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Apresentação 

Internacionalmente, o relatório da Unesco (2003), resultado da Conferência 

Mundial sobre Ciência realizada em Santo Domingo em 1999, e a Declaração 

sobre Ciências e a Utilização do Conhecimento Científico, realizada em 

Budapeste em 1999, apontou, entre outras coisas, a necessidade de articular 

educação científica com as questões de direitos humanos, diversidade e 

inclusão social, sobretudo para a construção de um mundo mais humano, 

possibilitando o convívio entre os povos e culturas diferentes. Assim, é 

fundamental investir em práticas educativas, científicas, a fim de eliminar os 

preconceitos existentes na humanidade e conscientizar a população sobre o 

papel da ciência. Para isso, ressaltou o texto a necessidade de se investir em 

formação inicial e continuada de professores. Essas demandas da educação 

mundial, sobretudo, da educação científica, também são debatidas por 

Aikenhead (2009) e Santos e Auler (2011), todos concordantes com os 

princípios da educação CTSA, que apresenta diferentes abordagens na 

educação científica em relação à educação tradicional. 

 

No Brasil, com essas mesmas tendências internacionais, surgiu as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), com pressupostos e 

fundamentos para o ensino médio com qualidade social. Assim, são propostas 

cinco linhas temáticas orientadoras para construir uma educação 

democrática, a saber: (1) trabalho, ciência, tecnologia e cultura: dimensões 

da formação humana; (2) trabalho como princípio educativo; (3) pesquisa 

como princípio pedagógico; (4) direitos humanos como princípio norteador; 

e (5) sustentabilidade ambiental como meta universal. Desta forma, 

acreditamos que é possível contribuir na recriação da escola que, embora não 

possa por si só resolver as desigualdades sociais, é possível ampliar as 

condições de inclusão social, ao possibilitar o acesso à ciência, à tecnologia, 

à cultura e ao trabalho. Além disto, com relação ao Plano Nacional da 

Educação (PNL) com suas 20 metas estruturantes para a garantia do direito à 

educação básica com qualidade, ressalta-se a meta 03 que trata da inovação 

das práticas pedagógica da educação básica, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino (BRASIL, 2014). 

 

 

André Felipe Gomes Correia 

Sidnei Quezada Meireles Leite  
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1 Introdução 

Colaborar com o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem 

significa participar de um movimento que influirá no sentido de melhora de 

vida das pessoas. Esse processo como um todo, pode auxiliar na formação 

dos indivíduos para um efetivo exercício da cidadania. 

 

Umas das características da educação brasileira é a educação 

compartimentada em disciplinas desconexas e a falta de percepção entre os 

conhecimentos propostos e a realidade dos alunos. Configura-se como um 

conjunto de processos de ensino disciplinares ocorrendo de forma paralela 

gerando um cenário abstrato com poucos contatos com a realidade dos alunos 

que não enxergam sentido claro da ação escolar em suas vidas. A cena de 

alunos desmotivados diante de um grande conjunto de atividades escolares 

que, segundo eles, não fazem relação com suas vidas é comum no Brasil. Não 

há uma tradição significativa na formação para a ação escolar interdisciplinar 

e transdisciplinar. Em muitas ocasiões o professor é visto como o ditador, o 

aluno é formado para uma postura passiva e individualizada. 

 

Esse projeto intenciona desenvolver um trabalho coletivo e ações que 

enriqueçam essa dimensão humana. Tem um sentido o qual o professor seja 

visto como orientador das atividades coletivas numa posição mais próxima 

do plano dos alunos. Os estudantes, por sua vez, participariam de grupos de 

trabalho numa postura muito mais ativa, ou seja, sujeitos de sua execução. A 

proposta, como um todo, relaciona, grupos de trabalho, temas 

sociocientíficos, abordagem temática freireana, abordagem do movimento 

CTS/CTSA além de temas transversais da Educação. 

 

A presente investigação acontece no contexto de uma escola da Rede 

Estadual de Educação Básica do Espírito Santo, no seio da disciplina de 

sociologia. A escola a qual foi aplicado o projeto escolar se localiza no 

município de Serra, que abriga alunos que estão à margem da sociedade. 

Estudos prévios realizados sobre o perfil da turma de alunos indicou que uma 

boa parte desses alunos não tinha clareza de temáticas relacionadas com o 

cotidiano deles, tais como a questão do Rio Doce e a qualidade de água, o 

envelhecimento, o que fazer após o ensino médio, entre outras questões. Por 

isso, buscamos criar um projeto escolar, denominado “E eu com isso?”, a fim 

de debater algumas temáticas ligadas às questões locais e regionais do 

Espírito Santo. 
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2 Temas Transversais 

No Brasil, no âmbito da escola, quando são tratadas as temáticas de saúde e 

do ambiente, é sempre na forma de tema transversal, quando ocorrem os 

diálogos entre espaços de educação formal e não formal que são discutidos, 

inicialmente, nos Parâmetros Curriculares Nacionais sobre os Temas 

Transversais com foco principal no ensino fundamental (BRASIL, 1998). 

Também, se observa uma abordagem sobre temáticas de educação não 

formal, temas transversais e transdisciplinaridade com a publicação das 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, tanto para a área 

das Ciências da Natureza e Matemática, como para a área de Ciências 

Humanas (BRASIL, 2006). Mais recentemente, com a publicação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (BRASIL, 2013), 

foram ampliadas as discussões sobre a relação entre educação, ciência, 

tecnologia, cultura, direitos humanos e sustentabilidade e sobre os temas 

transversais, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e educação não 

formal, ganhando maior importância no cenário da educação básica 

brasileira. Quando tratamos do contexto da educação profissional e 

tecnológica, ganham mais ainda uma dimensão importante devido ao foco da 

formação de pessoas para o mundo do trabalho. 

 

Na perspectiva da interdisciplinaridade, o todo não é a simples somatória de 

suas partes, o conhecimento acadêmico, escolar ou não, é totalmente 

complexo, e para a compreensão das relações entre os saberes, pelos 

discentes, se faz necessário que a complexidade permeie a educação escolar. 

Sobre a perspectiva da formação interdisciplinar, Fazenda (1991, p.18) 

ressalta a característica fundamental da atitude interdisciplinar, 

 
[...] a ousadia da busca, da pesquisa, é a transformação 

da insegurança num exercício do pensar, num 

construir e reconhece que a solidão de uma 

insegurança inicial e individual, que muitas vezes 

marca o pensar interdisciplinar, pode transmutar-se na 

troca, no diálogo, no aceitar o pensamento do outro. 

 

Segundo Morin (2009, p. 13), há inadequação nos espaços escolares cada vez 

mais ampla, profunda e grave privilegiando saberes separados, fragmentados, 

compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado, as realidades e os 

problemas cada vez mais são e exigem abordagens poli-disciplinares, 

transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e de caráter 

planetário. Morin (2011) ressalta que, para garantir uma educação para o 
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futuro, com vistas a uma democracia e uma cidadania terrestre, exige um 

esforço interdisciplinar e transdisciplinar para que isso seja alcançado.  

 

A sociedade passa continuamente por mudanças, por transições, por 

evoluções e por problemas de todas as ordens. Desse modo, é necessário que 

o cidadão esteja apto para agir e posicionar-se de maneira crítica, perante as 

situações que fazem parte do seu cotidiano. É na escola que o sujeito pode 

melhorar sua visão acerca das problemáticas como, por exemplo, a 

homofobia, a xenofobia, a sexualidade, a saúde, os problemas ambientais, o 

consumismo, o trabalho. Pensando sobre o modo de como o sujeito pode ver 

e sentir o mundo, colaborar para a formação de valores e padrões de conduta 

foi introduzido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) um conjunto 

de Temas Transversais, no âmbito do ensino fundamental, que buscam “[...] 

uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos 

direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva e a afirmação 

do princípio da participação política” (BRASIL, 1998, p. 17). 

 

Na tentativa de introduzir temáticas que não entrariam no currículo 

organizado na perspectiva disciplinar, abordando questões que fazem parte 

da atualidade e que, na maioria das vezes, são motivos de atos 

preconceituosos, o Ministério da Educação acrescentou os Temas 

Transversais por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

publicado em 1998 (BRASIL, 1998). No documento, incluem-se as temáticas 

de, por exemplo, Pluralidade Cultural, Consumo e Trabalho, e de Orientação 

Sexual, em prol de uma educação que colabore na formação de um cidadão 

participativo, reflexivo, conhecedor de seus direitos e deveres. Mas, o papel 

da escola vai muito além de ensinar Matemática, Português, Ciências 

Naturais, História e Geografia. A escola é uma das grandes responsáveis pela 

formação do cidadão, preparando o educando para interagir na sociedade, de 

maneira ética e responsável. Para aprimorar a formação cidadã foram 

inseridos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) os Temas 

Transversais, tornando obrigatória a sua inclusão no currículo escolar, de 

forma transversal. Por serem questões sociais, os Temas Transversais têm 

natureza diferente das áreas convencionais. Tratam de processos que estão 

sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas 

famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. São debatidos em 

diferentes espaços sociais, em busca de soluções e de alternativas, 

confrontando posicionamentos diversos tanto em relação à intervenção no 

âmbito social mais amplo quanto à atuação pessoal (BRASIL, 1998, p. 26). 
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Num documento sobre educação não formal da Unesco, baseado na 

conferência de Dakar (UNESCO, 2001), ressalta diversos aspectos da 

educação não formal para realização de práticas fora do ambiente escolar, 

para o empoderamento e inclusão social, apropriação de culturas artísticas, 

científicas e tecnológicas tais como da área de alimentos, saúde, ambiental, 

agricultura, para produzir conexões com o mundo do trabalho, fortalecendo 

identidades e desenvolver cidadania (UNESCO, 2006). Por exemplo, ao 

promover um exercício de escrita dos nomes de um grupo de profissionais de 

educação, e suas relações, buscou-se produzir reflexões a cerca de quem 

somos, o que fazemos, quais são nossos propósitos de vida, que talvez, possa 

repercutir nas práticas educacionais realizadas no contexto da educação 

profissional e tecnológica. 

 

Com relação à formação de profissionais da educação, com as Plano Nacional 

da Educação (PNL) apresentando as suas 20 metas estruturantes para a 

garantia do direito à educação básica com qualidade, para minimizar as 

desigualdades sociointelectuais, ressalta-se as metas que tratam 

especificamente da formação de profissionais da educação básica e da 

educação profissional (BRASIL, 2014). Considerando que os estudantes da 

formação continuada eram profissionais da educação – professores da 

educação básica e do ensino técnico e tecnológica, técnicos administrativos 

da educação - procuramos alinhar os debates travados com o acordo 

“Educação 2030: Declaração de Incheon e Marco que no Brasil” (UNESCO, 

2015), que referencia a educação não formal como importante modalidade 

para promover a aprendizagem ao longo da vida, flexibilidade na 

aprendizagem tanto no nível primário quanto no secundário, na educação e 

formação técnica e profissional (EFTP), e na produção de educação para o 

desenvolvimento sustentável (EDS) e educação para cidadania global (ECG). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (BRASIL, 2013) 

enfatizam a importância de práticas escolares que congreguem olhares 

interdisciplinares e transdisciplinares, articulando questões de direitos 

humanos, sustentabilidade, trabalho, ciência, tecnologia, cultura no contexto 

da educação. Na mesma esteira de discussão, o Plano Nacional da Educação 

(PNL) apresenta suas 20 metas estruturantes para garantir o direito à 

educação básica com qualidade, ressaltando a importância de se articular 

saberes científicos e populares com os saberes escolares, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações do sistema de ensino (BRASIL, 

2014). Nesse sentido, buscamos promover uma inovação das práticas 

escolares, interdisciplinares e transdisciplinares, no âmbito da sociologia da 

ciência. 
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A fundamentação em conceitos consagrados em disciplinas tradicionais, a 

abertura para o debate envolvendo questões de diferentes saberes, além da 

sensibilidade e ousadia em procurar e estabelecer conexões entre eles são 

alguns elementos que, em conjunto, pode trazer certa confiança e 

revitalização no processo educativo. Neste trabalho, por meio de uma prática 

de ensino, nós abordamos a perspectiva dos temas transversais aplicados ao 

ensino médio, a partir do desenvolvimento de um projeto escolar para discutir 

temáticas com ênfase nos aspectos interdisciplinares. 

 

Neste trabalho, inspirados na perspectiva das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica, buscou-se discutir algumas temáticas 

transversais no contexto do ensino médio perpassando por pressupostos e 

fundamentos do ensino médio, isto é, articulando nos debates a perspectiva 

do trabalho, educação, ciência, tecnologia e cultura, incluindo debates sobre 

os direitos humanos e a sustentabilidade.  
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3 Disciplinaridade e Interdisciplinaridade 

Young (2010), em seu texto sobre o futuro da educação em uma sociedade 

de conhecimento, produz um argumento importante em defesa de um 

currículo centrado em disciplinas, visando a contribuir na formação de 

pessoas que tenham sólido conhecimento em uma determinada área do 

conhecimento. O autor argumenta que, se é para dar um sentido sério à 

importância da educação em uma sociedade do conhecimento, é necessário 

tornar a questão do conhecimento nossa preocupação central, e isso envolve 

o desenvolvimento de uma abordagem ao currículo baseada no conhecimento 

e na disciplina, e não baseada no aprendiz, como presume a ortodoxia atual. 

