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RESUMO - Atualmente, vive-se numa sociedade permeada por avanços científicos e tecnológicos. 
Todavia, tais avanços muitas vezes, contribuem para gerar mais problemas do que solucioná-los. 
Paralelamente a essa constatação, percebe-se que há um descompasso entre a realidade e o ensino 
de Ciências, no sentido de possibilitar o entendimento da Ciência e da Tecnologia e suas interações 
com o contexto social. Com tantos avanços e esse notável descompasso, a atual conjuntura 
necessita de professores com uma postura diferente das décadas anteriores porque a sociedade 
exige sujeitos alfabetizados científica e tecnologicamente. Neste sentido, ensinar conteúdos de 
Ciências, principalmente aqueles que envolvem questões biotecnológicas e éticas, requer alterações 
tanto nas estratégias pedagógicas quanto nos currículos. À partir dessa problematização 
desenvolveu-se esse trabalho, como um projeto de implementação do programa PDE, objetivando-se 
oferecer subsídios teóricos e metodológicos aos professores e demais funcionários da Escola 
Estadual Monteiro Lobato, do município de Ponta Grossa- PR, sobre as maneiras de se abordar os 
conteúdos de Ciências num enfoque C-T-S. Para alcançar esse objetivo proposto, adotou-se como 
metodologia a modalidade de portfólio didático dos meios de comunicação, apresentada na forma de 
uma oficina com encontros presenciais e atividades a distância. Os resultados indicaram que a 
referida modalidade de ensino oportunizou momentos de leitura, interpretação, reflexão e discussão 
dos impactos positivos e negativos dos avanços da Ciência e da Tecnologia sobre a sociedade 
contemporânea, propiciando uma alfabetização científica e tecnológica. Concluiu-se, portanto que, a 
modalidade de portfólio didático dos meios de comunicação constituiu-se numa efetiva ferramenta 
educacional que possibilitou a abordagem reflexiva de problemas éticos, culturais, econômicos e 
humanos relacionados com a informação veiculada pela mídia. 
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Introdução 
 
Os avanços científicos e tecnológicos se fazem presentes no cotidiano das pessoas, nos 

mais variados setores e de maneira cada vez mais acentuada. Contudo, observa-se o agravamento 
de problemas sociais e a fruição de tais conquistas por pequena parcela da população, ou seja, é 
visível a eletização de determinadas tecnologias. Pode-se dizer que, muitas vezes, os avanços 
científicos e tecnológicos contribuem para gerar mais problemas na sociedade do que solucioná-los. 

Neste cenário, percebe-se que há uma falta de sintonia da tecnologia com o aspecto 
humano (MOTOYAMA, 1985). E foi com o intuito de tornar óbvia essa dissonância que surgiu o 
movimento C-T-S (Ciência, Sociedade e Tecnologia) que possibilitou aos cidadãos uma maior 
reflexão acerca dos benefícios e malefícios da tecnologia e da ciência na sociedade atual. 

O acrônimo C-T-S compreende os estudos sobre Ciência, Sociedade e Tecnologia. Pode-se 
definir esse movimento como uma análise crítica e transdisciplinar da Ciência e Tecnologia num 
determinado contexto social. 

O enfoque C-T-S no contexto educacional, segundo Aikenhead (2003), surgiu em fins dos 
anos 70 e início dos anos 80 do século XX quando, se estabeleceu um consenso entre os 
educadores de Ciências em relação à necessidade de inovações na área, em decorrência da 
necessidade emergente de uma educação política voltada para a ação e uma busca por abordagens 
interdisciplinares capazes de promover uma alfabetização tecnológica numa sociedade impregnada 
de Ciência e Tecnologia. No Brasil, inicia-se após a década de 1980 e hoje destacam- se, por 
exemplo, os trabalhos dos autores Bazzo (1998), Santos e Schnltezler (1997) e Silveira (2006). 

É papel da escola oportunizar situações de reflexão e discussão dos impactos positivos e 
negativos resultantes do imbricamento entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (C-T-S). 

Cabe ressaltar que, no entanto, a mera inserção da temática C-T-S no currículo não garante 
por si só a reflexão, a discussão e nem tão pouco o desenvolvimento do senso crítico para o exercício 
da cidadania. É necessário que se processem mudanças na postura do professor que, muitas vezes, 
apresenta dificuldades de abordar os conteúdos nesse enfoque. Algumas dificuldades resultam da 
própria formação acadêmica, cultural ou de duplas ou triplas jornadas de trabalho. 

De acordo com Marulanda, Jaramillo e Restrepo (2008) uma das formas de se trabalhar 
com C-T-S é a modalidade de portfólio didático dos meios de comunicação. 

