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Propostas de intervenção CTS na Educação de Jovens e Adultos: um olhar 
para o Ensino de Ciências e Biologia 

Fernanda Terumi Nishina Casoni 

 

RESUMO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) ainda carrega estigmas e características de 
um ensino reparador e sofre com a marginalização, não só nas políticas públicas, 
como, também, nos discursos dentro da educação. A partir dessas e outras 
problemáticas, o presente artigo provém de uma pesquisa que emerge na tentativa de 
reacender o debate sobre a qualidade de ensino, sobretudo, de Biologia, para jovens 
e adultos. Tendo em vista que a disciplina de Biologia é, geralmente, associada a 
assuntos abstratos e dotados de nomenclaturas que dificultam o processo de ensino-
aprendizagem, sugerimos, com intenção de driblar esses problemas, um olhar para o 
campo de estudos que propõe articulações entre a Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS). Os estudos CTS na educação, nesse sentido, divergem do modelo tradicional 
de ensino e buscam estabelecer uma aprendizagem mais orgânica, promovendo uma 
imersão no pensamento crítico. Levando em consideração a complexidade da 
implementação desse método na EJA, mas entendendo, também, sua importância e 
urgência, neste artigo será apresentado um levantamento acerca de produtos de 
pesquisas cujos estudos CTS se articulam à EJA nas aulas de Ciências, 
especialmente no ensino de Biologia. Assim, a pesquisa possui um caráter 
bibliográfico, alinhado com o estudo de estado da arte. A partir dos resultados 
encontrados, foram avaliadas as principais potencialidades e limitações do CTS como 
metodologia de ensino na EJA, dentro das aulas de Biologia. Apesar de sua 
complexidade e de alguns entraves relatados por diversos autores, a maioria dos 
produtos de pesquisas demonstrou que os estudos CTS nas aulas de Ciências e 
Biologia na EJA, proporcionaram uma apropriação dos conteúdos científicos, bem 
como maior participação dos alunos. Dessa forma, apresentamos nesta pesquisa as 
limitações e as potencialidades, e por quê as potencialidades, mesmo com diversas 
dificuldades, ainda demonstram um resultado promissor. 

Palavras-chave: EJA. CTS. Ensino de Biologia. 

1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos séculos uma das instituições que não se extinguiu foi a escola. 

Modificando-se de acordo com as concepções de cada período, ela permanece até 

hoje. Mas, com qual finalidade as escolas surgiram? Varela e Alvarez-Uria (1992) 

trazem em seu artigo “A Maquinaria Escolar” uma revisão histórica sobre a construção 

das instituições escolares. 

Para esses autores, no século XIX: 
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A escola servira para preservar a infância pobre deste ambiente de 
corrupção, livrá-la do contágio e dos efeitos nocivos da miséria, desclassificá-
la enfim, e individualizá-la, situando-a em uma no man’s land social onde é 
mais fácil manipulá-la, para seu próprio bem, e convertê-la em ponta de lança 
de propagação da nova instituição familiar e da ordem social burguesa. 
(VARELA; ALVAREZ-URIA, 1992). 

Obviamente, ao longo da história, os objetivos das instituições escolares 

foram se moldando de acordo com a demanda social. Entretanto, prevaleceu a 

premissa de homogeneidade no processo educacional. Prova disso é que Focault 

caracteriza em sua clássica obra “Vigiar e Punir” as escolas ainda como “instituições 

de vigilância e controle” (FOUCAULT, 1995 apud YOUNG, 2007). Mas, atualmente, 

as instituições escolares têm assumido qualidades positivas e superado muitas 

negativas que, com razão, eram muito criticadas. Reflexo disso é a caracterização da 

escola para Young (2007): 

Portanto, minha resposta à pergunta “Para que servem as escolas?” é que 
elas capacitam ou podem capacitar jovens a adquirir o conhecimento que, 
para a maioria deles, não pode ser adquirido em casa ou em sua comunidade, 
e para adultos, em seus locais de trabalho. (YOUNG, 2007:1294) 

No Brasil, a antiga Constituição de 1967 dispunha que o ensino era gratuito e 

obrigatório para jovens dos sete aos quatorze anos de idade. Logo, essa estreita faixa 

etária de direito à educação já denunciava a marginalização e o esquecimento de 

jovens e adultos que, por diversos motivos, foram privados do acesso à educação 

gratuita e de qualidade. Em meados do século XX, surgiu, então, a Educação de 

Jovens e Adultos (ARROYO, 2005; SOUZA, 2012), num cenário em que mais da 

metade da população acima de dezoito anos era analfabeta (ALMEIDA; CORSO, 

2015). Desse contexto foi emergente a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como 

política pública para erradicar o analfabetismo no país, que era visto como uma das 

causas do subdesenvolvimento nacional (SOUZA, 2012). 

A trajetória do reconhecimento da EJA como uma modalidade de ensino1 foi 

marcada por várias movimentações populares que ascendiam no país por volta dos 

anos cinquenta, mas que foram pouco a pouco silenciadas com o advento da ditadura 

militar, em 1964 (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Com a redemocratização brasileira, 

                                            
1 Segundo o Art. 21 da LDB (LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) a educação escolar é composta 
pela Educação Básica e Educação Superior, sendo a Educação Básica composta por três níveis de 
ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio; Dentro dos níveis de educação existem 
ainda as modalidades que podem ser: Especial; a Distância; Profissional e Tecnológica; de Jovens e 
Adultos, e, a Indígena. 
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as atividades populares em prol da valorização da EJA foram retornando aos poucos, 

mas ainda de forma tímida. Um dos marcos importantes nesse processo foi a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394, aprovada no ano de 1996 

(BRASIL, 1996), que reconheceu a EJA como uma modalidade da Educação Básica 

e não mais como um ensino reparador, o antigo Supletivo (ALMEIDA; CORSO, 2015). 

Infelizmente, a EJA ainda sofre dificuldades na manutenção da sua estrutura, 

é marginalizada nas políticas públicas e nos discursos pedagógicos em geral. Até 

mesmo durante a minha graduação, na licenciatura em Ciências Biológicas, tive 

poucas oportunidades de contato com a EJA em disciplinas. A modalidade de ensino 

não precisa superar apenas questões políticas, mas questões internas e sociais. Isso 

porque o processo de construção do ensino se deu, principalmente, por vias informais, 

partindo de ideais populares e voluntários, denunciando a ausência do Estado neste 

processo (SOUZA, 2012). Daí a crítica negativa acerca do ensino que, tentando 

replicar o Ensino Regular, teve diversas mobilizações heterogêneas as quais, muitas 

delas, foram descontinuadas e consideradas “fracassadas”.  

É justamente aí que mora um dos problemas fulcrais que atravessam a 

modalidade: olhar apenas para os pontos negativos da trajetória da escolarização de 

jovens e adultos (ARROYO, 2005). As práticas pedagógicas devem sim se balizar 

pelo Ensino Regular, mas jamais devem tentar se adequar ou se igualar a ele. Nesse 

sentido, uma das consequências da reprodução do Ensino Regular na EJA, é a 

infantilização na educação, por exemplo, dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

(HARACEMIV et al., 2017). A infantilização das práticas e atitudes pedagógicas é um 

dos fatores que evidenciam não só o despreparo dos docentes, mas também a pouca 

atenção dada ao público jovem e adulto, bastante peculiar. Em resposta a essa 

desvalorização e subestimação da capacidade intelectual que a infantilização 

acarreta, a desmotivação e a evasão dos alunos são as principais consequências 

(AMPARO, 2012). 

Essa redução do adulto em criança vai na contramão da metodologia 

freireana. Em “Pedagogia do Oprimido” (2020), Paulo Freire atenta para as 

singularidades que fazem do jovem e do adulto sujeitos ímpares no processo 

educacional. É através do diálogo que se faz um retrato inicial das demandas e 

necessidades locais, o que, por sua vez, proporcionam a formação dos “temas-
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geradores” propostos por Freire. Daí a premissa de sua metodologia da pedagogia 

“com” os educandos, e não “para” os educandos. 

É partindo da perspectiva de ensino emancipatório e crítico, dessa influência 

freireana, que o estudo das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

articulado ao ensino de jovens e adultos será enfatizado nesta pesquisa.  

O movimento que questionava de forma crítica a relação da tríade Ciência, 

Tecnologia e Sociedade ascendeu no período pós Segunda Guerra Mundial, quando 

a Ciência e a Tecnologia prosperavam e evoluíam rapidamente, o que ia na contramão 

da visão CTS e corroborava com a ideia de supervalorização e mistificação da ciência 

tida como neutra (SANTOS; MORTIMER, 2002). 

