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RESUMO 

Este texto apresenta reflexões sobre as transformações na compreensão apresentada por 
estudantes do Curso Técnico Subsequente1 de Eletrotécnica do Instituto Federal de Santa 
Catarina acerca das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). A pesquisa 
fundamentou-se na análise de questionários aplicados aos alunos ingressantes em 2008/2 e no 
semestre seguinte - 2009/1, a partir do desenvolvimento da Unidade Curricular Tópicos de 
CTS, oferecida no primeiro módulo do curso. Conclui-se que para conceber a Ciência e a 
Tecnologia como processos sociais numa formação técnica socialmente comprometida é 
necessário que os educadores adotem uma postura epistemológica diferenciada, na 
constituição de sujeitos sociais, culturais e humanos que consigam perceber os nexos entre a 
Ciência e a Tecnologia e suas interferências na sociedade. 
 
ABSTRACT 
 
This paper reflects on the transformations in the understanding concerning the relations 
between Science, Technology and Society (STS) that students of a Subsequent Technical 
Course of Electrical presented. The research took place at Federal Institute of Santa Catarina 
and the analysis were built based on questionnaires applied to students entering in 2008/2 and 
in the following semester - 2009 / 1, after the development of STS Course Topics, offered in 
the first module of the course. It was possible to conclude that to conceive Science and 
Technology as social processes in a technical education socially committed, the educators 
ought to adopt a different epistemological position, in the constitution of social, cultural and 
human subjects, that can perceive the connections between science, technology and their 
interferences in society 

Palavras-chave: Ciência, tecnologia e sociedade (CTS). Educação tecnológica. Formação 

profissional crítica. 
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1 Introdução 

As transformações sociais e tecnológicas por que vem passando a humanidade nas 

últimas décadas têm sido impactantes tanto social, quanto ambientalmente, levando-nos à 

indagação se a educação acompanha esse processo, possibilitando aos alunos entenderem as 

implicações e as repercussões da Ciência e da Tecnologia (C&T) no seu dia a dia. Com 

relação à educação tecnológica tem-se clareza de que a mesma deve formar não só o 

profissional técnico, mas, sobretudo, o cidadão. Nesse sentido, há necessidade de que essa 

modalidade educacional propicie aos técnicos um currículo que permita entenderem como a 

C&T interferem nos processos humanos, visando intervir em sua realidade, de forma a 

transformá-la para obter uma melhor qualidade de vida para a sociedade.  

Para tanto, este trabalho apresenta reflexões acerca das transformações nas concepções 

de estudantes do Curso Técnico de Eletrotécnica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina (IF-SC) sobre as relações de Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) a partir do desenvolvimento da Unidade Curricular Tópicos de CTS.  

Optou-se por desenvolver uma pesquisa qualitativa, por meio de questionários 

aplicados aos alunos ingressantes no início do primeiro módulo – 2º semestre de 2008 – e 

repetidos com os mesmos alunos após a conclusão da UC citada – 1º semestre de 2009 – 

delimitando-se as concepções prévias que os estudantes apresentaram ao ingressarem no 

curso, as quais construíram a partir de suas vivências.  Posteriormente foram estabelecidas 

interlocuções com as percepções que os mesmos desenvolveram após um semestre em contato 

com as reflexões promovidas em aula objetivando discutir as repercussões/implicações da 

Ciência e da Tecnologia nas sociedades. 

Apresenta-se a estrutura da Unidade Curricular Tópicos de Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS), desenvolvida no primeiro módulo do Curso Técnico de Eletrotécnica na 

Forma Subsequente do Campus Florianópolis/IF-SC contextualizando seu desenvolvimento. 

Na perspectiva de uma formação profissional reflexiva, crítica e cidadã identifica-se, por meio 

das concepções apresentadas pelos alunos, a importância das discussões referentes a aspectos 

éticos, políticos, econômicos e ambientais no processo de desenvolvimento social que 

envolvem CTS.  

 

2 A Instituição 

O IF-SC é uma instituição pública federal vinculada à Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, composta por sete campi em 

funcionamento e dez em processo de implantação.  
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Em 2002 o IF-SC aderiu, por força de lei, ao Decreto Nº 2.208, de 17 de abril de 1997, 

o qual desvinculou os ensinos médio e técnico visando aumentar a quantidade de profissionais 

formados de maneira acelerada para ingresso no mercado de trabalho, com vistas ao 

alargamento da produção econômica.  

Alinhado com a concepção de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 

implementada historicamente no país, o IF-SC manteve seu foco numa formação tecnicista. 

