aceita, sem a devida reflexão sobre a quem 

servem esses discursos e sobre quais são as intenções dos atores sociais por detrás dessas 

falas.  

Dessa forma, para uma Educação Ambiental que se diz transformadora não 

bastam reformas estruturais em alguns setores da sociedade que se mantém capitalista 

buscando melhorias específicas e pontuais para maquiar a realidade e desfazer 

rachaduras. Entretanto, faz-se necessário a construção de uma nova sociedade, em que 

todas as pessoas possam ser protagonistas de sua própria história, capazes de realizar uma 

leitura crítica do mundo e ser conscientes de seu papel no pleno exercício da cidadania, 

da fraternidade e da solidariedade (FREIRE, 1989).  

Está posto uma contracorrente nos anais da história. Cada sujeito tem a liberdade 

de escolher se quer enfrentar a correnteza por meio da união de forças com outros sujeitos 

que participam de princípios e utopias semelhantes, com possibilidades significativas de 

vencer a força das águas e de mudar o ciclo do rio; se ficará na margem resistindo à 

correnteza ou se deixará ser levado por ela (GUIMARÃES, 2004). 

Uma Educação Ambiental genuinamente crítica se firma na luta pelo não 

silenciamento de nossas ideias, pela não domesticação do nosso corpo, pelo não 

doutrinamento de nossas ações e, sobretudo, pela convivência no Meio Ambiente, bem 

comum de todos, de forma consciente com os princípios da sustentabilidade, da equidade 

e da justiça ambiental. Uma educação que vincula aspectos históricos, sociais, políticos, 

ambientais, éticos e culturais se firma na complexidade e na dialogicidade das relações 

tecidas entre os sujeitos e o mundo, no desvelamento de nossas concepções ingênuas 

sobre a vida, ao mesmo tempo em que aprendemos a pensa-la como fluxo contínuo e 

dinâmico e no trabalho constante em busca da construção de um mundo mais justo e 



50 
 

solidário. “E, já que a educação modela as almas e recria os corações, ela é a alavanca das 

mudanças sociais” (FREIRE, 1989, p. 18). 
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2. EDUCAÇÃO CTS E O ENSINO DE CIÊNCIAS: PRESSUPOSTOS E 

CARACTERÍSTICAS 

 

Nesse capítulo apresentamos os principais pressupostos e características da 

Educação CTS, sua origem, desenvolvimento e consolidação no contexto da Educação 

em Ciências. Inicialmente discutimos a respeito da Ciência e da Tecnologia como 

construções históricas situadas no tempo e em espaços específicos e como os esforços de 

intelectuais e movimentos populares em meados do século XX contribuíram para o 

surgimento do Movimento CTS. Em seguida traçamos o desenvolvimento do campo de 

estudos CTS e sua consequente transposição para o contexto do ensino de Ciências. 

Posteriormente discutimos sobre a variedade de sentidos e perspectivas que apontam para 

a polissemia do campo, trazendo um debate necessário acerca da denominação CTSA e 

sua crescente utilização por alguns pesquisadores da área. 

 

2.1 A construção social da Ciência e da Tecnologia: uma transição paradigmática 

 

Desde que ao longo do desenvolvimento histórico o ser humano começou a 

procurar respostas para as situações encontradas na realidade, a sua busca pelo 

conhecimento e pela compreensão do mundo tornou-se uma necessidade cada vez mais 

evidente. As variadas motivações que levaram a humanidade a explorar a natureza por 

meio do trabalho produzindo artefatos capazes de facilitar a vida humana, são reflexo das 

ideias geradas a partir da observação dos fatos presentes no mundo sensível que deram 

condição para a existência de objetivações sucessivas que, por sua vez, constituem o 

universo cultural e legitimam a capacidade criadora dos sujeitos (LESSA; TONET, 

2008). 

O modo de produção reinante em cada período histórico resume os anseios da 

população ou de grupos sociais específicos em desenvolver-se científico-

tecnologicamente, sem que isso necessariamente esteja relacionado a sentimentos 

egoístas e mesquinhos voltados ao enriquecimento ou a subjugação e dominação dos 

povos. A Ciência e a Tecnologia como construções humanas situadas no tempo e em 

determinados espaços, servem assim a interesses e propósitos diversos, embora muitos 

pesquisadores busquem afirmar a completa neutralidade do trabalho científico. 

Por volta do séc. XVI, cientistas que seguiam uma linha mais positivista 

acreditavam que a Ciência e a Tecnologia eram produções externas à sociedade, 
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desprovidas de valores e crenças e, portanto, absolutamente neutras. Nascia assim a 

Ciência Moderna, atrelada ao desenvolvimento das ciências naturais e baseada puramente 

nas “evidências científicas” em substituição ao paradigma religioso dominante até o 

momento. A Ciência Moderna alicerçada na concepção de neutralidade científica, 

considera o saber científico superior a todas as demais formas de conhecimento e, além 

disso, não aceita a coexistência com outros saberes se não aqueles que se enquadram em 

sua forma controlada de fazer Ciência, ou seja, em seu arcabouço teórico-metodológico 

próprio (SANTOS, 1988). 

O senso comum por exemplo, é tido pela Ciência Moderna como sem valor e 

deixado de lado pelas investigações científicas. Para ela vale aquilo que é controlado 

sistematicamente, reduzido em partes, experimentado, testado e tratado 

quantitativamente. Assim, não há espaço para subjetividades. Neste cenário, a 

Matemática proporciona a instrumentação devida para toda pesquisa a ser realizada e o 

mundo é compreendido como um conjunto de leis que podem ser perfeitamente 

entendidas sobre o prisma das Ciências Exatas.  

 Nesse sentido, para fazer Ciência o cientista necessita desvincular-se de toda sorte 

de subjetividades oriundas de seu lado pessoal e humano, tendo em vista que essas 

subjetividades atrapalham o tratamento dos dados da forma como eles de fato se 

apresentam, trazendo incertezas e vieses que não cabem à produção científica. Além 

disso, há a defesa de que a Ciência apresenta um crescimento linear que tende sempre ao 

progresso, ou seja, conforme vão ocorrendo as pesquisas científicas, a Ciência vai 

avançando de maneira cumulativa, de tal forma que as mais recentes pesquisas só têm a 

acrescentar aos conhecimentos já produzidos ao longo do tempo, sem nunca os 

contradizer totalmente ou quiçá refutá-los (GIL-PÉREZ et al., 2001). 

Dotado de uma verdade absoluta e intrínseca, o trabalho científico sacralizou-se, 

passando a ocupar a centralidade das discussões desenvolvidas no momento; a Ciência 

representava uma espécie de divindade, cujas respostas eram dignas de rápida aceitação, 

sem necessidade de questionamentos (CHALMERS, 1993). O mesmo acontecia (e ainda 

acontece) com a imagem que as pessoas possuem do cientista: este sujeito fabuloso, um 

gênio que completamente desvinculado de suas imperfeições humanas produz Ciência de 

forma repentina e isolada das demais pessoas, “descobrindo” uma série de coisas 

importantes que sempre levam ao bem-estar social. A ideia do descobrimento como a 

atividade realizada por indivíduos com inteligência notória e diferente das demais pessoas 
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reserva à Ciência um status elitista, visto que esta seria realizada e praticada apenas por 

uma minoria existente na sociedade.  

Revestido então de um dogmatismo acentuado, o trabalho científico passou a 

representar uma verdade inquestionável, validada por cientistas convictos de que o 

Método Científico era absoluto e trazia respostas seguras, uma vez que permitia a análise 

do real como ele era em si mesmo.  Dessa forma, bastava seguir o “Método Científico” 

para garantir a fidedignidade dos dados e a relevância da pesquisa científica, difundindo-

se também a ideia de que aquilo que é cientificamente comprovado não é passível de 

contestação. Por essa via uma visão empírico-indutivista da Ciência estava sendo 

reforçada, tornando o trabalho dos cientistas uma compilação de dados “puros” que 

representavam para seus praticantes àquilo que de fato era a realidade (GIL-PÉREZ, et 

al., 2001). 

Indo nessa direção, o desenvolvimento científico-tecnológico só poderia trazer 

benefícios, propagando-se a ideia de que a Ciência seria sempre boa e os problemas só 

surgiriam se esta fosse utilizada de forma a trazer prejuízos à sociedade. Outra concepção 

existente na época, e ainda existente nos dias atuais, é a de que pela via da neutralidade 

científica, assegurada no trabalho científico, Ciência e Tecnologia em si mesmas não 

trazem malefícios. Elas não são boas nem más, tudo depende da forma como são 

utilizadas (AULER; DELIZOICOV, 2006a). 

Essas visões deformadas do trabalho científico estão tão arraigadas no imaginário 

das pessoas que repercutiram até hoje, sendo reforçadas ao longo das gerações e estando 

presentes tanto junto ao público leigo quanto daquele mais instruído nos moldes 

acadêmicos. São visões que servem para reforçar o tão propagado mito acerca do 

desenvolvimento científico tecnológico linear, que afirma que quanto mais Ciência, mais 

Tecnologia, levando ao desenvolvimento econômico e, consequentemente, ao bem-estar 

social para todos (AULER; DELIZOICOV, 2006a; STRIEDER, 2012). 

Seguindo essa lógica mecanicista e postulando a neutralidade, a Ciência Moderna 

continua sua escalada revolucionária, quando no século XIX surge a ideia de utilizar os 

mesmos pressupostos metodológicos comumente usados para estudar a natureza também 

para o estudo da sociedade, nascendo então as Ciências Sociais. Nesse sentido, estava 

posto um caminho dual: as Ciências Sociais deveriam sujeitar-se aos mesmos métodos 

empregados nas Ciências Naturais ou reivindicariam suas próprias formas metodológicas 

para lidar com o conhecimento? A segunda assertiva mostra-se mais convincente 

passando a ser veementemente defendida por cientistas sociais que reconheciam as 
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particularidades da pesquisa social e da impossibilidade de tratar seres humanos como 

“coisas” sobre as quais se exige um elevado controle e rigor experimental (SANTOS-

FILHO; GAMBOA, 1997). Nessa perspectiva “as ciências sociais terão de recusar todas 

as formas de positivismo lógico ou empírico ou mecanicismo materialista ou idealista 

com a consequente revalorização do que se convencionou chamar humanidades ou 

estudos humanísticos” (SANTOS, 1988, p. 48). 

De acordo com Boaventura Santos (1988), o paradigma dominante da Ciência 

Moderna enfrenta uma crise bastante grave, capaz de desestruturar os fundamentos sobre 

os quais o próprio paradigma se assenta desde o século XVI. A ação desestruturante 

começa com as descobertas de Einstein sobre a impossibilidade de haver simultaneidade 

universal, tendo em vista que as simultaneidades distantes não podem ser medidas; com 

as descobertas da mecânica quântica feitas por Heisenberg e Bohr, mostrando que durante 

a investigação científica o objeto de estudo ao ser analisado modifica-se de tal maneira 

que ao final do processo já não é mais o mesmo; com as pesquisas de Godel que ressaltam 

que a Matemática não tem respostas para tudo, uma vez que existem coisas que são 

indecidíveis para as quais não há possibilidade de comprovação ou refutação e, por fim, 

a partir das descobertas da Microfísica, Química e Biologia nos estudos sobre os aspectos 

microscópicos imprevisíveis das partículas que tendem a uma auto-organização.  

A Ciência Moderna assim, buscava apresentar uma precisão e um rigor científico 

difíceis de manter, sobretudo quando as pesquisas na área começam a ser influenciadas 

por interesses industriais, bastante particulares, e quando os desequilíbrios ambientais 

evidenciam para as pessoas os efeitos nocivos e nem sempre benéficos dos avanços da 

Ciência e da Tecnologia (SANTOS, 1988). 

 Associado a isso, estudos de epistemólogos, sociólogos e filósofos da Ciência 

também começaram a causar fissuras no paradigma científico até então existente, 

propagando ideias relacionadas ao caráter social da Ciência e da Tecnologia e sobre a 

natureza do trabalho científico. A Epistemologia, Sociologia e Filosofia da Ciência ao se 

preocuparem com a maneira como o conhecimento científico vinha sendo construído e 

disseminado ao longo do tempo, terminam expondo as fragilidades, limitações e 

potencialidades do trabalho científico, sua característica essencialmente humana e sua 

capacidade de autocorreção. Assim são colocados em evidência os conflitos, fracassos e 

incertezas que marcam a atividade cotidiana dos cientistas.  

Esses estudos convergiram ao longo do tempo e deram condições para que uma 

sistematização mais precisa fosse realizada, tendo como marco o livro de Desmond 
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Bernal intitulado “A função social da ciência e da tecnologia” publicado em 1930, que já 

discutia a ideia de que a Ciência não é neutra e, portanto, não está isolada dos aspectos 

sociopolíticos e econômicos da sociedade (AMORIM, 1995).  

Os adventos da Primeira e Segunda Guerra Mundial explicitaram os efeitos nem 

sempre benéficos do desenvolvimento científico-tecnológico que trouxeram uma 

enormidade de mortes e consequências catastróficas para a natureza. No final da Segunda 

Guerra, o atentado cometido contra o Japão na década de 1940, quando os Estados Unidos 

lançaram duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, aterrorizaram o 

mundo e, mais do que nunca, despertaram as pessoas para questionarem os limites e 

possibilidades relacionados à Ciência e à Tecnologia (MARTINEZ, 2012). 

 Assim, nas décadas de 1950 e 1960 surgiram movimentos sociais que 

denunciavam o processo acirrado de desenvolvimento assumido pelas nações que 

culminaram na destruição ambiental, trazendo problemas nefastos à qualidade de vida da 

maioria da população. 

  O livro A Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn, lançado em 

1962, questionava o processo de condução das investigações científicas, evidenciando o 

fato de que a Ciência era formada por momentos pré-paradigmáticos e por revoluções, 

por épocas de acumulação científica, mas também por períodos de fortes rupturas. Três 

anos depois a bióloga Rachel Carson com o livro Primavera Silenciosa denuncia o uso 

abusivo de agrotóxicos, evidenciando os problemas ambientais sem proporções, advindos 

dessa prática que estava sendo realizada em larga escala na época.  

Nesse sentido, a Ciência, longe de garantir certezas ou verdades absolutas, diz 

respeito àquilo que num contexto sócio histórico determinado pôde ser produzido e, mais 

do que isso, representa os anseios e necessidades de grupos específicos presentes na 

sociedade e fortemente inseridos dentro de um paradigma9. 

A Ciência é uma importante construção humana repleta de ambiguidades e 

ideologias que tendem a encobrir as verdadeiras intenções e interesses presentes na 

prática científica, sendo necessário compreender seus alcances, limites e perspectivas 

acerca daquilo que se considera verdade, em comparação com o que dizem os demais 

campos de conhecimento, ultrapassando uma visão setorializada e unidimensional da 

realidade social (FOUREZ, 1995). 

                                                             
9 Kuhn (1998, p. 13) considera paradigma como “as realizações científicas universalmente reconhecidas 

que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes 

de uma ciência”. 
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A ideia da existência de um “Método Científico” universal e rigoroso cujas etapas 

seguem a sequência linear de observar a realidade, identificar leis, realizar experimentos 

e comprovar hipóteses criando novas teorias, carece da neutralidade científica apregoada 

e deve ser objeto de constante desmistificação.  

Isso se deve à compreensão de que as observações científicas não ocorrem de 

forma isolada do conjunto de teorias de que dispõe o observador, sendo então carregadas 

de sentido a partir das experiências vividas pelos sujeitos, da cultura em que estão 

inseridos, tratando-se muito mais de descrições daquilo que é percebido do que da 

realidade em si. Não são, portanto, descrições passivas dos dados empíricos e sim 

interpretações dos sujeitos que percebem o seu meio sociocultural inseridos em uma 

comunidade humana (FOUREZ, 1995).  

De igual forma, as leis e teorias formuladas já estão implícitas no próprio ato de 

observar e não se pode dizer que elas são oriundas exclusivamente de informações 

empíricas, pois os dados sem um “modelo” teórico anterior não fazem sentido algum. 

Logo, as leis não são produto direto das observações, mas antes disso são a forma como 

os sujeitos dão sentido ao que observam e continuam valendo, desde que satisfaçam as 

necessidades desses sujeitos, caso contrário são prontamente aperfeiçoadas ou 

substituídas por outras (KUHN, 1998; FOUREZ, 1995).  

Além disso, a própria necessidade de seguir as etapas do Método Científico deve 

ser problematizada, pois há pesquisas, por exemplo, que não realizam experimentos ou 

testagem indutiva de hipóteses. Essas pesquisas não deixam de ser confiáveis ou racionais 

pelo fato de construírem suas teorias a partir de outras fontes ou materiais que não seguem 

uma lógica empírico-indutivista ou o mesmo caminho metodológico das demais 

pesquisas. Segundo Bazzo, Linsingen e Pereira (2003):  

 

[...] a história mostra que numerosas ideias científicas surgem por 

múltiplas causas, algumas delas vinculadas a inspiração, a sorte em 

contextos internos das teorias, aos condicionamentos socioeconômicos 

de uma sociedade, sem que seja seguido, em todos os casos, um 

procedimento padrão ou regulamentado (BAZZO; LINSINGEN; 

PEREIRA, 2003, p. 15).  

 

Os cientistas vivem à procura do “melhor” modelo para explicar a realidade, 

deixando de lado a possibilidade de existirem diferentes interpretações e maneiras de se 

realizarem as investigações. Isso não representa um relativismo, entretanto reforça a ideia 

de não existir apenas uma única verdade a ser imposta a todos ou um “caminho único” 
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capaz de dar respostas a todas as questões existentes na sociedade. O aspecto absoluto, 

universal e analítico de uma Ciência sob os moldes positivistas, termina tornando a 

atividade científica uma ação restrita a uma comunidade de pessoas que devem se 

desvincular de toda a subjetividade humana para produzir Ciência, deixando de lado o 

fato de que sua construção é sempre coletiva, relacional e integrada a saberes e contextos 

estruturais da sociedade. 

 É preciso assim superar a cisão existente entre os aspectos humanísticos e os 

científicos, a ideia de uma “dupla cultura” em que a atividade científica ocorre de forma 

separada de seus condicionantes humanos, como valores pessoais e sociais, formando 

profissionais da Ciência que são apenas técnicos, verdadeiros especialistas em suas áreas 

de formação, mas incapazes de refletir sobre aspectos mais amplos da vida em uma 

linguagem menos restrita e mais elaborada (SNOW, 1973; FOUREZ, 1995). 

Assim, é preciso propagar a ideia de que a Ciência não é produto dos deuses como 

alguns positivistas parecem pensar, mas antes de tudo uma construção humana que só faz 

sentido nesse contexto. Logo, seus fundamentos devem ser questionados e as teorias, leis 

e modelos científicos, longe de se constituírem em verdades absolutas, devem ser 

compreendidos considerando-se os elementos e episódios históricos relacionados à sua 

produção (MOURA; GUERRA, 2016). 

Latour e Woolgar (1997) ao investigarem o trabalho científico em um laboratório 

a partir de uma pesquisa etnográfica, constataram que os cientistas não eram diferentes 

dos demais pesquisadores sociais e, em suas práticas epistemológicas, foi possível 

perceber características bem evidentes de uma Ciência socialmente construída e 

partilhada por seus pares, muito embora essa ideia de colaboração entre os pesquisadores 

e os aspectos históricos da construção dos fatos científicos sejam comumente subtraídos 

e “apagados” durante a exposição dos resultados das pesquisas sob os moldes positivistas.  

Para os autores, a prática científica baseia-se na persuasão que busca garantir o 

convencimento entre os pares de que o fato científico apresentado dá conta de explicar a 

realidade, esperando-se que essas ideias sejam acatadas pelos integrantes da comunidade 

científica, fazendo sentido nesse contexto de produção. Dessa forma, a Ciência não é uma 

atividade individualista, mas é aqui considerada como um trabalho coletivo, orientado 

para fins específicos e que tendem a seguir diferentes rumos de acordo com as ideologias 

dominantes. 

Como dito anteriormente Kuhn (1998) critica a ideia de uma constante 

acumulação científica, trazendo exemplos de como muitas teorias científicas tiveram de 
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ser parcial ou completamente modificadas ao longo do tempo. Para ele existem períodos 

de contínua acumulação, entretanto esses períodos duram até o momento em que o 

paradigma reinante consegue manter-se hegemônico, haja vista uma série de perturbações 

e abalos que este pode sofrer advindos de ideias e pensamentos diferentes àqueles 

defendidos por seus membros. Entretanto, há um momento em que o paradigma existente 

não consegue mais dar conta de muitos problemas propostos pelo contexto social e 

mesmo pela comunidade de cientistas, aí surgem os períodos de crise.  

Esses períodos representam um status de transição paradigmática, em que o 

paradigma anterior foi fortemente abalado, mas ainda não há outro capaz de persuadir e 

cativar diferentes cientistas, além de ser suficientemente uma “promessa de sucesso” 

(KUHN, 1998). Nesse momento, as teorias candidatas à paradigma disputam entre si a 

hegemonia do campo, a ser composto por outros métodos, regras, interesses e problemas 

a serem resolvidos. Porém, alguns cientistas ainda permanecem defendendo o paradigma 

anterior, geralmente pesquisadores mais velhos que estiveram expostos durante muito 

tempo a uma série de teorias e regras difíceis de serem abandonadas. Para Kuhn (1998) o 

paradigma anterior só deixa de existir quando essa comunidade de cientistas morre, ao 

tempo em que uma nova geração de pesquisadores abraça as ideias revolucionárias, como 

escreveu Charles Darwin citado por Kuhn (1998) quando defendia a Teoria da Evolução 

das Espécies: 

 

Embora esteja plenamente convencido da verdade das concepções 

apresentadas nesse volume... não espero, de forma alguma, convencer 

naturalistas experimentados cujas mentes estão ocupadas por uma 

multidão de fatos, concebidos através dos anos, desde um ponto de vista 

diametralmente oposto ao meu... (Mas) encaro com confiança o futuro 

– os naturalistas jovens que estão surgindo, que serão capazes de 

examinar ambos os lados da questão com imparcialidade (DARWIN, 

1859, apud KUHN, 1998, p. 190). 
 

De forma semelhante, especulando sobre o futuro, Boaventura de Souza Santos 

(1988) apresenta um novo paradigma que está para emergir, o qual nomeou de 

“Paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente” e apresentou um 

conjunto de teses que o justificam: 1) todo o conhecimento científico-natural é científico-

social: não há porque haver separação entre Ciências Naturais e Ciências Sociais, assim 

como não é válida a dicotomia entre ser humano, cultura e sociedade. Na verdade, vem 

ocorrendo nos diferentes campos de conhecimento uma confluência de saberes que 

sinalizam a superação das distinções e dicotomias criadas pelo paradigma dominante 
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quando da diluição das inúmeras fronteiras; 2) todo conhecimento é local e total: a 

Ciência Moderna está pautada em uma especialização constante do conhecimento cujas 

disciplinas estanques representam simplesmente recortes da realidade fragmentada. 

Assim é preciso superar a disciplinarização, haja vista que a ciência pós-moderna é 

caracterizada por temáticas oriundas das interpenetrações entre diferentes campos do 

conhecimento e não mais por disciplinas. Para Santos (1988, p. 64), “Não virá longe o 

dia em que a física das partículas nos fale do jogo entre as partículas ou a biologia nos 

fale do teatro molecular ou a astrofísica do texto celestial, ou ainda a química da biografia 

das reações químicas”; 3) todo conhecimento é autoconhecimento: contrariando a 

distinção entre o sujeito e o objeto tão propagada pelo Paradigma Dominante que 

enfocava a total desvinculação do pesquisador dos valores, interesses e crenças para que 

fosse possível o rigor científico, o Paradigma Emergente admite que tanto o sujeito quanto 

o objeto na verdade são mutuamente influenciados representando um continuum e; 4) 

todo conhecimento científico visa constituir-se num novo senso comum: numa Ciência 

Pós-Moderna o senso comum é valorizado, tendo em vista que a Ciência alcança sua 

finalidade quando os conhecimentos científicos são traduzidos para o senso comum, ou 

seja, são transformados em “sabedoria de vida”.  

Nesse cenário marcado por ambiguidades, insegurança quanto ao futuro, disputas 

e conflitos de toda ordem é onde ocorre a construção da Ciência e da Tecnologia. Dessa 

forma, não pode haver neutralidade científica, principalmente quando se leva em conta, 

o fato de serem seres humanos que fazem pesquisa e não máquinas; homens e mulheres 

que possuem uma história própria, que estão inseridos em uma cultura e que carregam 

consigo crenças, valores, preconceitos, interesses e devaneios. Isso faz com que o trabalho 

científico jamais seja desinteressado e livre de vieses quando é da própria natureza 

humana a subjetividade. 

Entretanto, o fato de entender a Ciência como uma construção social carregada de 

valores não significa negar sua racionalidade. A Ciência é racional, não porque tem sido 

entendida de forma dogmática, linear, enciclopédica ou rigorosa, mas porque comporta 

uma linguagem própria, é dotada de um pluralismo metodológico, recusa o empirismo, é 

construída socialmente, admite opiniões divergentes e prega a necessidade da coerência 

global entre as teorias e práticas (GIL-PÉREZ et al., 2001). Isso faz com que não se caia 

em um relativismo exacerbado quando se acredita que tudo é Ciência, quando na verdade 

esta se diferencia de uma série de outras formas de se produzir conhecimento. Evita-se 

também uma posição anticiência, que considera toda Ciência questionável ou até mesmo 
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a ideia cientificista, em que se postula que a Ciência possa resolver todos os problemas 

da realidade (MARTÍNEZ, 2012). 

Dessa forma, é preciso deslocar o olhar para o processo de condução das 

investigações científicas e não apenas para os produtos da Ciência. Indo nessa direção, 

constantemente são culpabilizadas somente as pessoas que fazem uso desses aparatos e a 

racionalidade científica não é sequer questionada. A sociedade necessita deixar de estar 

apenas informada sobre os prós e contras que o uso dos produtos científico-tecnológicos 

pode gerar em suas vidas e passar, juntamente com os especialistas, a definir os rumos 

das políticas nesse âmbito (STRIEDER, 2012).  

O conjunto de reinvindicações e denúncias realizadas por intelectuais e por 

movimentos sociais desde um ponto de vista mais interno da Ciência (relacionado à sua 

natureza) e sob uma dimensão mais externa ao trabalho dos cientistas (ligada às 

implicações da prática científica e tecnológica sobre a natureza e os prejuízos ao bem-

estar humano) cria o cenário favorável para que nascesse, nas décadas de 1950 e 1960, o 

Movimento CTS (SANTOS; SCHNETZLER, 1997; SANTOS; MORTIMER, 2002; 

VON LINSINGEN, 2007; STRIEDER, 2012). 

 

2.2 O Movimento CTS e suas repercussões no ensino de Ciências 

 

O Movimento CTS diz respeito a um movimento cujas discussões surgiram em 

meados do século XX em várias partes do mundo, com destaque para a América do Sul, 

América do Norte e Europa, que reunia tanto cientistas e pesquisadores interessados na 

pesquisa científica, quanto cidadãos e cidadãs que percebiam as influências que a política 

científico-tecnológica tinha sobre suas vidas. Como vimos, a origem desse movimento 

está relacionada a um conjunto de reflexões sociológicas e epistemológicas sobre a 

natureza e função da Ciência e da Tecnologia em seu contexto social (AMORIM, 1995; 

STRIEDER, 2012). Além disso, o ativismo de movimentos sociais mais amplos como o 

movimento da contracultura (Hippie), movimento pugwash (contra armas nucleares) e o 

movimento ambientalista, contribuíram nesse momento histórico ao constituírem um 

cenário de lutas contra o controle social e todas as formas hegemônicas de silenciamento 

cultural (MARTÍNEZ, 2012). 

No período inicial, os estudos CTS se concentraram em duas tradições: a tradição 

europeia, com um viés acadêmico e voltada à investigação conceitual da Ciência, sua 

natureza e relações com a Tecnologia e a sociedade e, a tradição norte-americana, muito 
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mais voltada ao ativismo social gerando todo um movimento de insatisfação pública 

acerca das implicações da Ciência e da Tecnologia na natureza e na sociedade, muito 

embora os estudos acadêmicos também possam aí estar presentes (VON LINSINGEN, 

2007; STRIEDER, 2012). 

Atualmente essa divisão não faz mais sentido e, em geral, os estudos 

desenvolvidos em CTS possuem algumas características em comum que tendem a 

canalizar os esforços buscando alcançar determinados objetivos no contexto da Educação 

científica e tecnológica. Nesse sentido, o movimento busca uma maior participação social 

nas decisões relacionadas a Ciência e a Tecnologia; a desmitificação do status soberano 

reservado à Ciência e aos que a produzem, bem como a melhor compreensão da natureza 

e das especificidades do trabalho científico dentro de uma dada esfera social. Outras 

características dizem respeito à crítica ao desenvolvimento linear da Ciência e da 

Tecnologia, ao rechaço à ideia de neutralidade científica e à preocupação em formar 

cidadãos críticos que compreendam bem as inter-relações entre a Ciência, a Tecnologia e 

a Sociedade, capazes de atuar ativamente nas decisões que envolvem essas relações 

(SANTOS; SCHNETZLER, 1997; STRIEDER, 2012; STRIEDER; KAWAMURA, 

2017). 

Desde o início, a origem desse movimento e seu consequente desenvolvimento 

como campo de estudo estiveram relacionados a três esferas: nas políticas públicas, se 

inserindo em um cenário de regulação da política científico-tecnológica, dos rumos do 

desenvolvimento e das ações prioritárias que envolvem a Ciência e a Tecnologia; no 

campo da pesquisa, preocupando-se com a construção do conhecimento na área, a 

natureza da Ciência e da Tecnologia e suas repercussões na Sociedade e; na educação no 

que concerne aos processos de ensino e aprendizagem em Ciências, na restruturação 

curricular e na inovação didática dos professores em formação inicial ou continuada e 

daqueles que atuam na Educação Básica (VON LINSINGEN, 2007).  

