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Resumo : Levando em conta a realidade dos dias atuais, vê-se a importância e a 
necessidade de discutirmos enfoques relacionados a tríade, Ciência, Tecnologia e 
Sociedade, principalmente no que se refere a compreender suas relações e a 
multiplicidade de perspectivas existentes nessas relações, assim como a analise dos 
impactos advindos da ciência e da tecnologia sobre a nossa sociedade, discussões 
essas essenciais no contexto escolar, pois durante a execução do papel social da 
escola, ela pode iniciar um processo de formação de cidadãos reflexivos, críticos e 
conscientes  também neste aspecto científico e tecnológico e sobre seus impactos 
benéficos e maléficos na vida do planeta. No entanto a escola através do seu 
currículo pode desenvolver um papel oposto a este impedindo a despertar deste 
cidadão, gerando, portanto uma preocupação no processo de formação de futuros 
professores que darão continuidade ao processo de conhecimento disseminado na 
sociedade da qual é participe. Tendo assim, este estudo o objetivo de analisar 
através de um levantamento bibliográfico como a formação reflexiva, crítica e criativa 
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dos alunos dos cursos de licenciatura pode ser potencializada através da presença 
da abordagem ciência, tecnologia e sociedade no currículo. É fundamental trazer a 
discussão sobre a relação entre escola, currículo e poder, e, por conseguinte a 
importância da abordagem ciência, tecnologia e sociedade como ferramenta 
libertadora para a sociedade. Concluindo assim que a escola e o currículo são 
instrumentos de dominação, porem podendo também ser caminhos de libertação e 
humanização, despertando a consciência, a reflexão e a criticidade dos alunos 
diante dos inúmeros impactos sociais decorrentes do desenvolvimento cientifico e 
tecnológico. 
 
Palavras-chave : Ciência. Tecnologia e Sociedade (CTS). Currículo. Educação. 
Formação de professors. Licenciatura. 
 
Abstract : Considering the reality of the present day, we see the importance and the 
need to discuss approaches related to the triad: Science, Technology and Society, 
especially with regard to understand their relationships and the multiplicity of 
perspectives on these relationships, as well as the analysis of impacts from science 
and technology in our society. These discussions are essential in the school context, 
because during the implementation of the school social role, it can initiate a process 
of formation of reflective citizens, critical and aware in the scientific and technological 
aspects, and about its beneficial impacts and evil in the life of the planet. However, 
the school through its curriculum can develop an opposite role in this, preventing the 
awakening of this citizen, thus generating concern in the formation of future teachers 
who will continue the process of knowledge disseminated in the society of which he 
is a participant. Thus, this study aims to analyze through a literature how reflective, 
critical and creative students of degree courses can be enhanced by the presence of 
an approach of science, technology and society in the curriculum. It is essential to 
bring the discussion on the relationship between school, curriculum and power, and 
therefore, the importance of science approach, technology and society as a liberating 
tool for society. In this sense, the school and the curriculum are instruments of 
domination, but may also be liberation and humanization ways, raising awareness, 
reflection and criticality of the students on the many social impacts of scientific and 
technological development. 
 
Keywords : Science. Technology and Society (STS). Curriculum. Education. Teacher 
training. Graduation. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Leite, Ferraz e Rothberg (2009), a Revolução Científica dos 

séculos XVII e XVIII, decorrente da Revolução Industrial, proporcionou grande 

crescimento na produção do conhecimento, que repercutiu em mudanças na 

estrutura e na economia da sociedade. 

O desenvolvimento da globalização traz consigo os grandes avanços 

tecnológicos e científicos, por conseguinte os seus aspectos positivos e negativos 

para o mundo e para a sociedade. O mundo capitalista tem um foco, produzir para 
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atender suas próprias necessidades e interesses. Apesar de esta produção trazer 

benefícios para a sociedade em alguns pontos, traz também grandes impactos 

negativos para esta mesma sociedade refletindo diretamente em nossas vidas, 

refletindo na saúde, na escassez do recursos naturais e consequentemente na vida 

do planeta.  

As inquietações produzidas pelo desenvolvimento científico-tecnológico, com 

suas inseparáveis consequências sociais, indiscutivelmente estão diretamente 

relacionadas a própria atitude da sociedade em aceitar sem questionar. Diante desta 

estagnação da sociedade, o movimento CTS veio para tentar despertar a sociedade 

diante deste quadro. 

