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Resumo: O presente trabalho relata uma pesquisa feita no município de Aracajú, desenvolvida 
com professores da rede estadual de ensino, para concluir quais os problemas enfrentados por 
eles, ao tentarem trabalhar com um currículo com ênfase CTSA. Pesquisas dão conta de que 
grande parte dos professores não tem uma concepção coerente a respeito de ciência, tecnologia e 
as interferências que essas causam na sociedade e no ambiente em que vivem. Apoiados nas 
idéias de Libâneo, que fala sobre a interdisciplinaridade e a pedagogia do ensinar a pensar com 
os processos investigativos da ciência ensinada, podemos chegar a resultados concretos a 
respeito da questão levantada. Esse e outros problemas são relatados no texto a seguir e nos 
ajudam a compreender a complexidade de se trabalhar com essa nova metodologia, em uma 
realidade escolar que não dá subsídios para que estas sejam executadas com êxito.  
Palavras Chaves: Ensino CTSA; formação continuada de professores; Concepções sobre CTSA. 

Abstract: This paper reports a survey in the city of Aracajú, developed with teachers in public 
schools, to finish what problems they face in trying to work with a curriculum emphasizing 
STSE. Investigators have found that most teachers do not have a coherent conception about 
science, technology and the interference that these have on society and the environment in which 
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they live. Supported the ideas of Libâneo, which speaks about interdisciplinarity and the 
pedagogy of teaching to think with the investigative processes of science taught, we can achieve 
concrete results on the issue raised. This and other issues are reported in the text below and help 
us understand the complexity of working with this new methodology, in reality a school that 
does not give grants for these to be implemented successfully. 

Keywords: Teaching STSE; Continuing teacher education; Conceptions of STSE. 

 

1. Introdução: 

            O Movimento CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) é um movimento de 

caráter educativo que promove uma nova visão referente ao currículo educacional. Para isto faz-

se necessário uma mudança de comportamento por parte dos professores para a incorporação de 

novas metodologias ao currículo educacional existente. A educação CTSA tem como objetivo 

possibilitar uma maior compreensão por parte dos alunos a respeito do conteúdo abordado, 

através de uma renovação no esquema do currículo tradicional baseando-se em temas 

relacionados ao cotidiano dos alunos, além de proporcionar uma visão crítica e a formação de 

cidadãos conscientes e ativos na sociedade, aptos a tomada de decisão frente a problemas do 

contexto social em que se encontram inseridos. O currículo com ênfase CTSA emergiu a partir 

dessa necessidade de mudança do ensino tradicional de ciência, para um ensino que se 

preocupasse não só com a formação acadêmica como também com um indivíduo alfabetizado 

cientifica e tecnologicamente. 

            Transpondo as idéias referentes a esse movimento para o contexto escolar, implicam-se 

novas referências de saberes e práticas (RICARDO 2007), com isso faz-se necessário uma 

formação distinta da atual reorientando tanto nos saberes a ensinar como nas estratégias 

metodológicas adotadas. O uso de temas específicos favorece o desenvolvimento da 

aprendizagem uma vez que os alunos partirão de situações que lhes são familiares para a busca 

de soluções cientificas que sirvam para a resolução de determinadas questões e o entendimento 

da ciência que esta inserida nesta problemática, além de buscar soluções cabíveis a resolução 

destes problemas. 

           Poluição, efeito estufa, reciclagem, água, são exemplos de temas que podem ser utilizados 

para o desenvolvimento desta temática, além de atuais, podem ser bem explorados do ponto de 

vista cientifico.  Ao trabalhar com temas, o professor deve estar ciente da necessidade de estar 

sempre se atualizando e buscando todas as possibilidades científicas possíveis para resolver as 

questões que surgirão ao longo deste trabalho. No entanto algumas dificuldades são encontradas 

em nosso país quando se tenta trabalhar baseados nessa proposta. 
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           Tais dificuldades podem ser justificadas pelo fato de que o movimento CTSA surgiu em 

contextos nos quais as condições materiais eram razoavelmente satisfatórias, e havia uma cultura 

de participação da população em questões sociais, essa, porém não é a realidade do nosso país, 

pois a sociedade brasileira não está apta a questionar sobre os problemas da sua nação, visto que 

a percepção a respeito da ciência e tecnologia ainda é bastante debilitada, portanto torna-se 

necessário uma mudança na mentalidade em relação ao papel da ciência e tecnologia na vida das 

pessoas para que esse movimento possa criar raízes sólidas em nossa sociedade, através dessas 

questões passa-se a entender os empecilhos encontrados quando se tenta implementar essa 

proposta no Brasil. Além disso, o professor deve desempenhar um importante papel, instigando 

seus alunos a pensar a respeito do que acontece na sociedade, desde o uso de produtos 

domésticos à construção de fábricas nos seus bairros e cidades, como também os benefícios e 

malefícios ocasionados nessas situações e as medidas que podem ser tomadas nestes casos, essas 

atitudes só serão instigadas através do conhecimento que deve ser passado pelo professor, com 

isso torna-se pertinente que o professor tenha conhecimento sobre os processos industriais que 

tornaram a sociedade uma sociedade de Risco. 