A partir desse contexto, ao final da década de 1950, o mundo começou a 

presenciar consequências negativas da ciência e da tecnologia, como desastres 

ambientais e nucleares, por exemplo (PALACIOS et al., 2001). Assim, foi nesse 

período de crise ambiental que se fortaleceu o movimento CTS, na tentativa de 

mostrar os impactos e aplicações da Ciência e da Tecnologia na Sociedade, bem 

como o inverso, para habilitar o cidadão na compreensão do mundo, e fornecer 

ferramentas para um fazer e um pensar crítico para tomada de decisões (CEREZO, 

1998). 

Ainda de acordo com Palacios e colaboradores (2011), o movimento CTS 

começa a reverberar no campo educacional por volta dos anos 1960 e início de 1970. 

E, no Brasil, o advento dessa temática se deu mais tarde, por volta dos anos 1990 

(KAWAMURA; STRIEDER, 2017), primeiramente no Ensino Superior e, aos poucos, 

em experiências no Ensino Médio e, por fim, no Fundamental. Como premissa do 

movimento, situa-se uma forma de refutar e desmistificar a visão da Ciência e 

Tecnologia (C&T) como neutras e independentes através do ensino e, nesse sentido, 

a escola é ideal para tal transformação (PINHEIRO, 2005), contribuindo, ainda, para 

a formação cidadã (SANTOS, 2006). 

Ou seja, a perspectiva CTS é antagônica ao modelo tradicional de ensino 

cartesiano, que contempla o aprendizado mecânico e mnemônico, produzindo uma 

“cultura de almanaque” (SANTOS; MORTIMER, 2002), que não problematiza os reais 

problemas sociais. Assim, a educação com foco de estudo nesta tríade tenta inserir o 
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aluno como um sujeito ativo nas discussões, instigando uma visão crítica e 

problematizadora para com o cenário real do mundo que, por sua vez, é 

multidisciplinar e transdisciplinar.  

Esse processo dialógico de construção do conhecimento proposto pela 

perspectiva CTS na educação se aproxima com as ideias de Freire, em dois pontos: 

a primeira aproximação é a proposta de voltar o olhar para o ambiente e o entorno 

que cerca o estudante, atentando para os problemas locais e estimulando uma 

postura crítica e ativa na resolução desses problemas, o que, na premissa freireana, 

pode-se comparar com a Educação Libertadora (questionamento das relações entre 

homens e dos homens com o ambiente). A segunda aproximação é a utilização de 

uma temática como enredo no processo de ensino, o que, em Freire, denomina-se de 

Tema Gerador. 

Entretanto, é importante salientar que, para Freire (2020) 

A investigação da temática, repitamos, envolve a investigação do próprio 
pensar do povo. Pensar que não se dá fora dos homens, nem num homem 
só, nem no vazio, mas nos homens e entre os homens, e sempre referido à 
realidade. (FREIRE, 2020 p. 140). 

Ou seja, o tema gerador deve ser advindo das demandas particulares de cada 

povo. E, ao contrário do que se vê nas propostas de intervenção pedagógicas 

baseadas nos estudos CTS, muitos dos temas elencados são escolhidos pelo 

professor, e não pelo educando (NASCIMENTO, 2020). 

Michael Young (2007) apresenta uma dicotomia na definição de 

conhecimento: o “conhecimento dos poderosos”, aqueles que, por serem de alto 

status social, possuem maior acesso à informação e são detentores dos 

conhecimentos; e o “conhecimento poderoso”, aquele que possui o poder 

transformador e independe do acesso. 

 Parte-se então da metodologia CTS como uma das ferramentas com poder 

transformador, como forma de transmitir o conhecimento poderoso e coadunando com 

a visão de ensino emancipatório e libertador previsto por Freire (2020). 

A filosofia de Freire e os estudos CTS são promissores para uma educação 

emancipatória e crítica dos educandos. Mas, infelizmente, esbarramos em várias 

vigas que sustentam o sistema educacional brasileiro. Uma delas são os documentos 



7 
 

 
 

oficiais que regem o ensino básico, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

por exemplo. 

A edição mais recente da BNCC direciona os encaminhamentos do currículo 

na Educação Básica. Entretanto o documento não detalha sobre o fazer pedagógico 

nas diferentes e específicas modalidades de ensino. E, a EJA, é uma delas. 

Outro documento que, por sua vez, acaba denunciando a ausência na 

atualização de direcionamentos nessa modalidade é a Proposta Curricular da EJA, 

lançada para o 1º segmento em 2001, e o 2º segmento em 2002. O que inquieta é a 

vigência de um documento antigo e não atualizado mesmo depois de 20 anos. Ou 

seja, nada mudou na sociedade brasileira nestas duas décadas? 

A educação nas escolas é calcada de acordo com as demandas sociais e 

culturais de cada período. E, historicamente, como consequência política do Golpe 

Militar entre as décadas de 1960 e 1980, o perfil educacional deixou de ser voltado 

para a formação de cidadãos, para, então, formar-se uma mão de obra técnica 

(KRASILCHIK, 1988). Ou seja, priorizou-se o ensino conteudista, técnico, 

propedêutico, memorístico, sem contextualização ou relação com demais disciplinas 

e questões sociais, técnicas e/ou científicas. 

Na Proposta Curricular da EJA para o ensino de Ciências,  

(...) mais do que a memorização de nomes e datas, o objetivo prioritário desta 
área de estudo deverá ser o desenvolvimento do espírito investigativo e do 
interesse pelo debate de ideias. (BRASIL, 2001 p.164). 

Porém, esse objetivo ainda não foi plenamente atingido. Pelo contrário, ele 

permanece urgente até hoje. Isso porque, dentre tantos fatores, a arquitetura 

educacional não instiga o aluno na busca por conhecimentos, e transmite-os sem 

contextualização, como se fosse uma “necessidade futura” (AULER, 2007). O Ensino 

de Biologia, por exemplo, ainda é relacionado às práticas de ensino ineficazes, que 

se atém ao aprendizado descontextualizado e mnemônico (FERNANDES, 2020). 

Em sentido oposto, o Ensino de Ciências e Biologia deve ser algo dialógico 

com vários campos sociais, tecnológicos e educacionais. Para Cachapuz (1999): 

A educação em ciência passa também a ser educação sobre ciência, num 
movimento ascendente em que a educação científica só tem sentido no 
quadro de uma educação para a cidadania.  (CACHAPUZ, 1999 p.7). 
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Ou seja, é preciso mais do que o desenvolvimento de um “espírito 

investigativo e do interesse pelo debate de ideias”. Quando voltamos o olhar para a 

EJA, em especial, é preciso que o ensino de Ciências e Biologia busque ampliar os 

conhecimentos, promova a leitura crítica e proporcione aprendizados dos quais os 

alunos possam se apropriar para que, na resolução de problemas, bem como no 

julgamento de situações cotidianas, eles possam ter um embasamento teórico 

científico em sua argumentação e posicionamento (CASSAB, 2016). 

Daí os estudos CTS na educação como uma ferramenta para atingir tais 

objetivos. Uma vez que, para desenvolver a visão crítica acerca da não neutralidade 

da ciência e da tecnologia, bem como a capacidade de avaliação dos benefícios e 

malefícios que elas causaram, e podem vir a causar para a sociedade, é necessário 

um processo de Letramento Científico na construção do conhecimento. 

Entretanto, quando voltamos o olhar para a EJA é preciso atentar para suas 

especificidades. Dado que ela não pode ser um espelho do Ensino Regular. É preciso 

uma adequação na abordagem e nos conteúdos a serem apresentados. 

Logo, a EJA não deve ser um aprofundamento teórico-cientifico de temas em 

Biologia como no Ensino Regular, visto que isso dificultará ainda mais o processo de 

aprendizagem do aluno (KUTTER, 2010). Porém, não podemos ir na direção oposta, 

que tanto é criticada, de esvaziamento de conteúdos (PORTO; TEIXEIRA, 2015). Aí 

a necessidade de um currículo especifico da EJA, que atenda as demandas e as 

peculiaridades desse público. 