Como afirmam Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007), uma das grandes metas do 

modelo CTS é dotar as pessoas de habilidades e competências, tornando-as 

capazes de debater e discutir questões cientifica e tecnológicas que permeiam a 

sociedade. Apesar desse movimento não ter sua origem no contexto educacional, as 

reflexões nessa área vêm aumentado significativamente, por entender que a escola 

é um espaço propício para que as mudanças comecem a acontecer. 

É necessária uma grande mudança no cenário educacional, como Auler 

(2007), defende que é preciso efetuar grandes mudanças no campo curricular, para 

que este importante documento se torne mais acessível aos temas e problemas 

contemporâneos associados às questões científico-tecnológicas, sustenta ainda que 

ha a necessidade de superar configurações pautadas unicamente pela lógica interna 

das disciplinas. 

Mas o que vemos hoje é uma grande relação de poder no que tange o cenário 

educacional e o currículo, conforme Apple (1979), muitos currículos não 

comtemplam todos os alunos ou ate mesmo nenhum no contexto escolar, pois o 

conteúdo nele distribuído não faz relação com o cotidiano daquele aluno, e se faz 

traz o que a classe dominante quer.  

É notória e indiscutível a importância da educação, pois ela exerce uma 

função essencial na formação de um cidadão, fazendo deste um ser crítico, reflexivo 

e consciente, preparando-o para participar de forma ativa nas discussões que 

permeiam a sua vida e seu cotidiano.  

Em concordância assim com a fala de Piaget (1976, p. 246): 
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A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer 
coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. 
Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta 
da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, 
verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe. 

 

Sabe-se que estamos imersos em um sistema dominador, alienador, tomado 

uma ideologia hegemônica, e a educação conforme Severino (1986), a educação 

integra um processo de dominação, porem também pode integrar o processo de 

resistência a essa dominação e contribuindo assim para uma pratica social 

transformadora. 

Deste modo este estudo justifica-se pela necessidade cada vez maior de 

disseminar durante a formação dos futuros educadores conhecimentos pautados 

nas questões CTS, e ainda mais do que isso, proporcioná-los meios para 

construírem seus próprios conhecimentos a respeito da temática, trazendo assim 

esta nova visão para este grupo, propiciando a contextualização do conhecimento e 

a aproximação com as questões sociais que permeiam o enfoque CTS, permitindo 

ainda a inserção no seu contexto social e a transmissão dos conhecimentos à 

sociedade na qual estão inseridos. 

Até por que esse potencial contra ideológico da educação conforme Severino 

(1986) é tanto mais ativado quanto mais os educadores assumem seu papel de 

educadores políticos e filosóficos. Políticos, na medida em que compreendem a 

dimensão social do processo educacional e adequaram sua práxis educativa a essa 

dimensão e filósofos, na medida em que a cada instante estejam em condições de 

praticar a critica dos vários discursos, ate mesmo do próprio. 

A educação apresenta um papel indiscutivelmente relevante para a 

sociedade, e assim os conhecimentos adquiridos neste cenário influenciam 

diretamente nas atitudes do homem diante da comunidade que atua.   

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 O mundo vem presenciando imensas transformações que devem-se as 

grandiosas descobertas científicas e os avanços tecnológicos que vêm crescendo 

em ritmo acelerado. Foi justamente nos países desenvolvidos que surgiram as 

discussões em cima do trinômio CTS, pois isso vem causando inquietações e 

incertezas a sociedade, levando a diversos questionamentos sobre as 
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consequências sociais inerentes ao desenvolvimento científico-tecnológico. 

Pinheiro, Silveira e Bazzo (2009, p. 2), definem CTS como: 

 

O estudo das inter-relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, 
constituindo um campo de trabalho que se volta tanto para a investigação 
acadêmica como para as políticas públicas. Baseia-se em novas correntes 
de investigação em filosofia e sociologia da ciência, podendo aparecer 
como forma de reivindicação da população para participação mais 
democrática nas decisões que envolvem o contexto científico-tecnológico ao 
qual pertence. Para tanto, o enfoque CTS busca entender os aspectos 
sociais do desenvolvimento técnico-científico, tanto nos benefícios que esse 
desenvolvimento possa estar trazendo, como também às consequências 
sociais e ambientais que poderá causar. 