O autor também ressalta que a opção “radical”, ou como afirmam alguns, a 

opção conservadora – mas, que segundo o autor, poderá contribuir para 

superar uma das questões chave que a maioria dos países enfrenta hoje: a 

persistência de desigualdades sociais na educação.  

 

A visão “radical” da educação defendida pelo autor se contrapõe à visão 

“progressista” e “crítica”. Para o autor, a primeira opção tem uma associação 

próxima das pedagogias centradas no aluno e com a ênfase no “aprender da 

experiência”, enquanto a segunda, embora faça parte de uma herança 

intelectual muito mais ampla, remontando a Kant e ao Iluminismo do século 

XVIII, tem sido relacionada, em estudos educacionais, à retórica oca do 

muito que passa por pedagogia crítica. Por isso, segundo o autor, precisamos 

conceber o currículo não como um instrumento para alcançar objetivos tais 

como “contribuir para a economia” ou “motivar aprendizes descontentes”, 

mas como intrínseco ao motivo por que, afinal, temos escolas (YOUNG, 

2010). Vale citar que, para Young (2010, 619), “[...] se você realmente 

dominar o violino, ou o violoncelo, você tem acesso à música que está além 

de seu instrumento”. 

 

Entretanto, há um descompasso entre a escola e algumas mudanças globais 

na sociedade, com necessidade de abordar temáticas sobre o ambiente, saúde, 

ética, consumo, entre outros temas transversais no contexto escolar. Mas, 

como inserir essas temáticas no contexto da sociedade do conhecimento? As 

resistências às mudanças pelas escolas são temas frequentes desses artigos 

assim como a visão positiva dessas mudanças, sua inevitabilidade e o 

necessário acompanhamento das instituições escolares (YOUNG e MILLER, 

2016). A transversalidade já pertencia aos ideais pedagógicos do início do 

século XX, quando se falava em ensino global como sendo objeto de estudo 

de ilustres educadores, como os franceses Decroly e Freinet e, os norte-
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americanos, Dewey e Kilpatrick. Então, a transversalidade surge como um 

princípio inovador nos sistemas de ensino de vários países.  

 

Para Thiesen (2003), a transversalidade diz respeito à possibilidade de se 

instituir, na prática educativa, uma analogia entre aprender conhecimentos 

teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da 

vida real (aprender na realidade e da realidade). A escola vista por esse 

enfoque, deve possuir uma visão mais ampla, acabando com a fragmentação 

do conhecimento, pois somente assim se apossará de uma cultura 

interdisciplinar. A transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de 

trabalhar o conhecimento que buscam reintegração de procedimentos 

acadêmicos, que ficaram isolados uns dos outros pelo método disciplinar. 

Necessário se torna uma visão mais adequada e abrangente da realidade, que 

muitas vezes se nos apresenta de maneira fragmentada. Através dessa ênfase 

poderemos intervir na realidade para transformá-la. Quando nos referimos 

aos temas transversais nos os colocamos como um eixo unificador da ação 

educativa, em torno do qual organizam-se as disciplinas. 

 

A perspectiva interdisciplinar foi abordada no campo dos estudos sobre 

humanidades pelos autores André Chervel e Marie Madeleine Compère, com 

o olhar focado na tradição francesa. Esse esforço pode nos ajudar a entender 

o caminho das humanidades no ensino, bem como as temáticas da 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Os autores destacam que em 

tempos diferentes e, até no mesmo período, dois tipos de formação foram 

dedicados aos jovens de classes dirigentes, chegando até a maioria dos 

jovens. A primeira tradição é fundada sobre o conhecimento da natureza, das 

coisas e do universo, o que auxilia o homem a se localizar no mundo e se 

manifestar nele. Já a segunda tradição, fundamenta-se em escritos de grande 

tradição e sobre a língua, o que é importante para a comunicação, persuasão 

e fundamental para a formação do pensamento (CHERVEL e COMPÈRE, 

1999). 

 

Chervel e Compère (1999) assinalam o papel da língua, no processo de 

integrar o indivíduo numa elite, numa nação, numa cultura e os liga aos seus 

antepassados e aos seus contemporâneos. Essa integração do individuo com 

os meios/espaços foi evidenciada na a educação francesa durante quatro 

séculos, denominado aqui como a segunda tradição, que por sua vez, faz parte 

das denominadas humanidades, o que fomentou uma base sólida da cultura 

francesa, responsável pela compreensão de políticas e ideologias do 

indivíduo. Com o passar dos tempos, o ensino de humanidades perpassou 

pela formação de escolas cristãs (Colégios Jesuítas), do cidadão das luzes e 
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do republicano nos liceus modernos. Mas, era somente uma parcela reduzida 

da população que tinha acesso nas instituições secundárias, que 

compreendiam uma educação estética, retórica, moral e cívica, exercitar a 

prática de leitura de textos robustos, a busca por adquirir o gosto, o senso 

crítico, a capacidade de julgamento pessoal e a arte de se exprimir oralmente 

e por escrito (CHERVEL e COMPÈRE, 1999). Segundo Chervel e Compère 

(1999), a partir da metade do século XVIII, o programa escolar de 

humanidades e a hegemonia do latim passam a sofrer muitas críticas. “[...]um 

homem que sai do colégio significa, em bom francês, um homem que não 

sabe viver e não está capacitado a nenhuma função da vida civil” (CHERVEL 

e COMPÈRE, 1997, p. 163).  

 

Mas, se a formação em humanidades comparecia até o fim do século XIX, o 

início do século XX foi marco da derrota, praticamente definitiva, do ensino 

de humanidades clássicas. O modelo único de formação secundária cede 

lugar à pluralidade de carreiras, tendo dois outros projetos pedagógicos sendo 

colocados ao lado das humanidades clássicas fundadas sobre as línguas 

antigas: as humanidades modernas e as humanidades científicas. Então, no 

início do século XX surge o conceito de disciplina escolar. Os estudos 

referentes às humanidades clássicas passam a ser divididas em disciplinas 

literárias (CHERVEL e COMPÈRE, 1999). Vale citar que o termo 

“humanidades clássicas” só é usado no final do século XIX para se 

diferenciar das “humanidades modernas” ou “científicas”.  

 

Ao longo do século XX, de acordo com Chervel e Compère (1999), o modelo 

pedagógico fragmentado em disciplinas, inspirado em Durkheim, diluiu a 

formação em humanidades dando lugar a formação “enciclopédica”, que 

tinha como justificativa fundamentar conhecimento exato dos fatos, a 

compreensão de leis científicas sobre as coisas e pelo exercício do poder 

humano sobre a natureza. Esse modelo pedagógico se contrapunha ao modelo 

pedagógico das humanidades em alguns pontos, a saber: a especialização dos 

conhecimentos que necessitava de um número maior de professores e a 

invenção de exercícios específicos que objetivava afastar os alunos do 

modelo dominante. Vale citar que a pedagogia própria das humanidades 

favorecia a presença de um único professor em sala de aula que trabalhava os 

conteúdos por meio de textos, os quais estão mais próximos da perspectiva 

dos temas transversais e interdisciplinaridade. 

 

Para Thiesen (2013), no que diz respeito à pedagogia própria das 

humanidades, esse modo de interpretar a interdisciplinaridade leva-nos a 

supor que no plano da organização curricular os sistemas educacionais 
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consigam sim buscar formas de minimizar a rigidez das fronteiras formais e 

técnicas que eles mesmos historicamente estabeleceram quando definiram os 

enquadramentos para as disciplinas escolares visando atender as finalidades 

de regulação que legitimou o conceito de escola ocidental na sociedade 

capitalista moderna. Contudo, não conseguem garantir currículos 

interdisciplinares, dado que a interdisciplinaridade, como princípio que se 

funda na totalidade da experiência humana, não se ajusta às formas 

fragmentárias de organização dos processos escolares. 

 

Mas, ao longo do século XX, de acordo com Chervel e Compère (1999), 

surgiram experiências escolares que tendiam favorecer as disciplinas 

científicas e técnicas e diminuir os espaços das matérias mais reflexivas e 

literárias. Com o passar do tempo, os “Politécnicos” conseguiram prestígio 

dentro da sociedade francesa, assim como eram prestigiadas as carreiras 

ligadas às humanidades clássicas, influenciando o resto do mundo. Essa 

relação é coerente com uma gradual presença no ensino científico na estrutura 

educacional. Também se observou que as universidades passaram a adotar 

modelos de ensino científico. Os autores ressaltam que o modelo científico 

oferecia alguns pontos positivos, a saber: era visto como instrumento de 

reflexão autônoma e proporcionava uma visão de mundo sustentada pelo 

conhecimento das leis e da matéria. Contudo, havia alguns pontos negativos, 

como a menor eficiência no desenvolvimento da expressão linguística e 

insuficiência na formação moral e patriótica. 

 

Inspirados em Max Weber, Young e Miller (2016) realizaram um estudo 

sobre três cenários futuros hipotéticos que consideram o papel das fronteiras 

de cada conhecimento e a diferenciação social dos conhecimentos. O Cenário 

1 caracteriza-se por fronteiras fixas e pré-determinadas e o conhecimento 

ligado há um conceito sub-socializado. O Cenário 2 representa o fim das 

fronteiras entre os conhecimentos que, nesse caso, é visto como super-

socializado. Já o Cenário 3 caracteriza-se pela continuidade das fronteiras 

como premissa para o seu cruzamento. Neste último cenário, a geração e o 

adquirir de novos conhecimentos são consequência da relação entre 

manutenção e cruzamento de fronteiras (YOUNG e MILLER, 2016). 

 

Segundo Young e Miller (2016), a consequência deste processo de 

organização de currículo e diferentes tipos de educação para diferentes 

finalidades foi um sistema estratificado em camadas sociais, tendo sua 

destacada ferramenta a escolarização (Cenário 1). Esse sistema é considerado 

injusto e inaceitável, por formar um currículo para a elite diferente do 

currículo voltado para uma classe menos favorecida, o que é considerado 
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produtor de injustiça. A sua delimitação é percebida como obstáculo crucial 

para diminuir as assimetrias sociais, e o fim das fronteiras é considerado 

como sendo uma condição para maior justiça social. 

 

No Cenário 2, segundo Young e Miller (2016), prevê-se um enfraquecimento 

progressivo das fronteiras, uma desdiferenciação dos conhecimentos e 

instituições, uma maior valorização nos resultados genéricos como 

instrumentos de equalização e responsabilização. Neste caso, à medida que 

essas tendências focadas no aprendiz (aluno) forem adotadas, de forma 

associada à introdução das tecnologias digitais, é possível uma 

desprofissionalização do ensino em uma desespecialização da pesquisa. 

 

Já no Cenário 3, defendido pelos autores, caracteriza-se pela “manutenção e 

cruzamento das fronteiras como condição para criação e aquisição de novos 

conhecimentos no contexto Global emergente” (YOUNG e MILLER, 2016, 

p 539). O Cenário 3 destaca o contínuo papel das fronteiras e a definição de 

comunidades de especialistas por domínios específicos, num constante 

processo de globalização, como base para a aprendizagem e o 

desenvolvimento de novos conhecimentos e para o progresso humano. 

 

Para Fazenda (1979), interdisciplinaridade é a “substituição de uma ideia 

fragmentária para uma unitária do ser humano” (HAAS, 2011, p. 57), a qual 

indica que a dialogicidade é o único caminho de possibilidade da 

interdisciplinaridade. Sensibilidade, intersubjetividade, integração e 

interação são categorias colocadas como referências para entender o percurso 

dela. A categoria interação é considerada a efetivação da 

interdisciplinaridade, pois gera a integração das partes. Causa novas 

perguntas e novas respostas o que e leva a transformação da realidade. 

Provocada por uma nova pedagogia, a da comunicação (Fazenda 1979, p. 8 - 

9). 

 

Fazenda (1979) aplicou-se à compreensão da interdisciplinaridade com 

compromisso com a educação escolar e ansiava encontrar justificativas para 

falência da escola e outras mazelas educativas. A autora compreendeu que na 

legislação existem idealizações utópicas acrescentadas de uma determinação 

curricular e outras dificuldades de qualidade material, psicocultural, 

metodológica e formação deficitária do magistério que atrapalham a atividade 

interdisciplinar. Ainda informa que há idealizações de uma 

interdisciplinaridade baseada nas possibilidades dos professores e outras a 

quais os alunos pudessem concretizar essa integração sem plano pedagógico 

para isso (FAZENDA, 1979, p. 91-93). 
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Para subsidiar a prática interdisciplinar são necessários humildade, coerência, 

espera, respeito e desapego (FAZENDA, 2001, p.11). Para articular um 

trabalho interdisciplinar é necessário superar “teorizações que parcelam e 

atomizam o conhecimento, desconhecendo inclusive as estruturas que 

determinam as especificidades de cada ciência tornando-as independentes na 

medida que buscam a complementaridade que lhes é devida” (FAZENDA, 

1988, p. 1 – 2). 

