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Resumo - Este artigo apresenta a analise critica de uma prática pedagógica relacionada ao componente curricular 

História da Ciência de um curso de licenciatura em química. Tais componentes foram trabalhados tendo como 

tema transversal a filosofia do Movimento “Ciência Tecnologia, Sociedade e Ambiente" (CTSA). Constatou-se a 

validade desta prática na formação dos licenciandos para a cidadania, para a contextualização dos temas, para a 

inter e a transdiciplinaridade. 
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Abstract - This paper presents a critical analysis of teaching practice related to the history of science curriculum 

component of a degree course in chemistry. These components were worked with a cross-sectional philosophy of 

Motion "Science, Technology, Society and Environment" (CTSA). It was the validity of this practice in the 

training of undergraduates for citizenship, to contextualize the issues, for inter and transdisciplinarity. 
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com melhoria do ensino tecnológico tão presente nos discursos sobre a 

educação que temos visto ultimamente no Brasil não acontecerá sem a mudança de 

abordagens didático-pedagógicas e epistemológicas e da inserção de novos conteúdos na 

formação dos profissionais (BAZZO, 2010). É neste sentido que enfatizamos a importância 

movimento “Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente” (CTSA) como um tema transversal 

da formação tecnológica e isto passa pela formação do professor de ciência. Muitas são as 

formas de conceber o movimento CTSA que teve seu início na década de setenta. Para 

Caamaño (1995), citado por Auler e Bazzo (2001) o movimento visa promover o interesse dos 

estudantes em relacionar a ciência com as aplicações tecnológicas e os fenômenos da vida 

cotidiana; abordar o estudo daqueles fatos e aplicações científicas que tenham uma maior 

relevância social; abordar as implicações sociais e éticas relacionadas ao uso da ciência e da 

tecnologia e adquirir uma compreensão da natureza da ciência e do trabalho científico. Para 

Rubba e Wiesemayer (1988), também citados por Auler e Bazzo (2001), o movimento visa 

formar cidadãos cientifica e tecnologicamente alfabetizados, capazes de tomar decisões 

informadas e desenvolver ações responsáveis. Para Aikenhead (1987, apud AULER; BAZZO, 

2001) trata-se de alcançar pela veiculação destas idéias o pensamento crítico e independência 

intelectual. E ainda existem outras formas de conceber este movimento CTSA, no entanto 

vale lembrar aqui que os princípios do referido movimento na educação são: cidadania; 

contextualização; interdisciplinaridade e transdisciplinaridade (LEITE, 2010). 



 

 

O objetivo deste trabalho é iniciar uma analise critica das práticas pedagógicas 

relacionadas aos fundamentos sócio-filosóficos e históricos da educação na formação de 

professores com enfoque na filosofia do movimento CTSA. A relevância deste estudo está em 

promover o movimento CTS a partir de seus multiplicadores, ou seja, o professor em 

formação. E, envolvendo os formandos nas pesquisas, formar o professor crítico reflexivo, 

que está continuamente repensando suas práticas. 

 

METODOLOGIA 

 A investigação sobre o componente curricular HC na formação de professores de 

química teve como sujeitos todos os 34 alunos do primeiro período do Curso de Licenciatura 

em Química do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Vila Velha, de 2011. 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo e em termos mais amplos lançou mão da 

dialética. 

Foram ainda utilizados instrumentos técnicos como questionário e observação 

participante. Dois professores/investigadores acompanharam a turma durante os trabalhos, 

elaborando uma observação sistemática dos meios didáticos utilizados nas aulas, os filmes 

que retratavam as Idades Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea da cultura ocidental.   

Os alunos foram convidados a responder um amplo questionário e um bloco de questões 

se referia especificamente a temas relacionados com a abordagem CTSA. Logo no início dos 

estudos houve uma aula explícita sobre CTSA, e durante todo o curso, em cada período 

estudado havia de modo tácito conteúdos relacionados ao movimento CTSA.  

Todo este processo foi analisado a partir das observações dos professores e das 

respostas dos alunos aos questionários.  