           O processo de industrialização iniciado pelas Revoluções Industriais, nos mostra como no 

decorrer dos anos este se encontra diretamente ligado a produção de riscos, já que, uma das 

principais consequências do desenvolvimento científico industrial é a exposição da humanidade 

a riscos e inúmeras formas de contaminação, ameaçando toda forma de vida do planeta, sendo 

que os riscos gerados hoje não se limitam a população atual, uma vez que as gerações futuras 

também serão afetadas. A multiplicação das ameaças de natureza socioambiental fez surgir uma 

nova sociedade, a chamada Sociedade de Risco (Beck, 1999), essa nova sociedade torna 

necessária a formação de cidadãos que atuem em favor de uma política de desenvolvimento 

sustentável.  

           De acordo com Jaques Demajorovick, 2001  o atual modelo de desenvolvimento, marcado 

pelo caráter predatório e pelo reforço das desigualdades socioambientais, deu frutos amargos 

como as tragédias Three Mile Island, Bhopal, Chernobyl e mais recentemente Fukushima. Essas 

tragédias impõem a sociedade práticas que ampliem o direito à informação e promova a 

educação ambiental numa perspectiva integradora, tornando assim cada cidadão um ator co-

responsável na defesa da qualidade de vida.  

           Morin enfatiza o papel fundamental do processo educativo na sociedade contemporânea, 

alertando, porém, para o fato de que o modelo atual de aprendizado, baseado na fragmentação do 

conhecimento, é ineficaz diante dos desafios de um mundo cada vez mais complexo. Para o autor 

do livro, educar em um mundo complexo exige que o pensamento simples, ou seja, aquele “que 



4 | P á g i n a  

 

acredita alcançar o verdadeiro, que pensa que o conhecimento é reflexo, que não considera 

conhecer a si mesmo para conhecer o objeto”, seja substituído pelo pensamento complexo, “que 

necessita a curva auto - observável e autocrítica do observador conceituador sobre si mesmo”. 

           Outro problema que pode ser explanado é o uso do currículo tradicional, onde a teoria 

encontra-se dissociada da prática, e o ensino baseia-se na transmissão do conteúdo, tratando o 

aluno como ouvinte e o professor como detentor do saber e dono da verdade absoluta. Libâneo 

compreende que: 

Quando se pensa em currículo, pensa-se como são construídos os saberes escolares, 
pensa-se em analisar o saber particular daquele grupo de alunos, porque ele expressa 
certas maneiras de agir, de sentir, falar e ver o mundo. Ou seja; são essas práticas 
discursivas que constroem os sujeitos em relação com as questões do poder [...] Talvez 
o aspecto mais nuclear dos estudos dessa corrente esteja no por que das formas de 
organização do conhecimento escolar [...] Preocupa-se em contextualizar as propostas 
de currículo e, ao mesmo tempo, em propor um currículo comprometido com a 
emancipação humana. (Libâneo; 2002; p.53) 

 

 Ainda sobre isso Libâneo (2002) escreve que: 

 “Os professores precisam encontrar meios de criar espaço para um mutuo 
engajamento das diferenças vividas, que não exija o silenciar de uma 
multiplicidade de vozes por um único discurso dominante e que recusem as 
formas de sexismo, racismo e exploração de classes.” (p. 62) 
 

Outra justificativa para tais dificuldades está relacionada à formação dos professores que 

ao longo dos últimos anos tem estado em posição de destaque nas discussões de políticas 

públicas ultimamente consideradas insuficientes. Nessas condições, a formação continuada 

aparece associada ao processo de melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores em sua rotina de trabalho e em seu cotidiano escolar. Essa formação continuada vem 

como uma alternativa de atualização para professores formados há muitos anos que já não tem 

contato com as novas metodologias adotadas recentemente. A respeito disso Libâneo (2002) 

relata que é preciso insistir sempre no compromisso político do professor, mas, mesmo tanto e 

para tanto, é preciso investir no seu desenvolvimento profissional e prover-lhe as condições 

materiais e intelectuais de exercício profissional competente.  

Na literatura educacional, parece haver consenso em torno da idéia de que nenhuma 

formação inicial, mesmo a oferecida em nível superior, é suficiente para o desenvolvimento 

profissional (Candau, 2001; Santos, 1998). Esse consenso destaca a necessidade de se pensar 

numa formação continuada que valorize tanto a prática realizada pelos docentes no cotidiano da 

escola quanto o conhecimento que provém das pesquisas realizadas na universidade, de modo a 

articular teoria e prática na formação e na construção do conhecimento profissional do professor. 
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Havendo a necessidade de teorizar para o desenvolvimento das atividades escolares e não 

somente sobre as escolas. 

 

Principais empecilhos encontrados para a implementação dos currículos com ênfase 

CTSA. 