 

 Para responder esses questionamento e inquietações da sociedade, o 

movimento CTS surge com vistas a romper a acomodação da sociedade e faze-la 

ser crítica e reflexiva diante dessas consequências sociais, não deixando-a ser 

apenas receptiva a essas grandes descobertas, mas recebe-las e saber a melhor 

forma de aplica-las tirando o máximo de aspectos positivos e benéficos sem 

esquecer o bem estar e os valores humanos. E a melhor forma de começar essa 

conscientização, esse despertar para uma sociedade dominante e não dominada é 

intervir através da área educacional, tendo como ponto de partida a formação para a 

cidadania. 

De acordo com Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007), o movimento CTS surgiu 

por volta de 1970 e trouxe como um de seus lemas a necessidade do cidadão de 

conhecer os direitos e obrigações de cada um, de pensar por si próprio e ter uma 

visão crítica da sociedade onde vivem especialmente a disposição de transformar a 

realidade para melhor.  

Apesar desse movimento não ter sua origem no contexto educacional, as 

reflexões nessa área vêm aumentado significativamente, por entender que a escola 

é um espaço propício para que as mudanças comecem a acontecer. 

Como reforça Saviani (1987), a escola é um local que deve servir aos 

interesses populares, garantindo a todos um bom ensino e saberes básicos que 

reflitam nas vidas dos alunos, preparando-os para a vida adulta, e deve transmitir 

valores éticos e morais aos estudantes, pois para que cumpra o seu papel, a escola, 

deve acolher os alunos com empenho para, verdadeiramente transformar suas 

vidas.  
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O campo da educação é um dos campos de maior valor humano, social e 

econômico do país, no entanto vivemos em um país marcado por desigualdades e 

contrates de recursos, oportunidades e direitos. É impossível alcançar o 

desenvolvimento em outros setores, sem o devido preparo e incentivo a fatores e 

forças educacionais que constituem uma das principais riquezas da sociedade. O 

papel da educação está altamente ligado a uma responsabilidade social, na 

formação de um cidadão critico e reflexivo e não um mero objeto a ser manipulado e 

moldado. 

Diante a alta relevância do campo educacional em um país, torna-se a porta 

de entrada e transformação de uma sociedade, por isso de acordo com Pinheiro, 

Silveira e Bazzo (2007), desde que se iniciou, há mais de trinta anos, um dos 

principais campos de investigação e ação social do movimento CTS tem sido o 

educativo. Nesse campo de investigação, que comumente chamamos de “enfoque 

CTS no contexto educativo”, percebemos que ele traz a necessidade de renovação 

na estrutura curricular dos conteúdos, de forma a colocar ciência e tecnologia em 

novas concepções vinculadas ao contexto social. 

Apesar de a educação ser um caminho relevante para a libertação de uma 

sociedade, o que presenciamos hoje não é bem a aplicabilidade humanizada e 

libertadora da educação, pelo contrario vivemos em momentos de alienação, 

dominação de determinadas classes sobre outras, a predominância de uma 

ideologia hegemônica. 

A relação de poder existente no contexto educacional é incontestável, pois 

através da escola é possível dominar toda uma sociedade, como cita Apple (1979), a 

educação é algo prioritário da ideologia dominante, pois é um aparelho privilegiado, 

tem um papel significativo na reprodução social, na mesma medida que atua 

eficazmente na reprodução ideológica.  

Uma das ferramentas dentro da educação que representa essa relação de 

poder é o currículo, pois este traz, aquilo que as classes dominantes desejam, por 

isso a por outros motivos a escola se torna um espaço de dominadores e 

dominados, assim como Silva (2010), descreve que o currículo é um conjunto de 

conhecimentos selecionados de um determinado grupo e transmitido aos alunos. E 

ainda para o mesmo autor [...] o currículo está centralmente envolvido naquilo que 

somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que nos tornaremos [...], [...] o currículo 

produz, o currículo nos produz [...], [...] o currículo estabelece diferenças, constrói 
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hierarquias, produz identidades [...]. 

Para Silva (1996, p. 23): 

 

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e 
poder, representação e domínio, discurso e regulação. É também no 
currículo que se condensam relações de poder que são cruciais para o 
processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder 
e identidades sociais estão mutuamente implicados. O currículo corporifica 
relações sociais. 

 

 É necessário que haja uma grande transformação no currículo, pois este 

documento é uma parte importante da organização escolar e faz parte do projeto 

politico pedagógico de cada instituição de ensino. Este deve ser refletido e pensado 

pelos sujeitos e atores do processo educacional, sendo que o currículo diz respeito 

não somente a uma relação de conteúdos, envolve mais que isso, envolve relações 

que permeiam o cotidiano da escola e fora dela, é uma construção social do 

conhecimento. 