A respeito dessa última esfera, começaram a se desenvolver em todo o mundo 

currículos que buscavam em maior ou menor grau inserir as discussões sobre CTS no 

ensino de Ciências. Essa reconfiguração curricular de acordo com Aikenhead (1994) vem 

acontecendo de diferentes formas e está relacionada à importância concedida aos 

conteúdos convencionais de Ciências em comparação à ênfase dada às relações CTS. 

Assim, o currículo pode considerar as relações CTS desde um ponto de vista meramente 

motivador e eventual, ao tempo que os conteúdos de Ciências adquirem uma significativa 

importância, até a situação inversa em que os conteúdos de ciências são tratados como 
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apêndice ou de maneira complementar e as relações CTS assumem a centralidade das 

discussões (SANTOS; SCHNETZLER, 1997; AIKENHEAD, 1994). 

Nesse sentido, a Educação CTS pode ser entendida como o campo de 

conhecimento que visa problematizar, por meio do processo de ensino e aprendizagem, 

as complexas relações existentes entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Trata-se de uma 

inovação educativa que busca compreender como a Ciência e a Tecnologia interferem na 

vida social e natural e de que forma as sociedades constroem ao longo do tempo sua 

própria Ciência e Tecnologia (CHRISPINO, 2017).  

A natureza interdisciplinar da Educação CTS tem como principal característica a 

integração entre os diferentes conhecimentos produzidos historicamente e 

compartimentalizados pelas instituições educativas com o objetivo de contribuir para a 

formação de cidadãos capazes de atuar nos processos decisórios em sua comunidade, 

desenvolvendo a capacidade de tomada de decisão sobre assuntos de importância social 

relacionados à Ciência e à Tecnologia (SANTOS; MORTIMER, 2002). 

Para que esse objetivo seja alcançado, importa não desprezar os limites postos 

para os conhecimentos como conteúdos disciplinares e áreas de formação, e ainda gerar 

as articulações necessárias por meio de uma abordagem temática integradora capaz de 

fazer com que esses conhecimentos sejam mobilizados e dialoguem entre si. Assim, o 

ensino de Ciências numa perspectiva CTS deve problematizar temas de interesse social 

em sala de aula, ao passo que elementos relacionados à Ciência e à Tecnologia são 

trabalhados de maneira articulada com os conceitos científicos e, após isso, retorna-se aos 

temas propostos inicialmente (SANTOS; SCHNETZLER, 1997; AIKENHEAD, 1994). 

Essa é uma proposta não trivial e bastante ousada em um contexto educativo 

disciplinar e enciclopédico, marcado pela constante especialização dos saberes. Não se 

trata de manter o ensino clássico das ciências inserindo de forma pontual alguns 

pressupostos de CTS (enxertos CTS), mas realizar uma inovação didático-curricular com 

repercussões bem evidentes na formação de professores de Ciências, nos currículos das 

universidades e das escolas e nos processos de ensino e aprendizagem em sala de aula. 

Essa necessidade se mostra ainda mais latente quando é levado em consideração 

o constante desinteresse dos estudantes em seguir carreiras científicas, o que está 

relacionado à imagem que estes possuem da Ciência e da Tecnologia, dos cientistas e de 

seus empreendimentos (AMORIM, 1995), fato que acaba reforçando a não participação 

dos sujeitos em processos decisórios relacionados à Ciência e à Tecnologia (AULER; 

DELIZOICOV, 2006b). 
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Para que ocorra a superação dessa situação, defende-se que o ensino de Ciências 

aborde a Tecnologia não como mera aplicação da Ciência, mas como um sistema 

complexo, formado por aspectos organizacionais, culturais e técnicos, capaz de limitar ou 

potencializar o desenvolvimento da Ciência a partir das construções tecnológicas 

disponíveis, de alterar profundamente a dinâmica social, os modos de ser e viver das 

pessoas e dos demais seres vivos presentes na Terra, a qualidade de vida, valores, crenças 

e comportamentos (SANTOS; SCHNETZLER, 1997; SANTOS; MORTIMER, 2002). 

A definição mais comum para a Tecnologia é justamente tratá-la apenas em sua 

dimensão técnica, como aparato ou produto dissociado de uma trama maior que lhe dá 

sentido e lhe insere num determinado contexto social (AMORIM, 1995; SANTOS; 

MORTIMER, 2002). 

Os professores de Ciências ao discutir sobre a Ciência precisam levar em 

consideração que se trata de um conhecimento capaz de explicar o mundo sensível de 

forma sistematizada e que tem influenciado as transformações tecnológicas alterando os 

modos de produzir das estruturas sociais, mas que não é suficiente para resolver todos os 

problemas da humanidade. Assim, é preciso tratar do aspecto provisório das teorias 

científicas, da sua capacidade de autocorreção e falibilidade. 

Por fim, a Ciência e a Tecnologia devem ser entendidas como atividades que são 

construídas em uma determinada sociedade situada no espaço e no tempo, formada por 

valores e crenças culturais. A prática científica e tecnológica não está fora do controle do 

tecido social onde essa trama se desenvolve. 

Essas ideias são comumente encontradas nas discussões sobre CTS desenvolvidas 

em diferentes contextos sociais em várias partes do mundo e não só em países 

economicamente desenvolvidos. No Brasil, a Educação CTS aparece de forma mais 

sistematizada na década de 1990 e desde a Conferência Internacional sobre o Ensino de 

Ciências para o século XXI: ACT - Alfabetização em Ciência e Tecnologia, começou-se 

a propagar trabalhos internacionais da área. Surgiram também as primeiras dissertações 

e teses como as pesquisas de Santos (1992), Trivelato (1993) Amorim (1995), Bazzo 

(1998), Cruz (2001) e Auler (2002) e, mais recentemente, destacamos as teses de Strieder 

(2012) e Roso (2017) de forma paralela ao desenvolvimento e consolidação dos 

programas de pós-graduação na área e de grupos de pesquisa, além do desenvolvimento 

de eventos, congressos e periódicos interessados nas pesquisas sobre Educação CTS.  

Assim, além das tradições europeia e norte-americana, no contexto latino-

americano também na década de 1960 podem ser observadas discussões sobre CTS com 
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características peculiares às demais tradições descritas. Seria na verdade um movimento 

que defende um conjunto de ideias e proposições sobre Ciência e Tecnologia pensadas e 

desenvolvidas no contexto da América Latina e voltadas ao atendimento de suas 

necessidades, o que Dagnino, Thomas e Davyt (1996) denominaram de Pensamento 

Latino-americano em CTS (PLACTS). 

De acordo com os autores, após a crise de 1929 – que ficou conhecida como a 

grande recessão econômica – e a Segunda Guerra Mundial, os países desenvolvidos, 

devido a um excedente tecnológico, começaram a transferir tecnologias para os países da 

América Latina sob o pressuposto da universalidade tecnológica, ou seja, de que os 

aparatos e produtos seriam facilmente incorporados ao dia a dia das pessoas, ignorando-

se a possibilidade da não adequação dessas tecnologias importadas à realidade dos países 

receptores. Contudo, não se tratava apenas de aparatos tecnológicos, mas modelos 

culturais e ideias de mundo carregadas de valores substancialmente vinculados às classes 

dominantes (AULER; DELIZOICOV, 2015). 

O PLACTS nasce em um contexto de crítica à Industrialização por Substituição 

de Tecnologia (ISI) ou, simplesmente, à importação de tecnologia, sem o devido 

planejamento e estudo dos impactos científico-tecnológicos nos países da América Latina 

no que concerne à avaliação dos riscos, custos, mão de obra, insumos, equipamentos, 

enfim, uma série de elementos a serem levados em consideração que exercem forte 

influência na dinâmica das relações sociais (ROSO, 2017). 

Os pesquisadores do PLACTS, desde o início, buscaram desenvolver um 

diagnóstico crítico sobre o modelo científico-tecnológico existente e, ao mesmo tempo, 

tinham a intenção de lutar para que ocorresse o redirecionamento da política científico-

tecnológica (PCT) latino-americana, considerando as características locais e regionais, 

tendo em vista que a importação de tecnologia estava gerando uma dependência 

tecnológica e um atraso cultural extremo na produção em Ciência e Tecnologia local.  

Em substituição a esse modelo de importação, o PLACTS defende a construção 

de tecnologias voltadas a atender necessidades locais, considerando as particularidades 

da América Latina, seus valores culturais, objetivos e demandas, tendo em vista a criação 

de um projeto científico nacional a ser desenvolvido em cada contexto (DAGNINO; 

THOMAS; DAVYT, 1996; ROSO, 2017). 

No mesmo período em que surge o PLACTS, outra práxis autêntica no contexto 

da América Latina estava começando a se estruturar: o pensamento educacional de Paulo 

Freire (AULER; DELIZOICOV, 2015). Com o passar do tempo, as ideias de Freire 
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adquiriram notável importância no âmbito da Educação em Ciências chegando a 

influenciar diferentes linhas de pesquisa, particularmente a Educação CTS. A tese de 

Décio Auler constitui um trabalho inaugural em que são tecidas as primeiras relações 

Freire-CTS. 

Em sua tese, Auler (2002) afirma que a suposta neutralidade da Ciência e da 

Tecnologia vem sendo sustentada devido a existência de três mitos que endossam essa 

perspectiva: a superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, caracterizada pela 

ideia de que somente os especialistas podem tomar decisões que se relacionem ao 

desenvolvimento científico e tecnológico; a perspectiva salvacionista da Ciência e da 

Tecnologia, baseada na compreensão de que essas dimensões podem resolver todos os 

problemas da humanidade e; o determinismo tecnológico em que se acredita que a 

Tecnologia é autônoma e determina o que as sociedades podem fazer, obrigando as 

pessoas a aceitarem passivamente a “ordem” das coisas. 

 Esses mitos tendem a reforçar a ideia de um modelo de desenvolvimento linear 

levando à falsa concepção de que o desenvolvimento científico leva inexoravelmente ao 

desenvolvimento tecnológico, que por sua vez gera o desenvolvimento econômico que se 

converte em bem-estar social (DC→DT→DE→DS). Entretanto, para o autor esse 

desenvolvimento “não pode ser considerado um processo neutro que deixa intactas as 

estruturas sociais sobre as quais atua. Nem a Ciência e nem a Tecnologia são alavancas 

para a mudança que afetam sempre, no melhor sentido, aquilo que transformam” 

(AULER, 2002, p. 106).  

Ademais, os mitos relativos à ideia de neutralidade científica, constituem 

situações limites, isto é, verdadeiras barreiras e obstáculos que impedem uma leitura 

crítica da realidade por parte dos sujeitos (ALMEIDA, 2018; FREIRE, 2005), fragilizam 

os processos participativos e endossam a concepção do modelo de desenvolvimento linear 

da Ciência e da Tecnologia (AULER; DELIZOICOV, 2006b). 

Freire (2005) defende a necessidade de que a realidade seja compreendida de 

forma crítica para que as pessoas se entendam como sujeitos e não objetos dela, tomando 

consciência de sua situação existencial. Considerando a sociedade em que vivemos, cada 

vez mais marcada pela Ciência e pela Tecnologia, essa “leitura” crítica do mundo não 

poderia ocorrer de maneira desvinculada das discussões acerca do desenvolvimento 

científico-tecnológico, evitando-se uma postura fatalista e paralisante diante das situações 

vivenciadas em sociedade (AULER, 2002).  
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Dessa forma, a Educação CTS ao relacionar-se com a perspectiva freireana 

adquire uma base educacional sólida voltada à transformação social e, ao mesmo tempo, 

contribui com esta ao aprofundar as discussões sobre Ciência e Tecnologia que Freire não 

chegou a realizar (NASCIMENTO; VON LISINGEN, 2006; AULER, 2002). 

Com relação ao PLACTS, a perspectiva freireana apresenta intersecção na medida 

em que para Paulo Freire deve ser levado em conta nos processos educativos e nas 

construções curriculares a realidade dos sujeitos, e o PLACTS defende que as demandas 

sociais sejam atendidas tornando-se questões de investigação, o que demonstra um 

movimento de convergência entre ambos os pensamentos (AULER; DELIZOICOV, 

2015). 

No contexto da América Latina, de acordo com Auler e Delizoicov (2015) temos 

executado interesses de pesquisa que são concebidos em países norte-americanos, 

enquanto as demandas locais não tem sido objeto de investigação ou problematização, 

sendo, portanto, desprezadas ao longo do tempo. Nesse sentido, torna-se urgente inserir 

demandas historicamente negligenciadas nas agendas de pesquisa da América Latina e 

para isso faz-se necessário que essas demandas ao serem reconhecidas sejam 

problematizadas e tratadas como problemas de pesquisa, evitando-se ainda que demandas 

identificadas em contextos específicos se tornem universais como se estas 

correspondessem as reais necessidades de todos (DELIZOICOV; AULER, 2011; 

AULER; DELIZOICOV, 2015). 

Para que isso ocorra os autores defendem que os processos educacionais têm 

muito a contribuir e ressaltam a importância da Investigação Temática para a 

identificação de demandas espaço-temporais não levadas em consideração pelas agendas 

de pesquisa dos países latino-americanos.  

Em suma o que se está defendendo é a construção de uma cultura de participação 

para que possa ocorrer a superação da dicotomia existente entre concepção e execução, 

teoria e prática, produção e consumo, ou seja, da situação opressora em que somente 

alguns pensam, restando aos demais apenas dar prosseguimento a modelos de sociedade 

pensados em realidades diferentes, externos as reais necessidades da população  e 

direcionados a atender os interesses de segmentos dominantes em uma sociedade 

capitalista. Para Auler e Delizoicov (2015):  

 

Esta “pseudoparticipação”, ou a impressão de estar participando, ocorre 

sempre após a definição do essencial: após a definição do currículo nas 
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escolas, após a definição da agenda de pesquisa (das políticas públicas, 

por exemplo, para a ciência e tecnologia), após o consumo/uso de 

produtos (cabe à sociedade reciclar), sem uma participação na discussão 

do que é produzido para consumir. Ocorre sem uma problematização 

da agenda de pesquisa capturada pela teoria da inovação, a serviço da 

lógica consumista, da obsolescência programada, geradora de 

insustentabilidade socioambiental (AULER; DELIZOICOV, 2015, p. 

290). 

 

Busca-se então uma maior democratização das decisões sobre Ciência e 

Tecnologia com vistas à superação da “cultura do silêncio” que, em uma sociedade 

tecnocrática encontrou o cenário propício para se desenvolver (AULER; DELIZOICOV, 

2006b). Mas, como há de se conseguir construir uma cultura de participação em uma 

sociedade capitalista, marcada por valores egocêntricos e mesquinhos, pela constante 

exploração do homem sobre o homem e pela completa subjugação deste a uma situação 

de opressão, silenciamento e opróbio? (MARX, 1971). 

Roso (2014, 2017) questiona algumas formas de conceber as relações CTS que 

não problematizam o sistema socioeconômico vigente e, em consequência disso, também 

deixam de problematizar a obsolescência programada, o consumismo e a degradação 

ambiental. Esses encaminhamentos em CTS estão alinhados a uma perspectiva da Ciência 

e da Tecnologia em seus moldes tradicionais que estão alicerçados na manutenção da 

ordem, do controle, da eficiência e do poder em uma sociedade capitalista.  

Em contrapartida, a formas menos críticas de conceber as relações CTS no 

contexto educacional, o autor aposta em uma perspectiva transformadora da Educação 

CTS e utiliza a noção de Tecnologia Social como aquelas tecnologias utilizadas de forma 

não tradicional desenvolvidas em contexto, que atendam a demandas sociais da 

população, além de não seguirem a lógica do mercado.  

Ao utilizar a ideia de existir desde formas ingênuas até maneiras mais críticas de 

compreensão das relações CTS, Roso (2017) sinaliza para a polissemia existente no 

campo, aspecto também identificado por outros autores da área (ZIMAN, 1980; 

SANTOS; SCHNETZLER, 1997; PEDRETTI; NAZIR, 2011; STRIEDER, 2012; 

STRIEDER; KAWAMURA, 2017). Essa teia imbricada de concepções e práticas 

variadas sobre CTS tem relação com o crescimento vertiginoso do campo, sua 

consolidação e expansão nos últimos anos (CACHAPUZ, et al., 2008; FREITAS; 

GHEDIN, 2015). 

Em sua tese, Strieder (2012) realiza o esforço teórico de mapear e caracterizar a 

diversidade de abordagens CTS no contexto brasileiro utilizando-se de levantamentos e 
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análises sucessivas da produção da área de Educação em Ciências, do estudo aprofundado 

de sociólogos, filósofos e epistemólogos da Ciência e dos pressupostos de Paulo Freire. 

A autora identifica três parâmetros da Educação CTS que sistematizam a polissemia desse 

campo de conhecimento, a saber: a racionalidade científica, o desenvolvimento 

tecnológico e a participação social. Esses parâmetros apresentam diferentes subníveis e, 

em maior ou menor grau, se relacionam aos propósitos educacionais a serem alcançados 

no cenário educativo, são eles: o desenvolvimento de percepções entre a realidade dos 

estudantes e seu contexto de vida, possibilitando a contextualização dos conhecimentos; 

o desenvolvimento de questionamentos sobre situações que se relacionam ao dia a dia 

dos estudantes ligadas aos rumos e implicações do desenvolvimento científico e 

tecnológico e; o desenvolvimento de compromissos sociais em que os estudantes 

desenvolvam competências e passem a atuar em sociedade buscando a solução dos 

problemas por meio da ação social engajada, visando a transformação da sociedade. Os 

parâmetros e propósitos da Educação CTS, embora sintetizem compreensões que vão de 

um nível mais ingênuo das relações CTS para um nível mais crítico, não apresentam 

hierarquia e, segundo a autora, devem ser entendidos como complementares, além de 

servirem a diferentes intenções e finalidades na Educação em Ciências. 

Dessa forma, existem diferentes maneiras de abordar as relações CTS no contexto 

brasileiro e a variedade de concepções e práticas que estão incluídos no “guarda-chuva” 

dos estudos CTS não poderia se dar de forma diferente, principalmente quando levamos 

em consideração que os elementos que compõem a tríade são demasiados complexos e 

nem sobre eles, mesmo se tomados de forma separada, conseguiríamos chegar a algum 

consenso fechado junto à comunidade científica ou à sociedade como um todo. Além 

disso, a polissemia existente no campo também está relacionada com a repercussão dessas 

discussões no cenário educativo, com os espaços possíveis de desenvolvimento das 

propostas que se relacionam com as distintas formas de apropriação teórico-

metodológicas dos pressupostos CTS (STRIEDER, 2012). 

As diferentes tentativas de renomeação por completo do campo de estudos CTS, 

como “Educação para a Cidadania”, “Educação para as Mudanças Climáticas”, 

“Educação para a Sustentabilidade” ou ainda propostas de adjetivação do termo CTS 

como a “Educação CTSA” (SANTOS; SCHNETZLER, 1997), CTS Transformado ou 

CTS numa perspectiva transformadora (ROSO, 2017) e a ideia de uma Educação CTS 

crítico-transformadora (ALMEIDA, 2018) refletem essa diversidade e alertam a nosso 

ver para uma imprecisão conceitual e terminológica dentro do campo de conhecimento. 
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Dentre essas nomenclaturas, destacamos para uma discussão mais pormenorizada 

a ideia de uma Educação CTSA que vem sendo utilizada com bastante frequência e de 

forma crescente no contexto nacional e internacional (ABREU; FERNANDES; 

MARTINS, 2009, 2013). 

 

2.3 Educação CTSA: um novo campo de estudos? 

 

Desde sua origem o Movimento CTS mostra-se intimamente relacionado aos 

movimentos ambientais (PEDRETTI; NAZIR, 2011) que questionavam as implicações 

do desenvolvimento científico-tecnológico para a natureza e a sociedade. O estado de 

degradação ambiental despertava um coletivo de pessoas formado por intelectuais e 

ativistas que questionavam as formas de produção de mercadorias do sistema capitalista 

e reivindicavam formas mais sustentáveis no sentido da diminuição dos conflitos e da 

melhoria da relação humanos-ambiente. 

Entretanto, para alguns autores, com o desenvolvimento do campo de estudos CTS 

e sua consequente repercussão nos processos educativos, curriculares e nas políticas 

públicas, embora as discussões ambientais ainda se fizessem presentes na área, estas 

foram negligenciadas ou simplesmente passaram a não receber a devida importância e 

ênfase quando comparadas à relevância concedida às relações entre Ciência, Tecnologia 

e Sociedade (VILCHES; GIL PÉREZ; PRAIA, 2011). 

De acordo com Pedretti et al. (2008) após a década de 1990 a denominação CTSA 

substituiu a utilização do termo CTS e passou a ser utilizada por vários autores da área. 

Para a autora, “Com sua ênfase nas conexões e no ambiente, a CTSA fornece uma 

perspectiva mais robusta para aprender sobre ciência” (PEDRETTI, et al., 2008, p. 957, 

tradução nossa). Na mesma direção, Martínez (2012, p. 22) afirma que CTSA seria uma 

denominação mais ampla e estaria “orientada ao aprofundamento da compreensão dos 

problemas socioambientais de ordem local e global e que são entrelaçados aos desafios 

adjacentes à crise ambiental”. Esses autores não pertencem ao contexto brasileiro e 

parecem compreender o Meio Ambiente de uma maneira mais integrada, não recaindo 

nos reducionismos comumente estabelecidos quando se trata das discussões ambientais 

no âmbito da Educação em Ciências. 

 Não obstante, a inclusão da letra “A” ao final da tríade CTS vem sendo criticada 

por outros autores que afirmam que essas discussões já vêm sendo contempladas nas 

pesquisas sobre CTS há bastante tempo. 
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Para Vilches, Gil Pérez e Praia (2011) se muitos criticam a inclusão do “A” 

referente ao Ambiente, a própria nomenclatura CTS também deveria ser objeto de 

questionamentos, uma vez que essas discussões também já não estariam incluídas na 

Educação Científica, em seus objetivos e pressupostos? 

Segundo esses autores a Educação CTSA representa um conjunto de esforços para 

aproximar pesquisadores que investigam a Didática das Ciências daqueles pesquisadores 

da área de Educação Ambiental, comunidades que estiveram separadas durante muito 

tempo, mas que apresentam muitos pontos de convergências no que concerne à formação 

para a cidadania e à busca pela melhoria da Educação Científica. Na verdade, a Educação 

CTSA vem para trazer à tona e resgatar as discussões sobre Educação Ambiental que se 

fizeram presentes desde o momento em que o movimento CTS surgiu, tendo em vista que 

essas discussões podem tomar outros rumos que nem sempre estão voltados ao debate 

ambiental (SANTOS, 2007). 

Contudo, a adjetivação dos campos de conhecimento deve ocorrer para dar 

destaque a dimensões que foram negligenciadas ao longo do tempo, fazendo-se 

necessário a explicitação do que e de qual lugar se está falando quando nos referimos 

aquele determinado campo do saber (LAYRARGUES, 2004; LOUREIRO, 2012). Temos 

observado experiências em que as denominações dos campos de conhecimento mudam 

por completo ou são propostas apenas o incremento de um ou outro termo, principalmente 

quando já se alcançou um nível extremo de concepções e práticas que reforçam a 

variedade conceitual, tornando-se uma linha de pesquisa polissêmica.  

Entretanto, Ricardo (2007) adverte que é preciso ter cautela quanto a isso, sendo 

necessário considerar que as reais soluções para os problemas que estamos vivenciando 

não estão nas palavras utilizadas e estas podem encobrir muitas deficiências, além da 

possibilidade de perda de foco. 

Além disso, a análise conceitual da tétrade CTSA, não vem sendo objeto de 

investigação dos trabalhos na área, e aqueles trabalhos que realizam uma comparação 

entre CTS e CTSA por meio de levantamentos bibliográficos não identificaram diferenças 

significativas com relação ao uso desses termos pelos pesquisadores (ABREU; 

FERNANDES; MARTINS, 2009, 2013; STRIEDER, 2012). 

Para além da dimensão teórica, estamos certos de que há um espaço social de 

disputa, de contestação e afirmação que cria necessidades de novas denominações no 

campo de estudos CTS. Disputa-se o tempo inteiro por prestígio e posição social, 

reconhecimento acadêmico, espaço de fala, aprovação de projetos, dentre outras 
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motivações, que não se esgotam à contribuição para uma melhor compreensão da 

realidade (BOURDIEU, 1996). 

 Esse debate tem gerado uma série de dúvidas, confusões teóricas e reducionismos 

entre os pesquisadores da área que têm se revertido na imprecisão terminológica dentro 

do campo de estudos CTS. Resta-nos problematizar quais são os limites, potencialidades 

e perspectivas dessa denominação, se seus discursos são convergentes e em que medida 

se diferenciam dos estudos que se filiam à nomenclatura usual. Outros questionamentos 

estão ligados às possibilidades de relação da perspectiva CTSA com a Educação 

Ambiental e em que sentido a integração entre eles pode contribuir para enriquecer a 

práxis pedagógica. Essas perguntas constituem o ponto de partida dessa dissertação. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa de caráter exploratório- 

descritivo. A pesquisa qualitativa é também chamada de naturalista, visto que possibilita 

a análise da realidade a partir do universo dos significados, dos valores, das atitudes e das 

crenças dos sujeitos, não desprezando suas particularidades e, além disso, permitindo uma 

maior aproximação entre o pesquisador e o objeto de estudo (MINAYO, 2001; 

GÜNTHER, 2006).   

De acordo com Minayo (2001) a pesquisa qualitativa estuda aspectos bastante 

particulares da investigação científica, por fazerem parte do campo social e das relações 

entre os sujeitos, não utilizando explicações provenientes da operacionalização de 

variáveis matemáticas, como o faz a pesquisa quantitativa. Além disso, preocupa-se muito 

mais com o processo do que com o produto e centra sua atenção nos sujeitos, na maneira 

como se relacionam e compreendem as coisas e na forma como constroem suas 

explicações para as questões propostas (MARCONI; LAKATOS, 2013). 

 Quanto aos objetivos gerais, a pesquisa é de caráter exploratório-descritivo, pois 

descreve as características do fenômeno a partir do estudo, análise e interpretação de 

aspectos da realidade pouco explorados e ainda não investigados de maneira suficiente 

pelas pesquisas da área, podendo contribuir com a construção de conhecimentos 

inovadores sobre o objeto de estudo (GIL, 2010a).  

Trata-se ainda de uma Pesquisa Bibliográfica que se caracteriza pelo estudo de 

fontes secundárias já produzidas e tornadas públicas como revistas, jornais, audiovisuais, 

artigos científicos, teses, dissertações, livros, dentre outros, cuja análise sistemática 

possibilita ao pesquisador ter acesso a um amplo leque de informações, muitas vezes 

encontradas de maneira dispersa nos diferentes materiais disponíveis (GIL, 2010b). Esse 

tipo de pesquisa tem como objetivo dar condições para que o pesquisador se aproxime de 

tudo aquilo que já foi elaborado sobre o tema que lhe interessa pesquisar, permitindo-lhe 

ir além do que está dado e suficientemente descrito, na direção de novos aportes teórico-

metodológicos sobre o objeto de estudo, ressignificando-o (MARCONI; LAKATOS, 

2013). 

Existem diferenças entre a revisão de literatura e a Pesquisa Bibliográfica, visto 

que enquanto a primeira deve estar presente em toda pesquisa acadêmica, a segunda 

representa um tipo de pesquisa caracterizado por um conjunto de procedimentos 

utilizados de forma ordenada que, de maneira sistemática, considera o objeto de estudo 
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em relação à teoria que lhe dá sentido e que, portanto, vai além de um estudo teórico ou 

da simples discussão entre os autores, revestindo-se de intencionalidades ao buscar 

soluções para o problema de pesquisa proposto (LIMA; MIOTO, 2007).  

A Pesquisa Bibliográfica apresenta flexibilidade durante o processo de 

investigação, uma vez que o pesquisador sempre pode voltar aos dados e aperfeiçoá-los 

ou até reformulá-los, a depender da necessidade da pesquisa, sem que isso signifique falta 

de rigor metodológico, uma vez que é importante que o pesquisador retorne aos objetivos 

e procedimentos propostos ao longo do percurso investigativo, analisando todo o processo 

epistemológico para contemplar as mudanças que podem ter ocorrido ao longo da 

pesquisa (LIMA; MIOTO, 2007). Para as autoras, a Pesquisa Bibliográfica: 

 

É um movimento incansável de apreensão dos objetivos, de observância 

das etapas, de leitura, de questionamentos e de interlocução crítica com 

o material bibliográfico que permite, por sua vez, um leque de 

possibilidades na apreensão das múltiplas questões que envolvem o 

objeto de estudo (LIMA; MIOTO, 2007, p. 44). 
 

Nesse sentido, realizar uma Pesquisa Bibliográfica não é uma tarefa fácil como 

alguns pensam, pelo contrário, envolve um constante ir e vir da teoria aos dados, 

revelando um compromisso notório com a construção do conhecimento por parte do 

pesquisador que deve revisitar constantemente os procedimentos metodológicos e as 

fontes utilizadas, sempre que for necessário ao alcance de uma melhor aproximação da 

realidade (LIMA; MIOTO, 2007). 

 

3.1 Etapas da Pesquisa Bibliográfica 

 

Assim como toda pesquisa, a Pesquisa Bibliográfica apresenta etapas que, de 

acordo com Gil (2010a), não devem ser entendidas como uma sequência rigorosa, mas 

como uma possibilidade de desenvolver pesquisas dessa natureza, quais sejam: a) escolha 

do tema. Trata-se da etapa inicial, em que o pesquisador escolhe o assunto que tem 

interesse em pesquisar com base nos estudos que realizou até o momento; b) levantamento 

bibliográfico preliminar. É um estudo exploratório que tem como objetivo situar o 

pesquisador acerca do tema escolhido, para que este aprofunde seus conhecimentos sobre 

o assunto e tenha condições de formular um problema de pesquisa claro e preciso; c) 

formulação do problema. Nessa etapa ocorre a delimitação do problema de pesquisa que 

deve apresentar relevância teórica e prática, sendo formulado a partir da reflexão crítica 
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sobre o tema em estudo, podendo ser reformulado ao longo do desenvolvimento da 

pesquisa; d) elaboração do plano provisório sobre o assunto.  Etapa em que ocorre a 

construção de um plano provisório de pesquisa que apresenta a estrutura básica do 

trabalho e a sequência lógica das partes que o comporão para que o pesquisador tenha 

uma visão ampla do conjunto da obra; e) identificação das fontes; f) localização das 

fontes e; g) obtenção do material. Etapas em que ocorre a escolha e identificação do 

material a ser estudado, se este poderá ser encontrado em bibliotecas ou por meio 

eletrônico, por exemplo, e como serão descritos para facilitar sua localização. Em nosso 

caso, optamos por analisar artigos presentes em periódicos disponibilizados online 

selecionados a partir do sistema de busca presente em cada periódico e em livros da área 

disponíveis eletronicamente ou impressos. Para facilitar a identificação do material, 

realizamos a codificação destes de modo a facilitar sua localização, processo que será 

descrito de forma específica em cada seção dos resultados; h) leitura do material. Essa 

etapa deve ser realizada com o objetivo de recolher informações, analisa-las e relacioná-

las com o problema da pesquisa. 