Pesquisas feitas na literatura, embasados pelas idéias de (MIRANDA E FREITAS, 2008; 

SANTOS Wildson, 2007; AULÉR e DELIZOICOV, 2006; FIRME e AMARAL, 2008; 

RICARDO, 2007; AULÉR e BAZZO, 2001) nos levam a detecção de alguns dos problemas 

mais freqüentes que dificultam a implementação desse currículo em nosso país. Alguns deles são 

citados a seguir: 

� A resistência por parte dos professores, que estão habituados ao modelo 

tradicional, por ser este o único modelo que conhecem e estão inseridos das séries inicias até a 

formação acadêmica; 

� A falta de informações por parte de alguns professores, que desconhecem a 

proposta do currículo com ênfase CTSA, por terem muito tempo de formados e não participarem 

de cursos de atualização; 

� O excesso de conteúdos abordados, que dificulta o trabalho uma vez que o tempo 

disponível nem sempre é compatível com o tempo de aprendizagem dos alunos; 

� As turmas numerosas a que os professores sãos expostos, que demandam atenção 

e cuidado, já que cada ser é único e possuem características próprias, apresentando necessidades 

individuais que devem ser detectadas e reduzidas com o auxilio do professor;  

� A insegurança por parte dos professores com relação à abordagem dos conteúdos 

baseados nessa proposta uma vez que para se adotar a idéia do ensino com ênfase CTSA, torna-

se necessário o uso da problematização e interdisciplinaridade o que exige uma maior 

disponibilidade do professor com relação à preparação de suas aulas, dentre outros fatores. 

A resistência do professor quanto à implementação de um novo currículo pode ser 

justificada pelo fato de o mesmo estar acostumado a utilizar um modelo de ensino linear, que faz 

uso de modelos prontos e acabados para o desenvolvimento dos conteúdos. Esse “ensino 

tradicional” imposto desde a formação inicial até a formação acadêmica por muitos, é o único 

modelo conhecido então, como ensinar de forma diversificada quando não se têm o 

conhecimento de outras metodologias?  

A informação a respeito do surgimento de novos movimentos que auxiliam o 

desenvolvimento tecnológico e social, ainda não é de conhecimento geral, professores formados 

há muitos anos que não participam de cursos de atualização sofrem com essa problemática, pois 
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não é possível trabalhar com aquilo que não se conhece. Outro fato muito importante a ser citado 

é o excesso de conteúdos abordados nos currículos atuais. Currículos extensos são impostos e os 

professores são obrigados a cumprir visto que resultados positivos devem ser apresentados no 

final do ano, pois disto dependem as verbas liberadas pelo governo para essas instituições. 

 Turmas numerosas também são detectadas na maioria das escolas, o professor por sua 

vez, para que desempenhe um bom trabalho deve conhecer o seu aluno, detectar suas 

necessidades e partindo delas, buscar soluções que possibilitem um resultado favorável no 

desempenho dos educandos. Com relação a essa questão Libâneo relata que as concepções pós-

modernidade renunciam a idéia de uma totalidade social, argumenta-se que a realidade é 

fragmentada e não permite categorias prévias para entendê-las não fazendo mais sentido buscar o 

fundamento das coisas, pois, devemos levar em consideração a experiência particular das 

pessoas, a vida cotidiana, às características locais da comunidade em que vivem as diferenças 

existentes entre indivíduos não podendo mais deixar de enxergar a especificidade de cada ser 

humano. 

Com isso nota-se uma insegurança por parte dos professores quando se trata de uma nova 

proposta para o ensino no nosso estado, pois para se trabalhar de forma contextualizada torna-se 

necessário um maior comprometimento dos mesmos, o que demanda uma maior disponibilidade 

de tempo para a preparação das aulas e execução das mesmas, além de haver uma necessidade 

maior de informações e conhecimentos gerais, visto que ao se trabalhar com esses novos 

modelos de ensino é pertinente que se parta de temas associados ao cotidiano dos alunos para o 

desenvolvimento do conteúdo a ser trabalhado o que implica o uso da problematização e 

interdisciplinaridade para um bom desenvolvimento das questões abordadas. 

Segundo Libâneo (2002) a Interdisciplinaridade é uma necessidade na produção e 

construção do conhecimento por causa do caráter de totalidade da realidade social. No objeto de 

conhecimento estão implicados vários ângulos de analise. Ao mesmo tempo o conhecimento é 

social, isto é, supõe trocas entre especialistas das diversas áreas do conhecimento, produzindo 

um progresso no conhecimento. Seria um requisito, um caminho, para a construção coletiva do 

conhecimento. 

Interdisciplinaridade, portanto, é uma atitude frente ao processo do 
conhecimento, seja na pesquisa seja no ensino. É confluência de saberes para 
compreender melhor a complexidade do mundo. A idéia é de que não se trata de 
conhecer por conhecer, mas compreender a realidade para transformá-la. No 
conceito de interdisciplinaridade está a idéia de superação da especialização 
excessiva, portanto, de maior ligação teoria-prática, mais ligação da ciência com 
suas aplicações. (Libâneo 2002; p 74) 
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 Para um ensino baseado em currículo com ênfase CTSA é necessário que os professores 

se conscientizem da importância da atualização, e busquem partir de situações relacionadas com 

o cotidiano de seus alunos promovendo uma interação entre essas situações e o conteúdo a ser 

abordado observando as necessidades apresentadas por eles com o intuito de sanar estas 

dificuldades e formar cidadãos críticos alfabetizados cientificamente capazes de tomar decisões 

próprias a respeito de temas sociais. É preciso que o professor saiba ensinar a aprender a 

aprender, ajudando o aluno a adquirir estratégias de aprendizagem considerando o papel dos 

conteúdos no processo de ensino aprendizagem, pois segundo (Coll 1989, p.18): 

