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Um pouco da história da abordagem CTS

 Ciência e a tecnologia são vistas como a base do progresso 
humano, um progresso linear, destinado a elevar a condição de bem 
estar humano.

O pesamento científico é considerado racional, empirista, neutro, 
fruto da aplicação de um rigoroso método científico (positivismo). 

A tecnologia é a aplicação desse conhecimento, uma aplicação 
instrumental, puramente técnica, destituída de valores.

No período pós-guerra, na chamada época de ouro (forte 
crescimento econômico, estado de bem estar social) a ideia de 
ciência e tecnologia como algo puramente racional e neutro 
influenciou fortemente o pensamento ocidental. O discurso 
hegemônico reforçava a concepção de que os desenvolvimentos 
científicos e tecnológicos garantiriam melhores condições de vida 
para todos.
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A fé na ciência e na tecnologia são refletidas nos anúncios 
publicitários e estão associadas a noção de verdade definitiva: 

Cientificamente comprovado - A eficácia do PeptanTM na saúde da 
pele foi demonstrada por dois estudos … 

TECNOLOGIA, QUALIDADE & SEGURANÇA (publicidade de isqueiro)

Licença para Belo Monte foi decisão técnica, diz Ibama.

http://www.peptan.com/pt/peptan-para-profissionais/peptan-saude/cientificamente-comprovado/
http://www.fiatlux.com.br/main_tecnologia.html
http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=146537&id_secao=1


Nos anos 60 – 70 questionamentos sobre o caráter racional e neutro 
da ciência e da tecnologia começam a ganhar mais força. O mundo 
idílico prometido pelo ciência e tecnologia não estava se 
concretizando.

A crítica já estava presente no questionamento da racionalidade 
moderna e pode ser encontrada em pesadores como Weber ( a ideia 
da jaula de ferro) e da escola de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, 1947 
Marcuse, 1964)

Max Weber
 1864 1920

Marcuse



Essa crítica aparece no movimento da contracultura (Marcuse, Sartre)

Nos anos 60 – 70 

Paris, maio de 1968
Panteras Negras 1966

Hippie 1960



Nos movimentos ambientalistas. (1962)
Nos protestos contra a energia nuclear. 
(Munique, 1979)

Nos protestos contra a poluição da 
água por indústrias (Santa Barbara, 
1969)

(Pensilvânia, 1979)



No campo dos estudos epistemológicos uma das referencias centrais 
que embasam a crítica de uma visão positivista da ciência é a obra de 
Khun, A estrutura das revoluções científicas (1962).

No campo dos estudos sociológicos da ciência e da tecnologia, os 
trabalhos dos socioconstrutivistas (Bloor, Hughes, Bijker, Pinch, 
Callon, Latour, Law) propõem outras interpretações sobre o fazer 
científico e tecnológico. 

Na abordagem socioconstrutivista a ciência e a tecnologia são vistas 
como construções sociais onde cientistas, tecnólogos e usuários 
negociam interesses que ajudam a moldar os trabalhos científicos e 
tecnológicos. A ciência e a tecnologia deixam de ser neutras, 
puramente racionais e passam a carregar valores.

http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/os-50-anos-do-livro-primavera-silenciosa


 A construção social da bicicleta (Pinch e Bijker)

A visão linear do desenvolvimento  - bicicleta com roda grande na frente   
–  bicicleta de Lawson – bicicleta com rodas iguais e sistema de correia.









Como estabilizou? 

Atendimento das necessidades dos grupos sociais relevantes:

- atendia a segurança para idosos e mulheres.

- adquire maior velocidade do que as bicicletas com roda alta.

- mais conforto devido aos pneus.

- melhora na fabricação dos pneus facilitando a manutenção em 
relação a alguns sistemas de amortecedores.



O desenvolvimento tecnológico depende das negociações dos 
conjuntos de significados entre diferentes grupos sociais 
relevantes associados a um determinado artefato. A partir das 
demandas originadas nesses grupos, variações do artefato original 
são produzidas. Como cada grupo social relevante caracteriza-se 
por atribuir significados diferentes ao artefato, demandas 
conflitantes podem surgir no processo de desenvolvimento, 
gerando variações do artefato que apontam para diferentes 
direções de evolução.

Para Pinch e Bijker:



A história da rede de vídeo texto na França (Feenberg)

Nos anos 80 do século passado, o governo francês, cria uma rede de 
informações baseadas em videotextos, a  Teletel.

O objetivo da rede era fornecer informações financeiras, governamentais, 
bancárias, de serviços para todos os cidadãos.

Os engenheiros  projetaram a Teletel visando a conexão dos usuários a um 
servidor que operaria como um banco de dados. A comunicação seria entre 
os usuários e esse servidor. A Teletel nasce como uma rede de informação.



 A intervenção de hackers no software de um dos servidores do 
sistema, viabiliza a troca de mensagens entre os usuários.