Ainda de acordo com Gil (2010a), a leitura do material bibliográfico envolve, por 

sua vez, quatro etapas sucessivas que não devem ser entendidas de forma rígida e 

estanque, uma vez que podem assumir inclusive outra sequência, são elas: 1) leitura 

exploratória, caracterizada por ser uma leitura de reconhecimento, em que o pesquisador 

observa se o texto em questão é relevante para a pesquisa. Para que isso seja feito é 

necessário que o pesquisador tenha um conhecimento aprofundado sobre o assunto que 

investiga; b) leitura seletiva, que representa uma leitura mais aprofundada que a anterior, 

em que o material que interessa à pesquisa é selecionado, levando-se sempre em 

consideração seus objetivos. Pode-se também, após uma leitura prévia do material, 

retornar a ele buscando respostas para perguntas que surgem no decorrer do processo; c) 

leitura analítica, é a etapa em que o pesquisador organiza e ordena as informações 

presentes no material bibliográfico, buscando soluções para o problema de pesquisa. Se 

caracteriza pela leitura completa da obra ou do texto, em que ocorre a identificação de 

palavras-chave e das ideias mais representativas dos parágrafos. Em seguida essas ideias 

são dispostas em ordem de importância e articuladas com outras ideias ali presentes de 

forma que sejam categorizadas. Posteriormente ocorre a sintetização das ideias, processo 

de recomposição do todo que foi fragmentado para a análise pormenorizada de suas 

partes, eliminando aquilo que é secundário e destacando as ideias principais e; d) leitura 

interpretativa, que é uma leitura mais complexa, em que o pesquisador procura relacionar 
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os dados que encontrou com o problema da pesquisa, mas não se detém neles, analisando-

os de forma mais ampla e integrada a outros saberes, realizando no dizer de Salvador 

(1986) um processo de síntese integradora. 

 De acordo com Lima e Mioto (2007) durante o processo em que o pesquisador 

investiga soluções para o seu problema de pesquisa, este pode utilizar-se de um 

instrumento que permita localizar nas fontes, aspectos importantes da investigação. Esse 

instrumento necessariamente precisa estar integrado aos objetivos e aportes teóricos da 

pesquisa, permitir um exame minucioso do material a ser utilizado e ser preenchido após 

a análise de cada obra separadamente. O instrumento ou roteiro de leitura também pode 

ser adaptado e reformulado ao longo do processo de pesquisa, permitindo uma análise 

mais apurada do objeto de estudo. 

 Dessa forma, além de seguirmos nessa dissertação, dentro do possível, as etapas 

propostas por Gil (2010) que configuram toda Pesquisa Bibliográfica, desde a escolha do 

tema até o processo de leitura do material selecionado, elaboramos um instrumento para 

direcionar nossas leituras e realizamos sínteses sucessivas de aproximação e 

reaproximação com nosso objeto de estudo, promovendo um movimento de convergência 

entre as partes e criando possibilidades para a emergência do todo que é sintetizado em 

contribuições para os campos da Educação Ambiental e da Educação CTS, especialmente 

no âmbito da Educação em Ciências. Essas etapas serão descritas a seguir. 

 

3.2 O caminho da pesquisa: a escolha do material bibliográfico 

 

Situamos nossa Pesquisa Bibliográfica em duas aproximações complementares: 

uma aproximação sistemática e não sistemática. Na aproximação sistemática 

selecionamos e analisamos a produção científica sobre CTS e CTSA e suas vinculações 

ao Meio Ambiente e a Educação Ambiental. Do ponto de vista não sistemático, 

aprofundamos teoricamente em trabalhos e obras de autores cujas ideias balizam as 

discussões existentes em ambos os campos aqui investigados.  Apresentamos a seguir 

como se deu a seleção dos livros e artigos escolhidos segundo alguns critérios elencados 

pelos autores. 

Já o caminho metodológico que envolve a escolha e seleção dos eventos e 

periódicos da área de Educação em Ciências e Educação Ambiental será apresentado na 

seção pertinente, dado o seu caráter específico relacionado aos objetivos propostos em 

cada seção dos resultados. 
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3.2.1 Seleção de livros e pesquisas recentes e de base 

 

O processo de seleção de livros e artigos de base10 se deu de forma livre e 

intencional. Foram selecionados autores dos campos aqui estudados e de diferentes áreas 

do conhecimento que consideramos importantes nessa pesquisa. Dessa forma, 

selecionamos livros de educadores ambientais como Loureiro (2012), Reigota (2009) e 

Dias (2004), pesquisadores que lançaram as bases da Educação Ambiental no Brasil, 

estabelecendo seus pressupostos, características e perspectivas, além de situar esse campo 

do conhecimento em uma perspectiva mais ampla ligada ao movimento ambientalista no 

mundo. Na área da Educação Ambiental também foram estudadas uma série de artigos 

pioneiros que caracterizam e dão identidade a esse campo do saber, além de pesquisas 

mais recentes como a tese de Lorenzetti (2008) e Torres (2010). 

 No campo da Educação CTS focamos nosso estudo em Bazzo, Von Linsingen e 

Pereira (2003), Santos e Schnetzler (2010), Martínez (2012), Chrispino (2017) e nos 

primeiros artigos que lançaram os pressupostos e características da área no contexto 

brasileiro a exemplo de Santos e Mortimer (2002). Os autores supracitados realizaram 

grandes contribuições para a área, principalmente quando levamos em consideração que 

existem poucos livros sobre CTS no Brasil. Além desse material estudamos as teses de 

Roso (2017), Strieder (2012) e Auler (2002). 

Realizamos também leituras nas áreas de Sociologia, Filosofia e Epistemologia da 

Ciência e da Educação em geral, estudando autores como Marx (1971), Kuhn (1998), 

Fourez (1995), Latour e Woolgar (1997), Morin (2003), Bourdieu (1996, 1998) e Freire 

(1989, 2005).  

Nossa intenção com a leitura desses trabalhos foi a de obter o máximo de 

informação possível sobre os campos de conhecimento aqui analisados, desde um ponto 

de visto mais interno, relacionado à natureza da Ciência, da Tecnologia, da Sociedade e 

do Meio Ambiente até uma dimensão mais externa ligada às repercussões dessas ideias 

no meio social e suas relações com outras áreas do saber. Partimos do entendimento de 

que a origem dos campos da Educação Ambiental e da Educação CTS estão relacionados 

                                                             
10 Consideramos como material de base àqueles que contribuíram para lançar os fundamentos teórico-

metodológicos dos campos investigados. Nestes trabalhos podem ser encontrados definições, 

características e pressupostos das áreas de estudo que são postos em evidência, uma vez que são materiais 

pioneiros ou que marcaram a origem das linhas de pesquisa, acompanhando seu desenvolvimento. É 

evidente que dado o limite temporal de uma pesquisa de dissertação, alguns autores também importantes, 

não compõem a lista. 
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a estudos sociológicos, filosóficos, epistemológicos e pedagógicos que lançaram as bases 

de sustentação para as premissas defendidas em ambos os campos.  

 Nesse sentido, acreditamos que o estudo desse material contribuiria para o 

aprofundamento da nossa compreensão sobre os objetos que investigamos, para que 

pudéssemos tecer relações mais asseguradas e capazes de colaborar para o fomento de 

uma convergência integradora e crítica entre eles. 

A fundamentação teórica advinda dessas leituras já foi objeto de discussão nos 

dois primeiros capítulos dessa dissertação. A seguir discutimos acerca da ferramenta 

analítica utilizada para o estudo sistemático dos artigos levantados nos periódicos e 

eventos das áreas de Educação Ambiental e Educação CTS no contexto da Educação em 

Ciências. 

 

3.3 Ferramenta para analisar as informações: a Análise Textual Discursiva 

 

Para o estudo aprofundado de cada artigo utilizamos a Análise Textual Discursiva 

(ATD) de Moraes e Galiazzi (2011), procedimento metodológico que se situa entre duas 

abordagens de análise textual: a análise de discurso e a análise de conteúdo. A ATD é 

uma ferramenta analítica que possibilita um processo de construção e reconstrução do 

conhecimento, de fragmentação e integração das informações ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa.  

Durante os processos de análise dos dados, o pesquisador deve aprender a 

conviver com a incerteza, o medo e a insegurança, ao tempo em que adquire a experiência 

necessária à sua formação, sendo esse um processo de idas e vindas, de um retorno 

incansável às informações buscando atribuir-lhes significado, organizá-las de forma 

coerente e interpretá-las, realizando sínteses sucessivas na direção de uma compreensão 

mais ampla, articulada e integrada sobre o fenômeno que investiga (MORAES; 

GALIAZZI, 2006). “O mestrando que trabalha com a análise textual discursiva não tem, 

ao início, uma visão clara e completa do processo todo, necessitando movimentar-se nele 

como quem navega construindo o mapa enquanto avança” (MORAES; GALIAZZI, 2006, 

p. 120).  

Esse processo não deve desconsiderar as subjetividades do pesquisador, muito 

pelo contrário, suas ideias de mundo, valores e crenças são valorizadas e, a partir desse 

conjunto de saberes não neutros, mas constitutivos de sua essência, o pesquisador em 

íntima relação com seu objeto de estudo, confere sentido e originalidade aos fenômenos 
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que investiga, de sorte que suas análises sobre a realidade são únicas e tendem a trilhar 

caminhos diferentes e particulares de acordo ao que lhe interessa pesquisar (MORAES, 

2003; MORAES; GALIAZZI, 2006).  

Segundo Moraes e Galiazzi (2006), essa compreensão da atividade da pesquisa 

contribui para um novo entendimento do que venha a ser Ciência, ao negar a ideia da 

neutralidade científica e seus aportes dicotômicos e lineares, pautados em regras 

estanques e estabelecidas de antemão. Possibilita ainda que o objeto de pesquisa seja 

compreendido sob vários ângulos e que, nesse processo, o pesquisador se transforme 

durante o trabalho árduo de análise dos textos, exercitando sua criatividade e estando 

aberto ao novo.  

 A ATD, de acordo com Moraes e Galiazzi (2011), apresenta três etapas básicas: 

1) unitarização, em que ocorre a desconstrução do corpus, fragmentando-o em unidades 

de análise; 2) categorização, em que essas unidades de significado são relacionadas e 

agrupadas por suas semelhanças; e; 3) comunicação, em que as categorias produzidas em 

processo de indução ou dedução possibilitam uma nova compreensão das partes e do todo 

de sorte que o todo nunca será apenas a mera soma das partes, entretanto, constituirá a 

emergência do novo e das possibilidades criadoras.  

Em todo esse processo, o pesquisador necessita compreender-se como autor de 

seus textos e estar atento aos insights e “flashes de luz” que iluminam esporadicamente 

sua pesquisa. Ademais é preciso ter claro que as criações mais originais incidem sobre 

aqueles que não têm medo do novo e adentram na aventura da descoberta científica 

(MORAES; GALIAZZI, 2011). 

A ATD foi escolhida como ferramenta para a análise dos dados, porque permite 

uma menor rigidez no processo de construção das categorias e possibilita ao pesquisador 

uma análise subjetiva que vai além do que está aparente nos dados, revelando as 

verdadeiras intenções presentes no discurso. Ela possibilita também que uma mesma 

unidade representativa possa ser utilizada em diferentes categorias de acordo com os 

sentidos que esta consegue expressar (MORAES; GALIAZZI, 2011).  

Dessa forma, para guiar o nosso olhar durante o processo de análise dos textos, 

estabelecemos algumas questões norteadoras definidas antes e durante a análise do 

corpus. Essas funcionam como um roteiro, um instrumento analítico que nos ajudará a 

perceber nosso objeto de estudo em seus diferentes ângulos e, ao mesmo tempo, 

identificar elementos que sinalizam as respostas para nossos questionamentos de 

pesquisa.  
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3.3.1 Roteiro de leitura dos trabalhos  

 

Elaboramos um instrumento (Quadro 1) para direcionar a investigação do material 

bibliográfico, isto é, funciona como um roteiro de leitura (LIMA; MIOTO, 2007).  Esse 

instrumento está diretamente relacionado aos objetivos propostos nessa pesquisa e, ao 

longo do processo de análise, foi sendo remodelado e adaptado sempre que necessário 

para que tivéssemos uma aproximação mais coerente com nosso objeto de estudo. O 

roteiro só foi utilizado para subsidiar a análise dos artigos publicados nos periódicos e 

eventos. Cada um deles está direcionado a buscar respostas comuns ou específicas para 

cada questão de pesquisa. 

O roteiro está dividido em duas partes: a primeira contém um bloco de categorias 

sobre o que chamamos de natureza semântica, visto que permitem o estudo e a 

interpretação dos enunciados e palavras presentes nos textos, os significados que estes 

expressam e a segunda, que contém categorias de natureza estrutural, voltadas a forma 

como o texto se organiza, em que contexto foi desenvolvido, qual a linha de pesquisa 

adotada, dentre outros.  

Para facilitar a seleção, organização e interpretação das ideias presentes em cada 

artigo, as frases e parágrafos contendo unidades de significado que interessavam à 

pesquisa foram realçadas com cores diferentes, conforme exposto no Quadro 1, de modo 

que essas unidades fossem facilmente identificadas e posteriormente agrupadas em 

categorias semelhantes. Ao longo do processo, as questões norteadoras presentes no 

roteiro de estudo, foram sendo validadas à medida que conseguiam abranger ou não o 

objeto de estudo e suas múltiplas particularidades. Quando as questões não davam conta 

do objeto de estudo eram aperfeiçoadas ou substituídas por outras, de forma a repetir todo 

o processo de análise. 

O roteiro de leitura foi aplicado em cada material bibliográfico de maneira 

independente e após a análise este foi preenchido na íntegra a partir das informações 

coletadas. Não necessariamente seguimos a ordem disposta no roteiro, até porque essas 

informações se encontravam dispersas em várias partes dos textos analisados, entretanto, 

cada categoria presente no roteiro foi considerada durante o processo de análise, mesmo 

que seus núcleos de sentido estivessem ausentes no material analisado. 

O Quadro 1 contém o roteiro de leitura utilizado para a análise dos trabalhos que 

se denominam CTSA. Utilizamos algumas questões que permitissem explorar o texto, 

buscando as reais intenções dos autores ao utilizarem a perspectiva CTSA ao invés da 
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sigla CTS, além de categorias que permitissem selecionar informações sobre os sentidos 

atribuídos ao Meio Ambiente, à Educação Ambiental e suas relações com a Educação 

CTS. 

 

Quadro 1. Roteiro de Leitura dos trabalhos que se denominam CTSA. 

CATEGORIAS DE NATUREZA SEMÂNTICA 

1 Breve resumo do texto 

2 Os autores diferenciam CTS de CTSA? 

3 Qual sentido é atribuído ao Meio Ambiente? 

4 Existe no texto alguma relação com a Educação Ambiental? 

5 Qual vertente da Educação Ambiental pode ser identificada? 

6 O que tem de Educação Ambiental em CTSA? 

7 Que sentidos são atribuídos a perspectiva CTSA? 

8 Como usam CTSA em comparação à CTS? 

9 Que ênfase é dada a perspectiva CTSA em relação a outros aspectos da pesquisa? 

CATEGORIAS DE NATUREZA ESTRUTURAL 

1 Gênero da pesquisa 

2 Linhas de pesquisa 

3 Metodologia 

4 Modalidade da Educação/ Nível de Ensino 

5 Área de Concentração 

6 Temática ambiental trabalhada 

Fonte: elaboração própria. 
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4. OS “LUGARES” DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO MEIO AMBIENTE NA 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE CTSA: INTERFACES, SENTIDOS E 

PERSPECTIVAS 

 

Neste capítulo realizamos a análise dos trabalhos que se filiam explicitamente à 

Educação CTSA nas principais revistas e eventos da área de Educação Ambiental e 

Educação em Ciências no período de 2010-2016. Nossa intenção com esse levantamento 

não foi abarcar a totalidade do conhecimento existente nas pesquisas, muito menos 

esgotar o assunto, entretanto, procedemos à análise das pesquisas de forma particular, 

procurando revelar na essência dos trabalhos unidades de significado presentes no 

discurso dos pesquisadores que marcam sua opção pela perspectiva CTSA, os sentidos 

atribuídos ao Meio Ambiente e a Educação Ambiental, os “lugares” que estes ocupam 

nessas discussões, bem como as possibilidades de interfaces entre a Educação Ambiental 

e a Educação CTS. 

Para verificar os motivos, pressupostos e interesses que marcam a escolha dos 

pesquisadores pela perspectiva CTSA ao invés de CTS, bem como o sentido que atribuem 

a Educação Ambiental e ao Meio Ambiente, evidenciado pela letra “A” ao final da 

tétrade, elencamos as seguintes questões problematizadoras: que sentido é atribuído ao 

Meio Ambiente nas pesquisas sobre CTSA? O que existe de Educação Ambiental em 

articulação com CTSA? Qual vertente da Educação Ambiental está presente? Os 

trabalhos diferenciam CTS de CTSA? E qual é a ênfase dada à perspectiva CTSA em 

relação a outras linhas e objetivos de pesquisa existentes? 

Essas perguntas são algumas possibilidades de problematização do tema em 

questão, que podem contribuir para explicitar como os pesquisadores vêm se apropriando 

dessas ideias ao filiarem suas pesquisas no âmbito das relações CTSA e, além disso, 

colaboram para esclarecer se de fato há ou não necessidade de acrescentar o termo 

“Ambiente” à tríade CTS. 

 

4.1 Seleção dos artigos nas fontes de dados 

 

Inicialmente no campo da Educação em Ciências foram selecionados os 

periódicos com Qualis A1 ou A2 na área de ensino. Já no campo da Educação Ambiental 

foram selecionadas as revistas com Qualis A1, A2 e B1, também na área de ensino, 
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levando em consideração que os periódicos de Educação Ambiental estão em processo 

de expansão e, em sua maioria, ainda são qualificados com Qualis B.  

Dentro desse critério de classificação, optamos por selecionar as revistas mais 

representativas da área de Educação em Ciências e Educação Ambiental no contexto 

brasileiro, com expressivo número de trabalhos publicados sobre as temáticas aqui 

discutidas. Essas revistas se constituem como importantes meios de divulgação das 

pesquisas produzidas no meio acadêmico; têm um número considerável de citações nas 

bases de dados; são amplamente reconhecidas pelos pesquisadores da área, além de na 

última avaliação da Capes (2017) terem sido classificadas com os estratos mais elevados 

da qualidade de produção acadêmica.  

Foram escolhidos também os dois eventos mais consolidados das áreas: o 

Encontro Pesquisa em Educação Ambiental (EPEA) e o Encontro Nacional de Pesquisa 

em Educação em Ciências (ENPEC). 

O recorte temporal 2010-2016 justifica-se devido ao fato de já haver pesquisas 

(ABREU; FERNANDES; MARTINS, 2009, 2013; COSENZA; MARTINS, 2011) que 

realizaram levantamentos da década de 1980 até 2009 em periódicos da área de Educação 

em Ciências relacionando CTS à CTSA ou Educação Ambiental à CTS. Embora esses 

trabalhos não objetivem realizar uma análise conceitual dos campos investigados, nesse 

momento consideraremos essas pesquisas como ponto de partida, pois nos dão indícios 

de como os campos de conhecimento parecem estar se estruturando ao longo do tempo, 

e nos permitem um aprofundamento teórico nessas discussões. 

Nesse sentido, partiremos do ano de 2010 buscando apresentar pesquisas recentes 

que fazem articulação entre esses campos de conhecimento e nos estenderemos até 2016, 

ano anterior à realização desse estudo, acrescendo também as pesquisas publicadas em 

periódicos e eventos da Educação Ambiental. Dessa forma, analisamos dentro do período 

considerado os seguintes periódicos: Investigações em Ensino de Ciências (IENCI); 

Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia; Ciência & Educação (C&E); 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC); Ensaio: Pesquisa em 

Educação em Ciências; Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemática; 

Revista Pesquisa em Educação Ambiental (REVIPEA); Revista Eletrônica do Mestrado 

em Educação Ambiental (REMEA); Educação Ambiental em Ação e; Ambiente & 

Educação: Revista de Educação Ambiental. Nesses periódicos, selecionamos as pesquisas 

que possuíam no título, resumo e/ou palavras-chave a sigla CTS, CTSA ou sua tradução.  
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Assim, na categoria CTS, incluímos todas as pesquisas nesse âmbito 

independentemente de sua filiação temática ou linha de pesquisa adotada. Na categoria 

CTSA, são incluídas todas as pesquisas que se autodenominam CTSA em vez de CTS. 

Após a leitura dos resumos foram selecionadas para a análise somente aquelas pesquisas 

que se filiavam explicitamente à perspectiva CTSA. 

 

4.2 Caracterizando a perspectiva CTSA nos eventos e periódicos  

 

No período de 2010 a 2016 foram publicados 6.540 artigos distribuídos nos 

periódicos e eventos das áreas de Educação Ambiental e Educação em Ciências que foram 

selecionados para o desenvolvimento desta pesquisa. Entre os dois eventos e dez 

periódicos pesquisados no período analisado, foram encontrados 144 artigos sobre CTS 

e 30 artigos sobre CTSA (Tabela 1). Das 30 publicações que se filiavam à perspectiva 

CTSA, seis pesquisas foram veiculadas em periódicos de Educação Ambiental, enquanto 

que 24 pesquisas foram veiculadas em revistas de Educação em Ciências e nos anais do 

ENPEC. No EPEA, não ocorreram publicações sobre CTSA dentro do período 

considerado. 

Tabela 1. Distribuição dos artigos sobre CTS e CTSA em periódicos e eventos de Educação 

Ambiental e de Educação em Ciências no período de 2010-2016. 

PERIÓDICO QUALIS 

Total de 

artigos 

publicados 

TOTAL DE ARTIGOS SOBRE 

CTS/CTSA 

CTS CTSA 

C&E A1 405 12 3 

Ensaio A1 248 6 0 

IENCI A2 118 5 0 

Alexandria A2 182 17 1 

RBPEC A2 223 6 3 

Amazônia A2 98 10 2 

ENPEC - 3526 75 15 

Ambiente & Educação B1 140 1 0 

REVIPEA B1 136 0 2 

REMEA B1 473 3 3 

Educação Ambiental em Ação B1 803 5 1 

EPEA - 286 3 0 

TOTAL - 6540 144 30 
Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

Considerando a quantidade total de pesquisas publicadas, percebe-se que são 

poucas as que tratam de CTS e CTSA no período considerado. É possível notar também 

que a perspectiva CTSA vem sendo assumida tanto por pesquisadores que publicam em 
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periódicos de Educação Ambiental quanto por aqueles que divulgam suas pesquisas em 

periódicos ou evento específico de Educação em Ciências. Entretanto, a pequena 

quantidade de pesquisas assumidamente CTSA em comparação com as que se 

denominam CTS mostra que, de maneira geral, essa denominação ainda vem 

conquistando espaço junto à comunidade de pesquisadores e permanece em processo de 

expansão e consolidação. Isso pode estar relacionado ao fato de que ainda não há certeza 

entre os pesquisadores, sobre em quais aspectos a Educação CTSA se diferenciaria da 

Educação CTS, permanecendo um quadro de indefinição e de imprecisão teórica a esse 

respeito. Além disso, ainda persistem resistências à utilização da nova nomenclatura, que 

no limite colocam em evidência as disputas e interesses presentes nesse campo científico, 

as relações de forças que lutam entre si pela representação do que pode ser considerado 

verdade nesse momento histórico (BOURDIEU, 1996). 

É preciso considerar também que as pesquisas nesse âmbito ainda são recentes na 

academia, uma vez que o primeiro artigo sobre CTSA publicado em um periódico no 

Brasil, data de 2006 (ABREU; FERNANDES; MARTINS, 2009, 2013).  

A partir deste momento, nos deteremos nas 30 pesquisas encontradas que fazem 

referência à CTSA. Entre essas pesquisas, três não foram consideradas para a análise, 

visto que uma delas não discute a perspectiva CTSA, que aparece apenas como um 

resultado da investigação desenvolvida (NASCIMENTO; REZENDE JUNIOR, 2010); 

outra adota o termo “CTS/CTSA” não se filiando especificamente a nenhuma das duas 

nomenclaturas (SOUZA; BRITO, 2015) e, por fim, a terceira pesquisa não pertence ao 

contexto brasileiro (REES, 2014). Dessa forma, restaram 27 pesquisas (Quadro 2) cujos 

autores explicitam sua opção em utilizar a perspectiva CTSA de forma evidente. Esses 

artigos foram sistematicamente lidos na íntegra.  

 

Quadro 2. Descrição dos trabalhos sobre CTSA encontrados em periódicos e eventos de Educação 

Ambiental e de Educação em Ciências no período de 2010-2016. 

Trabalho 

(T) 
Autor(es) / Ano 

Gênero das 

pesquisas 
Temática 

Nível de ensino/ 

Modalidade da 

Educação 

Linhas de 

pesquisa 

Periódico/ 

Evento 

T01 

Monteiro, 

Sánchez e 

Rodrigues (2012) 

Empírica Energia Nuclear - 
Percepção 

Ambiental 
REMEA 

T02 Boff et al. (2011) Empírica Lixo Ensino Médio 
Situação de 

Estudo 
REMEA 

T03 
Andrade et al. 

(2016) 
Empírica Agrotóxicos 

Ensino Médio 

Profissionalizante 

Questões 

Sociocientíficas  
REMEA 

T04 Reis et al. (2011) Empírica 
Mudanças 

Climáticas 
Formação Inicial 

Questões 

Sociocientíficas 
Alexandria 

T05 
Trópia et al. 

(2013) 
Teórica Água - 

Educação 

Ambiental 
REVIPEA 
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Trabalho 

(T) 
Autor(es) / Ano 

Gênero das 

pesquisas 
Temática 

Nível de ensino/ 

Modalidade da 

Educação 

Linhas de 

pesquisa 

Periódico/ 

Evento 

T06 
Proença, Oslaj e 

Dal Farra (2014) 
Empírica 

Espécies Nativas e 

Exóticas 

Ensino 

Fundamental 

Percepção 

Ambiental 
REVIPEA 

T07 
 

Ovigli (2011) 
Empírica Água 

Ensino 

Fundamental 
- 

Educação 

Ambiental 

em Ação 

T08 
Lopes; Carvalho 

(2013) 
Empírica 

Energia e 

Desenvolvimento 
Ensino Médio 

Questões 

Sociocientíficas 
RBPEC 

T09 
Paniagua et al. 

(2015) 
Empírica Energia Nuclear Ensino Médio 

Perspectiva 

Freireana 
ENPEC 

T10 
Ribeiro; Genovese 

(2015) 
Empírica Múltiplos temas Ensino Médio 

Ensino por 

Pesquisa 
C&E 

T11 
Silva; Carvalho 

(2012) 
Empírica 

Temática 

Ambiental 
Formação Inicial - C&E 

T12 
Carneiro; Silva 

(2011) 
Empírica - Formação Inicial - ENPEC 

T13 
Araújo; 

Formenton (2011) 
Empírica 

Fontes de energia 

automotiva 

Educação 

Profissional 
- ENPEC 

T14 
Pessoa; Santos 

(2015) 
Empírica Ambiente 

Educação de 

Jovens e Adultos 

(EJA) 

- ENPEC 

T15 
Ribeiro et al. 

(2011) 
Empírica Múltiplos temas Ensino Médio 

Ensino por 

Pesquisa 
ENPEC 

T16 
Santos et al. 

(2011) 
Empírica Energia 

EJA / Ensino 

Fundamental 

Perspectiva 

Freireana 
ENPEC 

T17 
Santos; Kato 

(2015) 
Empírica Nanotecnologia 

Ensino 

Fundamental 

Questões 

Sociocientíficas 
ENPEC 

T18 

Ferreira, 

Chrispino e 

Antonioli 

(2011) 

Empírica Poluição 
Ensino 

Fundamental 

Educação 

Ambiental 
ENPEC 

T19 Gonzalez (2011) Empírica Lixo Urbano Ensino Médio 
Educação 

Ambiental 
ENPEC 

 

T20 

 

Mion (2011) 

Empírica e 

de Revisão 

de 

Literatura 

Energia e 

Aquecimento 

Global 

Formação inicial 

e Continuada 

Professor 

Pesquisador/ 

Perspectiva 

Freireana 

ENPEC 

T21 
Andrade et al. 

(2015) 
Empírica Agrotóxicos 

Ensino Médio 

Profissionalizante 

Questões 

Sociocientíficas 
ENPEC 

T22 
Lopes et al. 

(2015) 
Empírica Agrotóxicos 

Ensino Médio / 

Formação 

Continuada 

Questões 

Sociocientíficas 
ENPEC 

T23 Pinto et al. (2013) Empírica 
Problemas 

Ambientais 
Ensino Médio 

Questões 

Sociocientíficas 
ENPEC 

T24 
Souza, Mesquita e 

Farias (2015) 

Revisão de 

Literatura 
- - - ENPEC 

T25 
Siqueira-Batista, 

et al. (2010) 
Teórica 

Nanociência e 

nanotecnologia 
- - C&E 

T26 
Lopes; Carvalho 

(2012) 
Empírica Agrotóxicos 

Formação 

Continuada 

Questões 

Sociocientíficas 
Amazônia 

T27 
Cavalcanti et al. 