 

Ao pensar um projeto escolar, pensou-se promover debates a partir de 

temáticas interdisciplinares, a fim de produzir conexões com conteúdos 

programáticos normalmente trabalhados nas disciplinas. Segundo Fazenda 

(1979, p. 99), [...] “a necessidade de se explorar com mais cuidado a questão 

da metodologia do trabalho interdisciplinar, bem como a maneira mais 

adequada de proceder à formação do pessoal que efetiva a 

interdisciplinaridade”.  

 

Na tentativa de superar o conhecimento de senso comum, produzimos um 

projeto escolar que desse lugar a fundamentação de conceitos disciplinares 

tradicionais, com abertura para o debate envolvendo diferentes saberes. Neste 

trabalho, por meio de uma intervenção pedagógica, enfatizamos os aspectos 

disciplinares e interdisciplinares, tendo como referencial os dois campos de 

saber: as humanidades (com ênfase na sociologia) e as ciências naturais. 

 

Neste trabalho, inspirados na perspectiva da interdisciplinaridade, mas sem 

abandonar o contexto da disciplina do ensino médio, buscou-se transgredir a 

perspectiva disciplinar, articulando nos debates a perspectiva do trabalho, 

educação, ciência, tecnologia e cultura, incluindo debates sobre os direitos 

humanos e a sustentabilidade. 
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4 Abordagem Temática Freireana 

O chamado “Movimento da Libertação” foi iniciado na década de 60 na 

América Latina pelo filósofo Enrique Dussel, com a chamada Filosofia da 

Libertação (DUSSEL, 1966, 1977), e no Brasil, pelo educador Paulo Freire 

com a chamada Pedagogia Libertadora (FREIRE, 1987). Também, podemos 

destacar dentro deste movimento, a Teologia da Libertação de Leonardo Boff 

(BOFF e BOFF, 2001). 

 

De acordo com Pinto (2011), a Filosofia da Libertação concebida pelo 

argentino Enrique Dussel se locomove na constatação de que a formação 

social do sujeito que aprende é o caráter opressivo em que vive esse sujeito, 

tornado mero objeto sob a cruel égide da fome de comida e fome de ideias. 

Se o filosofar transita no horizonte de provocar o pensar ao propor novas 

interpretações para as coisas, os fatos e as pessoas e assim revelar aspectos 

da realidade que se encontravam obscurecidos pelas obviedades do cotidiano, 

então, estamos diante do quadro onde a alienação deve ser discutida para que 

esse termo, empregado muitas vezes de modo equivocado ou insuficiente, 

ganhe nitidez e possamos encetar a prática educativa no sentido de vencer 

essa, que é umas das maiores oposições ao pensamento se expressar de modo 

crítico e dialético. 

 

Segundo Pinto (2011), Enrique Domingo Dussel Ambrosini nasceu em 24 de 

dezembro de 1934 em La Paz, Medonza, Argentina. Fez licenciatura em 

filosofia na Universidade Nacional de Cuyo em Medonza. Doutorou-se em 

Madrid na Universidad Central Complutense, doutorou-se, também em 

Teologia e História. Após ser vítima de um atentado à bomba, urdido pela 

ditadura argentina asila-se no México onde dá prosseguimento aos seus 

estudos em que o pobre, o oprimido tem destaque central do seu horizonte 

filosófico.  

 

Dussel desenvolveu alguns conceitos para estruturar a sua proposta, tais como 

a alteridade e a exterioridade (DUSSEL, 1977). O autor ressalta que a 

alteridade significa ouvir, compreender e interpretar o outro segundo a ética 

e aberto à aceitação, com o objetivo de libertação da exclusão social. Já a 

exterioridade, diz respeito à realidade de que as pessoas estão inseridas na 

sociedade, mas muitas excluídas, pois são impedidas de exercer a sua 

cidadania gerando uma situação de opressão. Esse cenário é explicado por 

Dussel segundo categorias marxistas. Pinto (2011) ressalta que a divisão 

social do trabalho é carregada de competição e opressão sofrida pelos 

trabalhadores. 
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As categorias formuladas por Dussel assumem todo o conteúdo do ensino de 

humanidades do ensino médio, já que são baseadas na vivência cotidiana da 

realidade latino-americana, buscando romper de modo radical com a tradição 

humanística que privilegia o dualismo cartesiano (DUSSEL, 1966). As suas 

primeiras formulações da filosofia da libertação são do início da década de 

setenta. Na tentativa de organizar os pensamentos sobre a Filosofia da 

Libertação, Dussel cria categorias, assumidas por ele, para orientar o 

pensamento latino-americano no sentido de ser autêntico e originário, 

descrevendo-as da seguinte maneira: Proximidade, Totalidade, 

Exterioridade, Alienação e Libertação (quadro 1). 

 

Quadro 1: Categorias da Filosofia da Libertação com base em Dussel 

(1996). 

Categorias  Características 

Proximidade 

Para Dussel proximidade é buscar a aproximação primeira. O face a face da 

amamentação, o boca a boca do beijo, o corpo-a-corpo do sexo, para o pensador 

argentino a proximidade apresenta-se em quatro dimensões, a saber: originária, 

histórica, sincrônico-anacrônica e escatológico-arqueológica. De modo que a 

proximidade ao ver do Dussel não busca conhecer o outro no sentido de 
categorizá-lo, passa viver com e junto com o outro, não como ato de extensão, 

mas de comunicação. 

Totalidade 

Dussel trabalha com os conceitos de totalidade correspondente, que se refere ao 

fato de compreendermos o mundo como tempo/espaço condicionante e 

condicionado onde todo o ser humano é desafiado a experienciar as múltiplas 
vivências que se apresentam e o da totalidade fundamental, que é a razão dialética, 

a inter-relação entre passado-presente-futuro. 

Exterioridade 

A mais importante categoria da filosofia da libertação; trata-se de reconhecer o 

outro como alguém fora de mim, mas alguém como sujeito e não como algo. O 
humano se justifica por si, pelo fato de ser humano contradiz todo e qualquer tipo 

de ideologia que o pretenda aprisionado. 

Alienação 
A alienação em Dussel está imbricada com o fetichismo, que nas palavras de Paulo 

Freire, é quando o oprimido hospeda dentro de si o opressor. 

Libertação 

A libertação para Dussel é assumir a utopia da liberdade libertária, a liberdade 
capaz de originar cada vez mais liberdade não apenas no sentido de ser o contrário 

do aprisionamento, mas para além do dualismo instaurado pela concepção da 

filosofia moderna. Por conseguinte, a construção de uma nova ordem social onde 

a fraternidade e a igualdade seja um fato concreto e não apenas ideal obsoleto. 

Fonte: Dussel (1996). 

 

O texto da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire (FREIRE, 1987) é uma 

das principais obras do autor que sinaliza o movimento brasileiro da 

Pedagogia da Libertação. De acordo com Saviani (2005), na década de 60 a 

concepção humanista moderna realiza suas últimas experiências de 
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renovação pedagógica na forma de ginásios vocacionais e escolas 

experimentais. É nesse período que surge a concepção pedagógica libertadora 

formulada por Paulo Freire, cujo método pedagógico contempla 

primeiramente a vivência da situação popular, seguido do segundo passo que 

trata do reconhecimento de seus principais problemas e escolher os “temas 

geradores”. Posteriormente, seguem as etapas de problematização (3º passo), 

conscientização (4º passo) e ação social e política (5º passo) que completam 

o método de Paulo Freire. 

 

O livro da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire (FREIRE, 1987), 

apresenta em seu primeiro capítulo, uma justificativa da Pedagogia do 

Oprimido, seguido de um debate sobre a concepção ‘bancária’ de educação 

como instrumento da opressão. O terceiro capítulo deste livro trata da 

dialogicidade, que segundo o autor é a essência da educação como prática de 

liberdade. No último capítulo, que trata da “Teoria da Ação Antidialógica”, 

mostra a contradição “opressor-oprimido”. Do ponto de vista do opressor e 

do oprimido, é possível perceber a situação concreta de opressão, que faz uma 

afirmação importante, [...] “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho: os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 1987, p.29). 

 

Freire entende o homem como um ser inacabado e possuidor da vocação de 

“ser mais”. Considera que a História é marcada pelos processos de 

humanização e desumanização sendo o primeiro alcançado por meio de luta 

pela liberdade dos oprimidos. Compreende ainda que essa busca não pode ser 

travada isoladamente, mas de forma conjunta, por uma ação social. “Ninguém 

liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em 

comunhão” (FREIRE, 1987, p. 29). 

 

Quando Freire discute a importância do diálogo para compreensão das 

questões controversas da realidade, ele denomina o diálogo como sendo o ato 

da essência da educação como prática de liberdade. Freire debate a 

importância do diálogo como prática de promoção humana e combate a lógica 

de educação bancária. O amor é base para o diálogo no sentido também de 

abertura para o outro, ainda segundo ele, [...] “não há diálogo, porém, se não 

há um profundo amor ao mundo e aos homens” (FREIRE, 1987, p. 45). Para 

isso, segundo o autor, o individuo passa por um processo de práxis que 

envolve a etapa de “ação”, “reflexão” e “ação transformadora”. O diálogo é 

caminho para a promoção da liberdade e instrumento de combate à opressão 

(FREIRE, 1987). 
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Na tentativa de discutir formas de libertação do indivíduo, Freire elabora o 

livro da Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996), que tratou de saberes 

necessários à prática educativa, problematizando as questões colocadas pelo 

autor, tais como não há docência sem discência, ensinar não é transmitir 

conhecimento e ensinar é uma especificidade humana. Ao refletir sobre essas 

provocações, buscamos superar o desafio de materializar as teorias e ideias 

na prática escolar, promovendo o protagonismo do aluno e resgatando a 

memória de todos os envolvidos na intervenção pedagógica. 

 

Com o surgimento do movimento da filosofia da libertação nas décadas de 

60 e 70, marcado pela publicação dos livros de Freire, Pedagogia do 

Oprimido (FREIRE, 1987) e Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996), aos 

poucos, o pragmatismo deweyano na antiga pedagogia de projetos deu lugar 

ao surgimento de uma pedagogia [de projetos] fundamentada numa 

concepção de aprendizagem promovida por situações didáticas significativas 

para o estudante, aproximando-o ao máximo do seu contexto social, através 

do desenvolvimento do senso crítico, da pesquisa e da resolução do problema 

(ALVES e OLIVEIRA, 2008). Portanto, a pedagogia de projetos que nos 

debruçamos para desenvolver este trabalho é aquela construída com 

influências da pedagogia da Libertação de Paulo Freire, que busca formar 

indivíduos autônomos, emancipados, conscientes de seu papel no seu espaço, 

com empoderamento social e senso de pertencimento, com uma visão 

ampliada de mundo. 

 

De acordo com Cunha (2001), a pedagogia de projetos foi introduzida no 

Brasil por Anísio Teixeira e Lourenço Filho, durante o movimento da Escola 

Nova, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, influenciado 

inicialmente por John Dewey e Willian Kilpatrick. O ideário educacional 

renovador do movimento escolanovista brasileiro durante o período de 1950 

a 1960, foi influenciado pelo pragmatismo deweyano em sua concepção de 

respeito às particularidades individuais e, ao mesmo tempo, de incentivo à 

observação das necessidades do progresso social. 

 

Uma das maneiras para materializar a pedagogia libertadora de Freire nos 

espaços escolares é por meio da chamada Abordagem temática freireana 

(ATF), que é caracterizada pela transposição da pedagogia freireana, 

orientada pela concepção de educação libertadora, para o contexto da 

educação escolar (MAESTRELLI e TORRES, 2014). A organização de 

currículos do ponto de vista da ATF incide em uma maneira de refletir e 

desenvolver currículo de uma forma reflexiva e crítica. Unindo teoria, prática, 

pesquisa e intervenção pedagógica (MAESTRELLI e TORRES, 2014). 



 22 

 

A pedagogia freireana, orientada por uma ideia de educação libertadora, 

transposta para a realidade da escola, por meio de bases teórico-

metodológicos da dinâmica da ATF, segundo Delizoicov; Angotti; 

Pernambuco (2002) e Silva (2004), pode ser descrita por considerar o 

contexto de acusações das contradições vividas pelos sujeitos escolares e o 

anúncio da possibilidade de transformação dessas contradições. Isso por meio 

do desenvolvimento do movimento de investigação temática (Freire, 1987) 

que engloba o processo de obtenção de temas geradores que, por sua vez, 

sintetizam as contradições vividas. Esses temas funcionam como mediadores 

do desenvolvimento de currículos críticos para o estímulo da consciência 

crítica (MAESTRELLI e TORRES, 2014). 

