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RESUMO

Este artigo apresenta uma breve revisão bibliográfica que procurou aproximar o entendimento dos
processos de produção, utilização, e implicações ambientais dos plásticos dentro de um enfoque CTS
(Ciência, Tecnologia e Sociedade), que conduzisse a um processo de sensibilização e de referência para
que os professores de química entendessem a importância dessa aproximação no desenvolvimento de
suas aulas. Surgiu a partir da realização de tarefas propostas em uma disciplina no curso de formação de
professores de Química, que teve como objetivo entender como o enfoque CTS representa uma
ferramenta metodológica imprescindível na elaboração e execução em sala de aula, e assim ao partir do
tema de plásticos, gerar um artigo (aqui apresentado), mas também, aulas e materiais didáticos para a
abordagem temática.
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ABSTRACT

This article presents a brief literature review that sought to approach the understanding of the processes
of production, use, and environmental implications of plastics within a focus STS (Science, Technology and
Society), which led to a process of awareness and reference to the chemistry teachers understand the
importance of this approach in the development of their classes. Arose from the realization of the proposed
tasks in a discipline in the training course for teachers of Chemistry, which aims to understand how the
CTS approach represents a methodological tool indispensable in the preparation and implementation in the
classroom, and so the theme from plastics, generating an article (shown here), but also instruction and
materials for the thematic approach.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O texto aqui proposto representa nada mais do que um artigo produzido a partir de uma revisão da
bibliografia que trata da importância da utilização do enfoque CTS nas aulas de Química. Este é
apresentado como resultados da implementação de certas atividades numa disciplina do curso de
licenciatura em Química oferecido pela faculdade Piam Décimo. Buscando aproximar temas e ferramentas
facilitadoras para as aulas, e para tal propósito este trabalho teve os plásticos, como abordagem temática,
e o enfoque CTS como ferramenta metodológica propiciando a possibilidade de formação de professores
mais capacitados na execução de suas atividades em sala de aula.

Desde o início da sua existência que o homem sente a necessidade de modificar o meio em que vive,
sempre com o intuito de facilitar as suas tarefas cotidianas. Ao observar e imitar a natureza, o ser humano
começou a construir instrumentos que o ajudassem a manipular a terra, caçar com maior qualidade,
armazenar os alimentos, e etc. De início a natureza era modificada de forma harmoniosa, e dela eram
retirados somente o que era necessário para a sobrevivência da espécie. Ao longo dos anos, o ser humano
foi adquirindo maiores conhecimentos sobre o meio em que vivia e começou a explorar a natureza
radicalmente. Hoje, mesmo com o desenvolvimento de diversos materiais, a busca por novos ainda é
intensa. O avanço científico e tecnológico proporcionou o desenvolvimento de um material que
revolucionou o mundo; prático, flexível, resistente, durável e de baixo custo, esse material pode ser
utilizado em praticamente todos os setores da sociedade, os conhecidos plásticos, podemos afirmar que
vivemos na “era dos plásticos”. A sua importância para humanidade é indiscutível já que esses materiais
são utilizados em diversos setores e são essenciais para a sociedade moderna.

Faz-se necessário que a sociedade compreenda que a utilização demasiada dos plásticos traz grandes
problemas ao meio ambiente e que a durabilidade desse material permite que ele seja resistente a
diversos tipos de degradações como: a fotodegradação e a biodegradação. Isso faz com que alguns tipos
de plásticos permaneçam no meio ambiente até por vários séculos, causando um grave problema de
poluição visual e alterações nos processos fotossintéticos dos oceanos com a diminuição da demanda de
oxigênio disponível.

Nota-se que grande parte da população brasileira não possui a mínima noção dos impactos ambientais que
a utilização excessiva e o descarte incorreto dos plásticos pode trazer. Muito disso se deve a falta de
informação. Com a utilização do enfoque CTS em aulas de Ensino Fundamental e Médio podemos abordar
o tema com uma visão mais social e inserir no ensino de química, não apenas de forma isolada, mas sim
de forma contextualizada e interdisciplinar, mostrando as vantagens e as desvantagens do uso desse
material. E para isso, o enfoque o CTS se apresenta como uma ferramenta metodológica estratégica, pois
permite aborda os temas, partindo da análise dos avanços científicos e tecnológicos levando em conta as
relações políticas, econômicas, sociais e ambientais.

Dessa forma os alunos poderão tornar-se cidadãos críticos, capazes de refletir sobre os problemas que a
sociedade apresenta paraa partir dos seus conhecimentos tomando decisões sensatas. O objetivo desse
artigo é fazer uma revisão bibliográfica sobre a utilização do enfoque CTS no ensino de Ciências
relacionando o CTS com a problemática do uso exacerbado dos plásticos e apontando para como esse
tema e essa estratégia metodológica se apresentam como auspiciosas para a melhoria da qualidade das
aulas de Química para o Ensino Médio.