“Quanto mais rica, em elementos e relações, for a estrutura cognitiva de uma pessoa, 
mais possibilidades tem de atribuir significado a materiais e situações novas e, portanto, 
mais possibilidade tem de aprender significativamente novos conteúdos. Atribuição de 
significados mediante o concurso do conhecimento prévio. Para isso, a atividade mental 
do aluno aparece como mediadora entre as distintas formas que pode adotar a 
intervenção pedagógica e os resultados da aprendizagem” 
 

 Diante dessas dificuldades surge a questão: Será que é possível trabalhar em sala de aula 

baseado nessa proposta, onde há uma cobrança extrema por parte do governo que promove uma 

educação baseada apenas em números, sem se preocupar com a qualidade desse ensino? Para 

responder a essa questão fomos às escolas buscar as concepções dos professores e saber se é 

possível e verificar se as dificuldades encontradas no nosso estado são as mesmas encontradas 

em nosso país, com a aplicação de um questionário. 

Nossa proposta consiste na aplicação de um questionário para os professores da rede 

pública estadual de Ensino de Aracaju e Grande Aracaju - SE, para uma analise da aplicação dos 

conhecimentos científico e metodologias utilizadas em sala de aula além de detectar as principais 

dificuldades apresentadas por eles que impedem a implementação dos currículos com ênfase 

CTSA nas escolas do nosso estado para que possam ser sugeridas opções para minimizar essas 

dificuldades. 

2. Metodologia: 

Objetivo 

 Essa pesquisa tem como objetivo analisar os principais fatos que contribuem para as 

dificuldades encontradas por professores de química ao se trabalhar com currículos baseados nos 

princípios do movimento CTSA.  

Os sujeitos pesquisados e o contexto de pesquisa 

Os sujeitos pesquisados foram professores da rede estadual de ensino de Aracaju, que têm 

entre 2 e 10 anos de atuação, 50% desse professores são formados em instituição federal de nível 

superior e 50% na rede particular de ensino superior. Para o desenvolvimento dessa pesquisa de 

caráter qualitativo, foi estruturado um questionário, este trazia um parágrafo inicial que tratava 
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de conceituar o ensino CTSA, para que os pesquisados pudessem ficar a par do que viria a ser 

apresentado nas questões posteriores. 

As escolas visitadas foram escolhidas ao acaso, sem nenhum tipo de análise prévia 

quanto à qualidade do ensino, um motivo importante que desencadeou a utilização dessas escolas 

foi disponibilidade dos professores a responder os questionamentos. 

Instrumentos de pesquisa  

Foram visitadas 10 escolas do ensino médio em diversas regiões da cidade de Aracaju, e 

solicitado a pelo menos um professor da disciplina química que respondesse a um questionário, 

sem exigência de tempo de trabalho ou de participação de cursos de formação continuada. A 

partir das respostas obtidas nestes questionários foi feita a análise das principais dificuldades 

encontradas por eles para que essa implementação ocorra no contexto escolar aracajuano.  

O questionário aplicado teve por objetivo o entendimento das concepções dos professores 

a respeito de ciência, tecnologia (CT) e os efeitos que as interações entre CT causam na 

sociedade e no contexto escolar, foram elaboradas 15 questões que buscavam responder 

principalmente esses três eixos, verificando os principais problemas para se trabalhar com CTSA 

na visão do professor.  

Pesquisa de caráter predominantemente qualitativo  

 Foi confeccionado um questionário, e este é resultado de uma elaboração em que cada 

uma das questões e opções reflete a opinião de quem responde e não somente o conhecimento 

teórico da área ou do pesquisador, pois segundo os autores, Aikenhead e Ryan (1992), essa 

construção empírica aponta uma legitimidade adicional às questões, bem como uma validação 

inerente ao próprio processo de desenvolvimento do questionário. As respostas obtidas foram 

analisadas segundo a literatura, que traz conceitos coerentes com os adotados pelo CTSA com 

relação às concepções a respeito de C-T-S-A e suas inter-relações, com uma análise textual 

qualitativa das respostas discursivas elaborada pelos professores.  

Análise textual qualitativa  

Pode ser descrita como um processo auto organizado de construção e de compreensão em 

que novos entendimentos surgem da seqüência recursiva de três componentes, ancoradas nas 

idéias apresentadas por MORAES 1999, apontamos abaixo os principais aspectos a respeito 

desta concepção. 