Diversas pessoas passaram a utilizar a rede para marcar encontros 
e ... 



O aumentando do fluxo de trocas de mensagens  demanda 
novos requisitos da rede. Os engenheiros tiveram que repensar 
a rede  a partir do novo significado dado a Teletel pelos usuários, 
uma rede de comunicação interpessoal.

Novos projetos de terminais, servidores  e da estrutura da rede 
tiveram que ser pensados, para adequar a TELETEL aos 
interesses do grupo social dos usuários interessados na troca 
de mensagens.

Nos anos 80 outras experiências de redes de videotexto foram 
tentadas em outros países, porém nenhuma obteve o sucesso da 
experiência francesa. O fato de ser um empreendimento estatal, 
os preços dos terminais e outros fatores, mais sociais do que 
técnicos, parecem explicar esse sucesso.

Para Feenberg:



Tucker o carro do futuro

Após a segunda guerra Preston Tucker, um americano, decide desenvolver um 
carro. Ele não tinha contatos com a industria automobilista, apenas ideias 
sobre itens que o carro deveria ter.

Tucker encontra dificuldades de levantar dinheiro para iniciar o projeto e para 
fabricar o carro. 



Decide publicar uma propaganda em uma revista de grande 
circulação. A propaganda apresenta um desenho do carro (1946). 
Fala das suas características como se o mesmo já existisse. 
Porém, nenhum protótipo tinha sido desenvolvido ainda.

A propaganda alcança grande repercussão. Milhares de cartas de 
pessoas querendo comprar o carro são enviadas para Tucker. Ele 
consegue com isso o financiamento para desenvolver e produzir o 
carro.



O financiamento vem condicionado a contratação de pessoas 
com experiencia na construção de carros.

Várias das novidades pensadas por Turcker começam a ser 
desconsideradas pelos profissionais contratados. Eles 
pretende usar Turcker apenas como um “efeito propaganda”.

Tucker tinha previsto diversos itens de segurança:

- cintos de segurança.

- barras de segurança para proteção em casos de acidentes.

- para-brisa que salta para fora em caso de acidentes.

- farol que move nas curvas, iluminando melhor o caminho.

O projeto do carro é um dos primeiros a considerar a 
aerodinâmica na confecção de sua carroceria.

Para manter vários itens do seu projeto inicial, Tucker contrata 
mecânicos que projetavam carros de corrida e desenvolve seu 
carro longe dos especialistas. 



No dia da apresentação do primeiro protótipo para o público o 
carro apresenta vários problemas, que são contornados na 
última hora.

As industrias automobilísticas preocupadas com o novo 
concorrente impedem a entrega de aço para confecção dos 
carros.

Tucker consegue contrato com um novo fornecedor de aço e 
sua equipe de mecânicos e projetistas conseguem resolver 
os problemas do carro.

O carro é testado em uma pista de corrida e mostra um 
grande desempenho.

A industria automobilística decide eliminar o novo 
concorrente. Articulando-se com um senador move um 
processo judicial acusando Tucker de fraude.

Tucker produz 51 carros, porém perde a fabrica na justiça.



O carro produzido tinha vários dos itens previstos e um bom 
desempenho. 

Somente muitos anos depois a industria automobilística adotou 
algumas das características do carro.

- O caso do carro Tucker mostra a não linearidade do 
desenvolvimento tecnológico.

- Tucker precisa convencer o público para iniciar seu projeto e 
continua-lo.

- Mesmo executando o projeto do carro, o jogo político impede 
a sua fabricação, independente dos avanços técnicos 
presentes no modelo.



Ciência e tecnologia marcada por:

- desenvolvimento multidirecional, não linear. As histórias de 
desenvolvimento linear são montadas após o artefato 
estabilizar.

- relações de interesses, diferentes grupos sociais relevantes 
interferem no desenvolvimento em função dos significados 
que atribuem ao mesmo.

- interesses diversos, não somente o bem estar social estão 
presentes no trabalho científico e tecnológico.



O fenômeno científico-tecnológico passa a ser entendido como 
“processo ou produto inerentemente social onde os elementos 
não epistêmicos ou técnicos (como valores morais, convicções 
religiosas, interesses profissionais, pressões econômicas etc.) 
desempenham um papel decisivo na gênese e consolidação 
das ideias científicas e dos artefatos tecnológicos” (Bazzo, 
Linsingen, Pereira, 2003).



Se a ciência e a tecnologia e permeada por valores, é possível 
pensar diferentes tecnologias. O parâmetro de eficácia, melhor 
solução técnica, perde seu caráter inquestionável, pois a própria 
noção de eficácia passa a depender dos significados que os 
grupos sociais associam com a tecnologia.