ABORDAGEM DO ENFOQUE CTS.

Pág.2/6



O movimento CTS parte do princípio de necessidade de conflito e tomada de decisões. Segundo Bazzo,
Linsingen e Perreira (1998, p. 4):

“Os estudos sociais da ciência e da tecnologia, ou estudos sobre ciência,
tecnologia e sociedade (CTS), constituem um campo de trabalho nos âmbitos da
investigação acadêmica, da educação e das políticas públicas dos países onde
atualmente já estão implantados. Estes estudos se originaram há cerca de três
décadas, a partir de novas correntes de investigação em filosofia e sociologia da
ciência e de um incremento da sensibilidade social e institucional sobre a
necessidade de uma regulação democrática das mudanças científico–tecnológicas.
É importante, nesse campo, entender os aspectos sociais do fenômeno
científico–tecnológico, tanto no que diz respeito às suas condicionantes sociais
como no que diz respeito às suas conseqüências sociais e ambientais. O enfoque
geral é de caráter interdisciplinar, abrangendo disciplinas das ciências sociais e a
investigação acadêmica em humanidades como a filosofia e a história da ciência e
da tecnologia, a sociologia do conhecimento científico, a teoria da educação e a
economia da mudança tecnológica.

Os estudos CTS têm por finalidade promover a alfabetização científica mostrando a ciência e a tecnologia
como atividades humanas de grande importância social, por formarem parte da cultura geral nas
sociedades modernas. Trata também de estimular ou consolidar nos jovens a vocação pelos estudos da
ciência e da tecnologia, mostrando com ênfase a necessidade de um juízo crítico e uma análise reflexiva
bem embasada das suas relações sociais (BAZZO, LINSINGEN e PEREIRA. 1998).

A problemática inicial que a ciência e tecnologia enfrentavam era a falta de conhecimento científico da
sociedade. Uma pesquisa realizada por Bauer, Allum e Miller (2007) demarca muito bem as fases de
evolução do conhecimento científico ao longo do tempo:

• Alfabetização científica, dos anos 1960 a 1980, que considerava que a população em geral possuía um
déficit de conhecimento científico a ser combatido por ações educacionais. As pesquisas quantitativas
delineavam esse perfil e apontavam as necessidades para tais procedimentos;

• Compreensão pública, dos anos 1980 a 1990, no qual, além do déficit de conhecimento científico,
verificou-se a importância dos posicionamentos e atitudes da população frente a C&T. As pesquisas
qualitativas passaram a investigar o valor atribuído à CÞ

• Ciência e sociedade, dos anos 1990 aos dias de hoje, que ao criticar o elitismo científico e rechaçar a
idéia de passividade da população, vem buscando a participação e o engajamento público na formulação e
debate dos avanços e inovações da C&T para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Grande parte da população tem uma visão salvacionista da ciência e da tecnologia, acreditando que o
desenvolvimento científico e tecnológico resolverá todos os problemas da sociedade. Expressa assim o seu
profundo desconhecimento das questões sociais associadas diretamente com C&T, e diante dos perfis
expostos acima, o enfoque CTS procura desmitificar esses mitos, que são creditados pela população:

“[...] é comum considerarmos ciência e tecnologia motores do progresso que
proporcionam não só desenvolvimento do saber humano, mas, também, uma
evolução real para o homem. Vistas dessa forma subentende-se que ambas
trarão somente benefícios à humanidade. Porém, pode ser perigoso confiar
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excessivamente na ciência e na tecnologia, pois isso supõe um distanciamento de
ambas em relação às questões com as quais se envolvem. As finalidades e
interesses sociais, políticos, militares e econômicos que resultam no impulso dos
usos de novas tecnologias implicam enormes riscos, porquanto o
desenvolvimento científico-tecnológico e seus produtos não são independentes de
seus interesses (PINHEIRO, SILVEIRA e BAZZO, 2007, p. 73).”

É importante que as pessoas analisem criticamente a evolução da Ciência e da tecnologia, para assim
poderem tomar decisões sensatas a respeito dos problemas apresentados na sociedade. De acordo
Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007) Torna-se cada vez mais necessário que a população possa, além de ter
acesso às informações sobre o desenvolvimento científico-tecnológico, ter também condições de avaliar e
participar das decisões que venham a atingir o meio onde vive. É necessário que a sociedade, em geral,
comece a questionar sobre os impactos da evolução e aplicação da ciência e tecnologias sobre seu entorno
e consigam perceber que, muitas vezes, certas atitudes não atendem à maioria, mas, sim, aos interesses
dominantes e daí intervir socialmente nesta realidade.