 

A concepção de conhecimento acatada na ATF é aquela que leva em conta o 

contexto de gênese do conhecimento organizado, produzido sócio 

historicamente, datado e temporário, assim como todo o cenário de 

assimilação desse conhecimento no processo de ensino e aprendizagem a 

partir das mesmas premissas, ou seja, as que fundam a não-neutralidade do 

sujeito e do objeto do conhecimento (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2002). A dimensão educativa baseada nas concepções de 

Freire (1987) e Snyders (1988) baseia-se em temas que devem permitir o 

rompimento dos conhecimentos do senso comum e a aprendizagem de 

conhecimentos científicos no decorrer do processo de ensino-aprendizagem.  

 

Os temas geradores adotam a função de objeto de estudo, indicam a 

organização do currículo, a escolha dos conteúdos das disciplinas escolares e 

a abordagem sistematizada das atividades em sala de aula. Os critérios de 

seleção da conceituação científica devem ser subordinados aos temas 

geradores e a estrutura do conhecimento científico (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002). 

 

Ao estudar a Abordagem Temática Freireana (ATF), Solino e Gehlen (2014) 

tentaram promover articulações epistemológicas, pedagógicas e possíveis 

complementaridades entre diferentes propostas, com a intenção de contribuir 

para o processo de ensino e aprendizagem de Ciências Naturais. As autoras 

perceberam que há particularidades no âmbito destes aspectos, como por 

exemplo a ênfase da contextualização histórico-cultural na Abordagem 

Temática Freireana. Com base nessas relações, as autoras estabeleceram 

complementaridades da Abordagem Temática Freireana que podem propiciar 

uma alfabetização científica. 
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No caso deste trabalho, buscou-se produzir uma proposta de ensino de 

temáticas de caráter interdisciplinar e transdisciplinar, devido aos aspectos 

socioculturais do Estado do Espírito Santo. Então, buscou-se promover a 

ênfase nos aspectos histórico-culturais, a partir de uma contextualização 

social. Vale citar que as temáticas tratadas como tema freireano (ATF), 

devido à forte influência da pedagogia da Libertação de Paulo Freire, para 

alguns autores também poderia ser tratada como questões sociocientíficas 

(SADLER, 2011). 
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5 Estudos CTS/CTSA 

O movimento CTS segundo Santos e Auler (2011) surgiu no início da década 

de 70 provocado pelo agravamento de problemas ambientais e pela 

constatação de que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia não traz 

apenas benefícios. Além da percepção de que sozinhas não tem a capacidade 

de solucionar as grandes dificuldades enfrentadas pela humanidade. Os 

currículos escolares eram baseados na formação da ciência pela ciência, onde 

cada disciplina (biologia, química, física e matemática) não dialogavam entre 

si. Um dos objetivos do movimento CTSA é formar pessoas críticas capazes 

de intervir nos processos regionais e locais, por meio de associações de 

moradores, associações de classes trabalhistas e etc. E não pessoas que apenas 

reproduzem informações. Suas propostas seguem no sentido de romper com 

a formação de indivíduos acríticos, passivos, conformistas e apolíticos. 

 

Nesse trabalho, busca-se apropriar do enfoque CTS/CTSA propostas por 

Santos e Auler (2011). Aikenhead (2009), em seu livro “Educação científica 

para todos”, relata a influência do movimento CTSA na política curricular no 

Canadá, iniciado na década de 80. Nesse caso, o objetivo era superar o 

conhecimento memorizado, criando projetos pedagógicos escolares que 

levassem a alfabetização científica, considerando aspectos científicos, 

tecnológicos e socioambientais. Além do Canadá, outros países, como EUA, 

Inglaterra e Países Baixos, iniciaram o processo de implantação de um 

currículo de ciências no ensino superior e no ensino secundário, com enfoque 

CTS/CTSA (SANTOS e AULER, 2011). No Brasil, o enfoque CTS/CTSA 

foi iniciada na década de 90, com a produção de materiais didáticos e projetos 

curriculares. Auler e Bazzo (2001) atribuem esse “atraso” à história de 

dominação do Brasil, além da influência do Positivismo. Portanto, o 

programa de formação continuada de professores abordou conteúdos 

programáticos de ciências da natureza articulados às questões históricas, 

culturais, locais e regionais, sobretudo, questões socioambientais. 

 

A investigação à luz da educação CTS/CTSA surgiu da necessidade de 

adequar a prática didático-pedagógica às exigências impostas pela estrutura 

social configurada pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Essa 

assertiva justifica a imbricação do projeto escolar, com a educação 

CTS/CTSA como forma de contribuir para que o educando exerça o seu 

direito pleno de cidadania mediante à autonomia intelectual e a inclusão 

social. 
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Em relação ao contexto do surgimento da educação CTS/CTSA escolhemos 

alguns pontos, a saber: O agravamento dos problemas ambientais 

ocasionados por um modo de exploração da natureza cada vez mais 

descontrolado, repercutindo esse fato como uma conscientização por parte da 

população da necessidade de se discutir as questões éticas envolvidas no 

desenvolvimento e a questão da qualidade de vida tais como a necessidade 

da participação popular nas decisões públicas, pela óbvia constatação de que 

é um problema que afeta a todos os habitantes do planeta. 

 

A partir desse contexto a educação CTS/CTSA norteia a sua ação no sentido 

de promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com os 

aspectos tecnológicos e sociais, ou seja, não uma ciência distante e apenas 

instrumental, mas a ciência crítica capaz de discutir as implicações dos 

instrumentais que ela possibilita. Concomitantemente é objetivo da educação 

CTS/CTSA trazer ao espaço/tempo escolar as chamadas questões 

sociocientíficas (ambientais, políticas, econômicas, sociais, culturais). 

 

Como estratégia didático-pedagógica a Educação CTSA propõe discussão 

estruturada, fóruns e debates, projetos individuais ou em grupo, pesquisa de 

campo, ações comunitárias, visitas à indústrias e museus, realização de 

entrevistas com representantes de setores da sociedade, redação de cartas a 

autoridades e estudo de casos envolvendo problemas reais da sociedade. 

 

A educação CTS/CTSA, de acordo com Aikenhead (1997), quando é 

desenvolvida na perspectiva de estudos culturais de ciência “transcultural”, 

pode promover conexões de saberes na fronteira do conhecimento, ampliando 

a visão de mundo, contribuindo para eliminar preconceitos existentes na 

humanidade e conscientizar a população sobre o papel da ciência.  

 

O enfoque CTSA contribuirá com a proposta, entre tantas qualidades, por 

meio de seu grande potencial motivacional e a possibilidade de um trabalho 

relacionando conhecimentos de várias áreas do saber. Com relação ao uso 

dos slogans CTS e CTSA, Vilches, Perez e Praia (2011) pontuam que o 

movimento surgido originalmente como CTS, foi ressignificado em CTSA 

durante a década de 90, para ressaltar a emergência das questões ambientais 

nos últimos tempos. Desta forma, temas como a contaminação descontrolada 

de sistemas aquáticos; esgotamento de recursos naturais; degradação dos 

ecossistemas; distribuição de renda, saneamento e saúde; entre outros, 

passaram a ser abordados com mais frequência nas práticas com enfoque 

CTS/CTSA. 
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Quadro 2: Categorias de ensino de CTS com base em Aikenhead (1994). 

Categorias Descrição 

1. Conteúdos de 

CTS como elemento 

de motivação. 

Ensino tradicional de ciências acrescido da menção 

ao conteúdo de CTS com a função de tornar as aulas 

mais interessantes. 

2. Incorporação 

eventual do 

conteúdo de CTS ao 

conteúdo 

programático. 

Ensino tradicional de ciências acrescido de pequenos 

estudos de conteúdo de CTS incorporados como 

apêndices aos tópicos de ciência. O conteúdo de CTS 

não é resultado do uso de temas unificadores. 

3. Incorporação 

sistemática do 

conteúdo de CTS ao 

conteúdo 

programático. 

Ensino tradicional de ciências acrescido de uma série 

de pequenos estudos de conteúdo de CTS integrados 

aos tópicos de ciência, com a função de explorar 

sistematicamente o conteúdo de CTS. Esses 

conteúdos formam temas unificados. 

4. Disciplina 

científica (Química, 

Física e Biologia) 

por meio de 

conteúdo de CTS. 

Os temas de CTS são utilizados para organizar o 

conteúdo de ciência e a sua sequência, mas a seleção 

do conteúdo científico ainda é feita a partir de uma 

disciplina. A lista dos tópicos científicos puros é 

muito semelhante àquela da categoria 3, embora a 

sequência possa ser bem diferente. 

5. Ciências por meio 

do conteúdo de 

CTS. 

CTS organiza o conteúdo e sua sequência. O 

conteúdo de ciência é multidisciplinar, sendo ditado 

pelo conteúdo de CTS. A lista de tópicos científicos 

puros assemelha-se à listagem de tópicos importantes 

a partir de uma variedade de cursos de ensino 

tradicional de ciências. 

6. Ciências com 

conteúdos de CTS.  

O conteúdo de CTS é o foco do ensino. O conteúdo 

relevante de ciências enriquece a aprendizagem. 

7. Incorporação das 

Ciências ao 

conteúdo de CTS. 

O conteúdo de CTS é o foco do currículo. O conteúdo 

relevante de ciências é mencionado, mas não é 

ensinado sistematicamente. Pode ser dada ênfase aos 

princípios gerais da ciência. 

8. Conteúdo de 

CTS. 

Estudo de uma questão tecnológica ou social 

importante. O conteúdo de ciências é mencionado 

somente para indicar uma vinculação com as 

ciências.  
Fonte: Aikenhead (1994). 
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Segundo Aikenhead (2009) o ensino com foco na aprendizagem do aluno de 

modo a despertar sua identidade pessoal e cultural, suas contribuições 

enquanto cidadão e o seu interesse pessoal em possuir um conhecimento 

científico e tecnológico socialmente importante e significativo são objetivos 

da educação em CTS/CTSA. Santos e Schnetzler (2011) fazem uma 

comparação entre a educação fundamentada na ciência tradicional e o ensino 

de ciências com enfoque CTSA. O primeiro é organizado a partir de 

conteúdos específicos de ciências, centrado na transmissão de conceitos 

científicos, possui uma visão de ciência universal, cujo valor se dá por si e 

não pelas relações com a sociedade. O ensino de ciências com enfoque CTS 

apresenta uma organização voltada para as questões sociais, abordagem 

interdisciplinar, visa o desenvolvimento de atitudes e tomada de decisão, 

abrange a compreensão dos impactos sociais do conhecimento científico, da 

natureza da Ciência e de seu papel na sociedade. 

 

Leite (2012) propõem quatro eixos estruturantes do movimento CTSA. A 

cidadania é o primeiro eixo e busca a participação ativa do cidadão na 

sociedade. O segundo é a contextualização, que permite vincular os 

conteúdos científicos ao contexto social, cultural, político e econômico em 

que o aluno vive. O terceiro é a interdisciplinaridade, que propõe o diálogo 

entre as disciplinas curriculares, rompendo com a visão fragmentada do 

conhecimento. E o quarto é a transdisciplinaridade, que permite compreender 

a realidade de forma mais abrangente, em sua complexidade, indo além dos 

conteúdos disciplinares. 

 

Devido ao caráter transdisciplinar, buscamos construir uma prática 

articulando três perspectivas metodológicas de ensino, a saber: abordagem 

temática freireana (FREIRE, 1987), com influências das questões 

sociocientíficas (QSC, em inglês SSI) propostas por Sadler (2011); pedagogia 

de projetos com base em Hernández e Ventura (2007); e a organização da 

pedagogia da Libertação baseada em Freire (1987, 1996). As temáticas a 

serem trabalhadas em sala de aula deveriam dialogar com a perspectiva 

sociocientífica e a disciplina de Sociologia do Ensino Médio, tais como o 

envelhecimento e o acolhimento da sociedade, o acidente de Mariana e a 

qualidade de vida ligada ao Rio Doce, o papel da mídia brasileira e o acesso 

a informação descompromissada, entre outras temáticas. Devido à 

complexidade do tema, temos consciência de que é difícil esgotar as 

discussões desse trabalho escolar, mas oportunizar aos estudantes uma 

primeira reflexão sobre a abrangência das temáticas sociocientíficas tratadas 

em sala de aula. 
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Latour e Woolgar (1997) desenvolveram estudos culturais produzidos a partir 

de temáticas locais e regionais, envolvendo a construção social da Ciência & 

Tecnologia, ultrapassando os limites da disciplina. Para eles, as práticas 

devem tratar inicialmente de problemas/temáticas sociocientíficas, seguidas 

de abordagens teóricas, abordagens práticas e, finalmente, debates com 

pessoas de notório saber. Considerados uma das fontes primárias do 

Movimento CTS/CTSA, Bruno Latour e Steve Woolgar em seu livro “A vida 

de laboratório: a produção dos fatos científicos”, discuti sob a égide do olhar 

sociológico a produção de conhecimento científico num renomado centro de 

pesquisas. No capítulo sobre a construção de um fato eles procuram 

esclarecer o caminho no qual um fato seja aceito como tal no campo 

científico, como se solidifica como uma informação fundamental e já não 

levanta tantos questionamentos. “Um fato é reconhecido enquanto tal quando 

perde todos os seus atributos temporais e integra-se em um vasto conjunto de 

conhecimentos edificados por outros fatos” (LATOUR e WOOLGAR, 1997, 

p.102). Eles estudam o caso da descoberta e do isolamento do TRF que é uma 

substância capaz de influenciar funcionamento do hipotálamo. Os autores 

observam que o significado dessa nova substância é muito diferente para 

diversos grupos que se relacionam com ele. Desde um simples pó branco até 

a razão da carreira de alguns cientistas. 