Mas além das modificações curriculares é necessário que os atores do 

cenário educacional adotem novas posturas que possam caracterizar ações contra 

ideológicas, como Freire (1996), descreve que o educador deve despertar sua 

consciência para que suas práticas educativas sejam mais democráticas e assim 

sendo fundamental para uma educação transformadora. Freire (2001), afirma ainda 

que a postura do docente enquanto educador deve ser consciente, pois somos 

intelectuais transformadores.  

A educação deve acompanhar as novas questões trazidas, para a sociedade, 

pelos grandes avanços tecnológicos e científicos, e assim aperfeiçoando os 

cidadãos será possível apontar a importância gerada com essas mudanças de 

paradigmas, porem é necessário que a organização desses conteúdos não estejam 

dicotomizados da vida cotidiana do aluno. Apple (1979), afirma que a forma como os 

currículos são organizados impede de enxergar as relações entre as varias 

disciplinas e a vida cotidiana. 

Trazendo assim Freire (1996), a descrição da importância da abertura a 

diversidade de saberes que todos trazem de suas experiências de vida. Pois 

respeito as individualidades e as vivencias socioculturais do estudante é 

fundamental na pratica educativa. 
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As matérias estudadas não devem ser desconectadas da vida cotidiana dos 

alunos. É importante trazer as situações que fazem parte da vida desses alunos 

para problematizar o conteúdo no sentido de torna-lo mais próximos de sua 

realidade. As experiências vividas no dia-a-dia dos alunos devem ser refletidas na 

escola, esses saberes devem ser conectados aos saberes das disciplinas (FREIRE, 

1996). 

Tendo em vista todo esse contexto no qual educação esta imersa, a 

abordagem CTS conforme Ramos, Pinto e Vianna (2013), espera-se, tendo por base 

a analise dos pressupostos teóricos de um currículo em CTS, que este atenda às 

necessidades impostas pela atual conjuntura do mundo globalizado, formando um 

cidadão com plena alfabetização cientifica capaz de atuar junto à sociedade em que 

vive de forma crítica e reflexiva. 

Percebe-se de forma clara uma analise desses pressupostos através da 

citação de Santos e Mortimer (2000, p. 3): 

 

CTS pode ser caracterizado como o ensino do conteúdo de ciências no 
contexto autêntico do seu meio tecnológico e social, no qual os estudantes 
integram o conhecimento científico com a tecnologia e o mundo social de 
suas experiências do dia-a-dia. A proposta curricular de CTS 
corresponderia, portanto, a uma integração entre educação científica, 
tecnológica e social, em que os conteúdos científicos e tecnológicos são 
estudados juntamente com a discussão de seus aspectos históricos, éticos, 
políticos e socioeconômicos. 
 

 Partindo da percepção de que os professores são atores principais nesse 

processo de disseminação de conhecimentos, claro que tudo antes passa por um 

processo que inclui os demais atores do processo educacional, antes de chegar em 

sala de aula, isso configura desde as novas configurações do currículo, passando 

pelas discussões dos envolvidos no processo educacional ate a aplicabilidade pelo 

professor, é extremamente relevante a preocupação com o seu processo de 

formação dentro dos cursos de licenciatura. 

Pensando nisto Gil-Pérez e Carvalho (2000), relatam que o conhecimento das 

relações entre ciência, tecnologia e sociedade está entre os principais aspectos a 

serem priorizados na formação de professores. 

Nas palavras de Libâneo e Pimenta (1999, p. 267): 
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As investigações recentes sobre formação de professores apontam como 
questão essencial o fato de que os professores desempenham uma 
atividade teórico-prática. É difícil pensar na possibilidade de educar fora de 
uma situação concreta e de uma realidade definida. A profissão de 
professor precisa combinar sistematicamente elementos teóricos com 
situações práticas reais. 

 

 A partir desta visão referente a formação dos professores tem sido possível 

preceder a racionalidade técnica que acompanha toda a contextualização histórica 

dos cursos de formação inicial de professores. Este pensamento permite a 

existência de uma outra visão a respeito de conhecimentos e saberes que 

estabelecem a necessidade de outras ferramentas e formas para o processo de 

ensino e aprendizagem, auxiliando a dificuldade e diversidade da rotina docente. 