Acreditamos então que os estudos CTS na educação superam o aprendizado 

bancário (FREIRE, 2020), e passam a deixar de enxergar o aluno como uma “caixa 

preta” (KRASILCHIK, 1988). Mas, obviamente, dessa crença emergem várias 

inquietações, como as seguintes: É viável a implementação de abordagens CTS em 

aulas da EJA? Os aspectos metodológicos da educação CTS têm sido observados na 

EJA? De que forma? E na Educação em Ciências e em Biologia na EJA, como tem 

ocorrido tal articulação? O que tem sido feito até agora?  

Essas inquietações apontam para uma questão mais ampla, o problema desta 

pesquisa, que se centra em investigar: Como os estudos CTS na educação têm se 
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articulado às proposições pedagógicas voltadas ao Ensino de Ciências, sobretudo de 

Biologia, na EJA? 

Na busca por responder a essas perguntas, o presente trabalho se propõe, 

conjuntamente, a: (1) delinear e discutir as potencialidades e limitações dos estudos 

CTS quando implementados no Ensino de Ciências na EJA, sobretudo de Biologia; 

(2) mapear resultados de pesquisas na área da Educação em Ciências que 

relacionem a perspectiva CTS à Educação de Jovens e Adultos; (3) investigar as 

tendências mais frequentes de pesquisa, relacionadas a perspectiva CTS trabalhada 

no Ensino de Ciências e de Biologia da EJA; (4) avaliar potencialidades e limitações 

das práticas pedagógicas CTS na EJA, principalmente no Ensino de Biologia, 

relatadas nos resultados de pesquisas selecionados. 

  

2 ALGUNS APORTES TEÓRICOS 

A Biologia emerge como uma disciplina após diversos debates, que 

permearam os séculos XIX e XX, na tentativa de unificar, como Ciências Biológicas, 

as ciências especializadas como a Zoologia, Botânica, Embriologia e outras, as quais, 

hoje, são reconhecidas como áreas dentro de uma grande Ciência: a Biológica 

(MARANDINO et al., 2009). Neste processo de contemplar todas as áreas das 

Ciências Biológicas na modalidade de Ensino Regular, por exemplo, se fez necessário 

o processo de Transposição Didática2, que, por sua vez, implicou em várias 

modificações e adaptações do conhecimento de viés acadêmico. Entretanto, o ensino 

de biologia, geralmente, é lembrado como uma disciplina lecionada de forma 

descontextualizada e dotada de nomenclaturas que requerem memorização 

(FERNANDES, 2020). 

O ensino de Biologia é composto, em sua maioria, por conteúdos abstratos e 

propedêuticos. Porém, possui também, conteúdos que abarcam questões sociais 

como por exemplo, a educação sexual (MARANDINO et al., 2009). E, é justamente 

nesse aspecto abstrato do ensino de Biologia, que os estudos CTS na educação 

                                            
2 De acordo com Yves Chevallard (2013), a Transposição Didática é o processo de transformação de 
um conhecimento científico em um conhecimento passível de ser ensinado. 
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surgem como ferramenta, não apenas na transposição didática, mas na aproximação 

da realidade tangível dos educandos. 

Mas, assim como é difícil encontrar um consenso na literatura e nos grupos 

de estudos sobre CTS, acerca dos objetivos, ferramentas e técnicas para 

implementação, como mencionado por Auler (2002), é difícil encontrar um consenso 

no discurso que descreva de forma objetiva as limitações e potencialidades da 

utilização dos estudos CTS em aulas de Ciências, muito menos quando falamos desse 

no Ensino de Biologia, quando desenvolvido na EJA. 

Entretanto, é possível, no meio de vários estudos que investigaram a 

implementação e viabilidade do CTS no ensino de Ciências na EJA, a apresentação, 

na visão de autores (as), pesquisadores (as) envolvidos (as) nos processos 

educacionais, das limitações e potencialidades desse estudo metodológico quando 

colocado em prática. 

Antes de trazer as qualidades e consequências dos estudos CTS na 

educação, faz-se necessário considerar o público escolar elencado para esta 

pesquisa. Estudantes da EJA são um grupo heterogêneo que, por sua vez, ao 

retomarem aos seus estudos, não buscam apenas o letramento e formação técnico-

científica, mas sim, buscam uma forma de se inserirem na sociedade (ARAUJO, 

2017). 

Alguns autores, dentro de suas pesquisas investigativas na EJA, sugerem a 

dificuldade do processo de ensino-aprendizagem dos alunos na aquisição de 

conceitos científicos (RODRIGUES, 2017), principalmente quando envolve processos 

de construção e desconstrução de conhecimentos prévios ao longo de suas vidas 

(SANSON, 2019; SOUSA, 2016). 

Ademais, uma das especificidades desse público, são, principalmente, os 

fatores externos, como o trabalho, a família, e outras responsabilidades pessoais que 

impedem, de alguma forma, o acompanhamento íntegro das aulas por boa parte das 

pessoas que optam por retornar aos estudos. Isso se torna um obstáculo maior 

quando falamos sobre o ensino CTS. Dado que esse estudo é abordado, quase 
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sempre, a partir de uma Sequência Didática3, a qual segue uma linha temática de 

raciocínio e aprendizagem (PORTO; TEIXEIRA, 2013; RODRIGUES, 2017; COSTA, 

2019). Além disso, o cansaço e a desmotivação (NASCIMENTO, 2020) também são 

outros obstáculos no processo de ensino-aprendizagem dos educandos da EJA. 

Assim, mesmo essa modalidade de ensino apresentando a vantagem de 

maior flexibilidade curricular, a necessidade de mais tempo para desenvolver as aulas 

e propostas pedagógicas, ainda mais em conteúdos mais complexos, é 

frequentemente citada na literatura (RODRIGUES, 2017; PORTO e TEIXEIRA, 2016). 

Entretanto, mesmo que os jovens e adultos estejam dispostos à frequentarem 

as aulas, é necessário, principalmente para a viabilidade dos estudos CTS na 

educação, seu engajamento para que o ensino-aprendizado seja contemplado com 

maior amplitude (PORTO e TEIXEIRA, 2015; SANTOS et al., 2011; RODRIGUES et 

al., 2017). Daí a necessidade de uma formação especializada, e continuada, para 

profissionais que atuam na EJA, tão defendida na literatura (SOUSA, 2016; 

COUTINHO et al., 2016; NASCIMENTO, 2015; ARAÚJO, 2017; PAIXÃO, 2018 e 

NASCIMENTO, 2020). Isso porque estudos anteriores demonstram que a formação 

continuada de professores lhes conferiu mais segurança e abertura para a inserção 

de novas práticas, como as de estudos CTS na educação, por exemplo (SANTOS; 

MORTIMER, 2009). 

Segundo Aikenhead (1994) há um ponto de partida em comum com as 

propostas CTS aplicadas em salas de aula e em diferentes disciplinas, a chamada 

problematização. Entretanto, elas divergem quanto às prioridades delegadas a cada 

objetivo de interesse. O que acaba se aproximando dos Temas Geradores propostos 

por Paulo Freire (2020) que, ao contrário do ensino CTS, buscam promover, para além 

de uma problematização inicial, uma reflexão acerca do contexto social e auxiliam, 

assim, no desenvolvimento dos estudos CTS (SANTOS; MORTIMER, 2009; 

SANTOS; MORTIMER 2002).  

Frente a isso, os estudos CTS na educação seguem uma abordagem temática 

que requer a prática de interdisciplinaridade (AULER, 2007), cuja intencionalidade se 

                                            
3 Segundo Zabala (1998), a Sequência Didática pode ser assim denominada, um conjunto de aulas e 
atividades articuladas, que são previamente elaboradas pelo docente, e se integram em torno de uma 
temática.  
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centra em um aprendizado mais contextualizado e significativo. Esse conhecimento 

atinge, então, um dos objetivos do ensino CTS que é, assim como os pressupostos 

freireanos, a democratização do conhecimento. Permitem, dessa forma, a superação 

da cultura do silêncio (FREIRE, 1987) se distanciando da visão cientificista e 

tecnocrática (ROSA; AULER, 2016). 

Apesar de alguns entraves, os quais podem ser avaliados e superados, é 

abundante na literatura também as potencialidades que os estudos CTS na educação 

trazem para o universo educacional de Jovens e Adultos. Citamos, anteriormente, que 

a participação e motivação advinda dos alunos é essencial, ao passo que o processo 

de construção do conhecimento nessa abordagem ocorre sob a óptica desses 

próprios alunos (AIKENHEAD, 1994), com suas especificidades e bagagens culturais. 