Entende-se por portfólio didático dos meios de comunicação a maneira de se aproveitar as 
notícias polêmicas que são veiculadas pelos meios de comunicação, com uma estrutura baseada, 
principalmente na construção social do conhecimento, nas consequências da Ciência e da 
Tecnologia, bem como o controle social da Ciência e da Tecnologia. 

O portfólio apresenta como vantagens o caráter de atualidade e a facilidade de se trabalhar 
com diferentes pontos de vista numa mesma notícia ou reportagem, propiciando situações de debate 
e reflexões. 

Dessa forma, na tentativa de se minimizar essas dificuldades e contemplar o que está 
proposto nas Diretrizes Curriculares Estaduais (DCEs) de Ciências, decidiu-se apresentar aos 
professores e demais funcionários da Escola Estadual Monteiro Lobato, uma oficina para oferecer 
subsídios teóricos necessários à elaboração de portfólios didáticos dos meios de comunicação como 
uma estratégia metodológica para a abordagem de conteúdos de Ciências num enfoque C-T-S. 
 

 
Objetivos 

 
 
Objetivo geral 
 

-Fornecer subsídios teóricos e metodológicos de abordagem de conteúdos num enfoque C-
C-T-S. 

 
Objetivos específicos 
 

-Caracterizar o movimento C-T-S. 
-Apresentar a modalidade de portfólio didático dos meios de comunicação como uma 

possibilidade de abordagem C-T-S.  
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Metodologia 
 
Essa experiência pedagógica foi aplicada na Escola Estadual Monteiro Lobato, no município 

de Ponta Grossa- PR, como projeto de implementação do projeto PDE, utilizando-se uma 
metodologia qualitativa, de natureza interpretativa, com observação participante. A coleta de dados 
deu-se por meio de respostas orais e escritas, por parte dos participantes, às questões previamente 
elaboradas pelo professor, nas dúvidas e argumentações levantadas nos debates e no júri simulado. 

Num primeiro momento, foi elaborada uma unidade didática como produto do programa 
PDE. Optou-se por trabalhar a unidade didática na forma de uma oficina com carga horária de 40 
horas, sendo 16 horas presenciais e 24 horas à distância, como um subprojeto de um projeto 
extensão do departamento de Biologia Geral intitulado “Formação Docente: experiências e relatos”. 

Após a organização da unidade didática, a mesma foi apresentada à Direção, Equipe 
Pedagógica, professores e funcionários da referida escola para autorização de implementação. 

Em seguida, houve o período destinado às inscrições e, finalmente a oficina teve seu início 
em março de 2013, dividida em 8 encontros da seguinte forma: 

• 1º encontro: 2 horas presenciais e 2 horas à distância. Nesse encontro realizou-se uma 
dinâmica de apresentação dos participantes para identificação do perfil e das expectativas dos 
mesmos em relação à oficina. Nessa ocasião também foi apresentada a sistemática da oficina, 
definição e caracterização do movimento C-T-S e sua relevância no contexto escolar. Ainda foi 
proposto a realização de duas atividades interligadas: leitura e discussão do artigo “Você pode ser 
imortal” (CINQUEPALMI, 2010), publicado na revista Super-Interessante.  

• 2º encontro: 2 horas presenciais e 4 horas à distância. Utilizando-se de dados da leitura e 
discussão do encontro anterior, realizou-se um júri simulado sobre a questão da Imortalidade com a 
posterior elaboração de mapas conceituais sobre o imbricamento da Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. 

• 3º encontro: 2 horas presenciais. Essa reunião teve seu início com a apresentação e 
discussão dos mapas conceituais elaborados no encontro antecedente. À seguir, procedeu-se a 
leitura do artigo da revista Super-interessante “Você pode ser imortal” para a discussão de questões 
relacionadas aos prós e contras da imortalidade, previamente elaboradas pelo professor. 

 
Figura 1 – Foto do 3º encontro 

 
Atividade: Leitura do artigo “Você pode ser imortal”. 
Fonte: autoria própria 
 

• 4º encontro: 2 horas presenciais. Nesse momento, foi apresentado aos professores os 
fundamentos básicos do movimento C-T-S e a caracterização dos portfólios didáticos dos meios de 
comunicação como uma possibilidade de abordagem de conteúdos num enfoque C-T-S. Depois 
dessa apresentação, foi lido e discutido o artigo “Utilizando portfólio didático como estratégia de 
ensino de Biologia numa perspectiva CTS” (ZANOTTO et al, 2010).  