Isso implica na mecanização e tecnicidade do processo de ensino e 

aprendizagem, no qual o professor passa o conteúdo e o aluno o guarda, sem que 

seja estimulada no aluno sua capacidade reflexiva, critica e consciente, sendo este 

simplesmente um deposito de informações, sendo preparado exclusivamente para 

trabalho. Como Apple (1979), descreve que as escolas por meio dos currículos tem 

o objetivo a ensinar a transmitir a educação de forma mecânica e técnica.  

Por isso se faz tão necessário romper a ideologia desses grupos dominantes, 

conforme Freire (1996) é preciso romper esse discurso ideológico que permeia toda 

a dimensão escolar, desde a propaganda aos conteúdos disseminados, 

fundamentados na visão de que o aluno é o consumidor e a educação a mercadoria 

e ainda que os estudantes sejam preparados para as universidades e, por 

conseguinte para o mercado de trabalho. 

Existe uma forte interferência de uma ideologia hegemônica trabalhando para 

manter as relações de poder por meio da educação, mas conforme Severino (1986), 

a educação não é apenas um lugar de reprodução ideológica e social, ela pode 

também desenvolver e implementar um discurso contra ideológico.  

Para que a educação exerça seu potencial contra ideológico não basta 

apenas mudar o currículo é necessário que o professor se torne um frequente e 

constante aprendiz, pois não basta apenas integrar a abordagem CTS no currículo 

se o professor o desconhece, pois assim o processo de dominação de uma classe 

se instala e emprega sua ideologia.  

E esse desconhecer dos professores sobre conteúdos, assuntos, abordagens 

persentes nos currículos é frequente, de acordo com Auler e Delizoicov (2006), na 
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literatura, compreensões de professores sobre interações entre Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS) têm sido apontadas como um dos pontos de estrangulamento, 

emperrando, muitas vezes, a contemplação do enfoque CTS no processo 

educacional. Se tornando assim necessário a preparação desses profissionais, 

durante sua formação inicial, para a transmissão de novos conhecimentos. 

Isso é extremamente perigoso para ações contra ideológicas, e favorável para 

uma ideologia hegemônica, pois conforme Apple (1979), na medida em que as 

escolas oferecem aos professores materiais com linguagem que eles não 

conhecem, não usam, não dominam, eles acabam seguindo por outro caminho, e 

muitas vezes esse caminho é o da ideologia dominante, do senso comum, em que 

existe uma conexão entre a ideia de “fazer sentido”, de produzir formas 

naturalizadas de conhecer relações sociais. Assim a hegemonia instala-se 

produzindo um efeito sobre a consciência do homem ao experimentar crenças e 

formas de ver o mundo de forma pratica, produzindo um efeito de realidade única.  

Essas atitudes impulsionam para uma educação conforme Silva (2010), 

puramente instrumental, técnica, mecânica, empregando valores econômicos, do 

mercado de trabalho, para as universidades, os discursos são voltados para a 

competitividade, consumo, mercado, produto. 

Essa realidade desencadeia uma preocupação indispensável às práticas 

docentes, ao pensarmos em formação de professores, é preciso levar em conta as 

mais diversas formas de conhecimento deste a teoria e a prática, passando pelos 

conhecimentos pessoais configurados a partir do contexto cultural e social associado 

aos novos conhecimentos, principalmente aqueles oriundos de pesquisas na área da 

educação, sendo fundamental reforçar a importância de esta constantemente 

estudando e aprendendo. 

A educação é essencial para vida do ser humano para que ele aprenda a 

buscar a solução dos seus problemas e possa aplicá-lo na prática ampliando seus 

conhecimentos, e é o professor quem tem o dever de despertar no aluno a 

curiosidade, o espírito investigador e questionador capaz de transformar a realidade 

(LEAL, 2015). 

Esse profissional carrega um grande peso através das suas práxis, carrega a 

tarefa de construir uma sociedade reflexiva, critica e consciente, a tarefa conforme 

Freire (1996), de não apenas ensinar os conteúdos, mas principalmente ensinar a 

pensar. Provocar nos estudantes a assumirem-se como sujeitos do seu processo de 
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construção de conhecimento, assumirem seu papel de protagonistas de sua 

aprendizagem e saírem do papel de meros expectadores. 