A primeira etapa segundo Morais (1999) consiste na desmontagem dos textos: que é 

composta pela desconstrução e unitarização. A desconstrução trata-se de um processo de 

desmontagem ou fragmentação do texto, destacando os elementos que o constitui, pretendendo-

se com isso perceber o sentido do texto em pontos diferentes. A unitarização é um processo que 
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produz a desorganização de um conjunto de textos organizados, gerando um conflito entre as 

idéias apresentadas pelo entrevistado e as interpretações feitas pelo pesquisador, assim a 1° etapa 

da análise do texto é concluída e inicia-se posteriormente o estabelecimento das relações que é o 

chamado processo de categorização. A categorização consiste na comparação das idéias 

apresentadas pelos pesquisados, o conjunto de elementos de significação próximos constituem 

essa etapa, esta pode também ser nomeada a fim de que se definam certos níveis categóricos. A 

terceira e última etapa consiste em captar o novo emergente expressando as concepções 

atingidas.  Concluindo a sua concepção Moraes relata que: 

A análise textual qualitativa pretende a construção de metatextos analíticos que expressem os 
sentidos lidos de um conjunto de textos [...] a partir da unitarização e categorização do corpus, 
constrói-se a estrutura básica do metatexto, objeto da análise [...] os metatextos são resultados 
de um esforço de construção intenso do pesquisador, este não pode deixar de assumir-se autor 
de seus textos (MORAES, 1999). 

Dessa forma entende-se o conflito de idéias como um momento importante para a 

compreensão aprofundada dos fenômenos analisados, tornando assim os resultados da pesquisa 

ainda mais consistentes. 

3. Resultados e Discussões: 

No questionário utilizado, as cinco primeiras questões foram feitas a fim de caracterizar a 

clientela analisada, saber a quanto tempo eles lecionavam na escola visitada, quanto tempo eles 

tinham de formados e como eles avaliavam a sua graduação.  

Na sequência foram trabalhadas as questões de cunho qualitativo estas estão apresentadas 

a seguir: 

• O que você entende por ciências? Como você definiria tecnologia?  

• De que forma a ciência e a tecnologia interferem na vida da sociedade? 

• Relacione ciência tecnologia e sociedade no contexto escolar.  

• Na sua visão, que mudanças seriam necessárias nos currículos acadêmicos tradicionais 

que facilitariam a aplicação dessa nova metodologia?  

• Partindo das suas concepções a respeito do movimento CTSA, quais os empecilhos 

encontrados para a aplicação dos currículos com ênfase nesse movimento no seu 

ambiente de trabalho?Justifique sua resposta.  

• Faça uma sugestão de como trabalhar com o currículo baseado nos ideais do movimento 

CTSA de modo a facilitar o desenvolvimento de novas metodologias de ensino.  

• Você concorda que a implementação desse novo currículo facilitaria o desenvolvimento e 

a aprendizagem dos alunos de um modo geral? 

As respostas foram analisadas de forma particular confrontando as idéias de todos os 

professores e criando categorias para as mesmas. 
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Concepções dos professores sobre ciência tecnologia suas inter-relações e 

interferências na sociedade: 

Quando se perguntou: O que você entende por ciências?  

As análises textuais apontam que os professores A, D e F concordam com a definição de 

que: “Ciência é o estudo ou investigação da natureza e suas transformações”. 

Podemos notar que essa definição provém do conhecimento do senso comum, pois esse 

conceito nos é apresentado nas séries iniciais escolar. Já os professores C e E compreendem a 

“Ciência como o acúmulo e organização de conhecimentos e conceitos do cotidiano.” 

 Essa definição se aproxima mais da apresentada pelo CTSA, visto que tais professores 

conseguem enxergar a ciência como algo que está sempre em construção e que se utiliza dos 

conhecimentos sociais, embora não tenham feito menção de que a mesma sofre influências da 

tecnologia.  

O professor B entende que a “ciência é a resposta para todos os problemas, sendo verdade 

absoluta que não deve ser questionada.”  

Essa visão apresentada pelo professor B trata-se de uma perspectiva 

salvacionista/redentora atribuída à Ciência; que deve ser superada para que haja uma 

democratização das decisões de temas envolvendo C-T-S-A.  

Entretanto, considera-se que a Ciência situa-se além do conhecimento do senso comum, 

por se tratar de uma construção humana que resulta de uma prática que está intrinsecamente 

voltada para produzir e cujo desenvolvimento se faz por meio de processos sociais e racionais, 

tratando-se claramente de um fato histórico, contingente e cultural (CANAVARRO, 1999). 

Quando se perguntou: Como você definiria tecnologia? 

Nota-se que os professores A e F relacionam a “tecnologia como algo que produz 

conforto e bem-estar à sociedade”. 

Esses professores apresentaram respostas sucintas a respeito da tecnologia sem fazer 

menção que esta pode gerar conhecimento.  

Os professores C, D e E, “entendem que a tecnologia surge da necessidade e dos avanços 

científico sendo, utilizada na resolução de problemas”. 

Sem compreender também que a tecnologia pode gerar o conhecimento científico, algo 

que é muito importante nessa perspectiva.  