Nessa ótica, sobre a EPT no Brasil Moraes (2008, p. 23) sustenta que: 

A formação de seus alunos, agentes sociais que promoverão as inovações 
tecnológicas, se dá, na maioria das vezes, completamente distante das 
demandas sociais e da reflexão mais apurada acerca do produto de seu 
trabalho. Assim sendo, futuros técnicos e engenheiros assumem uma 
postura essencialmente tecnicista e acrítica quanto a C&T [Ciência e 
Tecnologia], alienando-se de suas próprias construções e ignorando as 
trocas sociais que elas promovem. 

 
Essa lei provocou grande inquietação na Instituição, considerada referência em 

educação de qualidade no estado, que historicamente vinha desenvolvendo cursos com 

currículos integrados. Assim, para atender a nova legislação os cursos técnicos tiveram que 

passar por um significativo processo de reestruração em seus currículos reformulando seus 

projetos pedagógicos, cujo processo foi efetivado por meio de discussões e reflexões nos 

grupos dos cursos técnicos. 

Nesse contexto o Curso Técnico de Eletrotécnica buscou uma inovação curricular 

visando à preparação do cidadão para um exercício profissional consciente e implicado com 

as interferências de sua atuação no contexto social e ambiental, o que se efetivou com a 

introdução da Unidade Curricular de Tópicos de CTS.  

 
3 O Curso Técnico de Eletrotécnica 

O Curso Técnico de Eletrotécnica é oferecido pelo IF-SC desde 1971, tendo passado 

por diversas transformações curriculares, inclusive em sua forma de oferta, por vezes 

integrada ao ensino médio, outras subsequente ao mesmo. Após a implantação do Decreto 

2.208/97 o curso passou a ser desenvolvido apenas na forma sequencial, destinado aos 

egressos do ensino médio.  

Durante as discussões promovidas para a readequação do currículo à nova Lei, o curso 

adotou uma postura inédita na instituição, em função do movimento propositivo de uma 

docente2 envolvida com as questões referentes ao tema CTS, incluindo no primeiro módulo da 

matriz curricular a Unidade Curricular Tópicos de CTS, com carga horária de duas horas 

semanais.  
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A nova arquitetura curricular ficou composta por quatro módulos, sendo previstas 

qualificações profissionais, as quais dão direito aos alunos receberem certificações 

intermediárias.  

 

4 A Unidade Curricular de Tópicos de CTS 

Entende-se que a estruturação de uma disciplina deve partir de seu objetivo geral e, para 

CTS, é a formação cidadã, concebida como a participação de cada um em todos os processos 

sociais. Essa cidadania é melhor construída na medida em que se tem mais clareza do que nos 

cerca, por isso é importante reconhecer a C&T como parte de um processo de escolha social, 

no qual o cidadão comum nem sempre tem acesso às decisões. Para que se possa ter um maior 

acesso às decisões das aplicações científicas e tecnológicas se faz necessário o entendimento 

do processo de produção das mesmas e de como elas interferem nos valores, nos hábitos e nas 

crenças das pessoas. 

Nesse sentido, estruturou-se a disciplina em tópicos, sendo o primeiro desenvolvido 

como uma Introdução ao tema CTS, no qual se faz a contextualização a respeito da 

necessidade de se ter nos cursos técnicos – como em qualquer outro curso – esse tipo de UC 

para auxiliar a formação cidadã. 

Acredita-se que só quando se sabe como e por que determinadas circunstâncias ocorrem 

é que se compreendem suas consequências, por isso é importante que os alunos entendam 

como a C&T foram sendo estruturadas até se tornarem o que Postman (1994) denomina de 

sustentáculos da sociedade atual. Por isso, no segundo tópico, denominado Como a C&T 

estruturaram nosso mundo atual, apresenta-se a ideia de como o conhecimento estruturado 

(ciência) e as “ferramentas” (tecnologias) foram sendo desenvolvidas e se acumulando 

durante a história da humanidade, permitindo a estruturação do atual mundo tecnocientífico. 

Procura-se situar os conhecimentos e as tecnologias evidenciando sua contextualização 

histórica e suas interdependências para permitir aos alunos vislumbrarem que nada “está 

pronto” tudo pode ser construído. 

O terceiro tópico ocupa-se da C&T e o meio ambiente, no qual se abordam as 

consequências do uso de certas tecnologias para o meio ambiente e a qualidade de vida das 

pessoas. Trabalham-se com os temas da água, energia, lixo e ameaças à biodiversidade. Dá-se 

especial atenção ao tema da energia – foco do Curso de Eletrotécnica – propiciando reflexões 

sobre as suas várias etapas de geração, distribuição e uso. Utilizam-se pesquisas realizadas 

pelos alunos em jornais e/ou revistas especializadas para se refletir sobre as implicações 
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sociais e ambientais da energia, bem como a necessidade de se adequá-la ao desenvolvimento 

sustentável. 

O quarto tópico apresenta Questões atuais da C&T, tratando da complexidade social 

nelas implicada. Aí são desenvolvidos temas como genética, virtualidade, nanotecnologia e 

formas de energia limpa, dentre outros.  