 

Deste modo, o TRF adquire um significado extremamente diferente segundo 

a rede particular de indivíduos para os quais ele se dirige. No caso presente, 

há grandes chances de que, centrando-se o estudo sobre alguns indivíduos do 

laboratório, seja possível analisar o TRF em termos das carreiras 

profissionais. [...] “a afirmação do caráter universal da ciência não deve 

ocultar o fato de que o TRF e uma "nova substância recentemente 

descoberta", no contexto de uma rede constituída pelos endocrinólogos, [...] 

Fora dessas redes, o TRF não tem existência própria. Nas mãos de pessoas 

totalmente externas à área, é desprovido de qualquer etiqueta de 

identificação, o TRF não passa de um pó branco banal" (LATOUR e 

WOOLGAR, 1997, p.106). Enxerga também a relação diferente que 

químicos e fisiologista constroem com a pesquisa TRF: os métodos 

diferentes, o que mais importa, a defesa da própria especialidade no processo 

de produção do conhecimento científico. 
 

Latour e Woolgar destacam a forma de atribuição de crédito a certos 

cientistas que, por sua vez, passaram a ditar novas regras para a continuação 

do processo desenvolvimento. Essas novas regras incapacitaram alguns 

grupos rivais de pesquisadores no processo que justificaram a “saída da 

corrida” pelos grandes investimentos financeiros necessários ou por questões 
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ideológicas. No item intitulado “Microssociologia dos Fatos”, no livro de 

Latour e Woolgar (1997), os autores fazem uma análise mais aprofundada do 

estabelecimento de um fato. São muitas as variáveis no estabelecimento de 

um fato: o contexto é fundamental. A ideia na qual a ciência tem um caminho 

próprio no qual quem o seguir certamente produzirá o conhecimento válido é 

extremamente reducionista. Esclarecem que para que um fato seja 

considerado válido, vários processos de interpretação científica e trocas entre 

atores envolvidos (cientistas) no processo influenciam. 

 

Para a efetiva compreensão dos acontecimentos Latour e Woolgar afirmam, 

fortemente, que é necessário entender os variados elementos que formam o 

seu contexto. Segundo eles, a estabilidade de um fato científico, a 

credibilidade dada a eles é gerada pelo trabalho científico, é fruto desse 

trabalho. E não simplesmente a uma atribuição de realidade. 

 

Não usamos, como os cientistas, a noção de realidade para explicar a 

estabilização de um enunciado, porque essa realidade é uma consequência 

daquela estabilização. [...] “longe de nós a ideia de que os fatos - ou a 

realidade - não existem. [...] Apenas afirmamos que essa "exterioridade" é a 

consequência do trabalho científico, e não sua causa. É por essa razão que 

chamamos a atenção para a importância do momento em que as coisas 

acontecem. (LATOUR e WOOLGAR, p.199). 

 

Neste trabalho, nos baseamos na perspectiva dos estudos culturais de Latour 

e Woolgar (1997) para analisar uma intervenção pedagógica de Sociologia, 

os aspectos da construção social da ciência e tecnologia a partir de questões 

sociocientíficas, algumas vezes chamado de educação Ciência-Tecnologia-

Sociedade-Ambiente (CTS/CTSA), realizada numa escola da Rede Estadual 

de Educação Básica da cidade de Serra, no estado do Espírito Santo. 
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4 Projeto Escolar 

4.1 Abordagem Temática Freireana 

O processo de codificação-problematização-descodificação, proposto por 

Paulo Freire, estrutura a dinâmica da interação da sala de aula. Baseado em 

Mastrelli e Torres (2014), que elaboraram um trabalho com base em 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), propusemos a construção de uma 

intervenção pedagógica contendo 05 (cinco) etapas, conforme o quadro 3. 

 

Quadro 3: Procedimentos teóricos-metodológicos da Abordagem Temática 

Freireana. 

Etapa Etapas ATF Objetivo Contexto 

1 Levantamento 

Preliminar 

Reconhecer o 

ambiente em que 
vive o estudante, seu 

meio e seu contexto. 

Por meio da observação, convivência 

e do diálogo reconhecer a realidade 
dos estudantes. 

2 Análise das 

situações e 

escolha das 
codificações 

Realiza-se a escolha 

de situações que 

sintetizam as 
contradições vividas 

A partir do levantamento preliminar o 

grupo de pesquisa seleciona os temas 

e configura-os numa identificação 
que relaciona com outros assuntos, 

estimula controvérsias e a 

curiosidade.  

3 Diálogos 

descodificadores 

A partir desses 

diálogos se obtêm os 
temas geradores 

Depois de uma seleção bem como um 

aprimoramento prévio dos temas, o 
conjunto dos estudantes, por meio de 

uma eleição, escolhes os seis temas 

que serão pesquisados. 

4 Redução 

temática 

Consiste em um 

trabalho de equipe 
interdisciplinar, com 

o objetivo de 

elaborar os 

conteúdos 
programáticos e 

identificar quais 

conhecimentos 

disciplinares são 

necessários para o 
entendimento dos 

temas. 

O grupo de pesquisas seleciona 

conteúdos programáticos que 
funcionaram como referência para 

desenvolve um conjunto de 

atividades para estimular a pesquisa. 

5 Trabalho em 

sala de aula 

Desenvolvimento do 

programa em sala de 

aula 

Pesquisa, respostas às atividades do 

blog, apresentação de seminários, 

debates e mostra fotográfica. 
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Baseados em Paulo Freire (1921-1997) e George Snyders (1917-2011), 

ambos que faziam críticas da pedagogia tradicional, e também do movimento 

escolanovista, com base nas premissas na perspectiva sociocultural, o 

estudante faz parte de um sujeito coletivo, cuja constituição é caracterizada 

pelas esferas simbólicas - social e produtiva. Então, nessa perspectiva, cada 

estudante (sujeito individual) em conjunto se integra ao sujeito coletivo, 

estabelecendo relações com o meio físico e social pelas quais se apropria de 

padrões - quer de comportamento, quer de linguagem. Portanto, não é um 

sujeito neutro, mas é produto do processo consecutivos de interação 

ontológica, de forma dialógica, se apropriando de novos conhecimentos a 

cada momento, a cada interação, o que, também, se caracteriza como sendo 

um sujeito epistêmico. Segundo Snyders, esse processo de transformação 

envolve continuidade-ruptura, a partir da chamada cultura primeira do 

estudante e a cultura elaborada. Para Snyders, a cultura primeira do estudante 

está relacionada ao senso comum que o direciona para a compreensão inicial 

do mundo – os temas. 

 

Os temas, a que se referem (FREIRE, 2005; SNYDERS, 1988), são objetos 

de estudo a serem compreendidos no processo educativo e, na perspectiva 

epistemológica aqui adotada, constituem objetos de conhecimento. No 

paradigma tradicional, os conteúdos são apresentados de forma 

fragmentadas, as vezes sem fazer nenhum sentido para o estudante. Já no 

paradigma sociocultural, os conteúdos são apresentados subordinados a um 

tema significativo [tema gerador], promovendo a conceituação científica 

articulada à uma realidade, da qual compõe o conteúdo programático escolar. 

Assim, na perspectiva de uma educação dialógica, como proposta por Freire, 

os significados e interpretações dos temas pelos estudantes não serão os 

únicos que terão de ser apreendidos e problematizados, mas o professor 

também faz parte do processo educativo. Aprendem estudante e professor em 

conjunto, simultaneamente, de forma dialógica. 

 

Para Freire (2005), a abordagem temática descrita no capítulo 3 do livro 

Pedagogia do Oprimido, parte de situações-limite que são dimensões 

desafiadoras [ou problemas] que emergem da atividade dos homens e que, 

para eles, nem sempre são percebidas como tais. Entretanto, as situações não 

devem ser encaradas como barreiras insuperáveis, mas como oportunidades 

para mudanças, as quais podem ser verificadas e superadas com base nas 

próprias ações humanas de enfrentamento sobre a realidade. Portanto, no 

contexto escolar, é desejável que o professor incentive o desenvolvimento de 

uma percepção crítica dos educandos sobre essas situações para além daquilo 

que se mostra aparente. 
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A partir dos temas geradores, dando significado ao objeto de estudo dos 

estudantes, é possível promover rupturas do “senso comum”, para a produção 

de uma compreensão da realidade – conhecimento científico. Para Bachelard 

(2010), a dificuldade de produzir rupturas do “conhecimento vulgar” [senso 

comum] a fim de promover desenvolvimento científico é o que se constitui o 

chamado “obstáculo epistemológico”. Para Bachelard (2010), a apropriação 

do conhecimento científico pelo estudante implica a superação do que 

denomina “obstáculo epistemológico” para formação do pensamento 

científico, os quais seriam “os retardos e perturbações que se incrustam no 

próprio ato de conhecer, uma resistência do pensamento ao pensamento” 

(JAPIASSU, 1976, p. 171). No quadro 4 estão apresentados os 22 temas 

geradores iniciais que serviram para desenvolver os primeiros debates. 

 

Quadro 4: Temas geradores desenvolvidos pelo grupo de trabalho. 

O mosquito Aedes Aegypti e as doenças tropicais. Zica, Chikungunya e Dengue. Problema 
ambiental ou evolução natural? 

A produção de petróleo e a poluição do mar: Economia, trabalho e Sustentabilidade. 

A produção de Ferro em Vitória e pó preto que chega nas casas. 

Violência doméstica e drogas Justiça: Expectativa de vida e formas de ganhar dinheiro.  

Rio Doce: O problema ambiental da extração de minério de ferro em Mariana MG e suas 
consequências para o Espírito Santo 

Tudo pode ser divulgado na TV e na rádio? Como os assuntos são selecionados na mídia 

Nacional? A quem interessa, ou não, a divulgação? 

Miséria brasileira e desigualdade social: evolução nos últimos 50 anos 

Moradia e democracia: o que mudou nos últimos 50 anos. Minha Casa, Minha Vida ajudou? 

O que fazer no futuro? ProUni, FIES. Nossa Bolsa (ES) e sistema de cotas. O que isso tem a 

ver comigo? 

Big Brother, novela da TV e Faustão. O que será da TV para meus filhos de amanhã? 

Famílias, TV e igreja: quem educa melhor? 

Porque falta água na minha casa? Se chover, termina o problema? 

Para onde vai o lixo de minha casa? 

Comi pão com ovo a semana toda. Isso é suficiente? 

O transporte público é barato e moderno. Certo ou errado? 

O trânsito da BR não é perigoso. É é fácil atravessar a rua. É verdade? 

Qual é o percentual de impostos de uma barra de chocolate. Pago muito ou pouco? Para onde 

vai o imposto? 

O celular hoje é importante, mas é caro. Certo ou errado? 

A novas doenças: TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). TOC 

(Transtorno Obsessivo Compulsivo), Bipolaridade e Síndrome do pânico e etc. Questões de 
medicina: doenças e síndromes. 

Doenças crônicas interessam para alguém? AIDS e diabetes: vale a pena curar? 

Medicamentos: benefício para a humanidade. Medicamentos, custos e eficiência. 

Envelhecer: como viver nesse mundo atual? 
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O quadro 5 mostra os temas geradores definidos pelos estudantes após os 

debates realizados em sala de aula. Após a apresentação dos 22 temas o 

conjunto dos estudantes selecionaram 6 que seriam o objeto de suas 

pesquisas. 

 

Quadro 5: Temas geradores abordados durante o projeto escolar, 

selecionados pelos estudantes. 

Tema Contexto 

01 
O mosquito Aedes Aegypti e as doenças tropicais. Zica, Chikungunya e 

Dengue. Problema ambiental ou evolução natural? 

02 
Rio Doce: O problema ambiental da extração de minério de ferro em 

Mariana MG e suas consequências para o Espírito Santo 

03 Envelhecer: como viver nesse mundo atual? 

04 
Big Brother, novela da TV e Faustão. O que será da TV para meus filhos de 

amanhã? 