Já o professor B afirma que “Deveria haver uma compreensão a respeito do conceito 

utilizado na produção dessa tecnologia e ela deveria ser acessível a todas as camadas sociais 

promovendo assim o bem-estar.”  
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A fala apresentada pelo professor nos leva a acreditar que o mesmo entende a tecnologia 

como fator de exclusão social, já que nem todos têm acesso às mesmas e poucos compreendem a 

ciência envolvida nessa tecnologia, o que dificulta a tomada de decisões por produtos menos 

impactantes ao ambiente. 

Quando se perguntou: De que forma a ciência e a tecnologia interferem na vida da 

sociedade? 

Notou-se que os professores A e C “acreditam que essas ferramentas facilitam o 

desenvolvimento humano e elevam o bem-estar social.” 

 O professor B relata que “a ciência interfere trazendo informações, e a tecnologia ao 

mesmo tempo em que facilita a vida das pessoas pode deixá-las dependentes.”  

Essas concepções nos remete a concluir que os professores relacionam C-T-S de forma a 

demonstrar os benefícios proporcionados a esta, enfatizando que esta relação pode gerar danos a 

sociedade quando estes se tornam dependentes e essa dependência interfere no seu modo de 

viver, sendo que em nenhum momento foi citado que esta relação pode ocasionar algum tipo de 

dano ao meio ambiente. 

Já o professor D comenta que “a ciência e a tecnologia estão inseridas no dia a dia da 

sociedade, porém as pessoas não têm a percepção dessas interferências.”  

É notável na fala do professor D a necessidade pela busca do conhecimento cientifico e 

tecnológico por parte da população para que a mesma possa intervir na busca por soluções de 

problemas do cotidiano e assim ter consciência do poder de influência que estes têm como 

cidadãos de uma sociedade.  

Quando pedimos aos professores: Relacione ciência tecnologia e sociedade no contexto 

escolar.  

Observamos que os professores A e E não conseguiram fazer essa relação repetindo, 

portanto o conceito da interação entre C-T. O professor B informa que “essas interações devem 

instigar a curiosidade dos educandos e auxiliar no desenvolvimento cognitivo.”  

Percebe-se no discurso do professor a compreensão a respeito da importância do querer 

saber, visto que, esta curiosidade é um elemento facilitador da aprendizagem. O professor C 

relaciona de forma concisa os quatro eixos do CTSA com o aluno, sendo que este apresenta esta 

relação em forma de mapa, mapa este que pode ser encontrado nos principais livros que trata 

sobre essa temática, mostrando que o professor C fez uma reprodução do mesmo, não deixando 

claro se este compreende essas inter-relações.               

    O professor D fala que “é importante trabalhar essas interações no contexto escolar 

para que os educandos possam compreender o meio em que vivem”.  



12 | P á g i n a  

 

Essa interpretação pode gerar uma releitura do mundo por parte do alunado.  

Já o professor F relaciona de forma coerente o modelo CTSA no contexto escolar quando 

menciona que “Ao passarmos determinados conteúdos científicos e englobarmos a tecnologia e o 

social, formaremos alunos- cidadãos capazes de assimilar e relacionar o conteúdo científico no 

seu dia a dia, eles serão um agente modificador do ambiente no qual está inserido.” 

Essa percepção esta diretamente relacionada aos princípios do movimento CTSA que 

baseia- se na formação de um ser critico e consciente que participe de forma atuante na busca por 

soluções dos problemas relacionados à sociedade contemporânea. 

Quanto à pergunta: Na sua visão, que mudanças seriam necessárias nos currículos 

acadêmicos tradicionais que facilitariam a aplicação dessa nova metodologia?  

 Os professores A, C e F, “concordam que deveria haver mudanças nas disciplinas da 

graduação, que priorizassem a pesquisa.” Já os professores B, D e E, “apontam a importância da 

participação de professores em cursos de formação continuada, e também do comprometimento 

dos mesmos com a missão de educar.” 

 Essa concepção nos leva a compreender que a graduação por si só não é o suficiente para 

que um professor esteja apto a trabalhar com essas novas metodologias, daí surge à necessidade 

de atualização, visto que a ciência não é considerada como um processo estagnado. 

Quanto à pergunta chave do nosso questionário, pois esta ia ao ponto principal da nossa 

pesquisa que dizia: Partindo das suas concepções a respeito do movimento CTSA, quais os 

empecilhos encontrados para a aplicação dos currículos com ênfase nesse movimento no seu 

ambiente de trabalho?Justifique sua resposta.  

Os professores A, B e D, “relatam que o modelo de ensino tradicional, a falta de 

comprometimento por parte dos professores, a sobrecarga de atividades e o desinteresse dos 

alunos são grandes empecilhos.” O professore C, afirma que “É necessário que a formação seja 

substancializada, pois assim o profissional será capaz não só de aplicar estes conceitos, mas, 

transpor obstáculos. O professor E e F destacam “a falta de estrutura e de materiais, que 

possibilitem tornar as aulas dinâmicas e contextualizadas, além do despreparo dos professores 

para se trabalhar CTSA, ou seja, falta de conhecimento.”  