Exemplos:

O plano diretor de uma cidade é muitas vezes pensado em 
função da circulação do transporte individual e do crescimento 
econômico da região. Outros parâmetros poderiam ser 
utilizados, como a circulação através do transporte coletivo e 
um crescimento econômico que respeite as condicionantes 
ambientais (fauna, flora, fornecimento de água potável, 
qualidade do ar)

O estabelecimento de um estaleiro pode ser considerado 
benéfico para os moradores de uma localidade. Ele pode trazer 
mais empregos, mais desenvolvimento tecnológico, etc. Porém, 
pode também ser visto como desagregador da forma de vida da 
população, da economia, do turismo, da pesca e do meio 
ambiente.



Ampliando a noção de ciência e tecnologia de forma que essas 
abarquem a organização do processo produtivo, com suas divisões de 
trabalho, produções em série, produções automatizadas, o 
questionamento de que ciência e tecnologia queremos talvez mostre 
mais a sua inter-relação com a sociedade.

É possível pensar uma sociedade igualitária a partir da divisão de 
trabalho exigida pelo taylorismo (tecnologia de artefatos e 
organizacional)?

Quais as relações entre as condições ambientais e a produção e 
consumo em massa (obsolescência programada)?

Quais as relações entre automatização e desemprego?

Seriam possíveis outras formas de organização da produção e 
satisfação das necessidades da população?



Características do CTS 

-  Concepção de ciência e tecnologia como processo social ou 
sociotécnico (o social e o técnico estão embricados).

- Postura crítica do desenvolvimento científico-tecnológico e 
busca de mecanismos democráticos facilitadores da abertura 
dos processos de tomada de decisão sobre questões de 
políticas científico-tecnológicas.

- Estudos na área de inovação, políticas de inovação, que 
consideram os aspectos dos grupos sociais envolvidos.

- Postura crítica dos impactos do desenvolvimento científico-
tecnológico sobre o meio ambiente.



CTS e educação

- Preparar os indivíduos para participarem 
democraticamente e ativamente do debate sobre as 
questões científicas e tecnológicas.

- Problematizar a visão de ciência e da tecnologia 
enquanto algo neutro e autônomo.

- Mostrar a produção científica e tecnológica de forma 
contextualizada, não como obra de mentes brilhantes 
isoladas do mundo. O fazer ciência e tecnologia envolve 
também questões políticas, econômicas, religiosas e 
sociais.



CTS e ensino médio, propostas:

- Disciplinas de CTS – centradas na discussão de temas 
científicos e tecnológicos polêmicos (usinas atômicas, 
transgênicos, efeito estufa, acidente da Challenger, agrotóxicos, 
Internet). Em alguns casos os problemas abordados são temas 
locais (organização do trânsito, manutenção da ponte, lixo e 
reciclagem, poluição industrial)

- Projetos interdisciplinares – um tema é elegido como elemento 
motivador (construção do estaleiro em Biguaçu, Internet e 
comportamento social), várias disciplinas vinculam partes do seu 
conteúdo com o tema.

- Currículo organizado a partir de um tema gerador (a produção de 
celulose), os conteúdos a serem tratados serão organizados em 
função das atividades planejadas para o desenvolvimento do 
tema.

- Abordagem do conteúdo de ciências e tecnologia de forma 
contextualizada – mostrando aplicações ou relacionando a 
descoberta ao seu contexto histórico.



EDUCAÇÃO CRÍTICO-REFLEXIVA PARA UM ENSINO MÉDIO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO: A CONTRIBUIÇÃO DO ENFOQUE CTS PARA O ENSINO-
APRENDIZAGEM DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO
Nilcéia Aparecida Maciel Pinheiro

AÇÕES EDUCATIVAS PARTICIPATIVAS PARA OS ATORES DE 
RECICLAGEM: UMA ABORDAGEM CTS. 
Fernando José Fernandes (IF-SC)

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO HUMANISTA
UMA EXPERIÊNCIA CTS NO CEFET-SC
Gustavo Henrique Moraes

PENSAMENTO CRÍTICO, ENFOQUE EDUCACIONAL CTS E O 
ENSINO DE QUÍMICA.
Leila Inês Follmann Freire



NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA COMO TEMÁTICAS PARA 
DISCUSSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE
Rodrigo Siqueira-Batista

O ENSINO DE FÍSICA MODERNA COM ENFOQUE CTS:UMA 
PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO MÉDIO USANDO O 
TÓPICO RAIOS X
Fabio Ferreira de Oliveira

POLUIÇÃO NUCLEAR: A INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
ENSINO MÉDIO NA PERSPECTIVA GLOBALIZANTE VIA ENFOQUE 
CTS
Marcos Aurélio de Souza

RECEPÇÃO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS: 
APLICAÇÃO DE UMA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO MÉDIO DE 
FÍSICA, ESTRUTURADA SOB A PERSPECTIVA CTS
Fábio Heberton Sepka
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