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Vertente CTS
Paradigma da neutralidade científica:

+Ciência = +Tecnologia = +riqueza = + bem estar social

Quebra do Paradigma:Quebra do Paradigma:

Silent Spring (Primavera Silenciosa)

No período pós Segunda Guerra Mundial (SANTOS
questionar as consequências dos avanços tecnológicos
influenciando uma reflexão no currículo de ciências

social

(SANTOS e MORTIMER, 2002) começou a se
tecnológicos e científicos na humanidade

ciências em diversos países.



Uma proposta curricular de integração entre: 

Ciência

Tecnologia

Uma proposta curricular de integração entre: 

Ciência

Sociedade



Objetivos CTS
Santos e Mortimer (2002) comentam que não
maravilhas que a ciência produz para a sociedade

� questionar;

� agir;

� tomar decisões;

�compreender o que está ao seu redor.

devemos somente apresentar aos estudantes as
sociedade e, sim conscientizar o discente a:



Relação objetivos CTS e Regimento 
EJA 

CTS: relacionar experiências 

escolares com problemas do escolares com problemas do 

cotidiano; incentivar o diálogo (a 

expressão oral); tornar o 

estudante o protagonista da 

aprendizagem- tomada de decisão 

(professsor mediador).

EJA

Relação objetivos CTS e Regimento 

Regimento EJA (RS): valorização Regimento EJA (RS): valorização 

das experiências de vida; 

incentivar o diálogo; mediação dos 

saberes populares e científicos.

EJA



E os conteúdos???
Santos e Schnetzler (1997) caracterizam o
organização dos conceitos, ou seja, relacionar
sociais dos estudantes.

E os conteúdos???
ensino CTS pelo uso de temas sociais para

relacionar os conceitos científicos através dos interesses



São os conteúdos em função do tema ou o tema em 
função de conteúdos disciplinares?

1º) os conteúdos em função do tema: não há
externas à comunidade escolar.

2º) o tema em função dos conteúdos disciplinares
tema. O tema surge para dinamizar, motivar o desenvolvimentotema. O tema surge para dinamizar, motivar o desenvolvimento

São os conteúdos em função do tema ou o tema em 
função de conteúdos disciplinares?

há um currículo definido a priori em instâncias

disciplinares: se tem um currículo definido que antecede o
desenvolvimento de currículos.desenvolvimento de currículos.



E as estratégias???
Para contemplar os objetivos são sugeridos em artigos analisados estratégias de ensino 

SCHNETZLER, 1997; SANTOS e MORTIMER, 2002):

debates;

fóruns; 

atividades em grupo e individual;

pesquisa de campo;pesquisa de campo;

ação comunitária;

redação de cartas para autoridades;

realização de entrevistas com representantes da comunidade;

estudo de caso com problemas reais da sociedade;

solução de problemas;

palestras;

uso de fatos históricos da ciência, da tecnologia e da sociedade;

utilização de materiais audiovisuais;

relatório de dados. 

E as estratégias???
objetivos são sugeridos em artigos analisados estratégias de ensino como (SANTOS e 

comunidade;

sociedade;



Projeto de Ensino – O consumo de 
energia elétrica dentro de casa: um 
enfoque CTS

Foi realizado:

Na Escola Estadual de Ensino Médio Areal;

Na totalidade 9 A, composta por 20 alunos;Na totalidade 9 A, composta por 20 alunos;

No turno da noite. 

O consumo de 
energia elétrica dentro de casa: um 



Primeiro momento 
tema

O tema escolhido foi energia elétrica.

Primeiro momento – escolha do 



Segundo momento

Profissão

O motivo que 

levou o retorno 

dos estudos

Corrente 

elétrica
DDP

Leitura do 

relógio de luz 

medidor 

Segundo momento- questionário
Perspectivas 

para o futuro

Consumo de 

energia 

elétrica

Potência
Análise da 

fatura de luz

Leitura do 

relógio de luz -

medidor 



Constituição do grupo de alunos
Total de entrevistados: 18 alunos

Onde:

�7 eram Adultos Maduros 

�11 eram Jovens Adultos �11 eram Jovens Adultos 

Constituição do grupo de alunos



Objetivo geral do projeto: 
Desenvolver aprendizagens nos alunos sobre os
equipamentos eletrônicos que os mesmos
conscientização sobre o consumo de energia
estudantes em optar por utilizar um equipamentoestudantes em optar por utilizar um equipamento

geral do projeto: 
os conceitos de eletricidade, a partir do estudo de

possuem em suas residências, buscando a
energia elétrica visando a tomada de decisão dos

equipamento ou não usá-lo.equipamento ou não usá-lo.



Conceituais:

Conhecer o contexto histórico da energia elétrica;

Entender o funcionamentos dos equipamentos ;

Sistematizar maneiras de economizar energia elétrica.

Desenvolver conceitos básicos de matemática.

Diferenciar os conceitos de corrente elétrica, diferença de potencial, potência e consumo de 

energia elétrica;

Procedimentais:

Desenvolver a escrita textual;

Analisar os avanços tecnológicos em função da energia elétrica.

Analisar e interpretar textos retirados da internet;Analisar e interpretar textos retirados da internet;

Relacionar os conceitos de corrente elétrica, diferença de potencial, potência e consumo de 

energia elétrica com o equipamento pesquisado;

Analisar o consumo de energia produzido pelos equipamentos elétricos pesquisados.

Analisar os termos encontrados na fatura de luz;

Desenvolver a expressão oral.

Atitudinais: 

Refletir sobre a forma de consumo da energia elétrica;

Que saibam  decidir sobre o uso de equipamentos a partir da tomada de decisão.

Objetivos específicos

Diferenciar os conceitos de corrente elétrica, diferença de potencial, potência e consumo de 

Analisar os avanços tecnológicos em função da energia elétrica.