05 
O que fazer no futuro? ProUni, FIES. Nossa Bolsa (ES) e sistema de cotas. 

O que isso tem a ver comigo? 

06 Miséria brasileira e desigualdade social: evolução nos últimos 50 anos 

 

 

A identificação dos temas, em sua maioria, foi desenvolvida no sentido de ser 

provocativa. Geralmente um questionamento ou afirmação controversa está 

inserido na identificação para estimular debates e, possivelmente, 

aprendizagem e produção de conhecimento. Outro fator importante levado 

em consideração foi a realidade dos estudantes (O transporte público é barato 

e moderno. Certo ou errado? /O trânsito da BR não é perigoso. É é fácil 

atravessar a rua. É verdade?) Muitos utilizam o transporte público 
diariamente. E a grande maioria vive no município de Serra que é cortado 

pela rodovia BR-101, comumente, muito movimentada.  Foi considerado 

ainda temáticas relevantes ao contexto capixaba como “A produção de 

petróleo e a poluição do mar: Economia, trabalho e Sustentabilidade” e “A 

produção de Ferro em Vitória e pó preto que chega nas casas”. 

 

A Abordagem temática freireana (ATF) é caracterizada pela transposição da 

pedagogia freireana, orientada pela concepção de educação libertadora, para 

o contexto da educação escolar. Esta é caracterizada pela organização da 

práxis, curricular interdisciplinar via temas geradores (MAESTRELLI e 

TORRES, 2014). A pedagogia freireana, orientada por uma ideia de educação 

libertadora, transposta para a realidade da escola, por meio de bases teórico-

metodológicos da dinâmica da ATF, segundo Delizoicov; Angotti; 

Pernambuco (2002) e Silva (2004), pode ser descrita por considerar o 

contexto de acusações das contradições vividas pelos sujeitos escolares e o 
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anúncio da possibilidade de transformação dessas contradições. Isso por meio 

do desenvolvimento do movimento de investigação temática (FREIRE, 1987) 

que engloba o processo de obtenção de temas geradores que, por sua vez, 

sintetizam as contradições vividas. Esses temas funcionam como mediadores 

do desenvolvimento de currículos críticos para o estímulo da consciência 

crítica (MAESTRELLI e TORRES, 2014). Os temas sociocientíficos 

propostos foram desenvolvidos como uma releitura dos Temas Geradores de 

Freire (1987) na perspectiva de aproximação da realidade dos estudantes e a 

possibilidade de discussão das contradições vividas. 

 

Como já foi dito anteriormente, o projeto escolar foi realizado de setembro a 

dezembro de 2016, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Professor João Loyola da Rede Estadual do Estado do Espírito Santo, Brasil, 

na perspectiva da pedagogia de projetos (HERNANDEZ e VENTURA, 

2007). O projeto escolar foi organizado por meio do desenvolvimento de 

atividades pedagógicas mediados por temas sociocientíficos locais e 

regionais (as vezes também denominado de Questões Sociocientíficas, QSC), 

a construção de um de um Blog de Sociologia e uma exposição de imagens e 

fotografias, inspirado nas práticas pedagógicas investigativas realizadas por 

professores de Ciências da Natureza, conforme Leite (2012). 

 

Participaram da pesquisa cerca de 90 estudantes, com idade entre 16 e 22 

anos, distribuídos em 3 turmas do ensino médio. A ideia foi que cada tema 

fosse pesquisado por três grupos em paralelo, um grupo em cada turma, sendo 

que cada grupo era de uma turma diferente. Buscou-se promover um 

aprendizado colaborativo em sala de aula, e além da sala de aula, cujos 

estudantes foram conectados por um desafio comum (tema), por um blog e 

uma exposição de imagens e fotografias.  

 

No caso do Blog de Sociologia, foram 6 temas ligados a 6 páginas dentro do 

Blog, cada um com o título referente ao tema estudado. Cada GT foi 

responsável pelo desenvolvimento de uma seção do Blog, o qual registrou o 

desenvolvimento dos estudos do respectivo tema sociocientífico. O contato 

entre os estudantes de turmas diferentes se deu na forma presencial durante 

os encontros no auditório e no ambiente virtual, ou, ainda, eventualmente, 

nos momentos de convivência na escola como o intervalo e no contra turno. 

 

O professor acompanhou o desenvolvimento da pesquisa por meio de 

reuniões de trabalho e monitoramento da interação em um blog. A 

problematização do tema aconteceu mediante figuras, textos e perguntas que 

estimularam a pesquisa. Essa metodologia proporcionou uma experiência 
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diferenciada de ensino que foge do tradicional eixo casa-turma. Essa proposta 

acrescenta a relação entre turmas diferentes (encontro de orientação, 

encontros eventuais no ambiente escolar e interação em blog) e relação com 

a comunidade escolar via mostra fotográfica. 

 

As etapas do desenvolvimento do projeto escolar de estudos culturais sobre 

temáticas sociocientíficas são apresentadas no quadro a seguir. São 7 etapas 

constando planejamento, apresentação da proposta, instrumentalização em 

conteúdos programáticos de Sociologia, pesquisa, seminários, debates e 

mostra fotográfica (quadro 6).  

 

Quadro 6: Etapas no desenvolvimento do projeto escolar “E eu com 

isso!?” de estudos culturais sobre temáticas sociocientíficos, na disciplina 

de sociologia no ensino médio público. 

Etapa Atividades 

I 

Planejamento da Intervenção Pedagógica.  

Pesquisa prévia do contexto da escola e dos estudantes.  
Desenvolvimento das propostas de Temas Sociocientíficos. 

II 

Apresentação do projeto escolar “E eu com isso!?” e propostas de temas 
sociocientíficos da cidade ao conjuntos das turmas pesquisadoras.  

Acolhimento dos estudantes na pesquisa, com vinculação voluntária.  
Seleção dos temas por parte dos estudantes para debater sociologia da ciência.  

Divisão de 6 grupos de trabalho por turma, contendo cerca de 5 a 6 estudantes. 
Escolha de 6 Temas Sociocientíficos da cidade.  

III 

Atividades de ensino de conteúdo programático da disciplina com função de 

fundamentar as atividades de pesquisa e debate. No caso deste projeto foi ministrado 

o conteúdo de Instituições Sociais como escola, família e igreja. 

IV 

Oficinas.  

Construção de um Blog de Sociologia com páginas abordando as temáticas 
sociocientíficas (QSC).  

Envio de convites virtuais aos estudantes para ingressarem no blog. 
Debates sobre temáticas de Ideias, Fotografia e Blog. 

V 

Processo de Problematizações, pesquisa, registros e interações por meio do Blog. 
Desenvolvimento dos estudos culturais baseados em temáticas sociocientíficas. 

Investigação, levantamento de dados, registro fotográfico, seleção de imagens, 
pesquisa, entrevistas e produção textual dos 6 grupos de cada turma. 

Acompanhamento e rodas de conversas com o professor. 
Preenchimento das páginas do Blog de Sociologia. 

VI 
Seminários em sala de aula com divulgação dos resultados das pesquisas 
Debates fundamentados nos seminários 

Roda de conversas. Síntese do Projeto Escolar “E eu com isso!?” 

VII 
Exposição de fotografia perpassando pelos temas abordados por cada GT. Seminário 

Pedagógico. 
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4.2 Validação da Intervenção Pedagógica   

Sobre o processo de construção da intervenção pedagógica, o planejamento 

passou por algumas etapas de validação até a construção do produto 

educacional [Impresso/Eletrônico]. Resumidamente, foram quatro validações 

que realizadas em momentos diversos para garantir o sucesso da intervenção 

pedagógica e do produto educacional. Vale citar que a intervenção 

pedagógica foi resultante de três perspectivas pedagógicas, a saber: as 

questões sociocientíficas, a pedagogia de projetos e educação CTS/CTSA. 

 

A primeira validação da intervenção pedagógica foi realizada durante as 

reuniões de trabalho produzidas com o orientador, o que fez parte da primeira 

elaboração do planejamento da intervenção pedagógica. Essa etapa consistiu 

na produção dos primeiros rabiscos da intervenção pedagógica que foram 

ganhando corpo e maturidade ao longo de cada reunião de trabalho produzida 

com o orientador. 

 

A segunda validação da intervenção pedagógica foi feita com um grupo de 

colaboradores ad hoc, utilizando um formulário produzido pelo grupo de 

investigação com base em Giordan, Guimarães e Massi (2011). Foi feita por 

uma equipe selecionada, formada por 3 a 5 colaboradores ad hoc, todos 

envolvidos com a educação em ciências. Essa etapa durou em geral 2 a 3 

horas e consistiu da apresentação da intervenção pedagógica, seguida do 

preenchimento de um formulário adaptado para esse fim.  

 

A terceira validação da intervenção pedagógica foi feita pela banca 

examinadora no ato do exame de qualificação de mestrado, somando-se a 

defesa de mestrado, quando de fato é apresentado o produto educacional 

resultante do processo de construção. Assim, as três validações resultaram 

numa intervenção pedagógica com alto potencial de reprodução e sucesso no 

seu propósito educacional. Além disso, não é intensão que essa prática seja 

reproduzida fielmente, mas que sirva como exemplo orientador para 

construção de outras práticas pedagógicas semelhantes. 
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5 Desenvolvimento do Projeto 

5.1 Etapa I: Planejamento 

O planejamento da intervenção pedagógica ocorreu de forma compartilhada 

no Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA 

do Instituto Federal do Espírito Santo com a participação de estudantes e 

professores. Várias reuniões e debates participaram do processo de gestação 

da metodologia e das atividades do projeto. 

 

A presença do professor na escola na qual foi aplicado o projeto numa 

periodicidade quase diária como regente de sala foi fundamental para o 

desenvolvimento dos temas geradores. O docente, na ocasião, conhecia 

relativamente à realidade dos estudantes como suas dificuldades, sonhos e 

tristezas. A observação do contexto escolar, conversas com seus pares de 

oficio e o contato direto com os estudantes forneceram subsídios valiosos da 

realidade física, social, econômica e cultural, entre outros aspectos, para o 

desenvolvimento dos referidos temas.  

 

Temas relacionados com características peculiares locais como a 

proximidade de importante corredor viário e suas consequências inspiraram 

temas geradores como: “O trânsito da BR não é perigoso. É é fácil atravessar 

a rua. É verdade?” E “O que fazer no futuro? ProUni, FIES. Nossa Bolsa (ES) 

e sistema de cotas. O que isso tem a ver comigo?”. 

 

O desenvolvimento dos temas pesquisados foi realizado pelo grupo de 

estudos do mestrado que gerou 22 possibilidades de temas geradores. A 

capacidade de despertar o interesse dos estudantes era um dos principais 

pontos buscados, assim como a possibilidade de gerar discussões e debates 

férteis relacionados com aspectos sociais, tecnológicos, científicos e 

ambientais. 

5.2 Etapa II: Apresentação do Projeto Escolar  

A primeira etapa do projeto escolar foi uma reunião com as três turmas do 

terceiro ano do ensino médio no auditório da escola com a participação de 

aproximadamente 80 estudantes. Nela foi apresentada oralmente a proposta 

de forma geral. Foram explicadas as etapas da sugestão como a apresentação 

e escolha dos temas geradores, a formação dos grupos em cada sala, 

interturmas bem como as possibilidades de interação. Foi apresentado a fase 

de acesso, edição, alimentação, e interação em páginas do Blog que tinham a 



 39 

função de ser base de registro e provocar uma sinergia no processo de 

pesquisa. A fase seguinte foi a apresentação de seminários com os resultados 

das pesquisas que serviram de base para um debate subsequente envolvendo 

toda a turma. A etapa final foi uma mostra fotográfica para a comunidade 

escolar com a exposição de todos os estudantes. 

 

Foi esclarecido que a participação dos estudantes seria voluntária e que essas 

atividades eram uma proposta de ensino que fazia parte da formação do 

professor em nível de Mestrado. Ainda que a avaliação regular do trimestre 

seria realizada por meio das atividades do projeto. Depois da apresentação os 

estudantes foram convidados que, por sua vez, aceitaram o convite. 

 

O conjunto dos temas geradores foi apresentado aos estudantes por meio de 

recursos visuais (Datashow e software de apresentação). O professor 

comentava sobre cada um deles procurando estimular a percepção dos 

estudantes quanto à profundidade e extensão das possibilidades de pesquisa 

de cada tema gerador bem como as possiblidades de conexões de saberes. Por 

exemplo, sobre o tema “A produção de petróleo e a poluição do mar: 

Economia, trabalho e Sustentabilidade”. O docente problematizava a questão 

procurando aguçar a curiosidade dos estudantes destacando o crescimento 

econômico estadual recente causado pelas atividades econômicas 

relacionadas à produção e exploração do petróleo. Os riscos ambientais 

envolvidos. Destacava o modelo de gastos dos recursos provenientes dessa 

atividade de outros países que compreendiam a sua finitude e outros 

elementos. 

 

Após a apresentação e comentário dos temas foi organizada uma seleção. 