O educador é indispensável e carrega consigo uma grande tarefa por isso a 

preocupação em torno das discussões sobre a formação de professores, 

principalmente diante do cenário educacional nos dias atuais. 

É preciso que os conhecimentos não se limitem apenas na transmissão das 

informações, mas que estas informações sejam trabalhadas, analisadas, discutidas 

e contextualizadas, é preciso que os saberes do conhecimento não fique restritos 

aos conteúdos específicos durante a formação inicial dos professores (LEAL, 2015). 

Assim como destaca o autor Tardif (2006), não existe conhecimento sem 

reconhecimento social. 

Não menos importante que o conhecimento é a forma como ele é transmitido, 

é necessário que o professor opte por metodologias inovadoras, dinâmicas, 

atraentes e instigantes, desviando-se do ensino tradicional, para que motive e 

estimule no aluno o senso crítico e reflexivo diante das questões do cotidiano, pois a 

escolha dessas metodologias influencia diretamente no processo de ensino e 

aprendizagem.  

De acordo com Medeiros (2015), não importa o talento que uma pessoa 

possui, se ela não é motivada a utilizá-lo. Na maioria dos ambientes de ensino, a 

motivação é tão importante quanto às habilidades intelectuais, para se chegar ao 

sucesso. 

Evangelista e Chaves (2013) salientam ainda que são essas novas 

metodologias adotadas pelo professor em sala de aula que irão intermediar os 

conhecimentos do educando. O cenário educacional apesenta uma complexidade 

notória no seu processo de formulação e execução, por isso há a necessidade de se 

pensar nesse contexto como um todo, principalmente quando nos deparamos na 

situação dos cursos de licenciatura, pois estes devem ser pensados que seu aluno 

esta atuando em dois papeis distintos e relevantes para a sociedade, como aluno e 

futuro professor. 

Essa realidade pela qual a educação caminha traz inúmeras inquietações, 

pois existe uma preocupação em formar professores para atender as necessidades 

da educação, no entanto, será que os conhecimentos repassados e a formulação 

curricular atendem aos ideais da sociedade? 
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É diante de questionamentos como estes que deve-se repensar o papel da 

educação, descontruir, reconstruir e construir novas percepções, ações e o próprio 

conhecimento. A abordagem CTS nasceu para despertar o homem em relação aos 

impactos sociais decorrentes do desenvolvimento cientifico e tecnológico, mas é 

necessário acima de tudo os professores conhecerem, compreenderem a 

abordagem e ainda o currículo trazer de forma que não busque emprega-lo de forma 

manipuladora, como determinadas classes dominantes desejam, que seja abordado 

de maneira transformadora, libertadora e humanizada, para que o aluno de hoje e o 

futuro professore de amanha tenha suas práxis pautadas em ações reflexivas, 

criticas e conscientes.   

Pois, conforme Freire (1996), o ato de educar é muito mais amplo, pleno e 

humano do que simplesmente treinar o estudante para o mercado e trabalho. E 

ainda essa mudança depende de cada um porque o ser humano tem potencialidade 

ampla e capacidade única de pensar e transformar a sua vida, cultura e historia. 

Tendo, portanto autonomia de assumir uma postura contra ideológica por uma 

educação humanizada com liberdade, diversidade e ética.   

 

3 MÉTODO 

 

 Para realizar as investigações a respeito do tema proposto, o estudo foi 

conduzido como base nos pressupostos teórico metodológicos da abordagem 

qualitativa.  Conforme Ghedin e Franco (2011), dentro da abordagem qualitativa 

existem as expressões (pesquisa etnográfica, documental, pesquisa-ação) e ainda 

as técnicas para cada expressão (entrevista, observação, estudo de caso).  

Diante desta diversidade de caminhos disponíveis para traçar uma pesquisa, 

esta seguiu seu percurso metodológico base pela expressão pesquisa bibliográfica 

como alicerce teórico para sua construção. 

Como afirma Gerhardt  e  Silveira  (2009),  a  pesquisa  qualitativa  preocupa-

se, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

Para Minayo (2001) apud Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa qualitativa 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. 
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Na realização de uma pesquisa se faz essencial o embasamento teórico 

sobre o tema pesquisado, assim na abordagem qualitativa entre suas tipologias tem 

a pesquisa bibliográfica, o recurso utilizado neste estudo.  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 

artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com 

uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se 

estudou sobre o assunto. “Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam 

unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas 

com o objetivo de recolher informação ou conhecimentos prévios sobre o problema a 

respeito do qual se procura a resposta.” (FONSECA, 2002, p. 32). 