Como último tópico da UC é abordada A Ciência e a Tecnologia no Brasil visando 

contextualizar aos alunos a opção nacional em relação à C&T, evidenciando quais as reais 

necessidades científicas e tecnológicas do país à luz do “em desenvolvimento”. São estudados 

"os aspectos da implantação de C&T no Brasil, bem como a articulação que ocorre entre elas 

e os aspectos políticos, econômicos, sociais, educacionais e culturais" (LOUREIRO e 

MORAES, 2007, p. 83). Vale salientar que em alguns semestres letivos, por falta de tempo, 

não é possível o desenvolvimento deste tópico. 

Ao longo de todos os tópicos reflete-se buscando alterar a visão unilateral – segundo 

concepção própria – de a maioria dos alunos perceber apenas os benefícios da C&T e achar 

que o "caminho a trilhar" é o que há e está pronto. Por isso trabalha-se procurando fazê-los 

distinguir outras possibilidades e caminhos alternativos, nos quais a C&T sejam utilizadas 

dentro de perspectivas sociais mais amplas, identificando o papel da educação frente a esse 

desafio. 

  Nesse sentido, adota-se como estratégia de ensino a aprendizagem significativa que 

permite aos alunos fazerem conexões entre seus conhecimentos prévios e os elaborados a 

partir dos novos conhecimentos estruturados. Entende-se que a aprendizagem significativa na 

visão crítica, desenvolvida por Moreira (2000) a partir das ideias estabelecidas por Neil 

Postman e Charles Weingartner (1969) em Teaching as a subversive activity e de concepções 

de Postman, expostas em seus livros Tecnopoly (1993) e The end of education (1996), 

poderiam melhor conduzir a estratégia de aprendizagem da UC de Tópicos de CTS. Para 

Moreira (2000, p. 6) é por meio da aprendizagem significativa crítica  

que o aluno poderá fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, não ser 
subjugado por ela, por seus ritos, mitos e ideologias. É através dessa 
aprendizagem que ele poderá lidar construtivamente com a mudança sem 
deixar-se dominar por ela, manejar a informação sem sentir-se impotente 
frente a sua grande disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e 
desenvolver a tecnologia sem tornar-se tecnófilo. Por meio dela, poderá 
trabalhar com a incerteza, a relatividade, a não-causalidade, a probabilidade, 
a não-dicotomização das diferenças, com a ideia de que o conhecimento é 
construção (ou invenção) nossa, que apenas representamos o mundo e 
nunca o captamos diretamente.  
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A utilização de imagens é um ponto forte para a motivação dos alunos frente aos temas 

desenvolvidos na UC. Para tanto são utilizados recursos como documentários, filmes, clips e 

comerciais, dentre outras imagens para provocar maior motivação. 

Um dos objetivos complementares dessa UC é incentivar os alunos à leitura e à escrita e, 

para isso, se utiliza textos de diferentes autores e mídias. Essa estratégia tem como finalidade 

estimular a capacidade crítica dos alunos. É comum perceber-se nesses momentos 

dificuldades inerentes à maioria dos alunos, no que se refere à expressão oral e escrita para a 

formalização e expressão de seus pensamentos. Assim, é importante incentivar todos a se 

manifestarem, porém respeitando as diferenças de opiniões. Além disso, procura-se mostrar 

como o confronto de opiniões – dos alunos e dos próprios autores – pode leva-los a reverem 

seus posicionamentos a respeito de diversos assuntos. 

Vários são os aspectos que interferem nas discussões, porém, ressaltam-se aqueles que 

se tem percebido serem mais evidentes, a saber, a maturidade, a profissionalização e leituras 

anteriores. Percebe-se que a maturidade não está diretamente vinculada à idade, mas 

principalmente as experiências vivenciadas. No entanto, nota-se que nas turmas em que a 

média de idade é maior ocorrem discussões mais profícuas, assim como nas em que a maioria 

já ocupa um posto de trabalho, há tendência de maior aprofundamento nas discussões. Já, o 

acúmulo de leituras, não necessariamente em assuntos correlatos aos fatos abordados em aula, 

confere aos alunos melhor expressão e capacidade de discussões e reflexões sobre os temas 

propostos.  

 

7 A pesquisa 

A investigação efetivou-se por meio da comparação na análise de duas sondagens 

(questionários) aplicadas aos alunos do Curso Técnico de Eletrotécnica na forma 

Subsequente. Uma no início do primeiro módulo, para a qual a professora teve como principal 

objetivo identificar as concepções prévias dos estudantes acerca dos temas a serem 

desenvolvidos na UC e outra com esses mesmos alunos, já no segundo módulo do curso.  