E, ao mesmo tempo, os estudos CTS abrem espaço para que o aluno se faça sujeito 

ativo no processo de ensino-aprendizagem (COUTINHO et al., 2016). 

Na análise inicial dos trabalhos selecionados para a composição do corpus 

dessa pesquisa, que será apresentado nas seções a seguir, corroboramos a 

afirmação de Nascimento: 

Porém, por mais importante que seja a articulação do Ensino de Ciências com 
a realidade dos alunos da EJA, bem como a valorização dos seus saberes, é 
fundamental, que a educação para essa população não seja restrita à 
observação do seu dia a dia, e ao que os professores julgam como 
importante que eles aprendam.  (NASCIMENTO, 2020 grifo nosso). 

Demonstrando o equívoco comum de professores designarem a uma 

exemplificação, ou breve contextualização do cotidiano, como sendo um ensino CTS. 

Além disso, é preciso atentar para que o próprio professor tenha ciência da 

necessidade de superação da visão ingênua da neutralidade da C&T. 

Aikenhead (1994) demonstra que o CTS na educação deve ser iniciado a 

partir de uma questão social, que leve a uma problematização sobre a relação dela 

com a tecnologia e seus produtos. Em seguida a abordagem permeia a esfera 

científica trazendo então os conceitos científicos para a discussão. Que, ao serem 

apropriados, podem ser articulados com as questões tecnológicas e sociais, de forma 

a trazerem um argumento mais robusto para compor as hipóteses dos alunos (Figura 

1).  

 



13 
 

 
 

FIGURA 1 – ESQUEMA SEQUENCIAL DO CTS NA EDUCAÇÃO 

 
FONTE: AIKENHEAD (1994). 

Auler (2007) afirma ainda, que a proposição de um ensino CTS deva instigar 

e promover a visão crítica e engajamento político-social, não apenas sobre os 

produtos oriundos da C&T, mas na tomada de decisões e solução de problemas sobre 

o que pode vir a ser produzido ou provocado pela C&T. 

Assim como existem diferentes tipos de abordagens CTS possíveis, existem 

diferenças entre um ensino com esse estudo voltado para uma universidade, quando 

comparado com uma aula no Ensino Médio (AIKENHEAD, 1994). Por isso, torna-se 

fundamental a importância de que os conhecimentos sejam dialogados e articulados 

de acordo com a realidade da EJA (NASCIMENTO, 2020). 

Hunsche et al. (2009) encontraram poucos trabalhos que avaliassem a 

implementação de abordagens CTS em aulas e currículos no Brasil. Ao contrário do 

que encontraram os autores em publicações do Norte Global, que publicaram muito 

mais no campo educacional acerca dos estudos CTS na educação. 

Infelizmente, de acordo com um estudo de Santos (2011) os estudos CTS nas 

pesquisas em educação não têm mais ascendido na literatura mundial, mesmo ela 

tendo ganhado espaço nas discussões e trabalhos no Brasil (ROSA; AULER, 2016). 

Esses mesmos autores indicam uma reinvenção nesse campo, como forma 

de revitalizar o debate. Isso porque, os estudos CTS na educação, não buscam 
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defender ou protestar a utilização de tecnologias e produtos científicos, mas buscam 

o posicionamento crítico acerca dos impactos sociais oriundos da Ciência e da 

Tecnologia (SANTOS; MORTIMER, 2009). E vão além: ultrapassam a esfera 

educacional e permitem uma democratização do conhecimento, bem como o estímulo 

à participação ativa dos cidadãos na tomada de decisões e solução de problemas 

coletivos (AULER et al., 2009). 

É importante a reinserção desses estudos para o debate, ao passo que ele 

converge com a premissa freireana de que “quando a educação não é libertadora, o 

sonho do oprimido é ser o opressor” (FREIRE, 1987). 

Diante do exposto, diferente da visão equivocada de que os estudos CTS na 

educação são simples exemplificações do cotidiano, esses são complexos e requerem 

planejamentos prévios para a sua aplicação. E, é possível que - diante dessa 

complexidade, bem como o desconhecimento de muitos docentes dessa possibilidade 

metodológica de ensino (PAIXÃO, 2018) – tal abordagem seja pouco aplicada ou 

evitada. 

Com relação aos poucos trabalhos, oriundos de pesquisas, que se 

propuseram a aplicá-la na Educação de Jovens e Adultos, alguns apresentam essas 

já citadas principais limitações (RODRIGUES, 2017; SANSON, 2019; SOUSA, 2016; 

PAIXÃO, 2018). Entretanto, não se descarta a viabilidade da aplicação, muito menos 

as potencialidades alcançadas como apropriação dos conhecimentos científicos, 

visão crítica, reflexão acerca dos problemas sociais, engajamento e motivação por 

parte do alunado (PORTO; TEIXEIRA, 2015; OLIVEIRA et al., 2017; COUTINHO et 

al., 2016; SANSON, 2019; PORTO; TEIXEIRA, 2013; RODRIGUES, 2017; SILVA et 

al., 2019; DOS SANTOS et al., 2011), conforme será explorado com mais 

detalhamentos nas subseções a seguir. 

 

3. PASSOS METODOLÓGICOS 

Para a busca bibliográfica desta pesquisa foram elencadas três plataformas 

de publicação: a. Google Acadêmico4; b. Encontro Nacional de Pesquisa em 

                                            
4 https://scholar.google.com.br/ 
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Educação em Ciências (ENPEC)5; c. Revista Brasileira de Pesquisa de Educação em 

Ciências (RBPEC)6. 

A escolha do Google Acadêmico se deu por sua popularidade como 

plataforma, na busca por trabalhos e artigos científicos no meio acadêmico. Além 

disso, o suporte de busca contempla não apenas periódicos, como também trabalhos 

de conclusão de curso de graduação e de pós-graduação, o que amplia as 

possibilidades de leitura de produtos de pesquisas realizadas na área a que se destina 

esta investigação, ou seja, proporciona um maior acesso aos resultados parciais e 

finais de pesquisas sobre sua temática central, por exemplo.  

Já as atas do ENPEC, evento bianual realizado a nível nacional, foram 

escolhidas em virtude da sua especificidade e, logo, pela importância que o evento 

possui na comunidade de pesquisadores da Educação em Ciências. E, 

consequentemente, a sua revista RBPEC, foi também espaço de busca, por 

contemplar as mesmas características do evento, porém, com publicações anuais. 

Com relação ao período em que foram pesquisadas as publicações, elegemos 

o intervalo entre os anos de 2011 a 2021. Um dos principais motivos para essa 

delimitação temporal, já citado neste artigo, pauta-se na falta de consenso sobre a 

modalidade CTS na educação, presente na própria literatura. Sendo assim, mesmo 

que algumas proposições teóricas já tenham cerca de 20 anos, ainda são 

relativamente recentes os produtos de pesquisas publicados, sobre experiências de 

educação CTS. Dessa forma, para a presente pesquisa, optamos por analisar 

resultados mais atuais – dos últimos dez anos, uma vez que o caráter desta 

investigação é de uma revisão bibliográfica, com alinhamento ao estado da arte7. 

Iniciado o processo de busca, a fim de encontrar produtos de pesquisas que 

atendessem aos objetivos do trabalho, foram elencados três descritores, são eles: 

i. Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

ii. Ciência – Tecnologia – Sociedade (CTS/CTSA) 

                                            
5 http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/atas-dos-enpecs/ 
6 https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec 
7 Segundo Romanowski e Ens (2006) os estudos do tipo estado da arte, têm por objetivo realizar 
levantamentos do que se conhece sobre um determinado assunto, a partir de pesquisas realizadas em 
uma determinada área. Dessa forma, o estado da arte se atrela a um mapeamento que desvenda e 
examina o conhecimento já elaborado e aponta os enfoques, os temas mais pesquisados e as lacunas 
existentes. 



16 
 

 
 

iii. Ensino de Ciências e Biologia 

Assim, na plataforma Google Acadêmico, ao filtrar a pesquisa através dos 

descritores de interesse, a plataforma apresentou aproximadamente 1.500 resultados 

(produtos de pesquisa); 19 trabalhos completos nas cinco edições do ENPEC e 11 

artigos nas edições da RBPEC. É importante salientar que dentro dos resultados de 

busca do Google Acadêmico ocorreram sobreposições de resultados do ENPEC. E, 

além disso, esse universo de produtos de pesquisas encontrados possuíam os 

descritores de interesse, combinados ou isolados no corpo do texto.  