(2011) 
Empírica Dengue Ensino Médio 

Educação 

Ambiental 
ENPEC 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

Começamos a análise classificando as pesquisas em teóricas, empíricas e de 

revisão de literatura. As pesquisas classificadas como empíricas são aquelas que, além da 

fundamentação teórica, descrevem procedimentos metodológicos de investigação e/ou 

intervenção junto a sujeitos, grupos sociais, instituições, comunidades etc. As pesquisas 

teóricas são os ensaios voltados a discutir pressupostos, características e perspectivas dos 

campos estudados, evidenciando o posicionamento do pesquisador. Já as pesquisas de 
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revisão de literatura são aquelas que buscam levantar discussões de autores sobre 

determinada temática ou realizam levantamento sistemático de pesquisas publicadas 

dentro de certo período nos diferentes meios de divulgação científica.  

Assim, constatamos 23 artigos de base empírica, dois teóricos, um de revisão de 

literatura e um que contempla dois gêneros: revisão e base empírica. As pesquisas 

empíricas têm prevalência sobre os demais gêneros de pesquisa. Isso pode remeter ao fato 

de os pesquisadores optarem por construir, em primeira instância, uma caracterização 

metodológica sobre a perspectiva CTSA, preocupando-se com as questões ligadas à 

prática e à intervenção propriamente dita.  

Entretanto, quase não houve pesquisas teóricas e nem de estado da arte no período 

considerado. A ausência das últimas é preocupante, tendo em vista que contribuem para 

situar os diferentes pesquisadores sobre o que vem sendo pesquisado num dado campo de 

conhecimento, apontando limites e possibilidades e tornando evidente a necessidade ou 

não de novas investigações. Já a pouca quantidade de pesquisas teóricas pode levar ao 

entendimento de que os pesquisadores compreendem que os pressupostos da perspectiva 

CTSA já estão postos no próprio campo CTS e que, portanto, essa nova denominação não 

carece de mais aprofundamentos teóricos; ou que estão utilizando essa denominação de 

forma aproblemática e sem o devido rigor analítico, aspectos que buscaremos 

compreender melhor no decorrer desta pesquisa.  

Conforme exposto no Quadro 2, identificamos nos trabalhos analisados uma 

variedade de linhas de pesquisa que, de diferentes maneiras, estão sendo articuladas com 

a perspectiva CTSA no âmbito da Educação em Ciências, quais sejam: Situação de Estudo 

(1), Educação Ambiental11 (4), Questões Sociocientíficas (8), Perspectiva Freireana (2); 

Ensino por Pesquisa (2), Percepção Ambiental (2) e Outros (2). Das 27 pesquisas 

analisadas, 21 utilizam a perspectiva CTSA associada a outras linhas de pesquisa. Isso 

revela as possibilidades de adequação e relação desse campo de conhecimento com outras 

linhas de pesquisas, teorias e metodologias presentes no cenário educacional. As 

temáticas ambientais trabalhadas também são diversas, com destaque para os temas 

“agrotóxicos” (4) e “energia” (6), que estão presentes em vários trabalhos.  

Com relação às pesquisas empíricas, percebemos que as discussões sobre CTSA 

perpassam diferentes modalidades da educação e níveis de ensino, abrangendo a 

                                                             
11 A linha de pesquisa Educação Ambiental, embora possa estar presente nos trabalhos sobre CTSA, foi 

discutida de forma central em quatro artigos, e esse é o motivo desta ser destacada juntamente com outras 

linhas de pesquisa. O mesmo ocorre com as Questões Sociocientíficas. 
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formação inicial e/ou continuada de professores de Ciências (T04, T11, T14, T20, T22, 

T26), o Ensino Fundamental (T05, T06, T07, T17, T18), o Ensino Médio (T02, T08, T09, 

T10, T15, T19, T22, T23, T27); a Educação Profissional (T21, T03, T13); a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) (T14, T16) e a Educação Não Formal (T01).  

 

4.3 CTS ou CTSA: sentidos e perspectivas 

 

Em um primeiro momento da análise, investigamos os sentidos atribuídos pelos 

pesquisadores aos termos “CTS” e “CTSA” e percebemos que estes estão sendo 

compreendidos e utilizados de quatro formas distintas: 

 

 Como sinônimos: palavras com mesmo significado, podendo ser substituídas 

sem comprometimento do sentido.  

 Como complementares: os termos são assumidos como diferentes em algum 

aspecto, de modo que pode ocorrer a alternância das abordagens de acordo 

com o assunto que está sendo discutido. Nesse caso, CTSA pode contribuir 

com discussões que se referem ao Meio Ambiente complementando a 

perspectiva CTS. 

 CTSA como evolução de CTS: a perspectiva CTSA, ao resgatar questões 

ambientais para as investigações sobre CTS, acaba superando essa perspectiva 

e ressignificando-a. 

 De forma aproblemática: não são explicitadas diferenças ou semelhanças no 

uso das denominações CTS e CTSA, nem justificativas de filiação a uma ou 

outra nomenclatura. 

 

No âmbito da primeira categoria, Como sinônimos, situamos os trabalhos T01, 

T07, T015, T016, T24, T25 e T26. Para exemplificar, em T01, os autores analisam a 

percepção socioambiental de um grupo de visitantes de uma exposição temporária sobre 

energia nuclear. Eles não explicitam os motivos pelos quais utilizam a perspectiva CTSA, 

dando a entender que fazem isso em termos de realçar aspectos ligados à questão 

ambiental. Além disso, entendem a perspectiva CTS como sinônimo de CTSA utilizando 

ideias de pesquisadores que falam sobre a primeira como se estivessem falando sobre a 

segunda, ou trazendo discussões relacionadas à origem do Movimento CTS como se 

tratassem da origem da perspectiva CTSA, como nos excertos abaixo: 
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As décadas de 1960 e 1970 são consideradas marcos do pensamento crítico, quando os 

movimentos contracultura e ambientalista trariam a noção dos limites ambientais do 

planeta e a necessidade de uma visão menos ingênua do conhecimento científico e 

tecnológico. Profundamente influenciado por este contexto, e pelas obras de Thomas Kuhn 

e de Rachel Carson, o pensamento CTSA nasce na comunidade científica [...] 

(MONTEIRO; SÁNCHEZ; RODRIGUES, 2012, p. 101). 

 

Santos (2008) aponta que a abordagem CTSA de caráter ‘reducionista’, ao contrário da 

‘ampliada’, se camufla muitas vezes como de enfoque social tendo, entretanto, o intuito de 

capacitar indivíduos a mensurar custos e benefícios para tomada de decisões, ou seja, a 

formação para o ‘discurso consciente’, ‘consumo exigente’ ou ‘saídas tecnológicas’ 

(MONTEIRO; SÁNCHEZ; RODRIGUES, 2012, p. 110). 

 

Percebe-se que não há uma distinção por parte dos autores quanto ao significado 

dos termos utilizados dentro de uma linha teórica consistente, e tal fato pode servir para 

reforçar reducionismos e contribuir para a imprecisão terminológica dentro do campo de 

estudo, com palavras e termos utilizados aleatoriamente e de forma não problematizada. 

Além disso, essas situações podem reforçar a polissemia existente no campo 

(STRIEDER; KAWAMURA, 2017), apresentando lacunas no discurso sobre a gênese 

das perspectivas e sua repercussão no contexto sócio histórico a qual foi construída.  

No âmbito da segunda categoria, CTS e CTSA como complementares, situamos os 

trabalhos T02, T05, T08, T14, T18, T22, T26 e T27. Destacamos a pesquisa realizada por 

Trópia et al. (2013) que, à luz da Educação Ambiental e da perspectiva CTSA, analisam 

um recurso didático utilizado para a avaliação da saúde de rios e lagoas, destinado a 

estudantes do Ensino Fundamental. Os pesquisadores apostam na complementariedade 

entre as perspectivas CTS e CTSA, tendo em vista a importância que as discussões 

socioambientais assumiram no contexto educativo: 

 

No campo das discussões em educação, o enfoque CTS foi apropriado a partir da década 

de 1980 e, de acordo com Invernizzi e Fraga (2007), foi no processo de adaptação das 

pesquisas em CTS para o ensino de ciências que a sigla aumentou uma letra, o ‘A’ (de 

CTSA) referente ao ambiente. Apesar de não negar que o enfoque CTS já contemplava a 

questão ambiental, o enfoque CTSA ‘vem resgatar o papel da educação ambiental (EA) 

do movimento inicial de CTS’ (SANTOS, 2007, p. 1) e corresponde à ‘importância 

crescente que a dimensão sócio-ambiental [sic] vinha conquistando no sistema de ensino 

através da Educação Ambiental’ (INVERNIZZI; FRAGA, 2007, p. 2). (TRÓPIA et al., 

2013, p. 80). 
 

Nessa mesma direção, Pessoa e Santos (2015) investigam os sentidos atribuídos a 

Meio Ambiente por professores da EJA. As autoras recorrem a uma alternância de termos: 

ao tratar especificamente de questões relacionadas a temáticas ambientais, utilizam 
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CTSA, mas, quando o assunto é genérico, envolvendo outras discussões, utilizam CTS. 

Contudo, a perspectiva CTSA é assumida mais incisivamente, ocorrendo com maior 

frequência ao longo das discussões, conforme explícito nos excertos: 

 
Nesse texto, apresentaremos na sequência aspectos da abordagem CTS que são congruentes 

com a pesquisa que está em processo, considerações sobre a metodologia e uma análise de 

um trecho de uma entrevista com uma docente do CEEJA em que se aborda um dos aspectos 

discutidos nas abordagens CTSA, no caso a contextualização (PESSOA; SANTOS, 2015, 

p. 3). 

 

O trabalho como professora coordenadora que busca incentivar os docentes a trabalhar o 

Currículo oficial de forma contextualizada, como por exemplo, por meio de temas sociais 

e situações reais (SANTOS, 2007, p. 6) num enfoque CTSA poderá ser facilitado pelo 

estudo do ‘lugar’ do entorno da escola e com um olhar para o socioambiental, contribuindo 

assim para a produção de práticas que tragam novos sentidos para todos (PESSOA; 

SANTOS, 2015, p. 7). 
 

Percebemos pela via da complementariedade entre as denominações CTS e CTSA 

certo grau de distinção entre essas perspectivas, com uma complementando o que está 

ausente ou não tão bem considerado na outra, no que diz respeito à dimensão ambiental 

e às aproximações com a Educação Ambiental.  

Com relação à terceira categoria, CTSA como evolução de CTS, situamos os 

seguintes trabalhos T06, T09, T19 e T23. Entre eles, destacamos o trabalho T09, em que 

os autores desenvolvem um projeto sobre energia nuclear com alunos do Ensino Médio, 

investigando o impacto das atividades didáticas propostas, considerando a perspectiva 

CTSA. Os autores inserem algum nível de distinção entre essas duas nomenclaturas, com 

a perspectiva CTSA representando uma evolução da perspectiva CTS, conforme exposto 

a seguir: 

 

Em sua pesquisa Solbes & Vilches (2004) observaram uma evolução no sentido do 

chamado enfoque CTSA para o ensino médio de ciências, considerado por muitos como 

um desdobramento do enfoque CTS (AIKENHEAD, 2003) com ênfase localizada, 

principalmente, no aspecto ambiental. Segundo essa perspectiva, ao estudarem ciências, os 

estudantes devem desenvolver competências no sentido de realizarem avaliações sobre 

riscos e impactos ambientais causados pelos desenvolvimentos científicos e tecnológicos 

em situações do dia a dia (PANIAGUA et al., 2013, p. 3). 
 

Essa mesma compreensão pode ser percebida no trabalho de Pinto et al. (2013), 

que traz a ideia de que a perspectiva CTSA representaria uma ampliação ou evolução da 

perspectiva CTS: 
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Nas duas últimas décadas novos estudos em currículos na educação básica e no ensino 

superior passaram a ter influências da chamada Educação em Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA), que se mostra como evolução dos Estudos em Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS), sendo que estes últimos tiveram grande “ressonância” a 

partir de literaturas internacionais, de expoentes como Glen Aikenhead, Joe Salomon, John 

Ziman entre outros [...] (PINTO et al., 2013, p. 2). 
 

Como podemos perceber, a perspectiva CTSA seria um desdobramento da 

perspectiva CTS e constituiria a sua superação ou evolução12. Nesse sentido, utilizar a 

denominação CTSA seria optar pelo que há de mais novo e completo nesse campo de 

estudo, levando a uma compreensão ampliada dos fenômenos científicos, tecnológicos, 

sociais e ambientais, fugindo de simplismos ou reducionismos. Entretanto, sabemos que 

os campos sociais não se constituem por processos cumulativos e evolucionistas, 

existindo na verdade disputas constantes pela legitimação do pensamento, relações de 

forças que se aproximam ou distanciam, complementam ou antagonizam, conservam ou 

transformam as estruturas sociais (BOURDIEU, 1996). 

Com relação aos trabalhos que utilizam CTSA de forma aproblemática (T03, T04, 

T11, T13, T17, T20, T21), percebemos que os pesquisadores não explicam ou tornam 

evidente que sentidos têm atribuído ao termo. Temos percebido que essas pesquisas 

utilizam a perspectiva CTSA apenas para realçar ou justificar o trabalho com alguma 

temática ambiental. O termo pode fazer parte da discussão ao longo do texto, entretanto, 

assume papel secundário na pesquisa à medida que não são explicitados seus sentidos, 

pressupostos ou características. Cuidar da clareza e rigor analítico em pesquisas 

científicas serve para evitar polissemias, confusões conceituais ou, até mesmo, o uso 

inapropriado de termos. “Não se trata de defender nominalismos, mas de cuidar da clareza 

e abrangência do que falamos” (GATTI, 2012, p. 34).  

Algo semelhante a isso está relacionado à ênfase conferida à perspectiva CTSA 

em comparação com outras linhas ou tendências de pesquisa. Identificamos cinco 

trabalhos (T13, T03, T17, T21, T04) que dizem considerar a perspectiva CTSA em suas 

investigações utilizando-a apenas como elemento figurativo ou pano de fundo, ou seja, 

fazendo menção à perspectiva em partes isoladas da pesquisa ou, ainda, conferindo a ela 

um papel secundário em comparação com outras linhas de pesquisa. Em contrapartida, 

todos os demais trabalhos analisados nesta pesquisa têm CTSA como eixo estruturante, 

o que significa que discutem em alguma medida Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

                                                             
12 A ideia de evolução, mesmo que em sentido mais amplo, também pode ser encontrada em Pedretti e Nazir 

(2011). 
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Ambiente no decorrer do texto, ainda que privilegiando alguma dimensão em específico, 

ou não considerando suas complexas inter-relações. Contudo, cabe problematizar em que 

medida essas discussões de fato consideram o Meio Ambiente, elemento utilizado como 

fator de diferenciação entre as denominações CTS e CTSA.  

Diante dos resultados encontrados, nos parece ser possível afirmar que vêm sendo 

atribuídos diferentes sentidos à perspectiva CTSA, sugerindo mudanças no trato dessas 

questões desde as pesquisas de Abreu, Fernandes e Martins (2009, 2013), em que os 

pesquisadores afirmam não haver diferenças significativas quanto aos objetos e interesses 

dessas denominações. Strieder (2012), ao analisar trabalhos sobre CTS presentes em 

periódicos da Educação em Ciências, também afirma que as pesquisas que utilizavam a 

sigla CTSA faziam alusão tanto à CTS quanto à CTSA optando pelo termo “CTS/CTSA”, 

situação pouco encontrada no período considerado nesse levantamento. 

 

4.4 Os “lugares” da Educação Ambiental na perspectiva CTSA 

 

Como vimos no Capítulo 1, as concepções ambientais estão diretamente 

relacionadas à maneira como é concebida a Educação Ambiental, campo de 

conhecimento historicamente voltado ao estudo do Meio Ambiente. A Educação 

Ambiental constitui atualmente um campo polissêmico formado por uma série de 

vertentes que foram sendo construídas e apropriadas de formas diversas pelos sujeitos em 

geral e essas vertentes podem ser agrupadas em duas macrotendências ampliadas: a 

Educação Ambiental Conservacionista e a Educação Ambiental Crítica (GUIMARÃES, 

2004; LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

A Educação Ambiental Conservacionista se fundamenta em ações ecológicas que 

visam minimizar ou atenuar os efeitos antrópicos sobre a natureza, produzindo 

modificações setoriais na sociedade. Nessa perspectiva, os sujeitos apresentam uma visão 

ingênua e romântica da realidade, fazendo com que a preocupação da atividade educativa 

resida na busca por mudanças comportamentais individuais, pela preservação e cuidado 

com a natureza e pelo equilíbrio ecológico (LOUREIRO, 2004; LAYRARGUES; LIMA, 

2014).  

Já a Educação Ambiental Crítica é revolucionária por essência, buscando inserir 

os sujeitos em um processo de construção consciente de sua própria história e não os 

adequar à estrutura societária imposta. Nessa tendência, são explicitados os mecanismos 

de dominação existentes na sociedade, bem como os atores sociais que legitimam 
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ideologias, desenvolvem políticas e disseminam práticas opressoras. Os problemas 

ambientais são enfrentados não apenas no âmbito de seus efeitos, mas na instância em 

que estão sendo produzidos. Os indivíduos são considerados em sua coletividade, sendo 

incentivada a luta social organizada (LOUREIRO, 2012). 

Entendemos que a Educação Ambiental Crítica integrada à Educação CTS Crítica 

pode contribuir para que temáticas socialmente relevantes e questões ambientais sejam 

tratadas sob o ponto de vista da complexidade, ampliando os olhares para o Meio 

Ambiente e suas múltiplas partes constitutivas. Nesse sentido, considerando que, para 

Santos (2007), a perspectiva CTSA vem resgatar o papel da Educação Ambiental no 

movimento inicial de CTS, retemos a nossa análise na seguinte questão: o que tem de 

Educação Ambiental nas pesquisas sobre CTSA? 

Passamos, assim, a analisar os “lugares” que a Educação Ambiental ocupa na 

perspectiva CTSA, percebendo que ela pode aparecer de maneira superficial em CTSA, 

ou seja, podem ser feitas algumas menções ao termo, ou a outros conceitos que o 

remetam, sem a problematização desse campo cujos pressupostos se encontram diluídos 

no texto, conforme está explicitado em vários trabalhos (T02, T03, T04, T07, T08, T09, 

T10, T12, T14, T15, T16, T17, T21, T23, T25). 

A Educação Ambiental ou seus pressupostos também podem aparecer de forma 

embasada nos trabalhos de CTSA (T01, T05, T06, T11, T18, T19, T27); nesse caso, são 

citados teóricos da área, aspectos sócio históricos do campo, além de suas aplicações nas 

diversas esferas da sociedade como no cenário educativo. Pode tratar-se ainda de uma 

abordagem pertinente, sensível e crítica da realidade socioambiental ou assumir um viés 

reducionista, reprodutor e conservador dessa realidade a depender da vertente da EA 

adotada. 

Nas demais pesquisas (T13, T20, T22, T24, T26), não conseguimos identificar 

elementos ou ideias que remetessem à Educação Ambiental ou ao Meio Ambiente, pois 

em muitas delas esses termos estão ausentes.  

Dessa forma, nos trabalhos que tratam a Educação Ambiental de forma embasada, 

analisamos a vertente da Educação Ambiental presente. Identificamos que dois trabalhos 

(T06, T27) se enquadram em uma tendência conservacionista da Educação Ambiental e 

do Meio Ambiente. A compreensão reinante está relacionada a mudanças atitudinais e/ou 

comportamentais dos indivíduos; preservação ambiental; aos problemas que acometem a 

natureza; aos efeitos da ação antrópica; cuidados com a flora, fauna e elementos abióticos; 

equilíbrio dos ecossistemas etc. No T06, por exemplo, encontramos o seguinte excerto: 
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Diante da máxima que indica o conhecer para preservar, o currículo do ensino fundamental 

precisa contemplar a dimensão envolvida na questão da biodiversidade nativa, 

proporcionando que sejam conhecidas as espécies que se encontram no entorno da escola e 

da comunidade. Ao priorizar o conhecimento de espécies nativas, tanto da flora e fauna, 

contribuímos para o maior respeito pela ecologia local, valorizando as vivências diretas 

com o ambiente natural e chamando a atenção para a valorização de espécies da fauna e da 

flora da região (PROENÇA; OSLAJ; DAL FARRA, 2014, p. 54-55). 
 

Percebe-se no texto a ideia do conhecimento e da preservação como causa e efeito, 

o que pode levar à compreensão de que basta os indivíduos conhecerem a natureza para 

preservá-la, o que não é necessariamente verdade. Assim, sob a ótica de uma Educação 

Ambiental Conservacionista são colocados em pauta aspectos técnicos e naturais sem a 

devida problematização da ordem social dominante. 

Enquadrando-se em uma perspectiva Crítica da Educação Ambiental, 

encontramos cinco trabalhos (T01, T05, T11, T18, T19) em que é possível perceber a 

preocupação em evidenciar as causas que geram as problemáticas ambientais; situando o 

Meio Ambiente como um campo social formado por atores que lutam pela hegemonia 

desse campo; considerando o ser humano como um sujeito sócio historicamente 

determinado e construtor da própria história e utilizando autores que seguem a tradição 

crítica da Educação Ambiental. Nesse sentido, a Educação Ambiental se trata de uma 

educação política, uma vez que “[...] reivindica e prepara os cidadãos e as cidadãs para 

exigir e construir uma sociedade com justiça social, cidadanias (nacional e planetária), 

autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza” (REIGOTA, 2009, p. 14). 

Para exemplificar, destacamos excertos presentes em T01: 

 

Para Lima (2002), o processo de Educação Ambiental que não busque alterar os padrões 

de distribuição de poder, riqueza, conhecimento, informação e de acesso aos recursos 

naturais e tecnológicos não pode ser reconhecido em sua autenticidade e legitimidade 

(MONTEIRO; SÁNCHEZ; RODRIGUES, 2012, p. 103). 

 

Ao encontro desta consideração, Lima (2002) e Loureiro (2006) entendem que o processo 

educativo da Educação Ambiental crítica deve ser uma ferramenta mais ampla, e que não 

se restrinja a escolhas racionais, mas contribua a um projeto coletivo que mobilize na 

direção da mudança política (MONTEIRO; SÁNCHEZ; RODRIGUES, 2012, p. 110). 

 

Dessa forma, pensar e atuar criticamente em Educação Ambiental é entender o 

Meio Ambiente como um campo social formado por atores que lutam incansavelmente 

pela hegemonia do campo, transmitindo visões de mundo, valores e crenças e, 
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simultaneamente, produzindo forças capazes de segregar, individualizar e dicotomizar, 

para que finalmente possa haver dominação (BOURDIEU, 2005). 

À luz das análises feitas até aqui, compreendemos que há possibilidades reais de 

uma produtiva interface entre a Educação Ambiental e a Educação CTS, cujos interesses 

de pesquisa têm por objeto comum o Meio Ambiente em seus diferentes aspectos. Assim, 

importa-nos problematizar: que sentidos os pesquisadores atribuem ao Meio Ambiente 

na perspectiva CTSA? Passamos, portanto, a analisar as concepções ambientais presentes 

nos trabalhos quando essas discussões remetem a assuntos relacionados ao Meio 

Ambiente e/ou a temáticas socioambientais. 

 

4.5 Os sentidos do Meio Ambiente na perspectiva CTSA 

 

Percebemos que a maioria dos trabalhos que utiliza CTSA não confere ao Meio 

Ambiente a mesma importância dada às discussões referentes aos outros elementos da 

tétrade. Entretanto, quando o Meio Ambiente aparece nas pesquisas, vem carregado de 

sentidos diversos, agrupados aqui em quatro categorias: 

 

 Meio Ambiente natural: compreensão reducionista e ingênua, na qual o Meio 

Ambiente é considerado como se fosse apenas natureza. Aqui predomina uma 

ideia romantizada de um Meio Ambiente que necessita ser preservado, cuidado 

e protegido. Essa concepção é denominada por Reigota (2010) como 

naturalística, pois prevalecem discussões que tendem a ressaltar apenas os 

aspectos naturais do Meio Ambiente desconsiderando as outras dimensões que 

o constituem. 

 Meio Ambiente impactado: compreensão que associa o Meio Ambiente a 

problemáticas ambientais, relacionadas a impactos e ameaças antrópicas. Nessa 

concepção, podem ser levados em consideração aspectos tecnológicos, 

científicos e naturais, entretanto, os aspectos naturais são privilegiados, podendo 

também ser ressaltadas ações de intervenção buscando solucionar ou mitigar os 

problemas encontrados.  

 Meio Ambiente multidimensional: compreensão integrada do Meio Ambiente, 

que é considerado em suas múltiplas dimensões constitutivas. O Meio 

Ambiente, nesse caso, é compreendido de forma complexa a partir de uma visão 
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integrada dos processos ecológicos, científicos, tecnológicos, culturais, 

políticos, históricos e econômicos que determinam a realidade socioambiental. 

 Meio Ambiente oculto: não são oferecidos elementos suficientes para a 

caracterização de como os sujeitos atribuem sentido a esse meio. Isso porque os 

conceitos e as discussões que remetem a ele podem estar ocorrendo de forma 

aproblemática e obscura, além do termo “Meio Ambiente” nem mesmo estar 

presente nos textos.  

 

Essas categorias não obedecem a uma hierarquia, tampouco podemos considerar 

que existe a “melhor” concepção para o Meio Ambiente. Na verdade, essas diferentes 

compreensões constituem uma rede de representações ambientais que pode servir a 

diferentes propósitos no cenário educacional e fora dele. Além disso, em muitos 

momentos essas compreensões podem se justapor, convergir ou divergir nos discursos 

dos sujeitos. 

No âmbito da primeira categoria, Meio Ambiente natural, se enquadra o trabalho 

(T02) em que os autores Boff et al. (2011) desenvolvem uma situação de estudo 

mobilizando professores da escola e da universidade, bem como estudantes em formação 

inicial com o objetivo de construir um currículo integrado considerando a perspectiva 

CTSA. Os autores trabalham especificamente com o tema “lixo” discutindo aspectos 

ligados ao consumo e destino dos resíduos produzidos pelas pessoas. Quando se referem 

ao Meio Ambiente, está presente a ideia de que este precisa ser preservado e cuidado, 

remetendo a uma concepção naturalística: 

 

No entanto, o processo de produção e desenvolvimento da SE [Situação de Estudo]: 

Ambiente e Vida: o Ser Humano nesse Contexto, envolvendo professores em formação 

inicial e continuada, na modalidade triádica e estudantes de ensino médio constituiu-se 

em um espaço privilegiado de apropriação de conhecimentos, habilidades, valores 

sociais, atitudes e competências voltadas para a preservação do meio ambiente (BOFF et 

al., 2011, p. 318-319). 
 

Em Gonzalez (2011), essa concepção ambiental também está presente. A 

pesquisadora analisa a intervenção sobre lixo urbano realizada por estudantes de 

licenciatura em Química no Ensino Médio, cuja proposta se fundamenta na Educação 

Ambiental e nas inter-relações de CTSA. No artigo, encontramos a seguinte afirmação: 

 

A preocupação com o lixo no colégio tornou-se um transtorno ainda maior, quando a escola 

passou a fornecer merenda aos estudantes o que aumentou consideravelmente os resíduos 
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no interior da mesma. Identificamos, então, que o contexto era propício para o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas que possibilitassem aos educandos a 

apropriação de conhecimentos e valores, além do desenvolvimento de atitudes necessárias 

para proteger e melhorar o meio ambiente, uma das finalidades da educação ambiental 

(EFFTING, 2007). (GONZALEZ, 2011, p. 2). 
 

Nos excertos anteriores, é notória a prevalência da compreensão de que o Meio 

Ambiente precisa ser preservado em seus aspectos puramente naturais. Ressaltamos que 

o Meio Ambiente também constitui a natureza, entretanto, não pode ser reduzido a ela. 

Nessa visão romantizada e reducionista são normalmente desconsideradas as demais 

dimensões que fazem parte da complexidade ambiental (REIGOTA, 2009). 

Na segunda categoria, Meio Ambiente Impactado, se enquadram a maioria dos 

trabalhos aqui analisados (T03, T04, T06, T07, T08, T09, T10, T13, T15, T16, T17, T18, 

T19, T21, T23, T25)13. Para evidenciar as semelhanças entre esses trabalhos com relação 

ao significado que conferem ao Meio Ambiente, destacamos a pesquisa de Santos e Kato 

(2013) que explora o tema “nanotecnologia” com alunos do Ensino Fundamental numa 

perspectiva CTSA utilizando-se de questões sociocientíficas. Ao longo da pesquisa, 

percebemos que a Tecnologia assume uma posição central em relação às demais 

dimensões da tétrade. O Meio Ambiente não é realçado e não assume centralidade na 

investigação. Quando esse termo aparece, acaba sempre sendo relacionado aos impactos 

que a Ciência e a Tecnologia podem gerar apenas à dimensão natural que o constitui: 

 

A tecnologia é importante em vários setores como da indústria, cosméticos, informática, 

alimentação, e na medicina. Alguns exemplos do seu uso estão no desenvolvimento de 

combustível, no uso de transgênicos, para prevenirmos doenças, antes mesmo delas se 

manifestarem, no rejuvenescimento das células (antiidade) entre outros. Apesar desses 

benefícios, podemos expor os riscos causados ao meio ambiente, como o desenvolvimento 

de armas químicas, toxidade e desenvolvimento de câncer entre outros. Enfim, o avanço da 

tecnologia para a nanotecnologia e seu uso são importantes para a humanidade? Ou trazem 

riscos para o ambiente e para a espécie humana? Devemos investir nessas pesquisas? 

(SANTOS; KATO, 2013, p. 3-44).  