Através dos relatos dos professores podemos observar que são inúmeros os fatores que 

impossibilitam essa implementação tendo como fator principal e desencadeante a falta de 

preparo dos mesmos em relação a essas novas metodologias. Desta forma surge a necessidade de 

mais uma vez destacarmos a importância da formação continuada de professores com o intuito 

de sanar essa deficiência. Para isto Nóvoa (1992) apresenta dois modelos de formação 

continuada para professores em exercício, o estrutural e o construtivo. O Modelo Estrutural é 
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caracterizado pela racionalidade técnica centrado na transmissão de conhecimentos e 

informações; enquanto o Modelo Construtivo está pautado em estratégias que partem da 

reflexão, articulando teoria e prática, numa dinâmica colaborativa. A formação dos professores 

necessita capacitar os docentes para uma atividade que não seja exclusivamente — ainda que 

pareça — a de dar aulas, e sim formar professores capazes de refletir sobre sua própria pratica 

buscando melhorá–la a cada dia para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. 

Terrazzan (1998), a reflexão e a prática reflexiva sugerem um olhar mais atuante do professor 

sobre seu próprio planejamento, à medida que este poderá servir de instrumento de sua própria 

atualização e de seu crescimento intelectual, além de aumentar a eficácia de suas atividades 

didáticas. Planejar com critério, atendendo as necessidades do aluno requere do professor uma 

constante reflexão na sua ação e sobre a sua ação.  

Quanto à questão que relatava: Faça uma sugestão de como trabalhar com o currículo 

baseado nos ideais do movimento CTSA de modo a facilitar o desenvolvimento de novas 

metodologias de ensino.  

Obteve-se que o professor D “compreende que para que essa implementação tenha êxito, 

depende do compromisso esforço e dedicação do professor, não concordando que essa 

implementação facilitaria o desenvolvimento da aprendizagem.” O professor B “acredita que a 

proposta foge à realidade do contexto escolar, podendo ser utilizada em partes por falta de 

prática e determinação.” Os demais professores “acreditam que essa nova implementação traria 

benefícios no processo de aprendizagem, através da problematização, aulas extracurriculares 

aplicação das mais diversas estratégias de ensino, buscando o aluno, contextualizando situações 

reais e transformando o ensino em algo significativo.”  

Partindo da fala dos professores, notamos a divergência que existe com relação a esse 

contexto. Alguns professores acreditam que a implementação desse novo currículo com ênfase 

em CTSA seria uma alternativa interessante para o desenvolvimento de novas metodologias de 

ensino que tornam as aulas mais atrativas para os alunos e os instigam a buscar soluções para 

determinados problemas que essa temática propõe. Outros não acreditam na eficácia dessa nova 

metodologia alegando que se o modelo tradicional tem sido eficaz até agora porque a 

necessidade de mudança. Além disso, afirmam também que essa proposta foge a realidade do 

contexto escolar, já que currículos são impostos e precisão ser rigorosamente seguidos. Segundo 

Hofstein et al. (1988, p. 361): 

 “o empecilho e a dificuldade principal na implementação de um curso de CTSA é sem 
dúvida o professor de Ciências”.  
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Os cursos de formação inicial e os estágios curriculares pouco abordam o ensino nessa 

perspectiva ou questionamentos que envolvam discussões CTSA e, também, poucos discutem as 

dificuldades e possibilidades da prática docente (Schnetzler, 2002). 

Por tudo isto, é importante ressaltar que para essa proposta apresentar resultados 

positivos, se faz necessário maior participação dos professores, que estes se conscientizem do 

papel importante que representam no desenvolvimento da aprendizagem, quebrando assim 

paradigmas que ressalvam o conhecimento científico como principal foco do seu planejamento e 

busquem o novo para que haja a formação não só cientifica como também cidadã. Desta forma, é 

importante que sejam criados ambientes e momentos que possam: colocar o professor em contato 

com a pesquisa e as inovações didáticas; permitir a ele, refletir, criar e desenvolver diferentes 

propostas educativas; romper com o ensino focado em conteúdos e adotar um ensino que insira 

as dimensões CTSA, pautado no juízo crítico e sentido de responsabilidade. 

4. Considerações finais: 

Através dos resultados obtidos pode-se concluir que os principais empecilhos 

encontrados para se implementar um currículo com ênfase em CTSA no município de Aracaju, 

coincidem com os encontrados em nosso país ficando evidente que essa dificuldade provém de 

uma concepção distorcida a respeito do conceito de ciência, tecnologia e suas interferências no 

meio ambiente além da falta de uma formação inicial que alicerçasse solidamente o 

conhecimento desses professores para que estes pudessem se sentir seguros em trabalhar essa 

nova metodologia em sala de aula.  Fica aqui a proposta para a criação de um projeto político-

pedagógico por parte do governo de uma formação continuada para que os professores da rede 

estadual possam acompanhar as mudanças ocorridas no âmbito educacional e assim possam 

implementar novas formas de se trabalhar em sala de aula buscando valorizar a especificidade de 

cada educando em seu contexto social, para que dessa forma possam minimizar as dificuldades 

no processo de ensino aprendizagem. Fica também detectada a necessidade por uma formação 

inicial que aborde de forma mais completa a importância da valorização do indivíduo como ser 

pensante e único perante a sociedade e da explanação a respeito das mais diversas formas de se 

trabalhar em sala de aula para que o formando possa abordar em seu contexto escolar a que mais 

se aproxime da realidade da comunidade em que está inserido o aluno. 