Mesmo o título e o resumo dos trabalhos atuarem como elementos 

indexadores, foi necessário encontrar uma ferramenta para selecionar os produtos de 

pesquisas que atendessem especificamente ao nosso objetivo geral: delinear e 

discutir potencialidades e limitações dos estudos CTS quando implementados na EJA, 

sobretudo na área de Biologia. Portanto, as palavras-chaves foram ferramentas 

fundamentais neste processo de seleção.  

Sendo assim, num primeiro momento, foram encontrados 146 produtos de 

pesquisas que possuíam algum dos três descritores de interesse em suas palavras-

chave. 

Neste universo publicações, de acordo com a Metodologia de Análise de 

Conteúdo de Bardin (1977, p.97-102), foi realizada uma leitura “flutuante”, que 

consiste num primeiro contato com os documentos, a fim de conhecer o texto e 

diagnosticá-lo de acordo com os objetivos da pesquisa. Assim, essa leitura se ateve 

aos produtos de pesquisas que atendessem aos descritores CTS/CTSA e EJA 

combinados: 

Logo, num segundo momento, ao afinar os resultados com o escopo da nossa 

pesquisa, foram selecionados apenas aqueles que possuíam como palavras-chave 

CTS/CTSA e EJA obrigatoriamente, que, ao todo, foram 25. 

A partir da pesquisa bibliográfica e dos métodos anteriormente citados, esta 

pesquisa assume um caráter de revisão. Isso porque, por meio da análise (qualitativa 

e quantitativa) de trabalhos já publicados, tentaremos demonstrar e discutir as 

potencialidades e as limitações do que tem sido abordado nas pesquisas sobre os 

estudos CTS, quando articulados à EJA, especificamente nas aulas de Biologia. 
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Assim, há uma expectativa de que este trabalho suscite questões e ferramentas 

para aperfeiçoar ou delinear novos objetivos nas pesquisas relacionadas, seja na 

Educação de Jovens e Adultos, seja nos estudos CTS na educação em geral, seja no 

Ensino de Biologia. 

4.  ARTICULAÇÃO CTS, ENSINO DE CIÊNCIAS E EJA 

Conforme apontamos na seção anterior, foram muitos os produtos de 

pesquisas que abordassem os estudos CTS na EJA no ensino de Ciências e Biologia. 

Entretanto, para o recorte desta pesquisa, selecionamos aqueles que, em suas 

palavras-chave continham exclusivamente CTS, EJA e Ensino de Ciências e Biologia. 

Partimos do pressuposto de que ao selecionar estes descritores como palavras-

chave, o documento apresenta em sua essência, obrigatoriamente, esses temas. 

4.1 ESTUDOS CTS NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA EJA 

Na análise geral dos artigos que compuseram o corpus dessa pesquisa, todos 

os produtos de pesquisa contemplaram os estudos CTS dentro da Educação de 

Jovens e Adultos, sendo apenas dois deles no Ensino de Biologia. 

Não foram encontrados artigos que atendessem aos critérios de seleção na 

Revista Brasileira de Pesquisa de Ensino em Ciências (RBPEC). 

A fim de ilustrar o resultado de nossa busca, encontram-se listados os 

produtos de pesquisas, com suas respectivas informações, no Quadro 1, a seguir. 

QUADRO 1 – RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS PARA A PESQUISA 

Título do Artigo Autores Ano de 
Publicação Tipo de produto de pesquisa 

A ARTICULAÇÃO DA 
TRÍADE CTS: 

REFLEXÕES SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO DE 

UMA PROPOSTA 
DIDÁTICA APLICADA NO 

CONTEXTO DA EJA 

Maria de Lourdes 
Oliveira Porto; Paulo 
Marcelo M. Teixeira 

2016 

Artigo 
(Investigações em Ensino de 
Ciências – V21 (1), pp. 124-

144, 2016) 

AGROQUÍMICA, HORTA 
ESCOLAR E EDUCAÇÃO 

CTSA: UM PROJETO 
DESENVOLVIDO PELO 
PIBID QUÍMICA DA UEG 

Danniel Camargo 
Silva, Cinthia 

Stephanie Peixoto 
Diniz, Francielly 

Ferreira de Faria, 
Maria Thays Aguiar 
dos Santos, Nília 
Oliveira Santos 

Lacerda 

2019 
Artigo 

(Scientia Naturalis, v. 1, n. 4, p. 
150-164, 2019) 
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CONTRIBUIÇÕES DO 
ENSINO DE CIÊNCIAS 
COM ENFOQUE CTS 

PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

DO LETRAMENTO 
CIENTÍFICO DOS 

ESTUDANTES 

Victor Augusto 
Bianchetti Rodrigues 2017 Dissertação de Mestrado 

(UFMG) 

O ENSINO DE 
FOTOSSÍNTESE A 

PARTIR DA 
PERSPECTIVA CTSA 

PARA A EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 

Raquel Soares 
Sanson 2019 Monografia de especialização 

(UFMG) 

UMA PROPOSTA DE 
ENSINO-

APRENDIZAGEM DE 
CIÊNCIAS PARA 

ESTUDANTES DA EJA 
BASEADA NO 

ENFOQUE CTS 

Maria de Lourdes 
Oliveira Porto; Paulo 
Marcelo M. Teixeira 

2013 

Artigo 
(Atas do IX Encontro Nacional 
de Pesquisa em Educação em 

Ciências – IX ENPEC) 

A TEMÁTICA AIDS 
ABORDADA COMO UM 
PROBLEMA SOCIAL EM 
AULAS DE BIOLOGIA DA 
EJA – CONTRIBUIÇÕES 

DO ENFOQUE CTS 

Maria de Lourdes 
Oliveira Porto; Paulo 
Marcelo M. Teixeira 

2015 

Artigo  
(X Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em 
Ciências – X ENPEC) 

ALFABETIZAÇÃO 
CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA NA 
VISÃO DE ALUNOS 
ENCARCERADOS 

Antonella Carvalho 
de Oliveira; Damaris 
Beraldi Godoy Leite; 
Rosemari Monteiro 
Castilho Foggiatto 
Silveira; Antonio 
Carlos Frasson 

2017 

Artigo 
(Revista Eletrônica DECT, 

Vitória – Espírito Santo, V. 7, N. 
01, p. 129-140, Abril de 2017) 

QUANDO OS 
EDUCANDOS 

TRANSFORMAM UMA 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
EM UM ATOR-REDE. 

MOVIMENTOS DE 
TRANSLAÇÃO ENTRE 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
SOCIEDADE E 
AMBIENTE NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS 

Francisco Ângelo 
Coutinho; Victor 
Marcondes de 

Freitas Santos; Ana 
Cláudia Reis Amaral; 

Magno Inácio dos 
Santos; Fábio 

Augusto Rodrigues e 
Silva; Analise de 
Jesus da Silva 

2016 
Artigo  

(Experiências em Ensino de 
Ciências V.11, No. 3) 

EFEITO DE UMA 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

DE CÁLCULOS 
QUÍMICOS USANDO 

EQUAÇÕES QUÍMICAS 
COM ENFOQUE EM 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E SOCIEDADE NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS 

Kauê de Melo 
Ferreira; Tomás Noel 
Herrera Vasconcelos 

2014 

Artigo 
(Anais do Encontro de 

Produção Discente 
PUCSP/Cruzeiro do Sul. São 

Paulo. p. 1-6.) 

ENSINO PARA JOVENS 
E ADULTOS: A 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Caroline da Silva 
Oliveira 2018 Dissertação de Mestrado 

(UFRGS) 
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COMO MEIO DE 
MOTIVAÇÃO E DE 

COMPREENSÃO DA 
QUÍMICA. 

NANOCIÊNCIA PARA O 
ENSINO DE FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADUTOS NUMA 
ABORDAGEM CTS 

Cassandra Maria 
Ribeiro Costa 2019 Dissertação de Mestrado 

(UFMA) 

O ENSINO DE QUÍMICA 
NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS: 
ESTUDOS SOBRE O 

CONCEITO DE 
SUBSTÂNCIA 

Viviane Soares do 
Nascimento 2015 Dissertação de Mestrado (UFG) 

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS NATURAIS 
PARA ATUAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS NA 

PERSPECTIVA DA 
ABORDAGEM CTSA 

Gabriela de Paula 
Oliveira 2019 Dissertação de Mestrado 

(UFMG) 

APRENDIZAGEM DE 
CONCEITOS 

CIENTÍFICOS NO 
ENSINO DE CIÊNCIAS 

COM ABORDAGEM CTS 

Victor Augusto 
Bianchetti Rodrigues; 

Matheus Augusto 
Campelo Felix; Ana 
Luiza de Quadros 

2017 

Artigo 
(XI Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em 
Ciências – XI ENPEC) 

PRODUÇÃO DE UMA 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

COM ABORDAGEM 
SOCIOAMBIENTAL NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS. 