 

                                                             
13 É interessante notar que os trabalhos T18 e T19 foram enquadrados anteriormente na vertente crítica da 

Educação Ambiental, e em contrapartida, nessa seção, se situam na categoria que expressa uma visão 

reducionista de Meio Ambiente, como natureza impactada. Tal situação somente é possível de ocorrer, 

quando coexistem um conjunto de compreensões ambíguas sobre a realidade socioambiental nos sujeitos, 

que se expressam no texto de diferentes maneiras e com graus variados de intensidade, a depender das 

situações contextuais em que os mesmos estão sendo inseridos. Tais concepções se distanciam, aproximam, 

complementam e divergem no imaginário social, criando determinadas disposições para a prática (KIST; 

FERRAZ, 2010; LUZ; PRUDÊNCIO; CAIAFA, 2018). 
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Concepção semelhante pode ser encontrada em Andrade et al. (2016), que 

desenvolvem uma pesquisa no âmbito da Educação CTSA, com uma professora e 

estudantes do Ensino Médio profissionalizante de um município da Bahia, 

implementando uma sequência didática numa abordagem sociocientífica sobre 

agrotóxicos: 

 

Segundo Soares e Porto (2012), os agrotóxicos agem no ambiente de duas formas: 

acumulam-se na biota e contaminam água e solo. [...]. Ainda, uma importante consequência 

dos agrotóxicos na biota e no solo tem relação com a polinização. Em especial, abelhas 

polinizadoras têm sido afetadas pelos agrotóxicos, o que tem graves consequências sobre a 

qualidade e a quantidade de alimentos disponíveis no planeta, por cumprirem importante 

papel de manter a resiliência dos ecossistemas (STEFFAN-DEWENTER; POTTS; 

PACKER, 2005). (ANDRADE et al., 2016, p. 174). 
 

Percebe-se que nesses trabalhos existe uma ênfase na atividade antrópica 

colocando o ser humano como um ser que age de forma antropocêntrica, desestruturando 

ecossistemas e causando toda sorte de desequilíbrios. Nessa compreensão, a humanidade 

faz parte do Meio Ambiente e suas transformações têm contribuído para o estado atual de 

crise civilizatória que vivenciamos (DIAS, 2004; LOUREIRO, 2004). 

Não podemos negar que a quantidade expressiva de trabalhos nessa categoria pode 

ser uma resposta aos anseios presentes na gênese da própria perspectiva curricular CTS. 

O livro Silent Spring, da bióloga Rachel Carson, foi uma obra que repercutiu como uma 

das centralidades do Movimento CTS devido à denúncia ao modelo desenvolvimentista 

e ao forte impacto ambiental das décadas de 1950 e 1960, principalmente pelo uso do 

DDT. Características históricas que reforçam a concepção de um Meio Ambiente 

estritamente impactado.  

Na terceira categoria, Meio Ambiente Multidimensional, se situam alguns 

trabalhos (T01, T05, T11, T12 e T14). Destacamos o artigo de Pessoa e Silva (2011) que 

apresenta as compreensões de licenciandos em Ciências Biológicas sobre as relações 

CTSA no âmbito de uma disciplina de Geologia ofertada no respectivo curso. Esses 

autores centram sua análise no Meio Ambiente e mantêm-se nessa direção ao longo de 

toda a pesquisa. Ocorrem também relações com a Sociedade e a Ciência, entretanto, não 

são exploradas possibilidades de discussões no âmbito da Tecnologia. Nos excertos a 

seguir, podemos identificar essa compreensão ambiental: 

 

Da mesma forma ao se observar a paisagem típica da depressão periférica de São Paulo 

chamou-se a atenção para aspectos outros que ampliam e contextualizam os conteúdos 
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geológicos em sua relação com o homem [...].Tal prática aponta a viabilidade de se tratar 

o ambiente de uma forma mais complexa pelo fato de situar os conteúdos científicos em 

suas imbricações com alguns dos aspectos que entram em sua produção e que interagem 

com os objetos sobre os quais as ciências naturais como a geologia e a biologia se 

debruçam (PESSOA; SILVA, 2011, p. 9-10). 

 

Em outros momentos do campo já citados nesse trabalho também foi possível perceber a 

relação que se buscou fazer com as condições políticas, econômicas e sociais que são 

constitutivas da dinâmica ambiental como, por exemplo, quando se fez o levantamento dos 

problemas ambientais numa área devastada transformada em aterro e num outro ponto 

quando se falou do uso e ocupação do solo. Nas aulas ministradas em sala de aula alguns 

aspectos de natureza sócio-político-econômica também foram citados, o que facilitava o 

entendimento de conteúdos científicos como desmoronamento e perda de inúmeras vidas 

em áreas de riscos, nascentes de rios quase tocadas pelo asfalto de loteamentos de alto 

padrão, relação entre diamantes da África do Sul e apartheid, etc. (PESSOA; SILVA, 2011, 

p. 11). 
 

O trabalho de Silva e Carvalho (2012) também explicita essa concepção integrada 

para o Meio Ambiente, investigando as compreensões de licenciandos em Física sobre a 

temática ambiental. Nesse sentido, o trabalho mostra-se bastante coerente com a 

perspectiva CTSA adotada, uma vez que ao longo do artigo o Meio Ambiente é 

considerado na tétrade, sendo bastante enfatizado, conforme é possível perceber nos 

excertos a seguir: 

 

Do mesmo modo, Moraes (2002), ao analisar as concepções dos cientistas sociais sobre a 

temática ambiental, destaca que uma parte desta é eminentemente tecnicista. Para o autor, 

concepções dessa natureza colocam em segundo plano a dimensão social da temática 

ambiental, ao diluírem as implicações políticas de seu manejo – como se as soluções 

técnicas não envolvessem decisões políticas, interesses, projetos, perspectivas conflitantes 

etc. (SILVA; CARVALHO, 2012, p. 370). 

 

Porém, o ambiente não é apenas físico, químico ou biológico, do mesmo modo que não é 

apenas social, histórico e econômico; a temática ambiental envolve o diálogo entre os 

saberes sistematizados e entre estes e os conhecimentos populares ou do senso comum. 

Nessa perspectiva, o ambiente é um campo de problematização do conhecimento (SILVA; 

CARVALHO, 2012, p. 381). 

 

Como vimos, nesses trabalhos está explícita uma compreensão mais complexa do 

fenômeno ambiental, de maneira a não destacar apenas o problema ou os aspectos da flora 

e da fauna aí existentes, mas entender a realidade de forma inter-relacionada, dinâmica e 

integrada. Assim, compreender o Meio Ambiente em sua multidimensionalidade significa 

percebê-lo integrado com todas as dimensões constitutivas da realidade que são condição 

para a existência da complexidade ambiental. Perceber o Meio Ambiente de forma 

integrada é considerar os aspectos sociais, científicos, tecnológicos, políticos, históricos, 
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culturais e ecológicos, não o reduzindo a apenas uma dessas dimensões (LUZ et al., 

2017). 

Finalmente na última categoria, Meio Ambiente Oculto, situamos os trabalhos T20, 

T22, T24 e T26. Nesses trabalhos, embora sejam discutidos assuntos e temas que 

obviamente também fazem parte do Meio Ambiente quando este é entendido em sua 

complexidade, as discussões desenvolvidas tomam direcionamentos que esvaziam o debate 

ambiental e acabam não situando os elementos trabalhados como imersos em um Meio 

Ambiente. A dinâmica socioambiental é desarticulada e as temáticas ambientais, quando 

trabalhadas, perdem o sentido que poderiam assumir quando inseridas em um contexto 

ambiental coerente. 

A convergência entre o aprofundamento teórico de obras selecionadas segundo 

critérios já evidenciados (aproximação não sistemática) aliado à análise detalhada de 

pesquisas sobre Educação CTS/CTSA em interface com a dimensão ambiental 

(aproximação sistemática) nos deu subsídios para que tecêssemos relações entre esses 

campos de conhecimento, investigando e sistematizando suas interfaces no âmbito da 

Educação em Ciências. 
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5. INTERFACES ENTRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A EDUCAÇÃO CTS 

NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: LIMITES E 

POSSIBILIDADES 

 

Ao longo dessa pesquisa, evidenciamos a situação de emergência planetária 

vivenciada atualmente, caracterizada por problemas socioambientais de toda ordem que 

extrapolam fronteiras geográficas, étnicas e políticas trazendo consequências em larga 

escala para os ecossistemas aquáticos e terrestres e para a vida humana nas diferentes 

sociedades.  

Discutimos que esses problemas têm sido gerados e intensificados pela atual 

forma de sociabilidade criada e mantida no sistema conhecido por capitalismo, cujas 

relações produtivas tem como principal valor o lucro e a multiplicação das riquezas 

daqueles que dominam os meios de produção e os bem fundamentais da existência 

humana. Esse atual sistema é marcado pelo aviltamento das relações entre a humanidade 

e dela com a natureza, tornando o trabalho, que deveria ser o momento fundante do ser 

social, a causa principal da sua alienação (LESSA; TONET, 2008).  

Nesse sentido, o desenvolvimento das forças produtivas não tem levado 

necessariamente ao bem-estar social para todos, muito pelo contrário, tem servido para 

aumentar as desigualdades entre ricos e empobrecidos repercutindo abruptamente na 

destruição da natureza. O fato é que o capitalismo está enfrentando uma profunda crise 

(DUARTE, 2000; TONET, 2002, 2009, 2014), em que o processo atroz de 

desumanização, subjugação e dominação do ser humano pelo ser humano tem chegado 

ao seu mais elevado nível, gerando implicações estruturais que, no limite, colocam em 

risco não só a existência humana, mas a vida no planeta como um todo. Isso além de 

evidenciar o fracasso desse atual sistema socioeconômico em solucionar os problemas 

enfrentados, revela seu sucesso explícito em intensificá-los. 

Esse contexto civilizatório traz consigo problemáticas altamente complexas, que 

não podem ser solucionadas pela via do caminho único, pelos regimes tecnocráticos ou 

saberes parcelados, mas pela união e interpenetração de conhecimentos que em conjunto 

podem oferecer possibilidades variadas de enfrentamento dos desafios presentes na 

contemporaneidade.  

Tal realidade multifacetada impõe a busca por saberes e práticas silenciados 

historicamente, porque foram vistos como não adequados a reprodução do capital 

(AULER, 2018). Tratam-se de valores ignorados pela ordem dominante que podem nos 



101 
 

oferecer outros caminhos; caminhos que nos mostrem que não precisaremos ficar presos 

a ótica do tempo linear, da produção e consumo desenfreado de mercadorias, da 

subjugação e extermínio do outro para a satisfação de interesses egoístas de acumulação 

de riquezas; e tantas outras barbaridades. 

Nossa trajetória de pesquisa no âmbito da Educação em Ciências tem nos 

mostrado, que a interface entre a Educação Ambiental e a Educação CTS constitui 

integração importante para encontramos respostas para os problemas impostos pela 

realidade em que vivemos.  

Considerando os percursos de surgimento, desenvolvimento e consolidação da 

Educação Ambiental e da Educação CTS, podemos afirmar que esses campos possuem 

mais similaridades do que diferenças, mais convergências que divergências, mesmo 

levando em consideração o fato de que durante muito tempo, seus pesquisadores pouco 

dialogaram no âmbito da Educação em Ciências no Brasil. 

No texto que segue, tecemos contribuições que colocam em diálogo alguns desses 

pesquisadores, suas ideias de mundo, convicções e formulações teóricas, postulando que 

estes defendem discursos semelhantes que podem enriquecer os processos educativos 

relacionados aos campos aqui investigados. O que nos guia nessa empreitada é a certeza 

de que estamos caminhando na direção da construção de um novo mundo que certamente 

perpassa pela transformação de nosso olhar sobre as coisas e, ao mesmo tempo pela 

criação de possibilidades, caminhos, estratégias, horizontes novos que ao contrário de nos 

paralisar diante das situações postas em nossos percursos, nos encoraja a continuar 

caminhando. Para isso não precisa pressa, apenas coragem. 

 

5.1 Educação Ambiental e Educação CTS como campos sociais: tensões, 

perspectivas e alianças 

 

Se existe uma verdade, é que a verdade é um lugar de lutas. 

Pierre Bourdieu 

 

A Educação Ambiental e a Educação CTS em suas múltiplas abordagens são 

campos de conhecimento relativamente autônomos, com uma história própria, 

pressupostos e características peculiares. Nesse sentido, algo que pode nos ajudar no 

desafio de integrar teórico-metodologicamente esses campos, contribuindo para a 

compreensão crítica de suas interfaces, são os estudos realizados por Pierre Bourdieu, 
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durante a segunda metade do século XX na França. Sua perspectiva relacional de 

construção da realidade, mostra que esta não apresenta uma dinâmica fechada, mas que 

se trata de um conjunto de relações tecidas coletivamente em cada período histórico, um 

cenário de disputas de sentidos do que vem a ser o real, dos critérios de verdade e 

legitimidade.  

Nesse momento interessa-nos, particularmente, a noção de campo social, capital 

(cultural, social, econômico e simbólico) e habitus, como categorias essenciais que 

permitem a percepção do espaço social em sua totalidade e particularidades. Para 

Bourdieu (1996) espaço social é o lugar constituído por um conjunto de posições sociais 

que se aproximam ou se distanciam umas das outras, cujas relações se constituem e são 

constituídas por diferentes campos.  

O campo social seria o espaço onde ocorrem relações entre forças que disputam 

entre si a hegemonia, legitimidade e o domínio das representações sociais. Existem 

variados campos identificados pelo tipo14 e volume de capital que seus membros 

possuem, expressos em relações de poder. Assim, há grupos que são caracterizados pela 

posse dos meios de produção, pelo poder financeiro que seus membros possuem (capital 

econômico); pelas relações com outros sujeitos presentes na sociedade, pelos contatos e 

influências exercidas (capital social); pelo acesso, produção e consumo de bens culturais 

como certificados escolares, informações e conhecimentos historicamente apropriados, 

gostos, preferências e comportamentos (capital cultural).  

Cada capital, quando é percebido socialmente por categorias da percepção, se 

converte em capital simbólico, por meio do qual os sujeitos são reconhecidos nas posições 

sociais que ocupam como naturalmente merecedores dos benefícios que possuem, o que 

faz com que essas posições não sejam questionadas, ao passo que se legitimam no âmbito 

das relações sociais. Assim, em cada campo, os sujeitos sociais lutam pela hegemonia dos 

discursos, das representações e das práticas, pela adaptação ou transformação das 

estruturas dominantes que dominam a produção dos bens simbólicos considerados 

legítimos numa dada cultura. Assim, “Cada campo de produção simbólica seria, então, 

palco de disputas – entre dominantes e pretendentes – relativas aos critérios de 

classificação e hierarquização dos bens simbólicos produzidos e, indiretamente das 

pessoas e instituições que os produzem” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p. 32). 

                                                             
14 Assim como existem vários campos sociais, também há para cada um deles diferentes tipos de capital 

que serão, de acordo com Bourdieu, sempre uma variação de quatro principais tipos, quais sejam capital 

cultural, social, econômico e simbólico (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009). 
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A dominação e reprodução cultural daí resultantes expressam um poder simbólico 

que só existe na medida em que é ignorado como tal, silenciado em relações de classes 

tidas como naturais, em posições sociais reconhecidas como superiores e pertencentes a 

grupos que podem gozar dos serviços oferecidos, enquanto outros são simplesmente 

excluídos dessa dinâmica (BOURDIEU, 1989). 

 De acordo com o autor, cada campo é relativamente autônomo e apresenta um 

conjunto de representações e práticas que lhes são inerentes e que, portanto, funcionam 

como fatores de distinção e de hierarquização das produções simbólicas construídas 

historicamente.  

Se contrapondo ao objetivismo e subjetivismo reinantes na época, o conceito 

desenvolvido por Bourdieu capaz de mediar a relação existente entre as estruturas sociais 

e a prática realizada pelos sujeitos é a noção de habitus que são estruturas estruturantes 

do mundo social capazes de organizar a maneira como os sujeitos percebem a realidade 

e, por conseguinte suas disposições para agir de uma ou de outra forma em um dado 

campo social, considerando uma variedade de práticas possíveis internalizadas ao longo 

de sua constituição como sujeitos. Tal percepção do real é constituída de maneira singular 

em cada indivíduo que a depender do campo em que esteja inserido terá tendência a 

determinados gostos, preferências e opções próprias do seu lócus social.  

Nessa perspectiva, o habitus é o elo que permite a relação interdependente entre 

objetividade e subjetividade; estrutura social, mente e corpo; indivíduo e coletivo, de tal 

forma que as estruturas objetivas por si só não determinam a formação do sujeito social; 

nem o sujeito social numa interpretação fenomenológica estanque é resultado pura e 

simplesmente da sua interpretação particular subjetiva, autônoma e consciente da 

realidade (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009). 

Nesse contexto, ao evidenciarmos que a Educação Ambiental e a Educação CTS, 

mais do que campos de conhecimento, se constituem como campos sociais, remetendo a 

categoria desenvolvida por Bourdieu, queremos expressar as relações de poder existentes 

dentro de cada área em particular e também dessas relações estabelecidas entre cada 

campo, as forças que seus membros exercem entre si, os jogos travados na luta pela 

legitimação das ideias, representações e práticas que buscam troféus de reconhecimento, 

prestígio e status social junto à comunidade de pesquisadores.  

Nesse cenário de intensas lutas estão sendo disputados financiamentos de projetos, 

delimitações de nichos de pesquisa, legitimidade e domínio pela representação de ideias 

nos centros universitários que, como vimos no capítulo 4, têm reverberado na criação de 
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variadas linhas de pesquisa associadas à perspectiva CTSA como Situação de Estudo, 

Questões Sociocientíficas, Educação Ambiental, Perspectiva Freireana, dentre outras, 

ligadas à diferentes temáticas no âmbito da Educação em Ciências. 

O que esse leque variado de linhas de pesquisa associadas à perspectiva CTSA 

representa? No nosso entender, essas diversidades de perspectivas teóricas constituem 

produções simbólicas que disputam entre si pela hegemonia do campo científico, ao criar 

distinções e estabelecer critérios sobre o que pode ser considerado verdade, sobre qual 

prática social pode trazer melhores resultados, sobre como deve se dar a percepção do 

real, ao passo que constroem suas próprias representações desse real, criando assim novos 

mundos (BOURDIEU, 1989). 

É fácil perceber também que os objetos de pesquisa investigados em cada campo 

são disputados historicamente. Um exemplo emblemático é a agenda de pesquisa relativa 

as questões ambientais. A Educação Ambiental, como o próprio nome sugere, desde o 

seu surgimento tem se dedicado ao estudo sistemático do Meio Ambiente, das relações 

sociais e naturais estabelecidas no contexto social, na dinâmica entre ser humano-natureza 

e nos processos culturais daí decorrentes. A Educação CTS, por sua vez, também 

apresenta vinculação com a questão ambiental desde sua origem e ao longo do tempo tem 

se dedicado a problematizar as complexas relações existentes entre a Ciência, a 

Tecnologia e a Sociedade.  

Como vimos, recentemente alguns pesquisadores do campo tem adicionado ao 

final da tríade CTS a letra “A” referente ao Ambiente, para dar destaque à dimensão 

ambiental tão importante no cenário de crise civilizatória vivenciada. Assim, fica evidente 

que vem sendo do interesse dos diferentes pesquisadores presentes em ambos os campos 

de disputarem entre si a hegemonia da representação social, a legitimação da verdade e o 

prestígio científico ao explicar a realidade socioambiental. 

Entretanto, não se disputam bem os troféus simbólicos presentes no campo 

ambiental, quando não se conhece as especificidades, limitações, avanços e perspectivas 

teórico-metodológicas presentes em cada área, ou seja, quando não se tem um habitus 

ambiental, um senso prático do jogo, só construído após vários anos de imersão naquela 

realidade. A análise presente em capítulo anterior, demarca a falta de comunicação 

histórica existente entre os pesquisadores da área de Educação CTS/CTSA e Educação 

Ambiental no contexto brasileiro, em que na primeira, a análise revela que pouco se 

avançou na compreensão do que é Meio Ambiente, qual seu lugar e papel no âmbito das 

relações sociais, persistindo visões mitificadas, ingênuas e que ainda confundem esse 
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meio com a ideia de natureza impactada. Enquanto na segunda, especialmente em sua 

vertente crítica e pós-crítica, devido sua vinculação estreita e indissociável com a questão 

ambiental, essa compreensão reducionista há tempos vem sendo problematizada entre os 

pesquisadores da área e o tema já debatido exaustivamente em livros, eventos, artigos, 

monografias, teses e dissertações. 

Auler (2018), em seu recente livro da área de Educação CTS, em que exibe nítida 

preocupação com os problemas socioambientais vivenciados atualmente numa sociedade 

capitalista, critica de maneira veemente a Educação Ambiental, como expressa o excerto 

a seguir: 

Em geral, a agenda educacional (educação ambiental) e agenda de 

pesquisa (desenvolvimento científico-tecnológico) são concebidas 

como duas dimensões incomunicáveis. [...] Enquanto a agenda de 

pesquisa está capturada pela lógica da obsolescência programada, 

sendo o crescimento constante das montanhas de lixo sinal de seu êxito, 

a agenda educacional está voltada, para reduzir, via reciclagem, o 

tamanho dessas montanhas. Porém seu fracasso é evidente. O que 

proponho consiste numa educação que vá muito além da reciclagem e 

problematize o essencial (AULER, 2018, p. 74). 

 

 Como está evidente no excerto, o autor expressa a ideia de que a Educação 

Ambiental se trata de um campo que tem se preocupado apenas com a pós-produção, com 

a mitigação de impactos ambientais, com a melhoria dos comportamentos e atitudes 

individuais, com processos de consumo e reciclagem do lixo, deixando de lado questões 

mais profundas relacionadas à ordem social dominante. Em seguida, o autor propõe uma 

educação que problematize a sociedade capitalista, os processos de produção da Ciência 

e da Tecnologia, o cerne dos problemas presentes nas agendas de pesquisa da área que o 

mesmo considera essencial. 

O autor parece desconhecer em seu texto, entretanto, que atualmente é impossível 

falar em uma Educação Ambiental genérica, homogênea e universal, pelo fato de que 

existem no contexto brasileiro diferentes educações ambientais e a educação que o mesmo 

se refere é a da vertente conservadora e pragmática. Se houvesse um maior 

compartilhamento de informações, conhecimentos e experiências entre esses campos, não 

haveria a necessidade de se caracterizar como saber essencialmente novo, discussões que 

também já foram iniciadas no âmbito da Educação Ambiental Crítica desde a década de 

1990, justamente o momento histórico em que a Educação CTS chega no Brasil. 

Dessa forma, enquanto a Educação CTS não chegou a aprofundar a dimensão 

ambiental presente no campo e em adjetivações recentes como a Educação CTSA, a 
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Educação Ambiental também não aprofundou sobre as discussões relativas, sobretudo, a 

Ciência e Tecnologia, dimensões que marcam a sociedade contemporânea. Tal 

constatação revela que há complementaridades entre os campos, cuja interface pode 

possibilitar uma aproximação muito mais coerente com as diferentes realidades a serem 

investigadas durante os processos de pesquisa, ou seja, propiciaria uma abordagem 

relacional, sensível, crítica e complexa do mundo social. 

Além das nítidas disputas sobre um mesmo objeto de pesquisa na busca pelo 

domínio das representações, ideias e práticas do campo científico, em que o acúmulo de 

capital cultural torna-se a dimensão de distinção mais notória, cada campo aqui 

investigado, tem se debruçado sobre especificidades de interesse que lhes são inerentes, 

dado seus percursos de desenvolvimento e peculiaridades históricas, de modo que uma 

articulação entre esses dois universos paralelos pode significar relações bastante 

importantes e úteis para a resolução de problemas em comum presentes na 

contemporaneidade. 

Nesse sentido, a Educação Ambiental e a Educação CTS são duas práxis genuínas, 

que no contexto brasileiro, se revestem de pressupostos teórico-metodológicos próprios 

voltados à percepção, investigação e explicação da realidade. Estamos tratando aqui de 

áreas de saber distintas que se desenvolveram de maneira independente e, ao mesmo 

tempo relacional, haja vista que o conhecimento não é algo desconectado da trama social 

e, portanto, não há saber que esteja dissociado de uma rede de outros conhecimentos. 

Ainda que as condições impostas realizem a fragmentação da realidade, sempre há algum 

elemento ou informação que realize esta função integradora. Assim, a autonomia e 

competição entre esses campos não significa um isolamento, até porque percebemos vias 

de complementaridades e semelhanças teórico-metodológicas no que tange às formas de 

conceber e praticar, criar, intervir e transformar. 

Evidentemente que existem relações entre os distintos campos do conhecimento 

fragmentados historicamente, entretanto, é preciso investigar qual a natureza dessas 

relações, identificar e sistematizar as possibilidades de integração e as diferentes formas 

de comunicação entre elas, o que pode contribuir para a construção/ressignificação de 

uma dada área mais ampla. 

Os elementos relacionais presentes entre a Educação Ambiental e a Educação CTS 

ainda não estão dados, sendo necessário explicitá-los desde o surgimento dos campos, 

acompanhando-os ao longo da história e dando sentido às suas práxis, criando novas 
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zonas de conexão mais integradas capazes de contribuir para a transformação da área de 

Educação em Ciências. 

Nesse sentido, por meio da investigação científica desenvolvida nessa pesquisa 

que envolveu aprofundamentos teóricos sucessivos e aproximações constantes com nosso 

objeto de estudo, tecemos paulatinamente o que estamos chamando de Núcleos de 

Articulação (NA) entre a Educação Ambiental e a Educação CTS (Figura 115), ou seja, 

trata-se de um conjunto de elementos centrais, pontos de intersecção, distintos e 

interdependentes em graus diversos que servem como eixo de articulação e integração 

entre eles. Os núcleos articuladores são os seguintes16: a) Históricos; b) Axiológicos; c) 

Teleológicos; d) Didático-curriculares; e) Políticos; f) Pedagógicos e; g) 

Epistemológicos. Associados a esses núcleos existem elementos circundantes, aspectos 

sociais, políticos, científicos e tecnológicos presentes em cada momento histórico, que se 

ramificam cada vez mais em uma teia de possibilidades de associação. Entretanto, seus 

limites não estão claramente definidos, criando zonas de entrecruzamento que se 

aproximam e distanciam no universo de teorias e práticas da Educação Ambiental e da 

Educação CTS.  

Tais campos se relacionam muito mais pelos seus objetos de estudo, quais sejam 

Meio Ambiente, Natureza, Ciência, Tecnologia e Sociedade do que como campos do 

saber, ou seja, a relação se dá historicamente por meio da investigação das múltiplas 

dimensões constitutivas da realidade. 

 Isso faz com que seus objetos de estudo sejam investigados a partir de aspectos 

semelhantes da realidade, cujas dimensões estão integradas umas às outras, constituindo 

núcleos comuns geradores de infinitas possibilidades de pesquisa que contribuem para a 

construção do conhecimento em ambos os campos. 

A seguir descrevemos cada NA caracterizando pontos de similaridades, 

complementaridades e distanciamentos no que concerne às relações17 entre a Educação 

Ambiental e a Educação CTS. 

                                                             
15 A representação esquemática dos núcleos de articulação é de natureza didática e tem o intuito de facilitar 

a compreensão dos dados da pesquisa. Na verdade, os limites entre tais núcleos não são facilmente 

percebidos na realidade social, principalmente quando consideramos o estado de interdependência entre 

eles e o grau de integração que cada núcleo estabelece com todos os demais. 

16 Certamente há outros núcleos de articulação a serem investigados na interface entre a Educação 

Ambiental e a Educação CTS e os que foram descritos aqui são passíveis de aprofundamentos posteriores. 

17 Para nos referirmos a essa relação utilizaremos o termo EA-ECTS. 
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Figura 1. Núcleos de articulação EA-ECTS no contexto brasileiro. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

5.1.1 NA Histórico: o processo de constituição dos campos de conhecimento 

 

Na pouca literatura da área que de alguma maneira relaciona a Educação 

Ambiental à Educação CTS, é evidente o fato de que esses campos compartilham aspectos 

históricos em comum (FARIAS; FREITAS, 2007; SANTOS; PEREIRA, 2012; 

CAVALCANTI; COSTA; CHRISPINO, 2014; CARMO; MAGALHÃES JUNIOR; 

KIOURANIS, 2016). Nessa perspectiva, buscamos aprofundar algumas discussões para 

entendermos de forma mais sistematizada esse processo de constituição histórica. 

O surgimento da Educação Ambiental, do Movimento CTS e as primeiras 

discussões que contribuíram para o estabelecimento desses campos de conhecimento, 

remontam à década de 1960, muito embora discussões que envolvam o Meio Ambiente, 

a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade tenham ocorrido muito antes. Tanto a Educação 

Ambiental quanto a Educação CTS são dimensões educativas forjadas no âmbito dos 

movimentos sociais que iniciaram nesse período uma verdadeira luta popular em prol do 

bem comum, impulsionados por ideais críticos e emancipatórios. Esses movimentos se 
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justificavam pela não aceitação de paradigmas impostos pela cultura dominante, pela não 

domesticação e homogeneização do pensamento e das ações, pela luta contra uma suposta 

ordem que se funda em padronizar os processos sociais e enquadrá-los em categorias mais 

ou menos arbitrárias ou esperadas.  

Tratam-se de movimentos que se inseriram no seio de uma contracultura 

impulsionados pelos problemas socioambientais e uma série de catástrofes ecológicas que 

apontavam (e apontam) para uma situação de crise civilizatória. Assim, o movimento 

ambiental influenciou fortemente o surgimento da Educação Ambiental e do Movimento 

CTS. 

Paralelo a isso, a comunidade de intelectuais da época também exerceu fortes 

influências nesse período histórico nas academias e centros de estudos universitários, 

pesquisando e divulgando seus resultados de pesquisa ligados a natureza das relações 

entre a Ciência, a Tecnologia e seus impactos na sociedade, bem como aspectos 

conceituais e epistemológicos relacionados ao Meio Ambiente e as implicações do 

desenvolvimento científico e tecnológico sobre a natureza. 

Nesse contexto, apontamos como impulsionadores de ambos os movimentos o 

livro da bióloga Rachel Carson Silent Spring publicado em 1962, que se tornou um marco 

do movimento ambientalista em todo o mundo, sendo bastante citado em artigos que 

tratam do contexto histórico seja da Educação Ambiental ou da Educação CTS. 

 Em síntese, os motivos que levaram à origem dos movimentos estão relacionados 

ao agravamento das problemáticas ambientais, à crítica ao modelo dominante de 

desenvolvimento científico e tecnológico e à necessidade de maior participação pública 

nas decisões que envolvem a Ciência e a Tecnologia. 