Essa busca documental se faz relevante e indispensável na construção da 

pesquisa, por isso, foi utilizado neste estudo um levantamento bibliográfico mediante 

a extração de informações através das fontes de pesquisa como teses, dissertações, 

legislação, artigos e periódicos científicos, anais de congressos, conferências e 

simpósios, bases eletrônicas de dados, bibliografias, livros, artigos de revisão, 

bibliotecas e serviços de indexação e resumos. 

Durante essa seleção os documentos consultados continham os seguintes 

critérios de inclusão: perspectiva histórica do enfoque CTS, CTS no contexto 

educacional, configurações curriculares com ênfase no enfoque CTS, currículo, 

saber e formação docente, e contendo as palavras-chaves: CTS, currículo, 

educação, formação de professores e licenciatura.  

Logo, após a localização das fontes de pesquisa e extração dos materiais 

bibliográficos, foi necessário realizar a leitura do material teórico para selecioná-lo.  

Para a análise deste material foi utilizado durante esse processo, propostas de 

seleção de leitura como exploratória, seletiva, analítica e interpretativa.  

Posterior a última fase da leitura, a interpretação, foi possível assim, a 

aquisição de uma visão mais aberta dos pensamentos expostos pelos autores em 

seus trabalhos, conduzindo a uma visão mais crítica e reflexiva.  

Possibilitando assim a seleção dos materiais conforme eram condizentes com 

a proposta do estudo e em seguida a esta escolha e seleção bibliográfica foram 

realizados os fichamentos e resumos para estudo e análise dos textos relacionados 

com a pesquisa, e assim alocando-os em uma ordem de coerência textual para 

melhor compreensão dos leitores. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Desde os primórdios observa-se que o interesse dos seres humanos pelos 

fenômenos naturais e a vida em sociedade fazem parte da própria cultura de cada 

grupo. Diante disto e levando em conta a realidade dos dias atuais, vê-se a 

importância e a necessidade de discutirmos enfoques relacionados à tríade, Ciência, 

Tecnologia e Sociedade. Principalmente no que se refere a compreender suas 

relações e a multiplicidade de perspectivas existentes nessas relações, assim como 

a analise dos impactos advindos da ciência e da tecnologia sobre a nossa 

sociedade.   

A abordagem do tema CTS se faz necessária principalmente no contexto 

escolar, pois durante a execução do papel social da escola, ela pode iniciar um 

processo de formação de cidadãos conscientes também neste aspecto científico e 

tecnológico e principalmente sobre seus impactos benéficos e maléficos na vida do 

planeta. 

Preocupa-se, portanto com a formação do aluno, remetendo essas 

inquietações principalmente quando este aluno faz parte dos cursos de licenciatura, 

pois são futuros professores que formarão outros indivíduos. Assim podemos dizer 

que o enfoque CTS deveria ter suas questões como foco central no processo 

educacional e isso, por conseguinte, estaria presente nos cursos de licenciatura 

atingindo assim a categoria da formação dos futuros professores. 

É justamente por ser reconhecida a importância da escola e do professor no 

processo de transformação de uma sociedade que as classes dominantes 

empregam sua ideologia traçando uma relação de poder entre a escola e a 

sociedade, usando o currículo para selecionar os conteúdos e para atender somente 

alguns alunos a medida que negligenciam outros. 

Partindo desta preocupação de disseminação de uma ideologia hegemônica 

por parte da educação, da escola e do currículo, busca-se uma transformação em 

torno da formação de cidadãos conscientes, críticos e reflexivos para que ao se 

formarem professores possam repassar esses conhecimentos e estimulá-los 

também a produzir e construir seu próprio conhecimento e formarem novos cidadãos 

com esse perfil. 

Assim levando à sociedade, através da formação de futuros professores, a 

concretização dos objetivos e metas da educação que baseia-se em formar 

cidadãos conscientes, críticos e reflexivos e com tomada de decisões diante das 
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problemáticas do cotidiano e estes ao se formarem levarão aos seus alunos os 

conhecimentos que lhes foram transmitidos, mas do que isso serão capazes de 

fornecer meios para os próprios alunos criarem e construírem seu próprio 

conhecimento. Assim a sociedade pode receber inúmeros benefícios advindos desta 

transformação do homem por meio dos conhecimentos adquiridos no contexto 

educacional.     
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