CTS E O ENSINO DE QUÍMICA

O ensino de química no Brasil ainda é feito de forma mecanizada, onde o objetivo é decorar conceitos e
fórmulas e refazer nos momentos avaliativos. Mas esse modelo de ensino não forma cidadãos capazes de
participar efetivamente nas decisões sociais das várias questões de seu dia a dia: transporte, energia,
saúde, produção de materiais, agricultura. Para isso se necessário que os professores passem discutir
abordagens temáticas em suas aulas, que conduzam ao entendimento de como ocorreu a evolução
científica e tecnológica relacionando com as questões sociais, políticas, econômicas e ambientais desses
temas. Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007, p. 75) enfatizam que a importância de discutir com os alunos os
avanços da ciência e tecnologia, suas causas, conseqüências, os interesses econômicos e políticos, de
forma contextualizada, esta no fato de que devemos conceber a ciência como fruto da criação humana.
Por isso, ela está intimamente ligada à evolução do ser humano, desenvolvendo-se permeada pela ação
reflexiva de quem sofre/age as diversas crises inerentes a esse processo de desenvolvimento.

De acordo com OCNEM (BRASIL, 2006), ele, o professor, deve utilizar os assuntos de química com cuidado
para não aplicar o CTS erroneamente, mas precisam também estar interligados com a realidade social dos
alunos para que eles possam participar ativamente das aulas. Para que o mesmo reconheça e
compreenda, de forma integrada e significativa as transformações químicas que ocorrem nos processos
naturais e tecnológicos em diferentes contextos, encontrados na atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera,
e suas relações com os sistemas produtivo, industrial e agrícola. E assim, não só mudar a visão disciplinar
e conceitual que envolve as aulas de química em todos os níveis de ensino, como também proporcionar
uma formação ampla e que garanta que a partir do entendimento dos conteúdos da química, que o aluno
possa operacionalizá-los na expectativa de resolver as questões que lhes são propostas na sua vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Os professores no geral possuem uma enorme responsabilidade no que diz respeito formação dos seus
alunos, e precisam ir além, garantindo uma alfabetização científica para formação de cidadãos críticos. Por
exemplo, Ao falar de plásticos qual o valor para os alunos aprender as fórmulas químicas, nomenclatura de
compostos e não são ser capaz de discutir criticamente sobre vantagens e as desvantagens de utilizá-los
Como ocorrem seus processos de produção e quais são as suas implicações econômicas, ecológicas,
sociais e culturais.
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Acreditamos que na maioria das vezes as aulas de química ainda seguem os modelos de uma educação
tradicional, que se baseiam no decorar fórmulas, elaborar cálculos e descrever reações, não desprezamos
a importância da utilização desses elementos, mas é preciso enfatizar as relações sociais, políticas,
econômicas e ambientais que essa ciência possui, e propor uma discussão de temas que evoluam para
debates mais complexos, como por exemplo, a necessidade de se investigar e discutir sobre os plásticos.

É por falta de conhecimento que grande parte da sociedade não consegue analisar criticamente os
problemas do cotidiano e acabam sendo enganados facilmente. O ensino de ciências deve formar um
cidadão crítico, apto para analisar as situações cotidianas e tomar suas próprias decisões baseadas no
conhecimento adquirido e fundamentadas em argumentos consistentes.

A ideia de que o avanço científico e tecnológico são os grandes salvadores da humanidade se faz muito
presente no imaginário das pessoas. Mas, será que o desenvolvimento da Ciência e da tecnologia tem
trazido tantos benefícios para a sociedade Essa questão também é de suma importância, os benefícios e os
malefícios que todo esse desenvolvimento tem trazido para a humanidade precisam ser abordados durante
as aulas de química, e esse é mais uma das vertentes que a utilização de uma metodologia com enfoque
CTS pode proporcionar.

Mas voltando aos plásticos, ao se discutir sobre todos os benefícios e malefícios que esses materiais
trazem para a sociedade os alunos terão uma visão ampla do tema e poderão contribuir repassando essas
informações que foram adquiridas em sala de aula. Trazer o conflito de ideias sobre a utilização dos
plásticos é de fundamental importância para que os mesmos possam compreender o quanto esses
materiais são necessários e quanto implicam na sociedade moderna.

Acreditamos que ao contextualizar os assuntos científicos e tecnológicos com problemas (temas) que
refletem a vida da sociedade podemos ir além de discutir sobre as características dos plásticos e as
mudanças que esses materiais provocam na sociedade. Como ponto positivo dessa metodologia, os
discentes terão um conhecimento mais amplo, contextualizado e significativo; proporcionando assim uma
facilidade na abordagem dos conteúdos químicos e acima de tudo apontando para uma formação mais
ampla.
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