Outro fato digno de ser mencionado se refere ao contexto em que se originaram 

as ideias que convergiram para dar origem aos campos mencionados. Tanto a Educação 

Ambiental quanto a Educação CTS surgem inicialmente em países desenvolvidos e 

depois alcançam os países emergentes ou subdesenvolvidos. Nos chamados “países de 

primeiro mundo” o debate socioambiental e técnico-científico encontrou o cenário 

propício para se desenvolver, haja vista o estado de devastação ambiental que culminou 

com a diminuição abrupta dos espaços naturais utilizados como verdadeiros recintos da 

economia capitalista. As áreas de rica biodiversidade de fauna e flora foram rapidamente 

transformadas em ambientes industriais, administrativos, de lazer, esportes ou qualquer 

outro espaço prestador de serviços para uma única espécie, dentre tantas outras que 

habitam ou habitavam esse planeta. 
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Já os países subdesenvolvidos ou considerados em estado de desenvolvimento 

(emergentes) foram vistos como alvos dos empresários e de políticas desenvolvimentistas 

justamente pelo fato de possuírem amplo leque de “recursos” naturais passíveis de serem 

explorados. No contexto do Brasil e dos demais países latino-americanos, no âmbito da 

Educação CTS destacamos o PLACTS, cujos países envolvidos parecem ter iniciado essa 

discussão de forma paralela àquelas ocorridas na Europa e nos Estados Unidos 

(DAGNINO; THOMAS; DAVYT, 1996), constituindo-se como uma possível exceção 

que foge à regra destacada aqui.  

Herdeiro de um passado colonialista, o Brasil não conseguiu alcançar um 

desenvolvimento expressivo em Ciência e Tecnologia, tornando-se altamente dependente 

de importações vindas dos países desenvolvidos, fato que expressa a dificuldade do país 

em desenvolver uma política científico-tecnológica própria orientada à satisfação das 

demandas locais e regionais (FARIAS; FREITAS, 2007). Além disso, não podemos 

desconsiderar o contexto de exploração histórica dos recursos naturais desse país e a 

dominação intelectual e religiosa de seu povo desde os anos de 1500, fatores que 

sustentam a dependência científico-tecnológica, a falta de uma cultura de participação 

nacional (AULER; DELIZOICOV, 2015; ROSO, 2017) e a tentativa de alcançar o estado 

de desenvolvimento propagado pelos países de “primeiro mundo”. 

Farias e Freitas (2007) ao fazerem um resgate das condições históricas, políticas 

e econômicas do Brasil, apontam para a presença de grupos detentores de poder que 

legitimam políticas excludentes no país, desde a época colonial. Entretanto, as autoras 

ressaltam que a atuação dos movimentos sociais criou um clima favorável à partição 

pública na tomada de decisões, trazendo à tona novamente o debate ambiental, em um 

momento marcado por inúmeros conflitos e tensões relacionados ao desenvolvimento 

científico-tecnológico. 

Em um contexto mais amplo, ao longo do desenvolvimento histórico, a Educação 

Ambiental foi marcada por muitos eventos de diferentes naturezas em sua maioria 

promovidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). A ocorrência de fóruns de 

debates, encontros, exposições e congressos locais, nacionais ou internacionais em 

diferentes partes do mundo, parecem caracterizar esse campo dando-lhe identidade e 

reunindo experiências, concepções e práticas ambientais de diferentes pesquisadores e 

cidadãos de vários países, incluindo representantes políticos das nações envolvidas.  

Já no Brasil, pode-se dizer que os órgãos ambientais foram os primeiros 

responsáveis pela promoção da Educação Ambiental, em que se destacam a criação da 
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Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), além da presença de movimentos 

ambientalistas desde a década de 1970, a inserção da Educação Ambiental em 

documentos oficiais como a Constituição Federal de 1988 e a criação em 1999 da PNEA. 

Paralelo a essas questões, a ocorrência de eventos e o crescimento de programas de pós-

graduação na área a partir da década de 1980, também caracterizam o processo de 

ampliação desse campo de conhecimento (DIAS, 2004; LORENZETTI, 2008). 

A Educação CTS, no entanto, parece ter se constituído de forma diferenciada, pois 

não são tão frequentes em seu contexto histórico a ocorrência de eventos específicos que 

discutam as perspectivas, limitações e possibilidades para o enfrentamento de problemas 

em comum. No Brasil, o desenvolvimento do campo está bastante atrelado a programas 

de pós-graduação que adquirem proporção a partir da década de 1990 e a repercussão dos 

estudos CTS nos currículos da área de ensino de Ciências por volta do mesmo período 

(SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

Assim postulamos que ambos os campos apresentam três fases de constituição 

histórico-temporal: origem (1960), desenvolvimento (1970 – 1990) e consolidação 

(1990– dias atuais) (Figura 2).  

 

Figura 2. Articulação EA-ECTS com relação ao NA Histórico. 

 

        Fonte: elaboração própria. 

 

Conforme representação didática da Figura 3, na fase de origem percebemos um 

movimento de maior convergência entre os campos, em que existe o compartilhamento 
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de objetivos bastante similares no que diz respeito à propagação de ideias da comunidade 

de pesquisadores presentes nas academias universitárias e no que concerne à mobilização 

social que gerou mecanismos de pressão capazes de despertar a atenção das instâncias de 

poder para as reivindicações populares. Nessa etapa inicial de estabelecimento, ambos os 

campos em sua particularidade, defendiam premissas básicas que em conjunto tendiam a 

uma certa “unidade”, tendo em vista que o caráter polissêmico dos campos se 

desenvolveu com maior intensidade ao longo da história. 

 

Figura 3. NA Histórico da Interface EA-ECTS – Origem. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na etapa de desenvolvimento (Figura 4) conforme as ideias defendidas pelos 

pesquisadores da área adquiriam proporção alcançando um maior número de adeptos 

presentes em vários países do mundo, incluindo o Brasil, postulamos que ocorreu um 

afastamento mais acentuado entre a Educação Ambiental e a Educação CTS. Esse 

afastamento se deve à diversidade de práticas relacionadas à inserção significativa desses 

movimentos nas diferentes instâncias sociais, gerando um conjunto de concepções 

distintas que, com o tempo, passaram até mesmo a divergir dos pressupostos básicos 

defendidos quando da origem dos campos.  
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Figura 4. NA Histórico da Interface EA-ECTS – Desenvolvimento. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como exposto na Figura 4, o campo de estudos CTS aprofundou-se em pesquisas 

acadêmicas circunscritas ao conhecimento científico, sua construção histórica e temporal 

e suas relações com a sociedade, além de atrelar-se mais fortemente a discussões de cunho 

econômico envolvendo as metas, estratégias e riscos relacionados ao desenvolvimento 

científico-tecnológico. Enquanto a Educação Ambiental, embora seja paritária de estudos 

na área de Educação em Ciências, tem dado ênfase a outras formas de saberes que não 

necessariamente estejam pautadas em discursos científicos, apresentando uma 

abrangência mais ampla relacionada, sobretudo, ao aspecto político no âmbito das 

relações sociais (FARIAS; FREITAS, 2007). 

Nesse sentido, afirmamos que a ênfase na dimensão política da Educação 

Ambiental presente nos movimentos ambientalistas, no trabalho com comunidades 

tradicionais, em Organizações Não-Governamentais (ONGs), no meio rural ou urbano 

incentivando a luta social organizada, apresenta complementaridade com o caráter crítico 

e científico mais acentuado da Educação CTS, evidenciado na preocupação existente no 

campo em problematizar a Ciência e a Tecnologia espaço-temporalmente nas academias 

e centros de estudos universitários, existindo aí um movimento de retroalimentação 

mútua. 
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Na fase de consolidação (Figura 5) os campos apresentam maior participação no 

âmbito de políticas públicas, de modo que seus pressupostos podem ser encontrados em 

documentos oficiais, programas e propostas educativas governamentais. Exibem ainda 

entre si uma aproximação mais latente, devido ao contexto de emergência planetária que 

estamos imersos, cujos problemas socioambientais extrapolam os limites geográficos, 

gerando desastres e conflitos cada vez mais impactantes nos modos de vida humanos e 

dos seres vivos em geral, caracterizando um estado de crise civilizatória (DIAS, 2004). 

 Surgem então inicialmente no contexto internacional e depois repercutem no 

Brasil, propostas de renomeação do termo Educação CTS para outras nomenclaturas 

como a Educação para as Mudanças Climáticas, Educação para a Sustentabilidade 

(SANTOS; SCHNETZLER, 2010), Educação CTSA, dentre outras, que reforçam a 

convergência entre os pressupostos da Educação Ambiental também presentes no cenário 

brasileiro. Não queremos com isso afirmar que os campos passaram agora a defender de 

forma indistinta os mesmos objetivos, entretanto pode-se dizer que nesta etapa, eles 

compartilham de forma mais evidente alguns interesses em comum, em que a discussão 

ambiental constitui uma interface notória entre ambos os campos que reúnem um 

conjunto de esforços cujas finalidades principais estão relacionadas ao enfrentamento dos 

problemas ambientais e a construção de uma sociedade sustentável. 

 

Figura 5. NA Histórico da Interface EA-ECTS – Consolidação. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.2 NA Pedagógico: a dimensão educativa da Educação Ambiental e da Educação CTS 

 

A Educação CTS e a Educação Ambiental não nascem no campo educacional, 

mas, como afirmamos anteriormente, num cenário de reivindicações políticas 

caracterizadas pela luta dos movimentos sociais que adquiriram bastante impulso nas 

décadas de 1960 e 1970 ao redor do mundo. Ao longo de sua escalada histórica, os 

movimentos sociais propagaram-se nas ruas e em centros acadêmicos, convergindo 

esforços teórico-práticos e fomentando novos conhecimentos e ideais integrados à 

realidade vivenciada. A convergência desses esforços, contribuiu para a construção de 

uma dimensão educacional, sinalizando para a preocupação existente nos campos aqui 

estudados de propagar as ideias defendidas de uma forma mais ampla, por diferentes 

meios e para diferentes públicos, formando sujeitos nessas perspectivas.  

Assim, no que tange aos aspectos pedagógicos, o termo “educação” presente nos 

dois campos, carrega consigo um amplo leque de abordagens caracterizadas por processos 

formativos de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis e contextos. Talvez por essa 

amplitude de concepções e práticas construídas historicamente, apenas o termo educação 

não tenha sido suficiente para caracterizar o trabalho de educadores, pesquisadores e 

professores em geral preocupados com as questões ambientais e científico-tecnológicas 

presentes na sociedade atual. 

A necessidade de adjetivar a educação de “ambiental” ou mesmo de “CTS” não é 

feita ao acaso, senão para contrapor-se a uma educação que, em alguma medida, 

desprezava as questões ambientais ou as relações entre a Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, pontos de discussão imprescindíveis numa sociedade que caminha a passos 

largos para um estado de calamidade planetária, devido a um desenvolvimento técnico-

científico indiscriminado e predatório que encontrou respaldo nas formas conflituosas de 

relacionamento entre ser humano-natureza, em que o primeiro segrega-se do segundo 

como se fosse possível negar a si próprio, a sua essência ontológica. 

A educação generalizada acaba de ganhar especificidades, de tal forma que o 

vocábulo “Educação Ambiental” deve fazer jus a processos educativos preocupados com 

o Meio Ambiente, com a problematização e o estudo sistemático desse meio, de suas 

particularidades, tomando-o como objeto de estudo de maneira crítica, reflexiva e 

complexa. 

De igual forma o vocábulo “Educação CTS” deve instaurar uma nova 

compreensão educativa pautada nas complexas relações entre a Ciência, a Tecnologia e a 
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Sociedade, como dimensões formativas intrinsecamente vinculadas e interdependentes, 

construídas social e culturalmente por determinadas relações sociais. A nosso ver isso 

constituiu um avanço, pois permitiu que essas discussões não permanecessem diluídas 

entre tantos outros interesses e finalidades da educação geral, enclausurada por 

mecanismos sufocantes que tolhiam sua liberdade criadora e seu caráter de denúncia na 

década de 1960 (DIAS, 2004). 

Ambos os campos também são carentes de uma base educacional sólida, desde o 

seu surgimento. Nesse sentido, seus atores necessitaram buscar referenciais pedagógicos, 

filosóficos e sociológicos capazes de fundamentar a formação, seja ela ambiental ou 

técnico-científica, tanto em seus aspectos cognitivos, quanto socioculturais. Lembremos, 

pois, o fato de que embora o surgimento da Educação Ambiental e da Educação CTS 

como campos de conhecimento seja um fenômeno relativamente novo, as discussões que 

envolvem seus objetos de estudo, quais sejam Natureza, Meio Ambiente, Ciência, 

Tecnologia e Sociedade não o são e foram iniciadas por diversos pensadores desde épocas 

remotas, que mesmo após anos de debate sequer chegaram a um consenso conceitual 

acerca do que seriam essas dimensões estudadas. 

A Educação CTS e a Educação Ambiental constituem um conjunto de teorias, 

práticas e processos educativos que podem incidir sobre os diferentes níveis da educação, 

conservando ou transformando sua estrutura. Dessa forma, os educadores ambientais e os 

educadores em CTS, podem utilizar-se de práticas que segregam a ação coletiva e focam 

em atos comportamentais, distanciando-se de objetivos mais importantes cujas ações 

estão voltadas a aspectos mais amplos das relações sociais estabelecidas historicamente. 

Nessa perspectiva, terminam compactuando com o sistema vigente, realizando 

algumas adequações e mitigando efeitos e riscos ambientais em escala local ou global; 

passando a incorporar de maneira desarticulada os documentos oficiais, os projetos 

político-pedagógicos das escolas e as matrizes curriculares das universidades com novos 

elementos capazes de complementar o conteúdo tradicional, revestindo-o de feições 

modernizantes, mas mantendo sua estrutura básica. Assim corre-se o risco de compactuar 

com uma educação que não contribui para a liberdade e potencialidade humana, visto que 

não traz em sua essência o compromisso com a construção do conhecimento, muito 

menos reconhece o sujeito em suas particularidades, ao mesmo tempo em que este 

interage com o diverso no âmbito das relações sociais (LOUREIRO, 2012). 

Nessa perspectiva, tem-se uma educação bancária, pautada na transmissão de 

saberes pelo professor (detentor) e o aluno (receptor) cujos pressupostos básicos excluem 
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o diálogo, a problematização, a solidariedade e a participação entre os sujeitos do 

processo de ensino e aprendizagem, numa clara relação opressora que reproduz na escola 

mazelas sociais desenvolvidas no meio social mais amplo, devendo ser, portanto, 

veementemente combatida (FREIRE, 1989). 

 De forma diferente, os campos mencionados também podem contribuir para a 

transformação social, realizando práticas não conformadas com a realidade, mas capazes 

de evidenciar suas dimensões constitutivas, descortinando os mecanismos opressores 

utilizados pelas classes dominantes para subjugar e subsumir a maioria da população 

excluída da tomada de decisão sobre assuntos que afetam diretamente a vida de todos, 

uma vez que estão relacionados a elementos naturais, científicos e /ou tecnológicos. 

Nesse sentido, ambos os campos aqui estudados encontraram respaldo em 

pedagogias progressistas caracterizadas pelo pensamento crítico e por abordagens não 

reducionistas da realidade, com o objetivo de desvelar seus condicionantes e mecanismos 

de reprodução social. Assim destacamos a Pedagogia Libertadora que tem como principal 

representante Paulo Freire e a Pedagogia Histórico-Crítica com destaque para Demerval 

Saviani, autores amplamente reconhecidos e utilizados tanto na Educação Ambiental, 

quanto na Educação CTS. A Figura 6, sintetiza as relações tecidas nesse tópico. 

 

Figura 6. NA Pedagógico na relação EA-ECTS. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Em síntese, percebemos na Figura 6, que o movimento CTS e ambiental ao 

integrarem-se à educação, podem assumir desde premissas educativas ancoradas em 

pedagogias liberais que buscam conservar a realidade, a exemplo da educação tecnicista 

e dos pressupostos básicos da Escola Nova, como também podem apropriar-se de 

pedagogias progressistas, com destaque para a corrente Libertadora e Histórico-Crítica 

que têm por essência a transformação social, com base na problematização consciente das 

múltiplas partes que compõem a realidade e não a sua reprodução alienada e 

descomprometida com os processos educativos emancipatórios. 

Considerando a tradição crítica como pertinente para abordar a Educação 

Ambiental (LOUREIRO, 2015) e estendendo essa pertinência também à Educação CTS, 

ressaltamos o caráter transformador e emancipatório, crítico, reflexivo, político e 

complexo desses campos de conhecimento (FARIAS; FREITAS, 2007; LOUREIRO; 

LIMA, 2009; SANTOS; PEREIRA, 2012; CAVALCANTI; COSTA; CHRISPINO, 

2014; BOURSCHEID; FARIAS, 2014; CARMO; MAGALHÃES JUNIOR; 

KIOURANIS, 2016; BRUSAMARELO et al., 2016), que ao incidirem na educação e em 

especial no ensino de Ciências podem potencializar a formação cidadã com evidentes 

repercussões nas sociedades e na maneira como produzem Ciência e Tecnologia no 

processo ontológico de relacionar-se com a natureza. 

Nesse sentido, Loureiro e Lima (2009) apontam a importância da articulação entre 

a Educação Ambiental e o Movimento CTS no contexto da Educação Científica para a 

efetivação de uma educação emancipatória, pautada por processos críticos e dialógicos 

capazes de contribuir para a transformação social. Segundo os autores: 

 

Com essa discussão, buscamos mostrar o caráter produtivo da inter-

relação entre a educação ambiental e a perspectiva CTS na educação 

em ciências para uma educação crítica e reflexiva, voltada para a 

construção de uma sociedade socioambientalmente equilibrada e justa 

(LOUREIRO; LIMA, 2009). 

 

Ainda segundo os autores, a Educação CTS pode contribuir para integrar a 

dimensão formativa, conceitual, cultural e política no âmbito da Educação Ambiental, 

com evidente repercussão na maneira como compreendemos a relação entre a educação 

e a Ciência. De forma semelhante, Carmo, Magalhães Junior e Kiouranis (2016) ressaltam 

que essas perspectivas como estratégia pedagógica refletem criticamente sobre a 

realidade escolar e sua convergência pode gerar uma nova educação contextualizada com 



119 
 

a realidade social e a formação cidadã, capaz de possibilitar a reflexão e a ação sobre os 

problemas socioambientais atuais. 

É nesse movimento de ideias e práticas transformadoras da realidade de vida que 

nos inserimos, acreditando no potencial criativo e comprometido das propostas aqui 

articuladas que levam à compreensão de natureza, sociedade e ser humano como entes 

indissociáveis e interdependentes. 

 

5.1.3 NA Epistemológico: pluralismo indiferenciado ou diversidade explicitada? 

 

As relações epistemológicas entre a Educação Ambiental e a Educação CTS 

constituem uma vasta área de pesquisa a ser mais bem explorada na academia. Neste 

tópico explicitamos aspectos epistemológicos que estão relacionados à construção do 

conhecimento nessas áreas, ressaltando o caráter dessa construção vinculada às formas 

de concepções e práticas desenvolvidas historicamente.  

Estamos tratando de campos do saber amplamente polissêmicos e essa 

característica em comum pode ser facilmente justificada. De início temos o termo 

“educação” que por si só reúne um conjunto de teorias e correntes pedagógicas, além de 

uma considerável gama de estratégias didáticas, objetivos e finalidades específicas que 

assumem aspectos igualmente distintos, a depender dos aportes teóricos utilizados. Do 

outro lado há o termo “ambiental” herdeiro dos movimentos sociais voltados ao Meio 

Ambiente e de linhas teóricas comportamentalistas, ecologistas, conservacionistas, 

preservacionistas, pragmáticas e políticas (LOUREIRO, 2012). 

O termo CTS, por sua vez, guarda consigo dimensões bastante amplas que podem 

tanto ser objeto de estudo específico (a exemplo dos pesquisadores que aprofundam os 

estudos acerca da natureza da Ciência) como de estudos mais amplos. Todavia em sua 

essência o termo já comporta consigo um “guarda-chuva” de possibilidades de 

abordagens múltiplas, seja no estudo autônomo de suas dimensões ou considerando a 

Ciência, Tecnologia e Sociedade do ponto de vista das suas relações (STRIEDER, 2012). 

Unindo esses adjetivos ao termo “educação” estamos aumentando o universo 

teórico-metodológico, agrupando, justapondo, associando e/ou integrando elementos que 

em conjunto podem dar origem a novos paradigmas científicos, modelos, correntes e 

tendências. Todo esse arcabouço vocabular sintetiza a pluralidade e a diversidade de 

formas e maneiras de pensar e atuar na sociedade que pode servir a diferentes interesses 

e finalidades no cenário educacional e em outras instâncias sociais, visto que também 



120 
 

contribui para formar as identidades da Educação Ambiental e da Educação CTS no 

contexto brasileiro. 

Já dissemos que ambos os campos são polissêmicos por essência e ressaltamos 

que ao longo dos quase 60 anos de existência, a Educação Ambiental e a Educação CTS 

aumentaram seu vocabulário semântico e, por conseguinte, sua variedade conceitual, 

crescimento que Sauvé (2005b) e Layrargues e Lima (2014) confirmam ao mapear as 

correntes e macrotendências da Educação Ambiental brasileira respectivamente, e que 

Strieder (2012) também destaca em sua tese de doutoramento, quando investiga os 

diferentes propósitos e parâmetros da Educação CTS, também no contexto brasileiro. 

Contudo, a explicitação dessa polissemia ocorre de forma diferenciada entre cada 

área. Na Educação Ambiental, a diversidade de abordagens historicamente foi se 

constituindo com a criação de novas nomenclaturas ou “rótulos” que funcionam como 

verdadeiros mecanismos de diferenciação ou estabelecimento de fronteiras teórico-

práticas dentro do mesmo campo18. Essa ação é comumente justificada por meio do 

discurso de que considerando a multiplicidade de abordagens, concepções e práticas, 

atualmente não basta falar em uma Educação Ambiental genérica, há também que se 

afirmar que tipo de Educação Ambiental se está defendendo (LAYRARGUES, 2004), 

realizando necessariamente uma filiação a determinado paradigma teórico. 

Entretanto, a Educação CTS, mesmo sendo portadora de uma heterogeneidade de 

compreensões e formas de praticá-la, manteve-se gramaticalmente unívoca. Nas 

pesquisas podemos perceber que os pesquisadores apresentam distintas compreensões 

sobre o assunto, mas ainda assim, referem-se ao campo utilizando-se da mesma 

nomenclatura, fato que parece passar a ideia de uma “unidade” semântica ou a ideia de 

que existe um consenso entre os pesquisadores da área no que tange a aspectos conceituais 

e procedimentais em suas ações cotidianas, acadêmicas e escolares, quando sabemos que 

esse consenso não existe. Nesse caso, como evitar cair num relativismo indiscriminado 

dado o estado de homogeneidade simplificadora no discurso dos pesquisadores da área 

que pode fortalecer a concepção de que toda prática CTS carrega consigo os mesmos 

pressupostos e características tanto teóricas, quanto metodológicas para a educação e 

outras instâncias sociais? 

                                                             
18 Já destacamos no Capítulo 1 diferentes nomenclaturas para a Educação Ambiental que podem adicionar 

a esse campo algum outro termo e manter sua estrutura básica ou até modifica-lo completamente. 
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Recentemente temos notado na Educação CTS um movimento bastante parecido 

com o que vem ocorrendo na Educação Ambiental, em que começam a aparecer algumas 

propostas ainda isoladas de adição de novos termos ao vocábulo, como a ideia do CTS 

Crítico-transformador (ALMEIDA, 2018), CTS transformado ou CTS numa perspectiva 

transformadora (ROSO, 2017), além da própria denominação CTSA, ou seja, algumas 

adjetivações que mostram que os pesquisadores começam a tentar diferenciar o que 

acreditam e fazem de outras práticas diluídas no campo. Essas nomenclaturas são recentes 

e sinalizam a fase de ampliação em que passa o campo, em que surgem tentativas de 

ressignificá-lo considerando determinados aportes teóricos e/ou práticos19. 

Compreendemos a polissemia como algo característico da própria pesquisa social, 

cujos estudos podem ter diferentes vieses, significados e formas diferenciadas de tratar a 

realidade sempre na perspectiva dos sujeitos e do pesquisador, suas vivências, 

conhecimentos, experiências e trajetórias. Mas, não sabemos até que ponto as diferentes 

nomenclaturas e a “explosão” de novos nomes num dado campo de conhecimento são, de 

fato, resultado de pesquisas sérias com validade empírica e teórica.  

Assim é preciso que os pesquisadores da Educação Ambiental e mais 

recentemente os da Educação CTS, ao renomearem esses campos tenham certeza de que 

aspectos devem ser ressignificados e se de fato há necessidade de o fazê-lo, para que não 

se caia em reducionismos, desvirtuamentos ou simplismos e ações desnecessárias, quando 

se cria apenas mais um rótulo para se referir a mesma coisa ou para se ter “algo para 

chamar de seu” quando na verdade o conhecimento é produzido sócio historicamente e 

de maneira coletiva e referenciada. 

Em síntese, identificamos um pluralismo indiferenciado de concepções e práticas 

na Educação CTS, em que se diluem discursos, representações e ações num campo que 

parece afirmar uma “unidade” em meio à diversidade, a ordem em meio à desordem. Já 

no campo da Educação Ambiental, prevalece uma diversidade explicitada, em que a 

preocupação em delimitar o “lugar” de onde se fala, do que e porque se fala apresenta-se 

mais evidente. 

Dessa forma postulamos que assim como temos uma Educação Ambiental 

conservadora e tradicional, crítica e transformadora também existe uma Educação CTS 

sob essas mesmas vertentes que necessitam ser exploradas e caracterizadas, sob o risco 

                                                             
19 Outra nomenclatura que sinaliza a fase de ampliação em que passa o campo é o termo Questões 

Sociocientíficas, que surge como prolongamento de estudos realizados no âmbito da Educação CTS/CTSA 

(MARTÍNEZ, 2012). 
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de permanecermos agrupando em uma mesma categoria discursos e práticas conflitantes, 

dicotômicas e até auto excludentes. 

 

5.1.4 NA Teleológico: objetivos e finalidades sociais 

 

Discutimos anteriormente que a Educação Ambiental e a Educação CTS não são 

campos homogêneos, entretanto, constituem uma amálgama de concepções e práticas que 

podem se justapor, aproximar, complementar-se mutuamente e divergir no amplo cenário 

educacional brasileiro. Logo, não existe também uma única “bandeira”, não existe uma 

unidade nas formas de pensar e atuar, muito menos há consensos que possam ser 

estabelecidos para todo o campo no que tange a seus objetivos, finalidades ou 

perspectivas.  

Nesse sentido, optamos aqui por relacionar as tendências mais críticas dos campos 

supracitados, quais sejam a Educação Ambiental crítica, emancipatória ou 

transformadora e a Educação CTS nos níveis de criticidade mais elaborados, conforme 

sinalizados por Strieder (2012), para que encontrássemos a delimitação necessária em 

nossa pesquisa e não ficássemos diluídos no vasto leque de representações, objetivos e 

finalidades presentes no oceano da Educação Ambiental e da Educação CTS. Na Figura 

7, apresentamos a articulação teórica concernente aos principais objetivos de ambos os 

campos e sua relação com os processos educativos críticos. 

 

Figura 7. NA Teleológico – Articulação EA-ECTS com relação aos principais objetivos e 

finalidades dos processos educativos críticos em ambos os campos. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Na Figura 7, percebe-se que a Educação Ambiental Crítica defende que os sujeitos 

alcancem uma compreensão complexa do Meio Ambiente e de suas inter-relações, 

entendendo esse meio como um espaço constituído por múltiplas relações sociais e 

naturais e em constante transformação (LOUREIRO, 2012). Busca assim contribuir para 

a tomada de consciência da situação existencial humana em interface com a natureza, 

problematizando os conflitos, denunciando as ações predatórias, minimizando os riscos e 

construindo novas possibilidades de relacionamento das pessoas entre si e com o mundo 

a sua volta, para que se percebam como participantes desse movimento de vida.  

Entretanto, em um mundo informatizado, marcado pelo avanço vertiginoso dos 

meios de comunicação e transportes que sinalizam para novas formas de estar no mundo, 

a compreensão ampla e integrada, bem como o processo de conscientização ambiental 

dos indivíduos em sua coletividade, não acontece sem um entendimento evidente das 

relações entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade. Essas dimensões presentes desde os 

primórdios da humanidade são construções humanas desenvolvidas no espaço e no 

tempo, carregando marcas históricas e políticas e servindo a certos ideais de mundo, 

modos de pensar e viver. Ao mesmo tempo em que trazem uma série de benesses para a 

humanidade, servem também, no modo capitalista de produção, para a destruição do 

próprio humano, agindo duplamente como causa e solução dos inúmeros problemas 

socioambientais que vivenciamos atualmente. 

Os pesquisadores do campo da Educação Ambiental Crítica buscam também 

alcançar, por meio de processos educativos críticos, a conscientização ambiental. 

Conscientização entendida como um processo de tomada de consciência da situação 

existencial dos sujeitos que passam a compreender as contradições sociais e a desvelar a 

realidade tal como ela é com o objetivo de transformá-la (FREIRE, 1989). Trata-se de um 

processo contínuo, em que o sujeito além de adquirir conhecimentos sobre o Meio 

Ambiente, compreender e sensibilizar-se perante as questões ambientais, constrói a 

consciência de que ele pertence à imbricada teia da vida, desenvolvendo atitudes 

favoráveis à conservação da natureza e atuando de forma crítica contra toda e qualquer 

forma de exploração humana e exclusão social, inserindo-se num movimento coletivo e 

colaborativo de mudança social. 

Nessa perspectiva, afirmamos que a Educação CTS pode contribuir no processo 

de conscientização ambiental ao esclarecer como as sociedades constroem ao longo do 

tempo a sua própria Ciência e Tecnologia e como essas construções históricas 

influenciam na própria dinâmica das relações entre a sociedade e a natureza. 
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Ademais, um dos objetivos da Educação CTS é contribuir para o processo de 

alfabetização científica dos sujeitos, para que estes sejam capazes de tomar decisões 

informadas numa sociedade cada vez mais marcada pela Ciência e Tecnologia. Além 

disso, busca desmistificar a ideia de neutralidade científica e os mitos relacionados ao 

desenvolvimento científico e tecnológico; fomentar a formação crítica e a participação 

social não apenas no nível da informação, mas também na dimensão das políticas 

públicas; busca ainda a construção de tecnologias desenvolvidas em contexto, bem como 

a compreensão aprofundada do processo de construção da Ciência e da Tecnologia, dos 

interesses em jogo e do entendimento de que essas dimensões não são suficientes para 

resolver todos os problemas da humanidade (AULER, 2002; SANTOS; MORTIMER, 

2002; SANTOS; SCHNETZLER, 2010; STRIEDER, 2012). 