Sirlene Nunes Araujo 2017 Dissertação de Mestrado 
(UFMG) 

ALIMENTAÇÃO EM 
LIVROS DIDÁTICOS 

PARA A EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 

Mayara Cristina 
Sberse 2017 Trabalho de Conclusão de 

Curso (UFSC) 

O PROFESSOR DE 
BIOLOGIA E O LIVRO 

DIDÁTICO: ANÁLISE DA 
EDUCAÇÃO CTS NA 

EJA 

Marília Costa Santos 
da Paixão 2018 Dissertação de Mestrado 

(UESC) 

DESAFIOS DE 
PROFESSORES NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS: 
UM OLHAR SOBRE A 
EDUCAÇÃO CTS EM 
ESCOLAS DE EJA NO 

CAMPO DE UBAÍRA – B 

Elisângela Silva do 
Nascimento 2020 Dissertação de Mestrado 

(UESC) 

ENSINO DE QUÍMICA 
PARA A EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 
BUSCANDO UMA 

ABORDAGEM CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E 

SOCIEDADE 

Geraldo Josér Budel 2016 Dissertação de Mestrado 
(UTFPR) 

PROBLEMÁTICA 
SOCIOAMBIENTAL SOB 

Alice dos Santos 
Sousa 2016 Dissertação de Mestrado 

(UFPA) 



20 
 

 
 

O OLHAR DA 
ABORDAGEM CTS: UMA 

PROPOSTA PARA O 
ENSINO DE CIÊNCIAS 

NA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 

Genética para a 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA): proposta 
de adequação didática 

Frederico dos Santos 
Novaes 2017 Dissertação de Mestrado (PUC-

MG) 

RELAÇÕES CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, 
SOCIEDADE E 

AMBIENTE (CTSA) EM 
SALAS DE AULA DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS (EJA): 

REPRESENTAÇÕES E 
CIDADANIA 

Paulo Gabriel Franco 
dos Santos; Gabriel 

Augusto Cação 
Quinato; Ernandes 
Rocha de Oliveira 

2011 

Artigo 
(VIII Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em 

Ciências – VIII ENPEC) 

POSICIONAMENTOS DE 
SUJEITOS DA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS (EJA) 

INSERIDOS EM UM 
CONTEXTO 

EDUCACIONAL 
BASEADO NAS 

RELAÇÕES CIÊNCIA-
TECNOLOGIA-

SOCIEDADEAMBIENTE 
(CTSA) 

Paulo Gabriel Franco 
dos Santos; 

Ernandes Rocha de 
Oliveira; Maria 

Angela de Moraes 
Codeiro 

2011 

Artigo 
(V Encontro Regional Sul de 
Ensino de Biologia (EREBIO-

SUL) IV Simpósio Latino 
Americano e Caribenho de 
Educação em Ciências do 

International Council of 
Associations for Science 

Education (ICASE)) 

O ENSINO DE CIÊNCIAS 
E A ABORDAGEM CTS 

NA PROPOSTA 
POLÍTICO-

PEDAGÓGICA DE 
GOIÂNIA PARA A EJA 

Jakeline Jeniffer dos 
Santos; Mirian 
Pacheco Silva 

2011 

Artigo  
(VIII Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em 

Ciências – VIII ENPEC) 

FONTE: A autora (2021). 

Dentro desse conjunto de dados, foi possível extrair algumas informações 

relevantes acerca do perfil desses produtos de pesquisas da área de Educação em 

Ciências. Assim, constatamos que 72% se referem ao Ensino de Ciências; 12% ao 

Ensino de Química; 12% ao Ensino de Biologia e 4% ao Ensino de Física (Quadro 2). 

QUADRO 2 – QUANTIDADE DE TRABALHOS DE ACORDO COM AS DISCIPLINAS 

Número de Trabalhos Disciplina 
18 Ensino de Ciências 
3 Ensino de Química 
1 Ensino de Física 
2 Ensino de Biologia 

FONTE: A autora (2021). 

Desses produtos de pesquisa, 44% dos documentos são dissertações de 

Mestrado, 48% Artigos, 4% Monografia de especialização e 4% Trabalhos de 
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Conclusão de Curso. Dos trabalhos acadêmicos (Dissertação de Mestrado, Trabalho 

de Conclusão de Curso e Monografia de especialização), cerca de 63% deles foram 

produzidos em universidades do estado de Minas Gerais e, dos demais, dois advindos 

da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

um da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), e os demais são das 

universidades UFRGS, UTFPR e UFSC, do sul do Brasil. 

De acordo com Rosa e Auler (2016), bem como em Santos (2008 apud ROSA; 

AULER, 2016), na literatura global há poucos trabalhos de estudos CTS na educação, 

mesmo no Brasil, em que essa alternativa de ensino se encontra em um processo de 

expansão. Parte dessa afirmação pode ser vista no recorte desta pesquisa. Isso 

porque, conforme indica o gráfico 1, a seguir, apesar de períodos de aumento (2014 

a 2017 e 2018 a 2019) na produção de pesquisas de CTS na EJA ilustrarem uma 

possível expansão da metodologia, é notável a pequena quantidade de produções por 

ano. Ou seja, estipulando uma média anual, encontramos aproximadamente 2,5 

pesquisas por ano, o que demonstra um campo consolidado, porém, pouco explorado. 

Daí a importância de olharmos para este recorte. Se, de acordo com os autores 

supracitados, há poucas pesquisas que explorem este campo na educação, quando 

voltamos o olhar para o modelo CTS, na EJA, no ensino de Ciências, as pesquisas 

são muito poucas e, ainda, em menor quantidade no ensino de Biologia. 

GRÁFICO 1 – RELAÇÃO DE TRABALHOS E ARTIGOS PUBLICADOS EM FUNÇÃO DO ANO.

 

FONTE: A Autora (2021) 
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Quanto ao conteúdo dos trabalhos, foram definidas sete categorias: 

i. Análise/Desenvolvimento/Aplicação de um Sequência Didática  

ii. Produção de Material Didático/ de Apoio  

iii. Formação de Professores 

iv. Estudo de caso  

v. Reflexão de vivências e práticas  

vi. Pesquisa Documental  

vii. Análise de Livro Didático 

A distribuição dessas categorias pode ser ilustrada através do Gráfico 2, no 

qual é evidenciada a investigação através de Desenvolvimento e/ou Aplicação de 

Sequências Didáticas como sendo uma das mais abundantes. 

GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO DE CATEGORIAS INVESTIGATIVAS DOS TRABALHOS

 

FONTE: A autora (2021). 

Entretanto, dentro dessa linha investigativa, através de Sequências Didáticas, 

existem diferenças nos processos metodológicos. Isso porque em boa parte das 

pesquisas o escopo se baseava apenas na proposição e análise dos impactos de uma 

Sequência Didática, já outras analisaram sequências já aplicadas, e outro trabalho, 

por exemplo, buscou investigar os impactos de uma educação CTS no ensino da EJA, 

através de uma Análise Textual Discursiva de falas de alunos apresentadas durante 

a aplicação da Sequência Didática. 
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Foi identificado, ainda, dentro dos trabalhos com Sequências Didáticas, a 

diferença nos graus de relação entre conteúdos CTS e conteúdos teóricos científicos. 

A maioria possuía 20% de CTS na composição das aulas, e outras sequências 30% 

de CTS. Apesar de cada docente possuir uma prática diferente, Aikenhead (1994) 

afirma que existem oito tipos diferentes de correlação CTS e Ensino de Ciências com 

diferentes graus de dialogicidade (Quadro 3).  

QUADRO 3 – DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO CTS 

1 
Motivação através de 

um conteúdo CTS 
(0% CTS – 100% 

Ensino de Ciências) 

Ensino tradicional de Ciências, em que o docente faz menção a um 
conteúdo CTS na intenção de enriquecer o interesse no processo de 

ensino-aprendizado. 