Agradecimentos: 

Agradecemos em primeiro lugar ao nosso grandioso Deus que nos deu a sabedoria e a 

persistência e a nossa professora orientadora deste projeto Doutora: Marlene Rios Melo, que nos 

deu a direção e nos auxiliou com grande sabedoria e paciência para que este projeto pudesse se 

tornar realidade.  



15 | P á g i n a  

 

5. Referências Bibliográficas: 

ANDRADE SANTOS, Tatiana, SOUZA, Claudia, MELO, Marlene Rios, Experimentação com 
ênfase CTSA: Avanços e Dificuldades, IV Colóquio Internacional de Educação e 
Contemporaneidade, 24 de Setembro de 2010; 
AULER, Décio, BAZZO, Walter Antonio, Reflexões para a Implementação do Movimento 
CTSA No Contexto Educacional Brasileiro, Ciência & Educação, v.7, n°1, p.1-13, 2001;  
AULER, Décio, Enfoque Ciência-Tecnologia Sociedade: Pressupostos para o Contexto 
Brasileiro, Ciência & Ensino, vol. 1, número especial, novembro de 2007; 
BERNADO, Elisangela da Silva, Um olhar sobre a formação continuada de Professores em 
escolas organizadas no regime em ciclos, n°8, CNPq; 
DELIZOICOV, Demétrio; AULER, Décio. Ciência-Tecnologia-Sociedade: Relações 
Estabelecidas por professores de Ciências. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 
Vol. 5 Nº2 (2006); 
DEMAJOROVIC, Jacques, Sociedade de Riscos e Responsabilidade Socioambiental. 
Perspectiva para a Educação Coorporativa, Editora SENAC, são Paulo, 2001; 
FIRME NASCIMENTO DO, Ruth.;AMARAL do R., Edenia Maria, Concepções de Professores 
de Química sobre Ciências, Tecnologia, Sociedade e suas Inter-Relações: Um Estudo Preliminar 
para o Desenvolvimento de Abordagens CTS em sala de aula, Ciência & Educação, v. 14, n. 2, 
p. 251-269, 2008; 
LIBÂNEO CARLOS, José, Didática Velhos e novos temas, Edição do Autor, Maio de 2002; 
MARCONDES, M.E.R.;Carmo, M. P.; suart, R. C.;Silva E. L.; Souza, F.L.; Santos, J.B.; 
Akahoshi, L.H. Materiais Instrucionais Numa Perspectiva CTSA: Uma Analise de Unidades 
Didáticas Produzidas Por Professores de Química em Formação Continuada. Investigações em 
Ensino de Ciências – V14(2), pp. 281-298, 2009; 
MORAIS, Roque, Uma Tempestade de Luz: A compreensão possibilitada pela análise textual 
discursiva, Ciência & Educação, v. 9, n. 2, p. 191-211, 2003. 
MIRANDA MATIAS, Elisangela, DE FREITAS, Denise, A Compreensão dos Professores sobre 
as Interações CTS evidenciadas pelo questionário VOSTS e entrevista, Alexandria Revista de 
Educação em Ciência e Tecnologia, v.1, n.3, p.79-99, nov. 2008 I SSN 1982-5153; 
RAMOS, Maurivan G. MORAES, Roque. Construindo o Conhecimento: Uma Abordagem para 
o Ensino de Ciências. Editora Sagras, Porto Alegre, 1988.  
RICARDO CARLOS, Elio, Educação CTSA: Obstáculos e Possibilidades para sua 
Implementação no Contexto Escolar. Ciência & Ensino, vol. 1, número especial, novembro de 
2007; 
SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. Contextualização no Ensino de Ciências por meio de 
Temas CTS em uma perspectiva Crítica. Ciência & Ensino, vol.1, número especial, novembro de 
2007.  
SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; SCHNETZLER, Roseli Pacheco. Educação em Química. 
Ed. Unijuí, Unijuí, 3ª edição, 2003. 
SOLBES, Jordi; VILCHES, Amparo. Papel de las relaciones entre Ciência, Tecnologia, 
Sociedad y Ambiente em la formación ciudadana. Investigación Didáctica, v. 22, n. 3, 2004. 
SALBES, Amparo; VILCHES, Amparo.; GIL, Daniel. El papel de lãs interaciones CTS em El 
futuro de La enseñanza de las ciências. Em Pedro Membiela(Ed), Enseñanza de las ciências 
desde la perspectiva Ciencia-Tecnologia-Sociedad. Madrid: Narcea (2001). Capítulo 15 (páginas 
221-231). 
SCHNETZLER, R. P. (2002) Concepções e Alertas sobre a Formação Continuada de Professores 
de Química. Química Nova na Escola. Nº 16, p. 15-19. 
TERRAZZAN, E. A. Articulação entre a formação inicial e formação permanente de 
professores: Implementações Possíveis. Ata do IX ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e 
Prática de Ensino. P. 645-662, 1998. 



16 | P á g i n a  

 

 
 

 
 
 