Partindo do pressuposto de que a alfabetização científica é um processo dinâmico 

e contínuo que torna os sujeitos capazes de relacionarem-se com o mundo em sua 

complexidade (CARVALHO; SASSERON, 2011), podemos afirmar que visões 

reducionistas, mitificadas por relações que segregam o ser humano da natureza, o 

indivíduo e a coletividade, o subjetivo do objetivo, a sociedade, o ambiente e a educação, 

se distanciam de forma significativa dos objetivos declarados, constituindo-se em 

verdadeiras barreiras que impedem os processos educativos emancipatórios, devendo ser 

superadas.  

Considerando os objetivos da Educação CTS elencados acima, enfatizamos que a 

Educação Ambiental pode colaborar para o processo de alfabetização científica ao 

evidenciar o aspecto multidimensional, sistêmico e integrador do Meio Ambiente, 

contribuindo no processo de ampliação da percepção ambiental dos sujeitos que passam 

a enxergar o mundo não apenas do ponto de vista científico, mas também em seus 

aspectos cotidianos, filosóficos e axiológicos, compreendendo o Meio Ambiente como 

uma dimensão complexa que engloba a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade e suas 

múltiplas inter-relações. Esse é um processo de formação crítica e de engajamento social, 

uma vez que para os cidadãos conseguirem atuar de maneira efetiva em sociedade 

necessitam tomar consciência da realidade socioambiental onde estão imersos e de seus 

múltiplos condicionantes e isso implica o letramento científico e a participação política 

consciente (LOUREIRO; LIMA, 2009). 

Com base na convergência dos pressupostos básicos presente na literatura de 

ambos os campos, podemos afirmar que a Educação CTS e a Educação Ambiental em 

suas vertentes críticas, têm como objetivo em comum a formação de sujeitos 
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politicamente críticos, que sejam capazes de atuar coletivamente para resolver os 

problemas que afetam a sociedade, além de participar dos processos decisórios nos 

espaços sociais onde essa participação seja necessária. 

Aliado a essas questões destacadas, há também um compromisso declarado com 

a formação de cidadãos (CAVALCANTI; COSTA; CHRISPINO, 2014), cujas práticas 

devem ir mais além do que ser mero portador de direitos e deveres cívicos, porém estão 

relacionadas à inserção crítica, reflexiva e complexa na realidade como sujeitos da sua 

história, como protagonistas que trabalham colaborativamente para o bem comum, que 

conseguem opinar, sugerir, participar e emitir juízos de valor, exercendo a autonomia e a 

liberdade individual e coletiva. Nessa perspectiva: 

 

Percebe-se assim que um autêntico ensino de CTS seria aquele que apresenta 

uma visão crítica sobre as implicações sociais da Ciência, no sentido das 

relações de poder e das implicações mais amplas da tecnologia em termos de 

suas consequências socioambientais em uma perspectiva de justiça social. 

Nesse sentido, o ensino de CTS teria um forte caráter de educação ambiental, 

pois a sua visão crítica incluiria necessariamente a reflexão ambiental 

(SANTOS, SCHNETZLER, 2010, p. 73-74). 

 

5.1.5 NA Político: a base material capitalista 

 

No que tange à discussão de cunho crítico acerca da base material que rege as 

relações capitalistas de produção e de sua avidez em transformar predatoriamente a 

natureza, tornando o trabalho humano pura alienação, notamos que a Educação 

Ambiental em sua vertente crítica vem tratando dessas questões há um certo tempo 

(GUIMARÃES, 2004; LOUREIRO, et al., 2009; LOUREIRO, 2012; COSTA; 

LOUREIRO, 2015; LOUREIRO; SILVA-NETO, 2016, dentre outros). No âmbito da 

Educação CTS, crítica semelhante à sociedade capitalista pode ser encontrada em alguns 

estudos enriquecidos com a perspectiva freireana de educação e também com 

pressupostos do PLACTS (AULER, 2018; DELIZOICOV; AULER, 2011; AULER; 

DELIZOICOV, 2015; ROSO; AULER 2016, dentre outros). 

Esses autores defendem que não há como haver transformação social, sem antes 

discutir sobre a base material em que se funda a sociedade e suas múltiplas determinações, 

ou seja, não há possibilidade de mudanças profundas nessa forma de sociabilidade 

reinante, sem questionar o sistema capitalista, sem expor os mecanismos de produção e 

reprodução do capital que estão a serviço das classes dominantes.  
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Entretanto, essa discussão de caráter mais estrutural que se relaciona diretamente 

ao “cerne” da questão, parece não estar tão evidente nas pesquisas sobre Educação CTS 

que apresentam compreensões menos críticas sobre os parâmetros e propósitos dessa 

educação (STRIEDER, 2012), considerando também a produção científica analisada 

aqui, bem como o caráter espaço-temporal dessa produção. Aliado à análise realizada 

nessa dissertação, também podemos considerar o estudo realizado por Roso e Auler 

(2016) em que os autores analisam artigos que tratam sobre práticas ligadas ao currículo 

em CTS presentes em revistas representativas da área de Educação em Ciências e 

evidenciam nos trabalhos temas como o consumismo, que no entanto, não é 

problematizado; nos quais permanecem discussões ligadas à reciclagem e o destino do 

lixo; aos usos e as boas práticas sustentáveis que sempre ocorrem após a produção e o 

consumo, sem, contudo, questionar a lógica de produção de mercadorias que alimenta o 

capitalismo.  

 

Em outras palavras, o valor supremo do atual modelo de organização 

social, o capitalismo, dinamizador de um modelo socioeconômico 

possivelmente causador de mudanças socioambientais nada 

animadoras, permanece oculto, ignorado, não problematizado (ROSO; 

AULER, 2016, p. 384). 

 

Também Strieder (2012), em sua tese, sintetiza os parâmetros e propósitos da 

Educação CTS no Brasil, localizando compreensões e abordagens sobre CTS 

relacionadas aos interesses e ideologias que existem em toda construção científica e 

tecnológica, apenas após os níveis de criticidade intermediários, o que aponta para uma 

produção científica esvaziada dessas discussões e recheada de ingenuidades e simplismos 

no processo de investigação da realidade em outros níveis de compreensão das relações 

CTS. 

Em alguns poucos momentos temos percebido também que os autores dos 

trabalhos preferem citar nomes como “sistema vigente” ou “status quo” para se referirem 

ao atual sistema capitalista, não optando por evidenciá-lo. Entretanto, ao deixarmos 

evidente contra o que lutamos, não o fazemos por mero capricho, senão para desvelar a 

realidade de vida de seres humanos que nesse momento histórico sofrem um processo 

atroz de desumanização, caracterizado pela alienação do trabalho, que torna o elemento 

fundante da humanidade, a causa evidente da sua destruição. Além disso, é preciso 

ressaltar que “não existe, em uma sociedade capitalista, lugar para a ciência e para a 

tecnologia fora da relação com o capital” (LIMA JUNIOR et al., 2014, p. 185) e isso tem 
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gerado um círculo vicioso que se retroalimenta incessantemente, pois a própria ideia de 

participação social se nutre de pressupostos engendrados nesse atual sistema, preservando 

e reproduzindo suas premissas.  

Considerando o contexto em que vivemos de nítidas contradições sociais não dá 

para pensar Ciência e Tecnologia destituídas das relações de produção capitalista. Tais 

forças produtivas vêm sendo utilizadas na reprodução do capital por meio da incorporação 

de trabalho humano em mercadorias alienadas de seus produtores. Estas não poderiam 

ser simplesmente apropriadas e utilizadas para a construção de uma nova sociedade, visto 

que carregam consigo valores próprios dessa forma de sociabilidade. Tais dimensões, no 

contexto da base material capitalista, também impõem um ritmo intenso de exploração da 

natureza que ameaça a continuidade da vida no planeta e ao mesmo tempo a possibilidade 

de que venhamos a alcançar uma sustentabilidade efetiva no âmbito das relações sociais 

e naturais. Seria preciso uma reorientação da produção científico-tecnológica, em que os 

produtos gerados não estivessem mais voltados ao valor de troca, mas ao valor de uso 

para satisfação das necessidades humanas e de todos os demais seres vivos (AULER, 

2018). Desafio premente e necessário, que a interface entre a Educação Ambiental e a 

Educação CTS por meio de processos educativos críticos nessa direção, pode contribuir 

para superar. 

 Com efeito, por meio de práticas educativas transformadoras temos buscado 

transgredir pressupostos capitalistas enraizados na sociedade em suas diferentes 

instâncias sociais, mas ao mesmo tempo, esse sistema opressor permanece sendo 

fortalecido pela ação de sujeitos que buscam manter suas “regalias” às custas da maioria 

da população excluída e marginalizada dos bens fundamentais de sua existência (LESSA; 

TONET, 2008). 

Para nós essa ausência de posicionamento político constitui uma lacuna na 

Educação CTS que necessita ser superada, sob o risco de desenvolvermos práticas inertes, 

reducionistas e maquiadoras da realidade que apenas amenizam problemas superficiais, 

apontando as consequências e os impactos, sem necessariamente atacar as causas que 

criam esses problemas colocados em pauta. 

Assim, acreditamos que os pesquisadores da área da Educação CTS podem 

realizar um movimento parecido com o que vem ocorrendo na Educação Ambiental 
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crítica20 no que tange à apropriação do materialismo histórico dialético proposto por Karl 

Marx (ou de outras premissas críticas semelhantes) em suas pesquisas. A leitura desse 

referencial pode contribuir para a superação de práticas ingênuas relacionadas a Ciência 

e a Tecnologia, entendendo-as como forças produtivas não-neutras, mas pensadas e 

construídas para cumprir certas finalidades no contexto de um sistema opressor e 

transgressor das liberdades e potencialidades humanas. 

O desenvolvimento de processos educativos críticos nessa direção, pode colaborar 

para desvelar a realidade em suas múltiplas partes constitutivas, construindo uma 

consciência integradora da condição de existência humana, no sentido de identificar os 

mecanismos de dominação e, ao mesmo tempo, desenvolver a participação social em 

questões que envolvem a Ciência e a Tecnologia (STRIEDER, 2012; ROSO, 2017). 

Nesse sentido, a realidade é entendida como não dada e são os seres humanos que 

a constroem cotidianamente, a partir de um processo contínuo de relacionar-se com a 

natureza e dela retirar tudo aquilo de que necessitam para a realização de suas atividades 

diárias, sem comprometer a qualidade de vida do outro, nem das gerações vindouras. 

Como afirmam Auler e Delizoicov (2015, p. 278): “[...] o ponto de partida, sinalizando 

novos horizontes, está em romper com esta separação entre conceber e executar, 

subvertendo a essência da lógica capitalista”. 

 

5.1.6 NA Didático-curricular: o trabalho com temas no ensino de Ciências 

 

A Educação CTS e a Educação Ambiental são campos do conhecimento 

interdisciplinares e transversais, orientados para a superação da fragmentação e 

compartimentalização do saber historicamente construído. Ao buscar associar e integrar 

as diferentes áreas para a solução de problemas em comum, permeando todo o currículo, 

ambos os campos, seguindo pressupostos básicos da interdisciplinaridade, não negam as 

disciplinas, mas as consideram importantes no processo de integração dos saberes 

sistematizados. Constituem-se assim, como propostas de inovação curricular via 

abordagem temática que ao trabalhar com temas, especialmente no ensino de Ciências, 

podem contribuir para a superação do ensino propedêutico e tradicional, ressignificando 

os processos de ensino e aprendizagem. 

                                                             
20 Insistimos em demarcar no texto sobre qual Educação Ambiental estamos falando, uma vez que, acerca 

da discussão sobre a base material capitalista, não é qualquer educação ambiental que se preocupa com o 

tema. (Ver capítulo 1 dessa dissertação e o artigo de Layrargues e Lima (2014) para maiores detalhes). 
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Nesse sentido, elas têm em comum a premissa de não se constituírem como 

disciplina, sobretudo na Educação Básica, muito embora possuam um conjunto de saberes 

e práticas específicas e fronteiriças que os definem em comparação a outras áreas, 

buscando estar presentes em todas elas. No entanto, é no ensino de Ciências que processos 

educativos baseados em CTS e na Educação Ambiental tem ocorrido com maior 

frequência, dado a natureza dos conteúdos de Ciências bastante voltados ao estudo 

sistemático da natureza, dos seres vivos em geral e das inovações científico-tecnológicas 

na sociedade. 

Para Loureiro e Lima (2009) a Educação CTS apresenta pressupostos curriculares 

comuns a Educação Ambiental no que concerne à compreensão da problemática 

ambiental e do Meio Ambiente em seus aspectos mais amplos relacionados à dimensão 

ética, política, histórica e econômica, à prática social e ao trabalho. De acordo com os 

autores, essa articulação propicia no ensino de Ciências uma abordagem historicamente 

referenciada da Ciência e das questões socioambientais, em que o engajamento dos 

estudantes numa cultura científica é de especial importância. 

Outro aspecto em comum se refere ao trabalho com temas sejam eles locais ou 

globais (FARIAS; FREITAS, 2007). Estes temas são complexos por natureza, pois 

abrigam um conjunto de problemas socioambientais de diferentes níveis que jamais 

poderão ser solucionados sob a ótica do “pensamento único” ou por meio de um único 

componente curricular, senão pela reunião e integração de esforços, saberes e práticas 

orientados a fins específicos e dotados de uma intencionalidade política. Esses problemas 

apresentam diferentes possibilidades de encaminhamento além disso, têm em sua origem 

e posterior solução algum elemento ligado à Ciência e a Tecnologia. 

Assim temas como Aquecimento Global, Desmatamento, Efeito Estufa, Água, 

Lixo, Energias Renováveis, Mudanças Climáticas, Produção de alimentos, Fome, 

Transgênicos, Agrotóxicos, Recuperação de áreas biodegradadas, Reforma Agrária, 

Urbanização, Êxodo Rural, Corpo Humano, Biodiversidade, Restauração Ecológica, 

Conservação Ambiental dentre outros, podem ser encontrados tanto em trabalhos sobre 

Educação Ambiental, quanto em trabalhos sobre Educação CTS. 

Sobre esse aspecto, a Educação CTSA tem exibido uma relativa autonomia no 

trabalho com temas em sua área de conhecimento e não necessariamente tem recorrido a 

pressupostos presentes no campo da Educação Ambiental, conforme pudemos observar 

ao analisar trabalhos que se filiam a essa perspectiva no âmbito da Educação em Ciências. 



130 
 

Mas, a maneira como esses temas são definidos e selecionados em cada campo 

pode variar a depender do contexto em que esteja ocorrendo o desenvolvimento das ações 

e também das possibilidades e limitações presentes nos diversos contextos educativos. 

Tanto na Educação Ambiental, quanto na Educação CTS, os temas ambientais 

podem ser escolhidos pelo professor com base em seus conhecimentos, nas necessidades 

que identifica no processo de ensino e aprendizagem e na leitura que realiza do seu 

contexto; pelo estudante a partir de seus saberes e experiências pessoais e formativas; ou 

por processos de diagnóstico social realizados junto a comunidades, assentamentos, 

repartições públicas, ONGs, parques, cidades dentre outros. 

Quando o referencial utilizado é Paulo Freire, o tema pode ser definido via 

processo de Investigação Temática e é sintetizador das contradições sociais existentes em 

uma dada realidade, evidenciando demandas latentes historicamente negligenciadas, além 

de visões limitadas da realidade que impedem o seu desvelamento e a consciência dos 

seres humanos sobre sua situação existencial (FREIRE, 1989). Entretanto, na Educação 

CTS muito trabalhos que utilizam Freire não realizam a Investigação Temática e os temas, 

por conseguinte, são selecionados pelo professor com base em seus conhecimentos ou 

para cumprir listagem de conteúdo, prática que constitui na visão de Roso e Auler (2016) 

uma incoerência teórico-metodológica. 

Na Educação Ambiental pode ocorrer o mesmo e os temas ambientais podem ser 

trabalhados como atividades fim, quando o trabalho desenvolvido se resume a tratar das 

consequências e dos impactos de determinados problemas socioambientais de maneira 

descontextualizada e sem se preocupar em analisar suas causas, ou como tema geradores 

oriundos da análise contextual da realidade (LAYRARGUES, 1999). Esses temas 

geradores definidos coletivamente por meio do diálogo e de processos participativos entre 

os sujeitos, sintetizam as contradições e representações sociais presentes numa dada 

realidade e servem como articuladores entre temas e os conteúdos presentes nas 

disciplinas, devendo ser trabalhados como atividades-meio, pois atuam como 

facilitadores do processo educativo ambiental, sendo reconhecidos pelos sujeitos 

participantes (LOUREIRO, 2012). O autor ainda faz uma crítica aos projetos que definem 

temas sem a realização de um diagnóstico social de cunho participativo, pautando-se em 

normas e condutas impostas sobre as características regionais e culturais presentes nas 

relações sociais específicas do lugar, afirmando que estes não conseguirão contribuir para 

o processo de educação reflexiva voltada a transformação social.  
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A forma de tratamento conferida aos temas na Educação Ambiental, seja como 

atividades fins ou como temas geradores, apresenta relação com a abordagem CTS em 

uma visão ampliada ou reducionista no ensino, visto que na primeira, parte-se de temas 

socialmente relevantes presentes na realidade dos sujeitos e só depois ocorre a discussão 

de conceitos científicos, além da preocupação dos processos educativos incidirem mais 

sobre as causas dos problemas do que nas consequências geradas. Já na concepção 

reducionista a preocupação reside na aprendizagem de conceitos científicos em primeira 

instância, em que os conteúdos servem como veículo de seleção dos temas e, além disso 

foca-se nas consequências dos problemas existentes e não nos fatores que geram esses 

problemas (AULER; DELIZOICOV, 2001; AULER; DELIZOICOV, 2015; ROSA; 

AULER, 2016). 

Assim, percebemos tanto na Educação Ambiental quanto na Educação CTS, em 

suas vertentes críticas, a preocupação com a seleção e a definição dos temas a serem 

trabalhados em projetos ou nas disciplinas curriculares das instituições educativas, em 

que se ressalta a necessidade de que sejam realizadas ações de diagnóstico social junto 

aos grupos envolvidos nos trabalhos, sob o risco de desenvolvimento de práticas 

dissociadas da realidade que não tenham nenhum significado para os sujeitos que 

participam do processo. 

Paralelo a essa questão, entendemos que uma possível articulação entre os dois 

campos esteja relacionada a forma como se inserem no currículo das Ciências, em que 

podem ou não existir processos de reconfiguração curricular. O Movimento CTS desde 

que repercutiu no ensino de Ciências na década de 1980 e no Brasil mais recentemente 

nos anos 1990, passou a caracterizar-se como um movimento de reconfiguração ou 

reestruturação curricular pautado na abordagem temática, cujos objetivos se relacionavam 

a construção de currículos pensados e propostos com base naqueles pressupostos básicos 

que defendiam o campo, diferenciando-se significativamente dos currículos tradicionais 

das Ciências (SANTOS; MORTIMER, 2002). Nesse sentido, o conteúdo das Ciências 

fica sempre subordinado ao tema e a situação inversa constitui processos educativos 

balizados nas concepções habituais de ensino de Ciências com “enxertos” CTS utilizados 

para “dourar a pílula” ou mesmo para maquiar a realidade educacional que conservaria 

sua estrutura básica (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

Segundo os autores, a Educação CTS ainda pode estar presente no ensino de 

Ciências por meio de projetos, disciplinas ou de maneira interdisciplinar, variando na 
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forma como essas discussões são tratadas e na ênfase conferida ao conteúdo convencional 

das Ciências em comparação ao conteúdo CTS. 

Já a Educação Ambiental é entendida como uma dimensão educativa que se 

desenvolveu a partir do pressuposto interdisciplinar de que deveria inserir-se nos 

currículos existentes permeando todas as áreas disciplinares, algo que ocorreu de forma 

mais ou menos acentuada no Brasil (AMARAL, 2001). Percebemos convergências entre 

a Educação Ambiental e a Educação CTS no que concerne à forma como se relacionam 

com o ensino de Ciências, uma vez que na literatura da área, historicamente, a Educação 

Ambiental tem se inserido no currículo das Ciências de três formas básicas: como 

apêndice, em que os conteúdos ambientais são tratados como complementos das aulas de 

Ciências; como eixo paralelo, em que são desenvolvidos projetos de Educação 

Ambiental, geralmente em turnos opostos aos das aulas convencionais das Ciências; como 

eixo integrador, em que não há diferenças entre conteúdos científicos e ambientais, tendo 

em vista que cada conteúdo das Ciências pode ser trabalhado sob o enfoque ambiental, 

tornando o Meio Ambiente o tema gerador, articulador e integrador do currículo das 

Ciências (AMARAL, 2001; MAKNAMARA, 2009).  

Loureiro e Lima (2009) destacam, a partir de dados de uma pesquisa realizada 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no 

ano de 2001, que a Educação Ambiental também tem se inserido nas escolas no formato 

de disciplinas especiais, existindo aí um descompasso entre o que vem sendo defendido 

nas pesquisas da área e o que ocorre nas escolas brasileiras. 

É evidente que a terceira forma de inserção da Educação Ambiental no currículo 

das Ciências (eixo integrador) caracterizada por Amaral (2001), aponta para a 

possibilidade de uma reorganização dos currículos da área, para que possam ser 

construídos considerando pressupostos básicos do campo em estudo. Entretanto, esse 

aspecto não está tão evidente no campo, como está na Educação CTS, uma necessidade 

que acreditamos constituir uma lacuna a ser melhor considerada pelos pesquisadores da 

área de Educação Ambiental. 

No que concerne ao trabalho com a Educação Ambiental e a Educação CTS nas 

escolas, Farias e Freitas (2007) ressaltam que tais abordagens ainda não têm estado 

presentes nas práticas dos professores em sala de aula, devido, sobretudo, ao ensino 

fortemente disciplinar que normalmente predomina nas escolas e nas instituições que 

formam professores. Muitas vezes tem sido feito no ensino de Ciências aquilo que é 

possível fazer no momento, considerando as possibilidades e limitações presentes no 
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cenário educacional que permitem aos professores realizarem as mudanças almejadas 

paulatinamente, como afirmam Lima e Levy (2003): 

 

Para isso, acreditamos na transversalidade como forma adequada e 

possível de implementar a dimensão ambiental na realidade atual do 

ensino formal, pois, considerando que nem todos os envolvidos estarão 

dispostos a mudanças radicais, tal proposta, ao mesmo tempo em que 

rompe com velhos paradigmas, permite a passagem gradual rumo ao 

novo no qual os princípios preconizados pela Educação Ambiental 

sejam trabalhados (LIMA; LEVY, 2003, p. 180). 
 

De acordo com as autoras o currículo deve ser impregnado pela dimensão 

ambiental, sendo compreendido a partir de uma nova perspectiva, entretanto reconhecem 

que essas mudanças não ocorrem de forma repentina, mas com um trabalho contínuo e 

prolongado, em que os objetivos da Educação Ambiental possam ser alcançados ao longo 

do tempo. De forma semelhante, Strieder e Kawamura (2017) afirmam que o trabalho 

com a Educação CTS nos níveis mais ingênuos de compreensão, que envolvem as 

relações entre essas dimensões no ensino de Ciências, não devem ser vistos como sendo 

de menor importância, pois muitas vezes esse trabalho educativo representa àquilo que 

nesse momento histórico é possível de realizar, considerando as necessidades formativas 

dos professores, a precariedade das escolas e a ausência de materiais específicos que 

viabilizem um processo de ensino e aprendizagem com essa envergadura. 

Dessa forma ressaltamos que as relações tecidas entre a Educação Ambiental, a 

Educação CTS e o currículo preestabelecido nas escolas não se tratam de interlocuções 

pacíficas e aceitas de bom grado pelo sistema social prevalecente, entretanto, constituem 

um embate bastante complexo e árduo, em que são criadas zonas de tensão recheadas de 

contradições herdadas da forma histórica como nos relacionamos com o saber, das 

perspectivas assumidas pelos documentos educacionais oficiais, da maneira como ocorre 

a formação de professores e o desenvolvimento das políticas públicas nesse âmbito, além 

da presença de concepções pedagógicas diferentes entre os sujeitos que atuam na 

educação brasileira.  

Não se pode realizar mudanças curriculares dissociadas do contexto social mais 

amplo em que essas mudanças se fazem necessárias. De igual forma, a 

interdisciplinaridade curricular não pressupõe a integração de fato entre os saberes 

historicamente fragmentados e não se efetiva se os sujeitos da práxis educativa não 

estiverem dispostos a atuar colaborativamente, possuindo uma formação que lhes 

impulsionem a esse tipo de trabalho em conjunto. Dito de outra forma, o currículo não 
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dialoga sozinho, sem que as pessoas que realizam essa integração estejam dispostas para 

tanto, o que faz com que a interdisciplinaridade seja muito mais uma questão de atitude 

(FAZENDA, 2008). 

Na busca pela abordagem didático-pedagógica mais pertinente, acompanhada de 

processos de formação docente efetivos numa perspectiva integradora da Educação 

Ambiental e da Educação CTS, não se deve desprezar o contexto sociocultural de cada 

lugar, compreendendo o currículo como palco de contradições sociais de toda ordem, que 

se constitui como campo de disputa e de poder, recheado de interesses de certos grupos 

sociais que lutam entre si pela hegemonia do campo (BOURDIEU, 2005).  Dessa forma, 

o currículo tanto da Educação Básica, quanto da Educação Superior, deve envolver uma 

relação intrínseca entre saber, identidade e poder permitindo a problematização das 

relações desiguais existentes na sociedade brasileira e, portanto, dando voz às minorias 

historicamente excluídas da participação e da tomada de decisão no âmbito das relações 

sociais (SILVA, 2002). 

O que estamos enfatizando aqui é a valorização das diferentes culturas presentes 

em cada lugar, por meio de processos educativos pautados na interface EA-ECTS que 

problematizem o quê, por quê e para quê ensinar determinado saber, rompendo com o 

imperativo simbólico que afirma a centralidade do modo de pensar e viver dominante 

sobre culturas subalternas (violência simbólica), negando ao extremo a imposição 

cultural, a arbitrariedade e a desigualdade social. 

Esse fato faz com que toda ação pedagógica desenvolvida seja, sobretudo, uma 

ação política, caracterizada pelo embate intencional entre grupos conservadores e 

transformadores, entre tendências segregadoras e integradoras do conhecimento 

socialmente produzido e historicamente determinado. 

 

5.1.7 NA Axiológico: conservação e desenvolvimento – superando um velho impasse 

 

 Ao passo que os problemas socioambientais se acentuam, nunca como nos dias 

atuais a discussão sobre ética tem sido tão reivindicada. Talvez porque o mundo dos 

valores verdadeiramente humanos esteja tão afastado da realidade objetiva que só tem 

encontrado espaço nas elucubrações mais idealistas da mente humana, nos sonhos 

futuristas que de tão utópicos parecem nunca adquirir concretude no âmbito das relações 

sociais (TONET, 2002). 
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Tal como um sonho, o discurso sobre desenvolvimento sustentável tem se 

mostrado a saída perfeita para que a conservação ambiental não se coloque como um freio 

ao progresso científico-tecnológico postulado. Aliado a esse discurso, tem crescido as 

propostas pragmáticas de desenvolvimento de produtos ecológicos de pequenas e grandes 

empresas que afirmam terem compromisso com a preservação da vida humana e dos 

recursos naturais presentes na Terra. Se faz evidente o fato de que se o Meio Ambiente 

não é algo neutro, os discursos sobre sustentabilidade também não são, mas dizem 

respeito a um conjunto de vozes que permanecem em disputa no campo social. 

Em meio a esse cenário de competição pela legitimação do que pode ser 

considerado verdade, Auler (2018) alerta para o fato de que nossos recursos naturais são 

finitos e que o ritmo de desenvolvimento científico-tecnológico postulado pelos países 

desenvolvidos não poderia ser simplesmente adotado pelos demais países presentes no 

planeta. Há para o autor, nesse caso, um impasse evidente: a impossibilidade entre o 

progresso econômico postulado e os limites termodinâmicos da natureza, contradição que 

no extremo poderá levar a uma situação de colapso global. 

Considerando esse contexto social, a Educação Ambiental e a Educação CTS em 

suas vertentes críticas, têm se mostrado como possibilidades de problematização desses 

discursos que já se tornam lugar comum, contribuindo para desvelar os reais interesses e 

contradições sociais existentes em nossa sociedade.  

O desenvolvimento científico-tecnológico tem sido visto ao longo da história 

como antagônico à conservação da natureza, de tal forma que a máxima “não há como 

conservar e ao mesmo tempo desenvolver” permaneceu sendo reafirmada 

indefinidamente, tornando esses polos ainda mais opostos e dicotômicos entre si. 

Contudo, existem propostas que visam aliar o desenvolvimento à conservação, afirmando 

a necessidade de um desenvolvimento que seja sustentável, mas que devido ao seu forte 

apelo econômico e pragmático, têm sido amplamente discutidas e criticadas (LIMA, 

2003; SAUVÉ, 2005a; LAYRARGUES; LIMA, 2014).  

Considerando a base material capitalista que impera na sociedade e seus 

mecanismos expropriadores dos recursos naturais é possível conservar a natureza e ao 

mesmo tempo alcançar o progresso econômico postulado? Ou teremos que optar entre a 

conservação e o desenvolvimento? Como escolher, por exemplo, entre a construção de 

um hospital, escola ou área de lazer e a manutenção de um fragmento nativo de Mata 

Atlântica, situado num local estratégico presente na comunidade?  
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De um lado a construção desses edifícios traria, sob o ponto de vista social, 

inúmeros benefícios que se relacionam ao bem-estar da população, que passaria a contar 

com serviços de saúde, educação, esportes e lazer. Entretanto, do outro lado, a 

substituição da mata nativa traria, a curto e médio prazos, sérios prejuízos à 

biodiversidade, contribuindo para o desequilíbrio ecológico e até a extinção de espécies 

da Mata Atlântica. Atualmente, esse bioma é considerado um dos mais ameaçados do 

Brasil, um conjunto de florestas e de ecossistemas associados altamente fragmentados, 

mas que ainda constituem uma região de grande endemismo e variedade de espécies 

(TABARELLI et al., 2005). 