2 
Introdução casual de 

conteúdo CTS 
(5% CTS – 95% 

Ensino de Ciências) 

Ensino tradicional de Ciências acrescido de um estudo breve (30min 
– 2h) atrelado ao conteúdo de Ciências. O aprendizado CTS não 

possui uma ordem temática lógica e coerente. 

3 
Ensino de Ciências 
com conteúdo CTS 

(10% CTS – 90% 
Ensino de Ciências) 

Ensino tradicional de Ciências acrescido de um estudo breve (30min 
– 2h) integrado aos tópicos de Ciências, com intuito de explorar o 
conteúdo CTS de forma sistemática. O aprendizado CTS, neste 

caso, possui temas lógicos e coerentes entre si. 

4 

Uma disciplina 
específica através da 

CTS 
(20% CTS – 80% 

Ensino de Ciências) 

O CTS serve como uma ferramenta para organizar os conteúdos de 
Ciências, bem como, a sua sequência. 

5 
Ciência através do 

conteúdo CTS 
(30% CTS – 70% 

Ensino de Ciências) 

O CTS age como organizador do conteúdo de Ciências e sua 
sequência. O ensino é multidisciplinar, como previsto pelos 

pressupostos de estudo CTS. 

6 
Ciências ao longo do 

conteúdo CTS 
(50% CTS – 50% 

Ensino de Ciências) 

O conteúdo CTS possui um perfil propedêutico e a Ciência é 
mencionada com intuito de enriquecer o aprendizado. 

7 

Introdução de 
Ciências no conteúdo 

CTS 
(80% CTS – 20% 

Ensino de Ciências) 

O CTS é o foco de aprendizagem, e conteúdos relevantes de 
Ciências são mencionados, mas não transmitidos sistematicamente. 

A ênfase é dada apenas em conteúdos científicos amplos. 

8 
Conteúdo CTS 

(100% CTS – 0% 
Ensino de Ciências) 

É problematizada uma questão social e/ou tecnológica para ser 
estudada. O conteúdo científico é mencionado apenas como forma 

de indicar a existência de uma ligação com a Ciência. 
FONTE: Traduzido e adaptado de AIKENHEAD (1994). 

Numa visão geral dos trabalhos, independente da categoria investigativa, 

todos apresentaram pontos positivos no processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos da EJA. Apesar das limitações recorrentes, citadas anteriormente, na 

bibliografia, boa parte dos pesquisadores dos trabalhos aqui analisados mostraram 

posição favorável na insistência e na viabilidade de implementação de aulas com CTS 

no Ensino de Ciências como um todo para a EJA. 
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Isso porque, como afirmado por Araújo (2017), os estudantes que retomam 

seus estudos na EJA, não buscam apenas o letramento seja linguístico, seja científico, 

mas sim uma inserção social, conhecimentos que os permitam acompanhar a 

dinâmica social. Nesse sentido, a educação CTS busca justamente proporcionar um 

letramento científico, ao estimular a reflexão e atuação críticas na sociedade 

(SANTOS e MORTIMER, 2009). Ainda mais na EJA, ao passo que os objetivos dos 

estudos CTS contribuem para alcançar os objetivos da Educação de Jovens e Adultos 

- não apenas a qualificação para o mercado de trabalho, essa modalidade vai além, 

atuando como Reparadora e Equalizadora (OLIVEIRA et al., 2017; COUTINHO et al., 

2016). 

Quanto as demais categorias investigativas, apenas duas foram 

contempladas nos resultados, como a avaliação de uma sequência didática (i) e a 

análise do livro didático (vii). Que serão apresentadas a seguir. 

4.2 ESTUDOS CTS NO ENSINO DE BIOLOGIA DA EJA 

No universo de 24 produtos de pesquisas que compõem o corpus dessa 

pesquisa, apenas dois destes são referentes ao ensino de Biologia. 

Porto e Teixeira (2016) trazem em seu artigo reflexões acerca de uma 

proposta de intervenção pedagógica realizada em uma escola estadual em Jequié 

(BA) com alunos do eixo formativo VII da EJA. 

O eixo temático elencado pelos autores para o desenvolvimento da SD foi a 

AIDS. E, dentro dessa sequência de 23 encontros, inferimos que é possível identificar 

a categoria 7 de estudo CTS na classificação de Aikenhead (1994), na qual cerca de 

80% das aulas eram articulações sobre CTS com eventuais conhecimentos científicos 

introduzidos ao longo das aulas. 

Assim como mencionado pelos autores, é perceptível o grau de complexidade 

na elaboração, não só de uma aula, como também de uma SD que consiga articular 

os três eixos de forma igual. O que foi percebido pelos pesquisadores também, é que, 

mesmo atingindo o objetivo de abordar a tríade de forma conjunta, as aulas possuíam 

ênfases ora voltadas mais para a ciência, ora tecnologia e ora sociedade. 
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De forma geral, a intervenção pedagógica dos autores foi bem-sucedida, 

trazendo para a literatura relatos positivos acerca das potencialidades da aplicação 

dos estudos CTS na EJA, no ensino de Biologia. 

A pesquisa mostrou que os alunos, mesmo que num primeiro contato com o 

CTS na educação, conseguiram superar em alguns momentos a visão ingênua e 

neutra da ciência e da tecnologia. 

Outros pontos positivos foram relatados, como o estímulo do alunado, que 

passou a visualizar o processo de ensino-aprendizagem sob uma outra perspectiva e 

dinâmica. 

Entretanto algumas limitações trazidas na pesquisa provocam reflexões 

acerca da implementação dos estudos CTS no âmbito escolar de forma geral, como 

por exemplo o plano curricular inflexível e “fechado”, a complexidade de se articular 

C+T+S, mesmo quando o professor tem pleno conhecimento e preparo acerca dessa 

abordagem, e, os conteúdos dos livros didáticos que, geralmente, seguem sob a 

óptica da neutralidade da Ciência e da Tecnologia. 

Vale ressaltar que, como mencionado por Paixão (2018) em sua dissertação 

de mestrado, os livros didáticos da EJA que foram desenvolvidos especificamente 

para essa modalidade são de extrema importância para a prática pedagógica. Isso 

porque, o livro possui uma organização, bem como uma seleção de conteúdos 

diferentes das do Ensino Regular. Entretanto, a autora menciona que muitos dos 

profissionais que não estão habituados à modalidade de ensino sentem dificuldade 

em utilizar o LD específico da EJA, e buscam materiais do Ensino Regular, dificultando 

assim o processo de ensino-aprendizagem. 

Ainda em sua pesquisa, foi apresentado que boa parte dos profissionais que 

atendem à EJA não possuem conhecimento sobre os estudos CTS na educação. Eles 

reconhecem a importância de se trabalhar em sala de aula sobre esses três eixos, 

porém, não possuem preparo e alguns ainda apresentam a visão cientificista e 

ingênua. 

Os dois produtos de pesquisas que atendem aos objetivos do presente 

trabalho, ainda que de categorias investigativas diferentes, são convergentes no que 

diz respeito aos principais entraves na implementação dos estudos CTS na EJA. Mas, 
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ao mesmo tempo, conseguiram trazer para a discussão também as potencialidades e 

resultados positivos. 

Aqui sintetizamos no quadro 4 as possíveis potencialidades e limitações dos 

estudos CTS quando aplicados à EJA. Essas qualidades foram extraídas após leituras 

e reflexões dos produtos de pesquisas que compõem o corpus deste trabalho, bem 

como da literatura que nos serviu de base. 

QUADRO 4 – LIMITAÇÕES E POTENCIALIDADES DA APLICAÇÃO DOS ESTUDOS CTS NA EJA 

POTENCIALIDADES LIMITAÇÕES 
Estimula a visão crítica acerca do cientificismo e 

de neutralidade da Ciência e da Tecnologia 

Livros Didáticos e professores podem vincular e 
reforçar, respectivamente, de forma ingênua o 

mito cientificista. 

Motivação no processo de ensino-aprendizagem 
pela diferente metodologia de aula. 

Características recorrentes dos alunos da EJA 
como cansaço, desmotivação e faltas devido 

problemas pessoais (família, trabalho, filhos...) 

Interdisciplinaridade Despreparo e dificuldade dos docentes em 
trabalhar com interdisciplinaridade. 

Abertura para a utilização de diversos materiais 
didáticos/pedagógicos. 