Cada estudante selecionava dois temas preferidos e registrava numa pequena 

cédula. Por fim, as seis propostas mais votadas foram as selecionadas para a 

pesquisa. 

5.3 Etapa III: Organização dos Grupos de Trabalho 

Esta etapa ocorre em sala de aula num grupo logicamente menor. Geralmente 

é necessária uma explicação mais detalhada de cada fase do projeto já que 

muitas dúvidas naturalmente surgem. Destaca-se nesta etapa a divisão dos 

temas geradores por grupos de trabalho. Foi explanado que os grupos de 

trabalho seriam formados por aproximadamente 5 estudantes, totalizando seis 

grupos por sala. Houve uma divisão de cada turma em 6 grupos, dentre eles 

houve um sorteio pela ordem de escolha dos temas geradores selecionados 

previamente. O primeiro pôde escolher entre as 6 opções. Os grupos 
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seguintes, gradualmente tiveram menos opções de escolha até sobrar um 

último grupo para o tema gerador não escolhido.  

 

Foi explicado também que cada tema seria pesquisado por três grupos 

diferentes, sendo um de cada turma. Eles poderiam interagir em ambientes 

escolares como pátios e bibliotecas e ainda fora da escola. Foi estimulada 

ainda a interação por meio dos blogs dos temas. Os temas geradores 

selecionados pelos estudantes, por questões de maior praticidade na dinâmica 

das atividades, espontaneamente, foram identificados de forma resumida. 

Cada tema gerador refere-se a uma página do Blog com o papel de plataforma 

para várias funções. Seus endereços eletrônicos, assim como suas 

identificações estão inseridos no Quadro 7. 

 

O Tema 1 tratou da temática do mosquito Aedes Aegypti e as doenças 

topicais associadas – Dengue, Chikungunya e Zika, promovendo uma relação 

com o cotidiano dos estudantes. Esse tema abordou, entre outros pontos, a 

natureza do mosquito, doenças endêmicas no Brasil, a vigilância sanitária, as 

ações de combate do mosquito, além de outras questões. Também foi possível 

abordar a relação com algumas instituições sociais, como a família, a escola 

e a mídia. 

 

O Tema 2 tratou da tragédia de Mariana (MG), que ocorreu com o 

rompimento de uma barragem, causando mortes, desabastecimento de água 

ao longo das cidades do entorno do Rio Doce, além do impacto ambiental na 

bacia hídrica. O estudo abordou inúmeras discussões, entre elas, a 

importância do Rio Doce para a população das cidades capixabas, avanços 

científicos e tecnológicos na temática de água potável, além dos outros 

impactos. 

 

O Tema 3 abordou o envelhecimento da população, cujo fenômeno é cada 

vez mais significativo no Brasil. O estudo abordou a importância da 

qualidade de vida, o papel da ciência e tecnologia para atender as 

necessidades da vida humana, e os custos socioeconômicos associados a essa 

demanda, envolvendo questões socioculturais e sociopolíticas e etc. 
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Quadro 7: Relação dos temas de pesquisa selecionados com sua numeração e identificação resumida. 

Tema Identidade do tema Identificação resumida Endereço eletrônico da página do Blog 

Tema 

01 

O mosquito Aedes Aegypti e as doenças 

tropicais. Zica, Chikungunya e Dengue. 

Problema ambiental ou evolução natural? 

Aedes Egypts e as doenças 

tropicas 
https://mosquitoeeucomisso.blogspot.com.br/ 

Tema 
02 

Rio Doce: O problema ambiental da 

extração de minério de ferro em Mariana 
MG e suas consequências para o Espírito 

Santo 

Tragédia de Mariana – O 
Rio Doce 

https://desastrenoriodoceeeucomisso.blogspot.com.br/ 

Tema 

03 

Envelhecer: como viver nesse mundo 

atual? 
Envelhecimento https://envelhecereeucomisso.blogspot.com.br/ 

Tema 

04 

Big Brother, novela da TV e Faustão. O 
que será da TV para meus filhos de 

amanhã? 

A mídia brasileira – 

Conteúdo da TV Aberta 
https://conteudosdatveeucomisso.blogspot.com/ 

Tema 

05 

O que fazer no futuro? ProUni, FIES. 

Nossa Bolsa (ES) e sistema de cotas. O 

que isso tem a ver comigo? 

O ensino superior, o que 

fazer no futuro? 
https://depoisdoensinomedioeeucomisso.blogspot.com/ 

Tema 

06 

Miséria brasileira e desigualdade social: 

evolução nos últimos 50 anos 
Miséria brasileira https://miseriabrasileiraeeucomisso.blogspot.com.br/ 

 

https://depoisdoensinomedioeeucomisso.blogspot.com/
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O Tema 4 abordou questões do acesso a TV Aberta e Paga, conteúdo e ação 

política dos grupos de mídia como agentes inseridos na dinâmica da 

sociedade. O estudo desenvolvido pelos grupos, enfatizou que a TV é um dos 

eletrodomésticos mais presentes nas casas do povo brasileiro, e a TV aberta 

assume um papel importante no entretenimento e formação de opinião da 

população. Também foram abordados aspectos da ciência & tecnologia de 

comunicação e poder de consumo, a propaganda para o consumo capitalista, 

TV paga, equipamento de TV acoplado em celulares e em carros, além de 

outras questões. 

 

O Tema 5 abordou a questão do acesso ao ensino superior e algumas políticas 

públicas que surgiram na última década. Conforme estudo realizado em 

jornais e banco de dados da internet, o acesso ao ensino superior aumentou 

nos últimos 15 anos, promovendo ascensão social para uma boa parte da 

população brasileira, que passou a ter acesso à cultura, à ciência & tecnologia, 

à saúde, à meios de comunicação de massa, entre outros. Por exemplo o 

acesso a telefonia celular e redes de internet foi um dos pontos debatidos, 

observando-se a relação da ciência & tecnologia nos impactos 

socioeconômicos, socioambientais e socioculturais. 

 

O Tema 6 abordou a questão da miséria brasileira e as contradições. Embora 

o Brasil seja um país que está entre os 15 maiores PIB mundiais, ainda há 

problemas de distribuição de renda, com regiões onde o IDH é semelhante à 

de nações miseráveis. Esse estudo promoveu reflexões sobre a desigualdade 

social, acesso a saúde, ciência e tecnologia, e principais impactos 

socioeconômicos, socioambientais e socioculturais. 

5.4 Etapa IV: Oficinas 

Foram realizadas quatros oficinas formativas, a saber:  

 

a) Oficina de inscrição, operação e desenvolvimento de blogs. 

b) Oficina de instrumentalização de conceitos sociológicos. 

c) Oficina de orientação de estudos 

d) Oficina de produção de Mostra Fotográfica 

 

As oficinas, nessa proposta de ensino, foram entendidas como processo de 

instrumentalização para o desenvolvimento das atividades do projeto escolar. 

 

A oficina de blogs envolveu a compreensão do que é Blog, o reconhecimento 

do site de blog do Google e os passos para construção de um Blog, com uma 
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página abordando cada um tema gerador separadamente. Os estudantes 

construíram na plataforma do Google um blog de sociologia no portal 

Blogger (figura 1). 

 

Figura 1: Construção de blog pelo portal da "Blogger", disponibilizada no 

Google. 

 
Fonte: Portal do Blogger, da Google. https://www.blogger.com 

 

 

Esse Blog tinha a função de manter conectados os estudantes quando 

estivessem nos momentos sem a aula de sociologia, para desenvolver 

algumas atividades de estudo dos temas geradores. Com as páginas do Blog, 

os estudantes tinham acesso aos novos desafios sugeridos, textos de apoio, 

campo para registro de suas pesquisas, acesso às contribuições de outros 

grupos e possibilidades de comentá-las. Embora o Blog tivesse sido iniciado 

pelo professor, contudo, os GT foram convidados a editar o mesmo (cada 

página), a fim de preencher com informações de forma colaborativa. Os 

estudantes foram cadastrados pelo professor por meio de e-mail, o que lhes 

deram acesso ao perfil de conteudista, a fim de conseguirem alimentar o Blog 

periodicamente. Sempre que cada estudante tinha dúvida sobre o processo de 

alimentação das páginas do Blog, eles poderiam entrar em contato com o 

professor na escola, mesmo nos horários fora da sala de aula.  

 

A oficina de instrumentalização de conceitos sociológicos abordou um 

conjunto de conceitos e temáticas relacionados ao projeto escolar. Como 

ferramental para base de referência das pesquisas e debates foram 

promovidas atividades de ensino de conteúdos programáticos da disciplina 

com função de fundamentar as atividades de pesquisa e debate. No caso deste 

projeto foi ministrado o conteúdo de Instituições Sociais como escola, família 
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e igreja. As instituições sociais são aparelhos que possuem a função de 

regular vários aspectos da vida humana possuindo grande impacto na 

definição dos cursos da existência da humanidade. Nas atividades do projeto, 

tais como debates sobre as temáticas de Ideias, sobre a produção e explanação 

de fotografia e atividades relacionadas à página do Blog eram uma das chaves 

de interpretação e compreensão da realidade. Um diagrama mental foi 

utilizado em algumas turmas como elemento de organização das informações 

quanto as Instituições Sociais. 

 

A oficina de orientação de estudos consistiu em aulas programadas 

abordando conteúdos relacionados às temáticas discutidas em sala de aula. 

Durante algumas reuniões semanais [rodas de conversa] que duraram 60 min, 

os grupos de trabalho tinham que se manifestar sobre o andamento dos 

estudos. O professor sugeria fontes de pesquisa, indicava outras vertentes de 

investigação, esclarecia dúvidas, contribuía com a organização interna e 

motivava. 

 

No quadro 8 está apresentado um resumo dos temas sociocientíficos (QSC) 

que foram acompanhados pelo professor. Cada turma foi dividida em 6 

grupos de trabalho (GT) que recebeu um tema sociocientífico para estudar. 

Foram seis temas elencados pelos estudantes e distribuídos por três turmas de 

ensino médio, de tal forma que cada tema foi abordado por 3 GT. Conforme 

trechos da fala do professor, a etapa de seleção dos temas sociocientíficos de 

sociologia foi fundamental para garantir a situação de fronteira do 

conhecimento, potencializando a discussão de temáticas da humanidade e da 

educação científica. Assim, temos: 

 
Professor: – [...] o processo de escolha dos temas envolveu a sensibilidade para que houvesse 

conexões entre diferentes saberes. Certo nível de polêmica era visto com bons olhos, pois, seria 

fonte de um debate sobre questões da educação em humanidades. As questões da educação 

científica foram também reconhecidas como pontos fundamentais. [...] parece que foi 

potencialmente decisivo para o rumo das discussões [...]. 

 

Reis e Galvão (2008) sugere que sejam utilizados temas sociocientíficos para 

discutir conteúdos de ciências articulados as questões morais, éticas, de valor, 

sobretudo, criar situações nas quais as pessoas sejam obrigadas a se 

posicionarem, provocando um processo de reflexão sobre seus conceitos, 

credos, valores, mitos e pensamentos. Devido a isto, o indivíduo diante de 

uma questão controversa é convidado a revisar sua visão de mundo, as suas 

verdades construídas ao longo da vida, sobretudo, as questões construídas 

socialmente (SADLER, 2011).  

 



 45 

Quadro 8: Questões Sociocientíficas (QSC) desenvolvidas durante o projeto 

escolar “E eu com isso!?” sobre estudos culturais de Sociologia da 

Ciência, na disciplina de sociologia no ensino médio público. 

GT 

Tema 

Questão 

Sociocientífica 

(QSC) 

Contexto do projeto escolar “E eu com isso!?” 

I 
Aedes Egypts e as 
doenças tropicas 

O estudo sobre o mosquito Aedes Egypti e as doenças 

topicais. Foram levantadas algumas notícias no âmbito do 

Brasil e do Estado do Espírito Santo, alguns avanços 
científicos e tecnologias no combate a proliferação. Impactos 

socioeconômicos, problemas ambientais e mudanças 

culturais. 

II 

Tragédia de 

Mariana – O Rio 

Doce 

A tragédia de Mariana (MG), o rompimento da barragem de 

rejeitos do processo de mineração de ferro. O 
desabastecimento de água, impacto ambiental na Bacia do Rio 

Doce. Avanços científicos e tecnologias voltadas para 

obtenção de água potável. Impactos socioeconômicos, 

questões culturais, poder público e mídia. 

III Envelhecimento 

O envelhecimento é um fenômeno natural cada vez mais 
significativo na contemporaneidade. Foram levantados alguns 

dados no âmbito do Brasil e do Estado do Espírito Santo, 

alguns avanços científicos e tecnologias nas questões do 

envelhecimento. Impactos socioeconômicos e mudanças 

culturais. 