• 5º encontro: 2 horas presenciais e 8 horas à distância. Nesse momento, os participantes 
receberam orientações de como elaborar portfólios e iniciaram a elaboração individual de seus 
portfólios, salientando que cada um escolheu o tema desejado, dentro de sua área de atuação. 
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Figura 2 – Foto do 5º encontro 

 
Atividade: Elaboração dos portfólios didáticos 
Fonte: autoria própria  

 
 
• 6º encontro: 2 horas presenciais e 8 horas à distância. Período ainda destinado à 

elaboração dos portfólios. 
• 7º encontro: 2 horas presenciais e 2 horas à distância: Esse encontro ainda não ocorreu e 

destina-se a apresentação dos portfólios confeccionados, entrega da unidade didática e elaboração 
de novos mapas conceituais. 

• 8º encontro: 2 horas presenciais: Encontro destinado à apresentação dos novos mapas 
conceituais e avaliação da oficina, o qual deverá ocorrer em início de maio. 

 
 

Resultados 
 
Como resultados dos encontros realizados até o momento pode-se relatar que a oficina está 

atingindo os objetivos propostos. 
Já no primeiro encontro, todos os participantes foram unânimes em afirmar que acharam 

extremamente válido o curso, uma vez que, vive-se numa sociedade em que não é possível 
dissociar-se dos avanços científicos e tecnológicos e que todos esperavam aprender mais sobre o 
tema C-T-S e isso se efetivou desde o início. 

A metodologia adotada permitiu o aprendizado gradual dos conceitos, oportunizando 
momentos de reflexão e discussão de uma forma bem diferente da tradicional, bastante motivadora, 
utilizando-se das informações científicas veiculadas pela mídia (MARULANDA; JARAMILLO; 
RESTREPO, 2008). 

Até o momento realizaram-se 6 encontros e analisando-se os comentários, as opiniões em 
debates e júri simulado, bem como a produção dos mapas conceituais e dos portfólios percebeu-se 
que as opiniões são bem divergentes com relação ao tema abordado, porém convergente quanto à 
necessidade emergente da importância da instrumentalização de profissionais da educação na 
abordagem dos conteúdos num enfoque C-T-S, especialmente os conteúdos de Ciências. 

 Um feedback geral do júri simulado sobre o artigo “Você pode ser imortal”, da revista Super-
interessante apresentou dados e opiniões bastante divergentes. De um lado, aqueles a favor de se 
viver para sempre; de outro, aqueles totalmente contrários a essa ideia. Pode-se observar esse fato, 
na análise, por exemplo, de uma das questões discutidas: “Você gostaria de ser imortal? “Quais  
seriam os pontos positivos e negativos?  Um dos participantes respondeu: “... De jeito nenhum, pra 
mim só tem aspecto negativo porque na minha concepção tem que existir esse ciclo natural de vida e 
morte”...; Outro participante respondeu: ...”Eu queria, acho que seria muito interessante, vejam 
quanta coisa a gente poderia fazer, sem essa correria, poderia ter mais de uma carreira profissional, 
viver com saúde”... 

No júri simulado, a imortalidade venceu, ou seja, os argumentos a favor dela foram 
melhores, apesar de todas as questões éticas, políticas, sociais e econômicas que envolvem tal tema. 
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Durante todos os encontros, foi possível detectar na fala dos participantes que, haveria 
muito mais problemas éticos, sociais, políticos e econômicos caso a imortalidade se tornasse algo 
real e possível. 

Enfim, trabalhar com a modalidade de portfólio didático dos meios de comunicação permitiu 
aos participantes uma reflexão crítica referente às consequências do avanço científico e tecnológico e 
suas imbricações éticas com a sociedade e de acordo com autores como Aikenhead (1994), Mortimer 
e Santos (2002), essa reflexão é de fundamental importância para a formação de cidadãos capazes 
de transformar a realidade em que estão inseridos. 

 
Conclusões 

 
Considerando a influência que a mídia exerce sobre a vida das pessoas na sociedade 
contemporânea, essa modalidade de implementação de trabalho num enfoque C-T-S mostrou-se 
bastante eficiente, principalmente pela facilidade de se encontrar material e para demonstrar que é 
possível a divulgação em massa da ciência com a utilização das informações científicas e 
tecnológicas que circulam na mídia. Como afirma Fourez (1995) não se trata de mostrar as 
maravilhas da ciência, como a mídia faz, mas de disponibilizar as representações que permitam ao 
cidadão agir, tomar decisão e compreender o que está implícito em termos de malefício ou benefício 
por trás de cada descoberta científica e tecnológica.  
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