Necessidade de cumprimento do programa 
curricular bem como a limitação dos docentes a 

utilização do LD. 
Método de ensino ativo, processo de construção 

do conhecimento pelo aluno. 
Dificuldade de desconstruir aprendizados 

prévios dos alunos. 
FONTE: A autora (2021) 

Após reflexões acerca das limitações e potencialidades emergentes da 

articulação dos estudos CTS com o Ensino de Biologia na EJA, acreditamos que é 

possível sim esse tipo de implementação. Porém, é preciso ponderar algumas 

características dessa articulação, quando tratamos do ensino de jovens e adultos. 

Como apresentado anteriormente, são várias as características que compõem 

esse grupo específico e heterogêneo de alunos. E por isso, ao pensar na proposição 

de uma Sequência Didática, por exemplo, é preciso ter em vista meios nos quais os 

alunos que, porventura, não acompanhem alguma das sequências de aula, possam 

retomar os conteúdos e acompanhar as próximas sequências sem muito prejuízo.  

Essa sugestão seria interessante na modalidade, uma vez que é recorrente 

na literatura as frequentes ausências nas aulas. Pode essa, ser uma forma de tentar 

manter o aluno engajado no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, é necessário 

um planejamento que tenha em vista uma tentativa de se evitar a evasão, tão 

frequente e condicionada por diversos fatores relacionados ao público da EJA.  
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Ainda referente à Sequência Didática e a necessidade de um planejamento, 

seria necessário adaptar as aulas através de uma organização prévia, de acordo com 

o calendário anual. No intuito de tentar contemplar todos os conteúdos programáticos 

e articulá-los com a tríade CTS. 

Mas entendemos que, assim, iríamos “retroceder” nas categorias de estudo 

CTS propostas por Aikenhead (1994). Mas, isso é consequência de uma estrutura de 

ensino nacional.  

A estrutura brasileira do Ensino Regular é construída em cima do processo 

seletivo de vestibular das universidades. Ou seja, no Ensino Médio, os estudantes 

são, a princípio, preparados com conteúdo dos vestibulares. E o erro, quando olhamos 

para a EJA, é tentar espelhar nela os princípios do Ensino Regular. Prova disso é a 

última edição da BNCC que, ao não especificar os conteúdos a serem abordados nas 

diferentes modalidades, mostra a generalização e a tentativa dessa reprodução na 

EJA. 

Entendemos, também, que para otimizar o ensino nacional é necessária uma 

reestruturação educacional completa, o que parece utópico. Mas, no caso da EJA, ela 

é uma modalidade que nos oferece “brechas” para algumas adaptações, que, podem 

vir a otimizar e melhorar a qualidade dos processos de ensino-aprendizagem. 

Exemplo disso é a flexibilidade no cronograma curricular e na diferença das 

propostas de ensino que, diferente da modalidade regular, não priorizam o ensino 

propedêutico na EJA. E atrelado a isso, o livro didático específico da EJA (quando 

apresenta um eixo CTS na sua formulação), pode proporcionar ainda mais a 

articulação da tríade (PAIXÃO, 2018). 

É importante lembrar que a EJA possui objetivos e focos de ensino diferentes 

da educação regular, e nessa perspectiva, o ensino CTS quando aplicado à EJA tende 

a impulsionar essas metas. Além do mais, é possível que a implementação organizada 

de uma proposta de ensino e currículo CTS proporcione um ensino emancipatório, tão 

estimulado por Paulo Freire. 

Quando falamos sobre o ensino de Biologia, entendemos que a disciplina é 

uma boa porta de entrada para os estudos CTS na educação, porque, assim como 

mencionado por Paixão (2018): 
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(...) ao pensar na discussão das relações entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade na EJA, é possível que a perspectiva da Educação CTS, utilizada 
dentro do contexto biológico, possa favorecer essa problematização. Isso 
porque a Biologia traz consigo temas que estão incutidos na sociedade 
(células tronco, início da vida, saúde e corpo humano, questões ambientais, 
biotecnologia, transgênicos, entre outros) e, às vezes, pode ser difícil para o 
educando sozinho perceber as questões políticas, econômicas, de interesses 
e valores que estão por trás desses assuntos muitas vezes comuns no 
cotidiano. (PAIXÃO, 2018 p. 46). 

Assim, no processo de ensino-aprendizagem de Biologia na EJA, valem as 

mesmas ponderações supracitadas, e a necessidade de avaliar quais assuntos são 

válidos para serem aprofundados, bem como reconhecer até que ponto devem ser 

aprofundados. Caso contrário, reincidiremos no erro de acabar desestimulando o 

aluno. 

Vale apontar, também, a avaliação dos materiais a serem utilizados, devendo 

esses serem adequados ao público de jovens e adultos, para que não ocorra a 

infantilização do ensino. 

A Biologia possui a vantagem de ser uma disciplina presente no nosso 

cotidiano. Sendo assim, quando abordada de forma contextualizada nos processos 

de ensino-aprendizagem, ela tende a tecer um conhecimento significativo nos alunos. 

Uma vez que eles possuem ferramentas e experiências prévias que podem vir a 

ilustrar e justificar fenômenos e acontecimentos de nível biológico. E além disso: um 

ensino de Biologia abordado sob o viés CTS proporciona um aprendizado que propõe 

melhor qualidade de vida.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do exposto neste artigo, encontramos resultados que denotam a 

situação da pesquisa na Educação de Jovens e Adultos, sobretudo quando associada 

aos estudos CTS e ao ensino de Ciências e Biologia. Os produtos de pesquisas aqui 

apresentados refletiram que o campo CTS na educação está caminhando para um 

possível processo de consolidação. Mas, quando aplicamos recortes, como a 

Educação de Jovens e Adultos, a quantidade de resultados tende a ser menor. E, 

quando aplicado mais um recorte, no caso, o Ensino de Biologia, acaba mostrando 

um campo ainda pouco explorado. 

Numa visão geral das análises dos produtos de pesquisas contemplados 

neste texto, é possível viabilizar a implementação dos estudos CTS no ensino de 
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Ciências e Biologia. E, no caso da EJA, se torna mais viável ainda. Isso porque apesar 

das limitações gerais, seja do público específico, seja da metodologia de condução 

das aulas, a EJA possui uma flexibilidade que permite esse estudo, e mais: os estudos 

CTS na educação mostram-se como uma ferramenta promissora no alcance dos 

objetivos do ensino de jovens e adultos. 

Isso porque, como mencionado anteriormente, a EJA não possui um caráter 

propedêutico como o Ensino Regular. E, os alunos dessa modalidade, vão em busca 

não só do letramento científico/técnico, mas de uma socialização que proporcione 

uma melhor qualidade de vida. 

E quando tratamos do Ensino de Biologia, a questão da qualidade de vida é 

ainda mais contemplada. Ao passo que, quando apresentada de forma integrada e 

contextualizada com a realidade do educando, o aprendizado dessa disciplina tende 

a prever uma melhor compreensão do seu entorno. O aluno passa a compreender 

melhor as notícias sobre novos medicamentos, procedimentos médicos, doenças, 

desastres ambientais. E passa, a possuir um arcabouço de conhecimentos que lhe 

permitem a crítica, por exemplo, a novos empreendimentos tecnológicos ou científicos 

que possam vir a danificar o meio ambiente e a saúde coletiva. Ou, até mesmo, ações 

sociais que possam vir a privá-lo de acesso à saúde pública. 

Mas, para usufruirmos dos benefícios do ensino CTS na EJA de forma geral, 

é preciso ultrapassar barreiras como a melhor preparação dos profissionais de 

educação, bem como a promoção de uma formação continuada/permanente de 

professores. É preciso, ainda, uma reformulação na estrutura curricular da EJA e de 

novas pesquisas que possam vir a propor um documento mais atualizado do 

Programa Nacional de Ensino da EJA. Assim, poderemos propor um currículo CTS,  

que trará mais qualidade de vida e mais engajamento nessa modalidade. 

Pouco se fala sobre os egressos da Educação de Jovens e Adultos. Como 

supracitado, os debates geralmente buscam olhar apenas para os pontos negativos. 

E pouco é falado do sucesso desses Jovens e Adultos que acreditaram nesse 

processo de ensino e aprendizagem e resgataram a tão valiosa educação que lhes 

fora negada em algum momento da vida. Essa é, também, uma das barreiras a serem 

superadas para uma maior valorização e presença do ensino de jovens e adultos nas 

políticas públicas e nos debates e discussões dentro da educação. 
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O sucesso do meu pai, aluno egresso da EJA, me permite acreditar nessa 

modalidade de ensino tão especial e tão esquecida, e foi o principal motivador dessa 

pesquisa. 
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