IV 
A mídia brasileira 
– Conteúdo da 

TV Aberta 

A TV Aberta no Brasil é uma das mídias mais comuns nas 

casas brasileiras, o que significar ser uma fonte de informação 

mais significativa da população. Foram abordadas questões 

como conteúdos dos programas, acesso a TV analógica e 

digital, questões socioeconômicas e socioambientais, e 
mudanças culturais surgidas nos últimos 20 anos. 

V 

O ensino superior, 

o que fazer no 

futuro? 

O ensino superior é uma das possibilidades para continuidade 

dos estudos após o ensino médio. Foram discutidas formas de 

ascensão social, acesso à faculdade/universidade e à escola 
técnica, nível salarial, políticas públicas, educação pública e 

privada, acesso a tecnologias convencionais e tecnologias 

sociais, no Brasil e no Estado do Espírito Santo. 

VI Miséria brasileira 

A miséria brasileira é um tema controverso. Embora o PIB 

Brasil está entre os 15 maiores do mundo, o país ainda 
apresenta distorções em dados como qualidade de vida, 

pobreza, alimentação, educação e saúde. Foram discutidas as 

questões relacionadas a sistemas econômicos, desigualdade 

econômica, políticas públicas de combate a extrema pobreza, 

o acesso ao emprego, casa própria e acesso à tecnologias 
convencionais e sociais. 
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A oficina de produção da mostra fotográfica e de imagens consistiu em 

debates sobre produção e seleção de imagens relacionadas às temáticas 

abordadas durante o projeto escolar. Nesta etapa também foi idealizada a 

mostra fotográfica no pátio da escola (figura 3), organização dos espaços de 

exposição e os softwares de tratamento de imagem, confecção de adereços 

decorativos e murais (figura 4). 

 

A mostra aconteceu no pátio coberto da escola e ficou exposta durante o turno 

matutino. Alguns professores conduziram seus estudantes a visitação. O 

apoio da escola no desenvolvimento do projeto escolar, foi evidenciado com 

a disponibilidade de espaços para realização das reuniões e no fornecimento 

de materiais. Os estudantes construíram um mural com os temas geradores 

pesquisados. 

 

Figura 2: Retratos da construção da Mostra Fotográfica e de Imagens. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 3: Fotografia do mural contendo as temáticas sociocientíficas 

abordadas durante o projeto escolar “E eu com isso!?”. 

 
Fonte: Banco de imagens do grupo de investigação. 

 

5.5 Etapa V: Desenvolvimento do Projeto Escolar 

O desenvolvimento do projeto é marcado pela dinâmica do projeto para a 

pesquisa. Depois dos Temas geradores selecionados e divididos pelos grupos 

de pesquisas já preparados a pesquisa inicia-se. O professor desenvolveu um 

blog, como dito anteriormente, com a função de ser base de registro e 

provocar uma sinergia no processo de pesquisa. Ele foi subdividido nos seis 

temas selecionados. Neles o professor postou as orientações básicas, 

conteúdos basilares e auxiliares como Instituições sociais, tecnologias sociais 

e convencionais. Além de atividades problematizadoras ilustradas. As 

atividades deveriam ser respondidas e postadas no blog por cada grupo com 

a possibilidade de interação por meio de comentários por qualquer pessoa. As 

atividades orientadas por meio do blog tinham como objetivo estimular a 

pesquisa e o debate em um meio alternativo da escola. A participação por 

meio de postagem era um dos critérios de avaliação dos estudantes. 

 

Os estudantes foram responsáveis pelo processo de investigação das questões 

postas em sala de aula e por meio das páginas do Blog (figura 5). Para isso 

realizaram um levantamento de dados. Motivados pelas atividades propostas 

realizaram registros fotográficos e seleção de imagens que seriam 

futuramente expostas. Alguns grupos realizaram entrevistas para 

esclarecimentos e obtenção de dados. Além da busca e análises de 

informações, os grupos foram estimulados a realizar produções textuais 

sistematizando o resultado de suas pesquisas. 
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Durante as aulas ocorreram rodas de conversa com o objetivo de 

acompanhamento e orientação das pesquisas e atividades dos grupos. Além 

disso esclarecimentos de dúvidas e orientações operacionais eram comuns em 

todos os encontros. Houve encontros livres para que os estudantes pudessem 

organizar-se, debaterem questões de suas pesquisas com a presença e 

colaboração do professor. A cada 15 dias, aproximadamente, o professor 

postava novas atividades nos blogs que deveriam ser desenvolvidas e seus 

resultados publicados nessa plataforma digital. Nos encontros eram 

anunciadas essas postagens e o docente comentava sobre as movimentações 

dos usuários dos blogs. 

 

Essa dinâmica, como um todo, se configurou como um desenvolvimento dos 

estudos culturais baseados em temáticas sociocientíficas. O olhar 

investigativo foi desenvolvido no sentido de perceber a complexidade das 

temáticas envolvidas em seu contexto influenciadas por aspectos científicos, 

tecnológicos, sociais e ambientais.  

 

As páginas do Blog tiveram papel importante na organização e 

desenvolvimento do projeto. A virtualidade foi pensada como um fator 

motivacional para os estudantes acostumados com a dinâmica escolar muitas 

vezes reduzidas na relação sala de aula-livro didático-caderno. Seis imagens 

ilustram as páginas referentes aos temas de pesquisa do projeto escolar  

 

O trabalho conjunto com a equipe pedagógica, a coordenação e outros 

professores foi fundamental para a implementação do projeto. Para que o 

primeiro encontro com todas as turmas de terceiro ano acontecesse alguns 

professores, gentilmente, cederam suas aulas. A equipe pedagógica apoiou de 

várias formas como providenciando materiais de decoração, elaboração do 

cronograma entre outras. Importa destacar um pequeno contratempo no 

primeiro encontro: o sinal para o intervalo foi acionado alguns minutos antes 

do programado. O quê prejudicou um pouco o fim da reunião. Esse fato faz 

refletir que a dinâmica escolar, como um todo, é complexa e pode interferir 

na efetivação do trabalho. Logo, o professor precisa ter certa flexibilidade 

para os obstáculos que surgem inesperadamente. 
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Figura 4: Mosaico de imagens das páginas do Blog dos temas de estudo do 

projeto escolar. 

 

 

 

 

 
Fonte: Banco de imagens do grupo de investigação. 

 

  



 50 

5.6 Etapa VI: Seminários 

A sexta etapa do projeto consiste em encontros planejados para que os grupos 

de trabalho apresentassem os resultados de suas pesquisas e um debate 

posterior com a participação de todos os estudantes de cada turma. Cada 

grupo apresentou, por meio de slides, aos membros de sua turma. O 

planejamento original destinava uma aula de 55 minutos para que cada grupo 

demonstrasse as suas pesquisas. Nesta aula, 20 minutos foram destinados à 

apresentação e outros 20 para o debate. Contratempos levaram a revisão do 

planejamento a sua alteração. Em algumas ocasiões, dois grupos precisaram 

apresentar os seus trabalhos em uma única aula, diminuindo assim o tempo 

de demonstração e de debate. Nessas ocasiões, apesar do tempo reduzido, as 

apresentações e argumentações reduzidas proporcionaram importantes 

momentos de aprendizagem. Alguns expuseram um aprofundamento 

importante na pesquisa e apresentações elogiáveis. Outras equipes 

demonstraram um conteúdo superficial. 

 

Após cada seminário houve debates. Alguns foram riquíssimos com 

destacáveis participações dos estudantes empoderados pelo conhecimento 

adquirido pelo processo de pesquisa e preparo para a apresentação. Nesta fase 

foi possível questionar aos estudantes quanto à metodologia do projeto. 

Muitos gostaram destacando sua dinâmica considerada inovadora 

envolvendo trabalho coletivo, pesquisa, plataforma virtual, seminários, 

debates e mostra fotográfica. 

5.7 Etapa VII: Exposição de Fotografia 

A última etapa do projeto escolar consistiu no desenvolvimento da exposição 

de fotografias e imagens (figura 6). Durante as rodas de conversas realizadas 

nas três turmas de ensino médio, foi feito um convite para que cada um dos 

90 estudantes escolhesse uma fotografia/imagem que representassem de 

alguma forma uma situação relacionada à temática estudada pelo grupo de 

trabalho. As imagens foram selecionadas pelos estudantes e impressa pelo 

professor em folha colorida no tamanho A4. Foi exposto em forma de varal 

de barbantes pelos estudantes por um dia. 

 

Foi uma mostra fotográfica que reuniu aproximadamente 50 trabalhos 

perpassando todos os temas abordados por cada grupo de trabalho (figura 7). 

Esta mostra foi organizada pelo professor organizador com o auxílio de 

alguns professores e estudantes que contribuíram com o preparo do espaço 

escolar. Parte do pátio da escola foi adaptado como um espaço de exposição 
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que lembrava uma área alternativa de exposições com mural, decoração, 

espaço especial de exposição. Todas as turmas foram convidadas para visitar 

a mostra que proporcionou importante momento de reflexão e aprendizagem 

para parte considerável da comunidade escolar. 

 

Figura 5: Fotografia da Mostra Fotográfica durante o projeto escolar. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 6: Mosaico contendo algumas imagens contidas na Mostra 

Fotográfica do projeto escolar. 

 

 
Fonte: Banco de imagens do grupo de investigação. 
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Essa mostra configurou-se grande oportunidade para expositores e visitantes 

manifestarem a complexidade humana no processo de ensino e 

aprendizagem. A comunidade escolar, professores e estudantes, que 

visitaram a exposição demonstraram variadas manifestações diante das 

imagens. Feições pensativas provocas pelas mensagens, certa indignação 

causada pelas imagens de desastres ambientais, admiração pela inteligência 

de algumas colocações, o humor das brincadeiras entre colegas diante de 

algumas ilustrações, certas posturas indiferentes e outras expressões foram 

sinais do humano complexo processo de aquirir e instruir conhecimentos. 

 

Cada imagem tem sua própria capacidade de provocar questionamentos e 

tocar inumeras dimensões da humanidade. A ilustração pode estimular a 

percepção, a subjetividade, a imaginação e o raciocínio a respeito da vida em 

seus elementos físicos, biológicos, psíquicos, culturais, sociais, históricos e 

outros que estabelecem interconexões dinâmicas e simultâneas entre eles.  

 

Sobre contratempos e imprevistos, logo após as reuniões iniciais do projeto 

iniciou-se na escola o movimento de ocupação dos estudantes em protesto 

contra o Projeto de Emenda Constitucional No 241. Esse movimento impediu 

as atividades normais da escola por aproximadamente duas semanas 

interferindo consideravelmente no cronograma do projeto. Outros fatores que 

influenciaram negativamente no andamento do projeto foi sua proximidade 

com o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o fim da trajetória no 

ensino médio causando distração e uma certa falta de empenho de alguns 

estudantes. 
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4. Considerações Finais 

O projeto escolar foi realizado numa escola pública de ensino médio do 

estado do Espírito Santo, reunindo 90 estudantes distribuídos em 3 turmas da 

disciplina de sociologia, numa escola da Rede Estadual de Educação Básica 

da cidade de Serra, no estado do Espírito Santo. Embora fosse um projeto da 

disciplina de Sociologia, buscou-se fugir da perspectiva disciplinar e se 

aproximar da perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, isto é, 

articulando aspectos da educação em humanidades e da educação em 

ciências, na fronteira do conhecimento. 

 

A educação CTS/CTSA, de acordo com Aikenhead (1997), quando é 

desenvolvida na perspectiva de estudos culturais de ciência “transcultural”, 

pode promover conexões de saberes na fronteira do conhecimento, ampliando 

a visão de mundo, contribuindo para eliminar preconceitos existentes na 

humanidade e conscientizar a população sobre o papel da ciência. Neste 

trabalho, nos baseamos na perspectiva dos estudos culturais de Latour e 

Woolgar (1997) para analisar uma intervenção pedagógica de Sociologia, os 

aspectos da construção social da ciência e tecnologia a partir de questões 

sociocientíficas, algumas vezes chamado de educação Ciência-Tecnologia-

Sociedade-Ambiente (CTS/CTSA). 

 

Durante o projeto escolar, foi possível debater seis questões sociocientíficas 

da cidade, cuja produção de conhecimento foi materializada nos debates 

produzidos em sala de aula. Este fato culminou em dois momentos 

importantes relacionados à questão prática: (1) a construção de um Blog do 

projeto escolar com uma página para cada GT, e (2) e a realização da 

exposição de fotografias produzida por cada GT abordando as seis temáticas 

sociocientíficas do projeto escolar. As falas dos estudantes demonstram a 

importância da estratégia de ensino na promoção de uma educação 

CTS/CTSA. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013) preconizam, entre 

outras coisas, a relação entre o trabalho, ciência, tecnologia e cultura, bem 

como os direitos humanos e a sustentabilidade como princípio pedagógico na 

educação básica. A realização deste estudo buscou inovar práticas escolares 

com enfoque CTS/CTSA, promovendo a articulação entre diferentes saberes, 

para que, talvez, isso possa repercutir na vida desses jovens da educação 

básica. 
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