O universo de pesquisados constituiu-se de 47 alunos na primeira sondagem e 17 na 

segunda. Cabe ressaltar que os estudantes foram convidados a participar da pesquisa de forma 

voluntária tendo havido maior adesão no primeiro momento, quando os mesmos estavam 

ingressando no curso, o que não ocorreu na segunda aplicação da sondagem. Este fato deve-se 

a diferentes fatores, dentre eles a evasão e o desinteresse pela pesquisa.  

Apresentam-se, a seguir, os questionamentos utilizados nas sondagens: 

1  O que você entende por Ciência? 
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2  O que você entende por Tecnologia? 

3  O que você entende por Desenvolvimento? 

4 Em sua opinião as pessoas precisam da Ciência e da Tecnologia para obter 

Desenvolvimento? Comente. 

5  Para que você acha que serve o Conhecimento Científico e Tecnológico? 

6  Para que você acredita que deveria servir o Conhecimento Científico e Tecnológico? 

7  Como você pensa que deve ser a participação das pessoas em relação à Ciência e à 

Tecnologia? 

Para efetuar a análise do conteúdo das sondagens, as respostas recorrentes sobre cada 

tema foram categorizadas em torno de alguns argumentos. Esses argumentos não se 

manifestam isoladamente nas respostas dos alunos, por isso no exercício de análise, às vezes, 

faz-se um movimento entre um tema e outro, buscando interpretar a "voz" dos alunos. 

Uma importante referência para o desenvolvimento de uma unidade curricular é a 

compreensão que os educandos já possuem sobre ela, neste sentido, ao analisar o conteúdo da 

sondagem inicial acerca do que entendem por Ciência constata-se que, em geral, consideram a 

Ciência como o “estudo da vida”, “estudo da evolução dos seres vivos”. Para alguns, 

representa o “conhecimento formulado por pesquisa, algo mais concreto, não o achismo”. 

Outro grupo de alunos sinaliza que a vê a Ciência como “Estudo para poder utilizar o 

conhecimento adquirido visando melhorar a vida da sociedade humana.” A mesma ideia 

aparece na resposta de outro aluno ao afirmar que “a ciência é o estudo com o objetivo de 

melhorar a vida da humanidade”. 

Ao prosseguir a análise, nota-se uma fala recorrente que aponta para compreensão da 

Ciência como o “estudo relacionado a descobertas e desenvolvimento”. 

Outro aspecto das respostas que cabe salientar é a repetida relação entre a Ciência e as 

descobertas relacionadas à medicina e, portanto, à melhoria da qualidade da vida humana. 

Identifica-se, assim, que os estudantes pesquisados ingressam no curso apresentando 

conceituações prévias acerca da Ciência indissociáveis do conhecimento e da busca deste para 

responder a questões como a origem da vida, relacionando-a, necessariamente, ao 

desenvolvimento humano.  

Ao serem analisadas as sondagens aplicadas a esses alunos no módulo II, tendo já sido 

desenvolvida a UC, confirma-se a relação que fazem entre Ciência, Medicina e descoberta da 

cura de doenças, evidenciando-se, também, sua relação com o “estudo e desenvolvimento de 

todas as tecnologias [...] para que possamos evoluir, ter melhoria de vida[...].” 
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 Ressalta-se, porém, o caráter sistemático e metodológico que atribuem à Ciência, o 

que fica claro na fala de alguns alunos: “é o saber, conhecimento estruturado”; “estudo dos 

conhecimentos obtidos por gerações para desenvolver e concretizar experimentações”; 

“critério de repetir e fazer as coisas iguais.” Nessa perspectiva, observa-se não terem 

modificado significativamente suas concepções sobre Ciência, relacionando-a, diretamente, 

ao aprofundamento de estudos e evocando-a para o desenvolvimento da humanidade. 

Sobre o segundo tema tratado, Tecnologia é nítida a relação que os alunos fazem com 

a inovação, o avanço, a modernidade e o conforto. Diante das respostas foram selecionadas as 

seguintes afirmações: “é o avanço que traz comodidade e novidade”; “é a ciência voltada 

para descobertas que facilitam a vida do Homem.” e “A tecnologia é sempre um passo a 

frente de novas ideias que levem à satisfação social”. 

Outro argumento utilizado sobre o tema é a correlação com as máquinas. Dentre os 

depoimentos analisados destaca-se um que faz referência a Tecnologia como “substituição de 

atividades e pensamentos humanos por máquinas”, assim como demonstram que fazem 

alguma relação da Tecnologia com a Ciência, conforme os depoimentos que seguem: “é o uso 

de novos métodos desenvolvidos pelas ciências.” e “instrumentos criados com o 

conhecimento científico para prevenir o Homem dos fenômenos [naturais], etc”. 