Julgamos que a depender dos diferentes setores sociais onde se desenvolva essa 

discussão, a resposta possa ser facilmente encontrada, principalmente quando 

observamos que a conservação ou preservação da natureza nunca foi prioridade no 

sistema capitalista de produção. Entendemos que o impasse gerado está relacionado à 

ideia de desenvolvimento existente atualmente que, longe de atender necessariamente ao 

bem-estar social da maioria da população ou mesmo a manutenção das relações 

ecológicas entre os seres vivos, se reverte de forte viés economicista, voltado ao 

enriquecimento de determinados indivíduos e a ideais corporativos de pequenas e grandes 

empresas presentes no Brasil e no mundo.  

Indo um pouco mais além, podemos dizer que o desenvolvimento hoje está 

ancorado numa visão antropocêntrica da vida, em formas utilitaristas e predatórias da 

relação dos seres humanos entre si e também das relações desvirtuadas destes com a 

natureza (TONET, 2015), em que o foco reside em práticas egoístas de acumulação do 

capital e na não preocupação com uma grande parcela da população que vive com muito 

pouco ou quase nada. 

Assim, a ideia do desenvolvimento sustentável vem sendo insistentemente 

reforçada como a ilusão mais premente do presente século: como se fosse possível numa 

sociedade capitalista marcada por valores egoístas e mesquinhos de acumulação do 

capital aliarmos o desenvolvimento científico-tecnológico à conservação ambiental. 

Longe de compactuarmos com o modelo de desenvolvimento capitalista, 

acreditando que é possível nesse contexto opressor e alienante alcançarmos a 

sustentabilidade, ressaltamos a incompatibilidade entre esse modo de produção 

econômica e a conservação da vida no planeta. 

E se pudéssemos reorientar esse desenvolvimento e torná-lo compatível às reais 

necessidades dos seres vivos em geral? Como a Ciência e a Tecnologia ao invés de 
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atuarem como forças antagônicas que destroem a natureza podem passar a contribuir para 

a sua conservação e conseguinte redução das relações conflituosas entre esta e os seres 

humanos? Na Figura 8 procuramos demonstrar uma das formas pelas quais isso seria 

possível. 

 

Figura 8. NA Axiológico – Relações axiológicas entre a Educação Ambiental Crítica e a Educação 

CTS Crítica. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em síntese, na Figura 8 percebe-se que a resposta para essa questão envolve, antes 

de tudo, a discussão acerca da base material que rege as relações produtivas em sociedade. 

Assim inicialmente, a ação social engajada, ambiental e politicamente consciente será 

movida por valores éticos subjetivos que orientarão a luta pela mudança da base material 

capitalista. Durante a instauração de uma nova forma de sociabilidade, esses valores 

humanizadores serão objetivados constituindo a própria realidade. Antes da e durante a 

transição para essa nova sociedade, o papel da educação é imprescindível e aqui 

destacamos de forma específica os contributos da Educação Ambiental e da Educação 

CTS em suas vertentes críticas, para que a contradição existente entre conservação e 

desenvolvimento possa não mais existir. Para tornar essa síntese mais explicativa, vamos 

discutir paulatinamente cada parte do esquema da Figura 8. 

 Como dissemos, o nosso ponto de partida é a discussão acerca da base material 

capitalista. Por meio do trabalho o ser humano modifica a natureza e ao fazer isso 

transforma a si mesmo, sendo esse movimento a dimensão fundamental de sua existência. 
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Entretanto, na sociedade capitalista, o trabalho torna-se fator de desumanização, 

considerando que no processo de produção de mercadorias o produto do trabalho é 

alienado, porque não pertence ao trabalhador, mas antes afasta-se dele tornando-se um 

mecanismo de dominação (LESSA; TONET, 2008). 

 Enquanto o capitalismo permanecer intacto, produzindo uma série de 

mercadorias às custas da força de trabalho da população, esse sistema continuará 

conduzindo as pessoas a um estado de alienação e opressão, a redução de seres humanos 

a meros objetos do sistema. Nessa perspectiva, adestrar ambientalmente os sujeitos para 

que estes desenvolvam competências e habilidades voltadas apenas à redução dos 

impactos e dos riscos ambientais presentes na atividade técnico-científica, significa 

colocar em pauta mudanças de comportamentos e reafirmar uma ética nutrida pelo 

capitalismo, cujos valores, normas e condutas preconizadas não questionam esse sistema, 

mas o legitimam. 

Nesse sentido, ressaltamos que as mudanças que esperamos em nossa sociedade e 

na maneira como nossos semelhantes se relacionam com a natureza perpassam, antes de 

tudo, pela necessidade de mudar as condições objetivas de nossa existência, para que 

possamos construir uma sociedade inerentemente igualitária, justa e solidária (TONET, 

2015). Do contrário, levando em consideração o fato de que a realidade não é dada, mas 

social e coletivamente construída, essa situação objetiva continuará a reproduzir-se 

incessantemente sob os pressupostos do progresso. Assim, mudar as condições objetivas 

da nossa existência pressupõe também mudar a maneira como construímos Ciência e 

Tecnologia que pode ser orientada segundo valores humanizadores e não mais aqueles 

pertencentes à sociedade capitalista. 

Percebe-se também na Figura 8 que a construção de valores genuinamente 

humanizadores voltados ao bem comum só poderão se efetivar mediante a instauração de 

uma nova sociedade, uma vez que sob a ótica capitalista, os valores construídos 

historicamente são forjados no bojo desse sistema e direcionados à manutenção ou 

reprodução dos mecanismos dominantes. Nesse sentido, não é a ética que determina a 

maneira como vivemos ou produzimos cultura, mas a forma como nos organizamos em 

sociedade e nos relacionamos com a natureza que cria as condições objetivas de nossa 

existência. Nesse processo histórico, criamos valores e condutas morais que moldam 

padrões específicos presentes em cada lugar, valores que não surgem de ideias 

espontâneas, mas que são determinados espaço-temporalmente (LOUREIRO, 2012). 
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  Todavia, ao afirmamos que não é a ética que determina as relações em sociedade, 

não estamos querendo dizer que ela não esteja presente e não se faça necessária na 

sociedade atual.  A discussão sobre ética não deve aguardar a consolidação de outro 

mundo, mas se fazer presente agora, enquanto ocorre a luta para tornar isso possível 

(DUARTE, 2000).  

Na verdade, defendemos que existem valores humanizadores subjetivos, capazes 

de orientar nossas ações na luta pela construção de uma nova forma de sociabilidade. Tais 

valores são transmitidos pela educação em geral e, em especial, pela educação escolar 

que mesmo ainda influenciada pelo sistema prevalecente consegue desenvolver 

resistência a esse mesmo sistema por meio de práticas educativas emancipadoras 

(TONET, 2014). 

Entretanto, esses valores ainda são subjetivos, visto que estão descolados da 

realidade objetiva: enquanto lutamos pelo fim dos agrotóxicos, as indústrias investem 

cada vez mais em sua produção; ao passo que insistimos na formação crítica e autônoma 

dos estudantes, há uma demanda social por trabalhadores que supram as necessidades 

técnicas e operacionais do mercado; à medida que lutamos contra a poluição e o 

aquecimento global, as indústrias investem maciçamente na utilização de combustível 

fóssil para a produção e movimentação de uma enormidade de mercadorias; enquanto 

afirmamos a necessidade da solidariedade entre os seres humanos, mais eles têm se 

tornado egoístas e mesquinhos; e tantos outros exemplos que poderíamos citar aqui. 

Assim o capital se retroalimenta e continua sua ação devastadora, pois para ele não 

importa a moral, a ética, a legalidade, muito menos os valores tão insistentemente 

apregoados discursivamente. 

Todavia, após superarmos a base material capitalista e todos os seus mecanismos 

desumanizadores, poderemos efetivar valores genuinamente humanizadores como 

solidariedade, autonomia, liberdade, respeito mútuo, justiça social e sustentabilidade 

planetária, que agora objetivados nas próprias relações sociais entre os indivíduos em 

particular e a humanidade como um todo, não estão mais afastados da realidade, mas 

constituirão a própria realidade, refletindo o estágio mais avançado de emancipação e 

formação humana em sua integralidade. 

Para alcançarmos esse estágio de transformação societária precisamos de uma 

educação que não intimide ou adestre, mas que evidencie a realidade tal como ela é, sem 

quaisquer tipos de subterfúgios simplificadores. Esta se situa na relação dialética de 

empoderamento social e de prática intencional que busca alcançar determinadas 
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finalidades pedagógicas relacionadas à formação crítica dos sujeitos e a sua inserção 

consciente na realidade. 

Nesse contexto, a Educação Ambiental e a Educação CTS, em suas vertentes 

críticas, são campos do conhecimento que objetivam a emancipação humana e que, 

portanto, devem discutir sobre ética como possibilidade de superação das contradições 

sociais impostas pelo capitalismo. Assim, postulamos o compromisso que essas 

perspectivas têm com a construção de valores orientados para o bem comum, em que a 

primeira pode contribuir de forma mais acentuada para o desenvolvimento de uma 

Ciência e uma Tecnologia voltadas a ideais emancipadores e comprometidos com a classe 

trabalhadora. Nessa perspectiva, seria preciso uma reorientação da produção científico-

tecnológica a ser concebida, produzida e executada como forças produtivas orientadas 

para atender às necessidades locais, respeitando as diversas formas de vida existentes no 

planeta, bem como a cultura desenvolvida em cada lugar, com seu conjunto de valores, 

crenças e perspectivas, postulando um desenvolvimento contextual (STRIEDER, 2012; 

ROSO, 2017). 

Já a Educação Ambiental em seu viés crítico pode contribuir para a ampliação da 

noção de Meio Ambiente nos sujeitos, situando o ser humano como ser natural também 

pertencente a natureza e ao mesmo tempo social, pois por meio do trabalho realiza 

sucessivas mediações com esta modificando-a e ao mesmo tempo modificando a si 

mesmo (MARX, 1971), ao passo que constrói sua própria Ciência e Tecnologia na relação 

que estabelece com outros seres humanos dentro de um Meio Ambiente complexo e 

integrado. Como afirma Loureiro (2012):  

 

Em Educação Ambiental, ciência e formação crítica precisam se relacionar de 

modo a compreendermos sob que condições o saber científico se desenvolveu 

e a favor do que e de quem, nos apropriando da base instrumental e reflexiva 

necessária para a educação, para a alteração objetiva das condições de vida da 

população e reversão do processo de degradação e exploração das demais 

espécies e da natureza como um todo, rompendo com dogmas e obstáculos à 

liberdade humana (LOUREIRO, 2012, p. 35). 

 

De acordo com esse autor, a Ciência não pode ser responsabilizada por todos os 

problemas que estamos enfrentando, até porque esta é dinamicamente construída dentro 

de uma determinada sociedade que possui seus próprios ideais, modelos de mundo e 

valores culturais, cujos interesses tendem a privilegiar determinados saberes em 

detrimento de outros, reproduzindo a lógica imposta pelos mecanismos de dominação. 

Entretanto, é necessário mudar as condições objetivas que determinam a construção 
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histórica da Ciência e da Tecnologia que, ao serem desenvolvidas com base em processos 

dialógicos e emancipatórios, podem contribuir para reverter os processos antrópicos 

capitalistas, servindo também como meio para a recuperação dos ambientes degradados 

e para a conservação ambiental. Ou seja, Ciência e Tecnologia como dimensões 

essenciais da realidade pensadas e construídas pela humanidade, deixariam de ser a 

principal causa dos problemas ambientais vivenciados, passando a contribuir para sua 

solução, uma vez que essas dimensões estariam sendo construídas a partir de uma nova 

base material. 

Nessa perspectiva, Ciência e Tecnologia deixam de ser objetos de dominação e 

exclusão social, passando a se inserir no processo de transformação da própria dinâmica 

de construção de uma nova sociedade. Assim, o desenvolvimento estaria finalmente 

atrelado à conservação, pois a ação da humanidade sobre a natureza não estaria mais 

voltada a valores antropocêntricos e utilitaristas, mas à preocupação com o bem comum 

e a sustentabilidade planetária. O ser humano não se perceberia mais como uma 

externalidade, mas teria a compreensão de que também é natureza e que essa relação 

interdependente constitui a própria humanidade. 

Dessa maneira, prosseguimos confiando na possibilidade de outros “mundos 

possíveis”, de outras formas de estar no mundo no movimento incessante de 

transformação que este deve passar, cujos protagonistas são os próprios seres humanos 

(FREIRE, 2005). Até que chegue um dia, em que a conservação e o desenvolvimento 

possam ocorrer simultaneamente, atuando como dimensões indissociáveis, visto que os 

seres humanos entre si terão como objetivo prioritário o respeito a todas as formas de 

vida, a solidariedade mútua e a justiça social. Nesse sentido, compactuamos com Farias 

e Freitas (2007) quando afirmam que: 

 

A ideia de construir um saber solidário, mediado de possibilidades de 

participação e de sentimento de incompletude cultural, não se 

estabelece senão por meio do afrontamento e, portanto, do conflito, 

perante o saber hegemônico. Em decorrência, na educação escolar, falar 

de abordagens no âmbito da EA e das interações CTS pressupõe sempre 

pautar-se numa perspectiva crítica e emancipatória do sujeito, da 

sociedade e do ambiente (FARIAS; FREITAS, 2007, p. 12). 

 

É esse sentimento de incompletude e insatisfação com a barbárie que deve 

impulsionar a maior parte da população historicamente excluída e marginalizada das 

decisões sociais a mudarem os rumos da história e a construírem uma sociedade 

inerentemente igualitária, a partir da tomada de consciência de sua situação existencial. 
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A seguir trazemos uma síntese dos NA´s discutidos ao longo desse capítulo 

(Quadro 3), expondo as principais interfaces entre a Educação Ambiental e a Educação 

CTS, especialmente em suas vertentes mais críticas no contexto da Educação em 

Ciências. 
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    Quadro 3. Síntese dos Núcleos de Articulação presentes na interface EA-ECTS. 

NÚCLEO DE 

ARTICULAÇÃO 

DESCRIÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL EDUCAÇÃO CTS INTERFACE CRÍTICA EA-

ECTS 

Histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envolve discussões sobre a origem 

do objeto de estudo, seu contexto 

de desenvolvimento, repercussão, 

expansão e constituição sócio 

histórica. 

 

- Amplas áreas de conhecimento 

para além da Educação em Ciências; 

 

- Ênfase na dimensão política; 

 

- Eventos locais, regionais e globais. 

 

- Vasta produção de livros. 

 

 

 

 

 

 

- Circunscrição a área de Educação 

em Ciências; 

 

 

- Ênfase na dimensão científica; 

 

- Pouco eventos específicos da área. 

 

- Pequena produção de livros. 

 

 

Origem (1960) 

- Década de 60; 

- Movimentos sociais; 

- Comunidade Intelectual; 

- Motivos contextuais: 

agravamento das problemáticas 

ambientais, crítica ao modelo 

dominante de desenvolvimento; 

necessidade de participação 

pública nos processos decisórios; 

- Países do Norte → Sul. 

Desenvolvimento (1970-1990) 

- Alcance a diferentes instâncias 

sociais; 

- Diversificação de concepções e 

práticas (Polissemia 

epistemológica); 

- Alcance à pós-graduação; 

- Aumento significativo da 

produção de artigos científicos, 

cursos e programas. 

Consolidação 

(1990 - dias atuais) 

- Repercussão nas políticas 

públicas; 

- Contexto de emergência 

planetária; 

- Surgimento de novas 

nomenclaturas em comum; 

- Busca pela superação da crise 

socioambiental. 
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Axiológico Envolve discussões sobre os 

valores que orientam a construção 

social da base material capitalista e 

daqueles que poderão moldar uma 

nova forma de sociabilidade. 

Ênfase na conservação ambiental. Ênfase na reorientação do 

desenvolvimento científico-

tecnológico. 

- Busca pela transformação da base 

material capitalista; 

 

- Crítica ao modelo de progresso 

contemporâneo; 

 

- Valores humanizadores 

subjetivos: solidariedade, 

autonomia, liberdade, respeito 

mútuo, justiça social e 

sustentabilidade planetária; 

 

- Conciliação entre conservação e 

desenvolvimento numa nova forma 

de sociabilidade (valores 

humanizadores objetivados). 

Teleológico Envolve discussões sobre os 

objetivos e finalidades sociais de 

cada campo em questão. 

- Objetiva a compreensão integrada 

do Meio Ambiente; 

 

- Problematiza a relação ser humano-

natureza; 

 

- Busca contribuir com o processo de 

conscientização ambiental. 

Objetiva a compreensão integrada 

das relações CTS; 

 

- Problematiza a relação ser-

humano-tecnociência; 

 

- Busca contribuir com o processo 

de alfabetização científica. 

- Meio ambiente entendido como 

totalidade ambiental, capaz de 

englobar Natureza, Ciência, 

Tecnologia e Sociedade. 

 

- Formação para a Cidadania; 

 

- Participação social em processos 

decisórios; 

 

- Formação de sujeitos críticos; 

 

- Compreensão complexa da 

realidade. 

 

 

Didático-curricular Envolve os processos de ensino e 

aprendizagem; às maneiras de 

ensinar os conteúdos científicos e 

as estratégias didáticas utilizadas. 

- Pouca ênfase na restruturação 

curricular. 

 

- Restruturações curriculares 

frequentes. 

- Transversalidade e 

interdisciplinaridade; 

 

- Inovação didático-curricular; 

 

- Aproximação latente com o 

ensino de Ciências; 
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- Abordagem Temática (temas 

locais, regionais e globais, 

selecionados por processos de 

diagnóstico social e/ou pelo 

professor e estudantes). 

Político Envolve discussões sobre as formas 

de socialização dominantes e à 

possibilidade de construção de 

outras dinâmicas sociais possíveis. 

- Crítica veemente ao modo de 

produção capitalista; da produção 

científico-tecnológica desse sistema 

e sua avidez em destruir a natureza. 

- Reorientação das agendas de 

pesquisa e da produção científico-

tecnológica. 

- Ausência de problematização da 

sociedade capitalista em vertentes 

tradicionais e conservadoras; 

 

- Crítica ao capitalismo e evocação 

da necessidade de construção de 

outras formas de sociabilidade, de 

outra matriz produtiva. (Essa 

discussão apenas comparece nas 

vertentes mais críticas). 

Pedagógico Envolve discussões sobre os 

processos educativos desenvolvidos 

em cada campo, suas 

especificidades, características e 

possibilidades de contribuição para 

a conservação ou transformação 

social. 

 

- Enfatiza processos educativos que 

problematizam o Meio Ambiente, 

buscando formar sujeitos e 

educadores ambientais. 

 

 

 

 

 

- Enfatiza processos educativos 

voltados a formar sujeitos que 

compreendam a produção da 

Ciência e da Tecnologia e se 

insiram politicamente nos processos 

decisórios relacionados a essas 

dimensões. 

 

 

 

 

 

 

- Surgimento fora do contexto 

educacional. 

 

- Vinculação à educação adotando 

pedagogias progressistas ou 

tradicionais. 

 

- Concepção de educação: 

Pedagogia Libertadora e Histórico-

Crítica. 

 

- Ênfase na formação 

socioambiental dos docentes e 

estudantes. 

Epistemológico Envolve discussões relacionadas à 

construção do conhecimento, 

ressaltando o caráter dessa 

construção, vinculada às formas de 

concepções e práticas 

desenvolvidas historicamente em 

cada campo em particular. 

 

- Diversidade epistemológica 

explicitada. 

 

 

Pluralismo epistemológico 

indiferenciado. 

 

 

Polissemia de concepções e 

práticas; 

 

Variadas compreensões sobre 

Meio Ambiente. 

 

 

     Fonte: elaboração própria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação, em linhas gerais, buscamos investigar as possibilidades e limitações 

da interface entre a Educação Ambiental e a Educação CTS e CTSA no contexto das principais 

pesquisas em Educação em Ciências no Brasil. 

Inicialmente ao verificarmos os motivos, pressupostos e interesses que marcam a 

escolha dos pesquisadores pela perspectiva CTSA, bem como os sentidos que atribuem ao Meio 

Ambiente e à Educação Ambiental, percebemos que muitas dessas questões não 

necessariamente estavam explícitas nos trabalhos analisados e, devido a isso, foi necessário 

analisar de forma mais apurada os discursos presentes nos textos, revelando mais de suas 

intenções e interesses. 

Percebemos que há vários sentidos atribuídos ao Meio Ambiente nos trabalhos sobre 

CTSA, mas que este é normalmente entendido como problema e reduzido a seus aspectos 

naturais, prevalecendo uma concepção de natureza impactada. Além disso, a maioria das 

pesquisas trata superficialmente o assunto e essa “dimensão” não assume a mesma importância 

conferida aos outros elementos da tétrade. Acreditamos que isso acontece devido à ausência de 

um posicionamento direto pela escolha da inclusão da letra “A” na tríade CTS na maior parte 

das pesquisas e, ainda, que algumas se preocupem em evidenciar a dimensão ambiental, não 

apresentam uma discussão que sustente a razão pela qual essa dimensão já não pode ser 

contemplada, por exemplo, na sociedade. O que percebemos é que, em alguns casos, a simples 

inclusão de temáticas ambientais em maior ou menor medida é o suficiente para o uso da tétrade.  

Entendemos a necessidade de que seja dada a devida atenção às questões 

socioambientais nas relações CTS. Entretanto, compartilhamos do entendimento de que a 

denominação CTSA da maneira como está posta não é adequada, pois partimos da compreensão 

de que situar o Meio Ambiente no mesmo patamar que Ciência, Tecnologia e Sociedade 

constitui uma compreensão reducionista que desconsidera a complexidade do fenômeno 

ambiental, reduzindo-o a apenas uma de suas dimensões. Em nosso entendimento, o Meio 

Ambiente percebido em sua totalidade é capaz de englobar a Ciência, a Tecnologia, a 

Sociedade, a Natureza e suas múltiplas inter-relações. 

Nesse sentido, concordamos com Ricardo (2007) quando este afirma que as soluções 

não estão presentes nos termos e que estes, ao serem ampliados excessivamente, podem 

esconder desvios e incoerências no campo teórico e empírico. Essa questão deve ser 
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constantemente discutida, pois do que nos valeria termos como CTSÉtica, CTSArtes, 

CTSCultura, CTSUrbanismo, sem uma devida discussão? 

Mais do que simples renomeações de campos habituais de conhecimento, as novas 

nomenclaturas expressam relações de forças que lutam entre si pela hegemonia das 

representações no campo científico, expressando interesses relacionados as respectivas 

posições ocupadas pelos sujeitos no espaço social (BOURDIEU, 1996). Nessa perspectiva, o 

que está em jogo é a representação do que pode ser considerado verdade, em que se disputam 

troféus de reconhecimento junto à comunidade de pesquisadores da área de Educação em 

Ciências. 

Assim, é preciso cautela para que não se perpetue de forma acentuada com o campo 

CTS o que ocorreu com a Educação Ambiental, em que hoje não basta apenas falar em 

Educação Ambiental, sendo preciso evidenciar que tendência desse campo está sendo seguida, 

tendo em vista a multiplicidade de correntes pedagógicas e ambientais que balizam os diferentes 

sujeitos (LAYRARGUES, 2004).  

Foi possível perceber que a Educação CTS tem exibido uma evidente autonomia no 

trabalho com temas ambientais, em que a Educação Ambiental como campo de conhecimento 

pode ou não estar sendo articulada às distintas propostas desenvolvidas. 

Nesse sentido, é necessário combater a ideia de que, ao se trabalhar com a perspectiva 

CTS ou com questões ambientais, obrigatoriamente já se está trabalhando com a Educação 

Ambiental. Já sinalizamos que em muitas pesquisas que dizem considerar a dimensão ambiental 

em suas propostas de trabalho, a mesma não é considerada ou é tratada de forma superficial, 

em que os pressupostos da Educação Ambiental, bem como as referências a autores da área 

podem ou não estar presentes. Nesse sentido, afirmamos que embora haja muita semelhança 

entre os campos de conhecimento, eles não são a mesma coisa. Esse discurso tende a esvaziar 

de sentido a Educação Ambiental, desconsiderando suas peculiaridades teóricas, pressupostos 

e perspectivas que não foram construídos repentinamente, mas ao longo do desenvolvimento 

histórico.  

Paralelo a essas questões, identificamos uma significativa interface entre esses campos 

de conhecimento que começou a se tornar mais evidente nas pesquisas da área a partir do início 

do século XXI. As aproximações e distanciamentos existentes entre seus núcleos de articulação, 

sinalizam para o compartilhamento de uma diversidade de abordagens e possibilidades teórico-

práticas no cenário educacional e também em outras instâncias sociais e para modos distintos 

de apropriação e investigação da realidade. Entretanto, essa circulação de informações, ideias, 

concepções e práticas estão muito mais relacionadas a articulação entre seus objetos de estudo, 
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quais sejam Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Natureza do que uma integração 

propriamente dita entre esses campos de conhecimento, fenômeno necessário que começa a 

configurar-se de maneira mais recente nas pesquisas desenvolvidas na área que trazem como 

lacuna essa necessidade. 

Nesse sentido, ainda é preciso que haja uma maior comunicação entre os pesquisadores 

que investigam processos educativos em Educação Ambiental e os da área de CTS que 

pesquisam majoritariamente no âmbito da Educação em Ciências. Essa articulação se mostra 

pertinente e possível de ser realizada, considerando as variadas possibilidades de integração 

entre os dois campos, cujas interfaces podem contribuir para enriquecer a práxis pedagógica, 

gerando processos educativos críticos, reflexivos e complexos no contexto da Educação em 

Ciências. 

Embora tenhamos detectado a presença de uma abordagem crítica em alguns trabalhos 

analisados, ressaltamos a emergência de uma vertente ecológica dominante no campo da 

Educação CTS e CTSA, preocupada, em diferentes níveis, com a conservação dos recursos 

naturais, com a minimização dos riscos e ameaças ambientais e o desenvolvimento de 

comportamentos e atitudes mais adequadas na relação com a natureza. Essa vertente pode ou 

não se utilizar de discursos existentes na Educação Ambiental Conservadora e, devido a seu 

caráter mitigatório dos problemas socioambientais atuais, guarda com esta, semelhanças muito 

próximas.  

Considerando essa tendência descrita como a dominante nas pesquisas até o momento 

analisadas, postulamos que seria muito mais apropriado falar-se em uma vertente CTS 

Ecológica (CTSE) ou conservadora do que em uma Educação CTSA, visto que o Meio 

Ambiente não pode ser reduzido apenas aos aspectos naturais que o constituem e que 

necessitam ser preservados e protegidos, mas deve ser tratado em toda sua complexidade e 

integralidade. 

Esta concepção arraigada no imaginário dos pesquisadores pode colaborar para 

fortificar a crença de que para resolver os problemas ambientais, basta aplicarmos soluções 

científico-tecnológicas, uma ciência e uma técnica mais aprimoradas, quando na verdade isso 

seria cair no erro do cientificismo e nos mitos que colocam o conhecimento científico como 

superior a todas as outras formas de conhecimento, detentor de uma verdade absoluta e, 

portanto, do que é necessário para salvar a humanidade. 

Ademais tal compreensão simplista colabora também para o desenvolvimento de uma 

práxis pedagógica mitificada no ensino de Ciências, em que se acredita que existem 

contribuições efetivas para a formação de cidadãos engajados ambientalmente, quando na 
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verdade os sujeitos formados nessa perspectiva apresentam dificuldade para exercer a 

autonomia e a participação social necessárias à transformação societária, uma vez que 

preocupam-se muito mais com as consequências dos problemas socioambientais do que com 

suas causas e, numa dimensão mais ampla, não questionam, nem intervém no sistema 

socioeconômico gerador das desigualdades humanas sócio historicamente determinadas e de 

toda sorte de conflitos na relação destes com a natureza. Talvez essa seja uma das razões dentre 

várias outras que fazem com que não consigamos alcançar muitos dos objetivos voltados à 

construção de uma sociedade sustentável, posto que o discurso emancipatório e transformador 

pode estar afastado da prática realizada nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos 

no Brasil e no mundo, havendo um descompasso entre o ideal e o que de fato tem se efetivado. 

Dessa forma, sugerimos que a Educação CTS, seja seguindo o argumento de que a 

discussão ambiental está implícita na tríade ou ainda reivindicando a explicitação dessa 

dimensão por meio da letra “A”, busque possibilidades de articulação com a Educação 

Ambiental Crítica, o que sem dúvida enriqueceria de forma significativa as pesquisas e práticas 

relacionadas a temáticas ambientais e ao Meio Ambiente, sempre que essas discussões se 

mostrarem pertinentes. 

Há ainda a necessidade de pesquisas que aprofundem as relações entre a Educação 

Ambiental e a Educação CTS e suas contribuições efetivas para os processos de ensino e 

aprendizagem. Esse desafio, será mais facilmente superado, se a vinculação entre esses campos 

não se restringir apenas ao âmbito das Ciências Naturais, mas alcançar outras áreas do 

conhecimento, tecendo diálogos mais profícuos, por exemplo, com às Ciências Humanas. 

Ademais, seria preciso ainda nesse contexto, estreitar mais os laços com diferentes culturas e 

saberes populares negligenciados/silenciados historicamente porque conflitantes com a lógica 

capitalista. 

Continuar nesse caminho nos encoraja e impulsiona a construirmos possibilidades de 

novas pesquisas pautadas em referenciais teóricos e nas premissas básicas de ambos os campos, 

não negligenciando suas divergências, mas apostando em suas complementaridades, sobretudo 

no que tange ao viés crítico e emancipatório de suas proposições tão necessário ao 

enfrentamento da situação de crise civilizatória vivenciada atualmente. 
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