 

RESULTADOS 

Especificamente no bloco de questões que abordavam questões relacionadas ao 

conteúdo CTSA trabalhadas de forma tácita ou explicita, havia questões que se referia aos 

conteúdos estudados. Vejamos: considerando a História da Ciência na Idade Antiga os alunos 

foram convidados a enumerar os assuntos abordados que mais tiveram significado para eles 

(Fig. 1). Outra questão, mais direta em relação ao tema CTSA, versava sobre assuntos que 

antes não sabiam, mas que passaram a conhecer com as aulas (Fig.2).  

 

 
Figura 1. A História da Ciência na Idade Antiga: assuntos abordados que mais tiveram significado. 



 

 

 

 

 
 

Figura 2. Assuntos que antes não sabiam, mas que passaram a conhecer com as aulas. 

 

Note-se que ao lado dos fatos históricos ou do pensamento filosófico eram trabalhados 

temas relacionados diretamente a ciência e a tecnologia de cada época e isto apare claramente 

nas figuras 1 e 2. Didaticamente o tema das tecnologias foi trabalhado em grupos de pesquisas 

e pequenos seminários. Outra questão foi sobre a opinião dos alunos acerca do uso dos filmes 

em sala de aula e as respostas foram catalogadas conforme a figura 3. 

 

 

 
Figura 3. Opinião dos alunos acerca do uso dos filmes em sala de aula. 

 

Nos debates sobre os filmes, destacou-se o diálogo entre os diversos tipos de 

conhecimentos (científico, mítico/teológico, filosófico, estético) e fatos (históricos, 

sociológicos, psicológicos). O trabalho com os filmes, de fato, motivou a busca da 

universalidade da percepção totalizante ao lado da percepção do outro e do próprio eu. Ao 

lado desta coleta de dados feita pelos questionários outros dados iam aparecendo a partir da 



 

 

observação feita pelos pesquisadores. Estes últimos dados aparecem na discussão que temos a 

seguir. 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Diante dos dados colhidos nos questionários e da observação  dos pesquisadores têm-se 

finalmente as conclusões a que chegamos analisando especificamente a experiência à luz dos 

grandes eixos do Movimento CTSA. Em relação ao primeiro eixo “a cidadania” que em 

CTSA acontece a partir da participação ativa do cidadão na organização da sociedade. Notou-

se que os alunos continuamente se envolviam nas discussões de assuntos que privilegiavam a 

participação ativa nos assuntos voltados para os grandes problemas sociais. Não poucas vezes 

as discussões envolveram questões relacionadas aos valores éticos que validavam o valor da 

participação e da socialização dos saberes. As exposições que os alunos fizeram de seus 

trabalhos revelaram esta realidade.   

Em relação ao segundo eixo “a contextualização” que em CTSA significa a vinculação 

do ensino com a vida e as potencialidades do aluno (DEMO apud LEITE, 2010). O respeito 

às idéias dos alunos, a valorização dos mesmos no sentido de dar condições para que eles 

resolvam os problemas colocados pode levá-los à participação do processo educacional e na 

construção da sua cidadania. E este conceito sem dúvida foi vivenciado, principalmente nas 

discussões sobre a modernidade e o mundo contemporâneo.  

A interdisciplinaridade, terceiro grande eixo, apareceu aqui como uma das respostas à 

visão fragmentada do conhecimento. Estudando HC discutiram-se conteúdos curriculares 

das diversas disciplinas, isto na contramão das demandas da sociedade industrial que separou 

o conhecimento em compartimentos ou departamentos. 

Em relação ao quarto grande eixo do movimento CTSA “a transdisciplinaridade”,  

percebeu-se a busca da compreensão da complexidade, e o incentivo aos alunos a se ter uma 

nova visão da realidade que ia surgindo na articulação dos diversos saberes.  A própria 

filosofia do movimento CTSA colaborou para que esta realidade começasse a ser vivenciada 

também nas aulas de HC. 

Enfim, esta experiência demonstrou que a formação de professores de ciência na 

perspectiva do movimento CTSA, a partir dos componentes curriculares relacionados à 

História da Ciência foi apenas o início de um movimento para se trabalhar com este tema 

transversal pelo menos nas disciplinas relacionadas à área das ciências sociais e humanas 

como, Filosofia e Sociologia da Educação e História da Educação. Sabe-se, porém que este é 

um ideal a ser alcançado em todos os componentes curriculares a serem discutidos nos 

Cursos de Licenciatura em Química, e não só do IFES Campus Vila Velha.  
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