Porém, foram observados depoimentos que se distanciam em certa medida desse 

campo por apresentarem concepções um pouco mais críticas e reflexivas, reconhecendo que a 

tecnologia não representa apenas evolução e benfeitorias para a humanidade, considerando 

seu custo social. As falas que seguem ilustram essa concepção: “Graças a ela temos certo 

conforto, embora com alguns males” e “assim como a tecnologia ajuda a sociedade de forma 

absurda, também temos o lado negativo, como poluição”.  

Outro aspecto importante a ser destacado é o fato de apenas um estudante fazer 

referência à utilização e alcance restrito da tecnologia: “A tecnologia facilitou muito a vida de 

muitas pessoas, mas também excluiu uma parte delas”. 

Ainda a respeito de implicações sociais da tecnologia uma resposta merece destaque, 

pois demonstra uma percepção da transformação social estabelecida pela Tecnologia: 

“Avanço e desenvolvimento que nos obriga a “se” adaptar ao meio em que vivemos”. 

De modo geral ao serem indagados sobre o tema na segunda etapa da sondagem os 

alunos não demonstraram significativos acrescentamentos em suas concepções. Observa-se 

que há por parte dos estudantes uma visão muito reduzida e linear acerca da tecnologia, 

associando-a, basicamente, à “evolução das coisas para o bem estar humano”. Sua relação 

com a aplicação da Ciência fica clara como demonstram as respostas apresentadas a seguir: 
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“É o desenvolvimento da ciência onde os avanços foram se tornando constantes, de modo a 

garantir uma vida mais confortável [...]” e “Com o aprimoramento da ciência surgem novas 

tecnologias”. 

Chama atenção uma resposta que demonstra grande distanciamento de um pensamento 

mais crítico e reflexivo sobre a Tecnologia e suas repercussões, especialmente sociais: “algo 

desenvolvido, algo que venha satisfazer uma demanda, seja ela pessoal ou material, tudo 

para aprimoramento ou satisfação do consumidor”. 

Essa fala é bastante representativa, pois reforça a necessidade de preocupação com 

uma formação profissional reflexiva, cidadã e crítica, conforme ilustrado por Postman (1994, 

p. 203) ao afirmar que “precisamos de estudantes que compreendam as relações entre nossas 

técnicas e nossos mundos social e psíquico, de modo que possam iniciar conversas 

informadas sobre aonde a tecnologia nos está levando e como”. 

A terceira pergunta apresentada na sondagem referia-se ao entendimento primeiro dos 

estudantes acerca do que seria Desenvolvimento. Ao ingressarem no curso, se nota pela 

análise das respostas, os estudantes, em geral, concebem como desenvolvimento o 

aprimoramento, melhoramento e o aperfeiçoamento de algo que já existe. Caracterizam, 

também, a “junção da Ciência e da Tecnologia para criar o novo”. Evidenciam-se, dessa 

forma, os nexos que fazem entre a Ciência, a Tecnologia e a melhoria da qualidade de vida 

humana, conforme apresentado a seguir: “Fatores descobertos para facilitar a vida do 

Homem”; “Utilização das tecnologias na melhoria coletiva da sociedade” e “Melhorar 

processos através de pesquisa para benefício de alguns ou de alguma coisa”. 

  Nessa linha podem-se citar, também, declarações que reafirmam o encadeamento entre 

desenvolvimento e inovação: “Algo melhorado com o tempo através de pesquisas”; “Tudo 

que vem para aperfeiçoar algo” e “Mudança sempre pra melhor”. Ainda nessa perspectiva, 

alguns relacionam desenvolvimento com a possibilidade de aquisição de produtos de alta 

tecnologia para serem utilizados no cotidiano. Isso se reflete na seguinte afirmação: “Sem 

desenvolvimento não há tecnologia e não poderíamos adquirir aparelhos que fazem nossa 

vida mais fácil”. 

  Diferentemente dessas declarações, três estudantes apresentam como concepções 

iniciais acerca do desenvolvimento algo mais próximo de um contexto mais humano, como, 

por exemplo, “Aprender a conviver com a sociedade”; “Sociedade menos alienada a 

aberrações” e “Geração de melhorias para a vida humana com preservação do meio 

ambiente”. 
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  É pertinente registrar a pouca participação dos estudantes no segundo momento de 

aplicação da sondagem, realizada de forma voluntária, especialmente no tema agora tratado. 

Assim sendo, além de poucas e curtas respostas, percebe-se precária diferenciação das 

concepções apresentadas anteriormente. Nesse momento focaram, de modo geral, suas 

respostas em torno de que o desenvolvimento se refere ao crescimento de uma nação e de uma 

população. 

  Outra conceituação utilizada para definir desenvolvimento é que o mesmo “Vai desde 

a parte de concepção de uma teoria científica até o final da criação” e que representa a 

“Mudança de um fenômeno objetivo, passando por todas as etapas científicas [...]”, 

vinculando sua ligação com etapas de processos de concepção e construção 

cientificotecnológicos, o que denota seus posicionamentos ainda pouco reflexivos e sem 

aproximações com a complexidade do tema. 