Relacionar os conceitos de corrente elétrica, diferença de potencial, potência e consumo de 

Analisar o consumo de energia produzido pelos equipamentos elétricos pesquisados.

Que saibam  decidir sobre o uso de equipamentos a partir da tomada de decisão.



Dê volta ao passado, o que mudou da 
infância para os dias de 
Dê volta ao passado, o que mudou da 
infância para os dias de hoje?



Alunos Idade O que eu tinha....

A1 47 Tinha luz de lampião

chuveiro era frio.

A9 21 Televisão, ferro de passar,

rádio, geladeira,rádio, geladeira,

cassete, liquidificador,

chuveiro elétrico.

O que eu tenho hoje

lampião e o Televisão, celular, notebook,

DVD, forno elétrico, geladeira,

som.

passar,

vídeo

Televisão, computador, DVD,

micro-ondas, forno elétrico,vídeo

liquidificador,

micro-ondas, forno elétrico,

geladeira, chuveiro, estufa,

secador, máquina de lavar,

ventilador, celular.



Depoimentos.....
Aluno A1: “Quando eu era criança, morava em
elétrica. O chuveiro era um balde com vários furos
banho”.

Aluno A2: “....eu morava para fora e para carregarAluno A2: “....eu morava para fora e para carregar
cata-vento feito por nós com um dínamo para gerar

Troca de experiências entre os estudantes.

em uma fazenda. Na minha casa não tinha energia
furos e um dispositivo para abrir ele. Aí eu tomava

carregar e ligar o rádio eu e meus irmãos usávamos umcarregar e ligar o rádio eu e meus irmãos usávamos um
gerar energia”.



Escolha de um equipamento elétrico:

Computador

Televisor

Aparelho de 

Som

Celular

Secador de 

cabelo

Ventilador

Videogame Máquina de 

Lavar

Micro-ondas

Aparelho de 

Secador de 

cabelo

Geladeira

Ventilador
Ressonância 

Magnética

Máquina de 

Lavar

Magnética



Pesquisa sobre o equipamento escolhido:

�Parte histórica: como surgiu, como funcionava, qual a tecnologia envolvida;

�Seu funcionamento nos dias atuais, o consumo nos dias atuais;

�Como será no futuro?

Parte histórica: como surgiu, como funcionava, qual a tecnologia envolvida;

Seu funcionamento nos dias atuais, o consumo nos dias atuais;



Motivo da escolha do tema e 
comparação entre os textos escritos 
pelos alunos:

A20: 

Motivo: “Por ser um equipamento que constava na sua lista de aparelhos elétricos”.

1º texto: “O ventilador serve para ventilar o ambiente em que ele estiver.”

2º texto: “....dispositivo mecânico utilizado para converter energia mecânica de rotação em aumento de pressão do ar.....”

A5 e A6: 

Motivo: “Curiosidade, vontade de descobrir o consumo de uma televisão”.

1º texto: “Televisão: é um aparelho, o qual transmite informações, noticiários, entretenimento, a primeira foi em preto e bra
manivela demorava um tempão para funcionar.”

2º texto: “ Televisor ou aparelho de televisão: um aparelho designado para receber e exibir sinais de televisão...... Televis
eletrônico de reprodução de imagens e sons de forma instantânea...... O televisor recebe erroneamente o mesmo nome do sistema

Motivo da escolha do tema e 
comparação entre os textos escritos 

Motivo: “Por ser um equipamento que constava na sua lista de aparelhos elétricos”.

“O ventilador serve para ventilar o ambiente em que ele estiver.”

“....dispositivo mecânico utilizado para converter energia mecânica de rotação em aumento de pressão do ar.....”

Motivo: “Curiosidade, vontade de descobrir o consumo de uma televisão”.

1º texto: “Televisão: é um aparelho, o qual transmite informações, noticiários, entretenimento, a primeira foi em preto e branco, ligada a 

2º texto: “ Televisor ou aparelho de televisão: um aparelho designado para receber e exibir sinais de televisão...... Televisão é um sistema 
eletrônico de reprodução de imagens e sons de forma instantânea...... O televisor recebe erroneamente o mesmo nome do sistema”.



Classificação dos equipamentos 
pesquisados

Resistivos: ferro elétrico

Motores: aparelho de micro-ondas, geladeira, máquina

Área da Comunicação e Informação: Computador,

disco.

Diagnóstico – saúde: ressonância magnética

Classificação dos equipamentos 

máquina de lavar e ventilador

Computador, celular, televisor, aparelho de som, videogame, toca



Análise do consumo de energia elétrica dos equipamento pesquisados e da fatura de energia 
elétrica.
Análise do consumo de energia elétrica dos equipamento pesquisados e da fatura de energia 



A5 e A6: Analisaram o consumo dos televisores de tubo, de plasma e de LED. 

Televisor do futuro: TV 3D.

“Informações: no Brasil a barreira do uso deste equipamento será o imposto. Pois os “Informações: no Brasil a barreira do uso deste equipamento será o imposto. Pois os 
equipamentos são importados.”

A5 e A6: Analisaram o consumo dos televisores de tubo, de plasma e de LED. 

“Informações: no Brasil a barreira do uso deste equipamento será o imposto. Pois os “Informações: no Brasil a barreira do uso deste equipamento será o imposto. Pois os 



Objetivos CTS:

�Alfabetização científica;

�Contextualização;

�Busca de conhecimentos científicos;�Busca de conhecimentos científicos;

�Analisar o consumo de um equipamento e optar em usá

�Identificar e compreender os termos encontrados na fatura de energia elétrica.

Analisar o consumo de um equipamento e optar em usá-lo ou não;

Identificar e compreender os termos encontrados na fatura de energia elétrica.