  Ainda nesse campo foi interrogado se na opinião dos estudantes as pessoas precisam 

da Ciência e da Tecnologia para obter desenvolvimento. Nesse mote ficou evidente que a 

grande maioria correlaciona desenvolvimento à Ciência e à Tecnologia. Na verdade, apenas 

um dos estudantes apresentou resposta negativa, sem, porém, se estender no assunto. Os 

alunos, respaldados por suas culturas anteriores, analisam que para haver desenvolvimento 

“[...] o mundo depende basicamente da Ciência e da Tecnologia”. Um deles afirma que “A 

união delas “são” fatores primordiais para o desenvolvimento”. Outro vai além e responde 

que “Sem Ciência e Tecnologia não tem como desenvolver nada”. Nessa mesma linha um 

estudante considera que os países com Ciência e Tecnologia “só tem a se desenvolver”. O que 

se pode afirmar, então, é que, de modo geral, consideram que não há desenvolvimento sem 

Ciência e Tecnologia. 

  Porém, dentre os depoimentos analisados três diferenciam-se dos demais considerando 

que “o desenvolvimento pode ser alcançado de outras formas para algumas pessoas”. Um 

deles vai mais além e considera que o “desenvolvimento pode ser tanto bom como 

prejudicia”. Outros consideram que as pessoas não precisam necessariamente de Ciência e 

Tecnologia para obter desenvolvimento, porém “os resultados são mais rápidos e 

significativos”. 

  Na análise da segunda sondagem evidenciam-se alguns posicionamentos mais 

elaborados e críticos acerca do caráter social da Ciência e Tecnologia no que se refere ao 

desenvolvimento alcançado pelo Homem, que pode ser fundamentado pela fala de um dos 

estudantes pesquisados. 
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“De certa forma Ciência e Tecnologia auxiliam no desenvolvimento, 
porém, a popularização de algumas tecnologias gera muitos efeitos 
negativos. Um grande exemplo disto é a televisão, que a princípio seria um 
equipamento para levar notícias e entretenimento para as pessoas, mas o 
que vemos agora é apenas um meio de alienação em massa, transmitindo 
notícias distorcidas e entretenimento que mais funciona como propaganda 
tentando empurrar falsas necessidades”. 
 

 Percebe-se que esse estudante apresenta mais elementos de reflexão, ponderando sobre 

os efeitos e repercussões do avanço tecnológico em nossa sociedade, notadamente na questão 

social.  

  Porém, continua significativo o número de estudantes que se mantém exaltando o 

conhecimento científico e tecnológico como maiores propulsores do desenvolvimento 

humano. Há, dentre eles, quem afirme categoricamente que “Sem a tecnologia o mundo não 

teria evoluído”. Para um dos estudantes é necessário, inclusive, acompanhar os avanços 

tecnológicos “para poder participar do mercado de trabalho”. 

 Ao se iniciar a investigação acerca da quinta questão, sobre para que os alunos 

consideram que serve o Conhecimento Científico e Tecnológico, de imediato se percebe a 

relação que fazem com a melhoria de vida e o “bem estar da sociedade”, assim como “para 

facilitar a vida do Homem.” Porém, destacam-se alguns posicionamentos que poderiam ser 

categorizados como diferenciados uma vez que remetem a questão à disputa econômica, de 

acordo com as respostas a seguir: “Para suprir as necessidades gananciosas do mundo 

capitalista” e “Apesar de melhorar nossa vida, o conhecimento científico é regido por 

interesses econômicos sofrendo influência e limitações de quem detém o poder”. 

 Outro importante ponto identificado nas respostas é a recorrente relação que fazem 

entre desenvolvimento científico e tecnológico com os avanços e descobertas conectados à 

medicina, o que forçosamente nos remete ao fato que não consideram que o desenvolvimento 

adquirido no campo da medicina nunca esteve acessível a todos. Assim como a Ciência não é 

neutra, também 

[...] a tecnologia não é um elemento neutro na prática da medicina: os 
médicos não apenas usam as tecnologias, mas também são usados por elas 
[...] a tecnologia muda a prática da medicina, redefinindo o que são os 
médicos, redirecionando para onde eles devem concentrar sua atenção e 
reconceitualizando a maneira como vêem os pacientes (POSTMAN, 1994, 
p. 111). 
 

 Vale também citar uma das respostas que, diversamente das demais, explicita a 

necessidade de um posicionamento ético no trato do Conhecimento Científico e Tecnológico:  

“O conhecimento científico tem se prestado a coisas boas e ruins. Coisas 
que salvam vidas, mas que também destroem [...] o conhecimento está na 
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mão do ser humano, cabe discutir e planejar que direção tomar com esse 
conhecimento. É um debate de ética que tem faltado na sociedade”. 
 

 Diferentemente desse posicionamento, quando indagados sobre o mesmo tema no 

segundo momento da pesquisa, os alunos demonstram de maneira quase ingênua que o 

Conhecimento Científico e Tecnológico serve para “modificar algo já existente sempre no 

sentido da satisfação e bem estar humano.” E, também, para que “se possa ter maior 

conhecimento do mundo” assim como da “evolução do mundo”. 

 É pertinente registrar a reduzida participação dos estudantes na resposta a esse 

questionamento, o que prejudica substancialmente sua análise, porém, chama especial atenção 

o fato de não fazerem referência ao conhecimento de senso comum. 

 Ao serem questionados sobre para que acham que deveria servir o Conhecimento 

Científico e Tecnológico os alunos no estágio inicial demonstram certa preocupação com a 

necessidade de extensão de suas possibilidades à toda a população. Alguns assinalam que 

deveria ser “Para beneficiar todas as camadas sociais e melhorar a qualidade de vida” e 

“para a qualidade de vida das futuras gerações”. 

Reflete-se nos depoimentos um tom fortemente direcionado a questões mais 

humanistas apontando para o desejo de que o Conhecimento Científico e Tecnológico 

possibilite meios de existência mais digna, assim como “Para o crescimento do ser humano”.  

 Ressaltam-se, nesse ponto, as respostas que fazem referência às implicações do uso da 

tecnologia: “Para minimizar os efeitos negativos da tecnologia” e “Para a sociedade usar de 

forma responsável a tecnologia”. Percebe-se aí, a falta de consciência acerca da neutralidade 

do Conhecimento Científico e Tecnológico, responsabilizando a sociedade pelo uso “correto” 

da Tecnologia. Nesse caso, é pertinente salientar que uma sociedade avançada científica e 

tecnologicamente não assegura o desenvolvimento humano do conjunto de sua população, daí 

a possibilidade de uma intervenção educativa que questione as dimensões sociais e políticas 

da Ciência e da Tecnologia. 

 Respostas sobre esse questionamento após o desenvolvimento da Unidade Curricular 

Tópicos de CTS demonstram a que os alunos desejam que o Conhecimento Científico e 

Tecnológico sirva para colaborar com a evolução da sociedade, bem como para entender seu 

cotidiano, o que é corroborado pela citação de um aluno: 

“[...] deveria se gastar tentando acabar com doenças que afetam de 
verdade a população mundial [...] Ainda tem lugares que vivem na margem 
da sociedade, onde não chega conhecimento e informação, luz elétrica, 
água encanada”. 
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 Sobre como pensam que deveria ser a participação das pessoas em relação à Ciência e 

à Tecnologia é quase unânime a ideia de que deva ocorrer de forma mais ativa, embora não 

demonstrem muita clareza quanto às formas e possibilidades de participação. O que se pode 

assegurar, porém, é que em sua maioria relacionam essa participação a temas referentes a 

questões ambientais: “Se interessar mais para não agredir o planeta para gerações futuras” 

e “Através de debates, palestras para preservar a vida no planeta”. 

 Também são significativas as declarações de que a população em geral “é pouco 

participativa em relação à ciência e tecnologia” e de que “faltam informações sobre ciência 

e tecnologia para as pessoas”. Destacam-se algumas respostas que sugerem nexos entre as 

consequências do desenvolvimento científico-tecnológico e a participação popular, como nas 

seguintes afirmações: “julgar com mais clareza o que recebemos todos os dias de tecnologia” 

e “apoiar as inovações tecnológicas que nos fazem bem e lutar contra as que causam danos”. 

 Há, também, algumas respostas que vão além na reflexão, apesar de um tanto lineares, 

admitindo que “não temos direito a escolha, pois isso gira em torno de politicagem ou 

dinheiro” e que deveria acontecer “sem manipulação de terceiros”. 

 Apesar da inexpressiva resposta a esse questionamento na segunda sondagem, 

restringindo significativamente a efetivação da análise, pode-se perceber que os estudantes 

consideram que essa participação deve ser estendida a todos, “não só os bem colocados 

financeiramente” e que é preciso “não somente fazer parte, mas também estudar, ver o que 

acontece a sua volta, ver o que poderia melhorar no local onde vive”, demonstrando assim, 

posicionamentos mais conscientes e críticos. 

 

8 Repercussões da investigação 

 Por meio da análise da investigação percebeu-se que não houve mudanças 

significativas entre os aspectos investigados no primeiro e no segundo momento. Vários 

motivos podem ter contribuído para isso, sendo que um deles pode ser o fato de que as 

concepções tratadas no questionário necessitem ser melhor trabalhadas em sala de aula. 

Diante disso, durante o primeiro semestre de 2010 foi incluído no segundo tópico da UC a 

discussão dos temas contidos na investigação utilizando-se como motivador para as reflexões 

o filme “Tá chovendo hambúrguer”. Como o filme traz implicitamente vários dos aspectos da 

pesquisa acredita-se ter sido mais direto o debate ocorrido, permitindo uma mudança 

comportamental diferenciada em relação ao senso comum e recorrente nas falas dos alunos 

sobre os temas pesquisados, o que poderá ser investigado futuramente. 
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9 Considerações 

Num cenário extremamente complexo vivenciado pela coletividade contemporânea, 

onde predominam as desigualdades de acesso a bens materiais e culturais, confirma-se a 

fecundidade do trabalho educativo numa perspectiva social, no sentido de considerar a 

Ciência e a Tecnologia como construções culturais. 

Por meio do desenvolvimento da sondagem inicial realizada na UC Tópicos de CTS 

no Curso de Eletrotécnica podem-se constatar a relevância da promoção de reflexões que 

questionem a tecnologia para além de sua aplicação técnica. Evidencia-se a condição que os 

alunos ingressantes trazem pouco acúmulo de ponderações acerca da Ciência e da Tecnologia, 

no que se refere a suas repercussões em nível social, cultural, político, econômico, moral e 

ambiental.  

Deste modo, chamou especial atenção o pensamento de alguns alunos considerando o 

“estudo” como possibilidade de maior qualidade na participação em decisões referentes ao 

campo da tecnologia e suas consequências. Isso leva a pensar até que ponto os cursos 

tecnológicos aprofundam questões que tratem das condições da existência humana, uma vez 

que mesmo com o acentuado desenvolvimento tecnológico, grande parte da população 

mundial vive em condições sub-humanas de fome e miséria. Pode-se apontar, então, a 

inexistência de neutralidade nas inovações tecnológicas, ou seja, elas servem para alguém, 

porém nem todos têm acesso, bem como sua desvinculação com o desenvolvimento humano. 

Revela-se, assim, a importância dos currículos de cursos profissionalizantes tratarem 

não apenas das questões relativas ao campo técnico da profissão, mas, também, de suas 

implicações, pois se a C&T interferem diretamente nos processos humanos entende-se que a 

discussão de como essa influência ocorre deve ser objeto de reflexão dos futuros técnicos, 

propiciando aos mesmos visualizarem as inter-relações entre a C&T e o mundo social, onde 

suas experiências acontecem. Para se entender a C&T como processos sociais que se 

encontram estreitamente ligados a aspectos humanos é necessário uma educação que 

contribua para formar cidadãos-técnicos, que consigam identificar os impactos que a ciência e 

a tecnologia proporcionam, tanto social quanto ambientalmente e que estejam aptos para 

intervir nesta realidade de modo a transformá-la para obter realmente avanço e evolução – 

entendidos não só como crescimento econômico, mas como melhoria da qualidade de vida da 

sociedade como um todo. 

Neste sentido, torna-se indispensável no desenvolvimento curricular de um curso 

técnico, uma mudança de postura epistemológica dos docentes, atentando para uma formação 

mais crítica, reflexiva e cidadã, o que  
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[...] implicaria propiciarmos aos alunos condições de atuar na área técnica, 
mas também de refletir e discutir sobre a função da tecnologia na sociedade 
e do seu papel enquanto técnicos dentro deste contexto, visando a uma 
atuação que aponte para transformações sociais. (LOUREIRO, 1996, p. 
162) 

 

Porém, cabe salientar que embora tenham sido realizados na UC de Tópicos de CTS, 

profícuos debates e reflexões sobre temas próximos à vida dos estudantes sugere-se que o 

tratamento de temas relacionados a CTS não deva ocorrer exclusivamente em uma UC 

específica. Deseja-se que se possa ter algum dia processos educacionais que formem 

“verdadeiros cidadãos”, e que, portanto, já não se precise de uma única UC, em determinados 

níveis de ensino, contendo aspectos pertinentes a CTS para auxiliar nessa formação, pois já 

todo o currículo se encarregará disso. Acredita-se que, se houver uma nova postura dos 

professores, tendo um olhar diferenciado, interdisciplinar e menos fragmentado na condução 

de sua ação docente, também é possível desenvolver um tratamento pedagógico que contribua 

para a constituição de sujeitos sociais, culturais e humanos que consigam perceber os nexos 

existentes entre a Ciência e a Tecnologia e suas interferências na sociedade. 
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NOTAS 

                                                 
1 Os cursos subseqüentes, em conformidade com o Decreto Nº 5.154 de 23 de julho de 2004, são oferecidos 
somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio. 
 
2 Professora Solange Maria Loureiro que desenvolveu pesquisa em nível de Mestrado na UFSC investigando as 
concepções de tecnologia apresentadas pelos professores do CEFET-SC. 


