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Cara colega professora e caro colega professor, 

 

 A proposta aqui apresentada é fruto de um trabalho coletivo realizado na 

pesquisa de dissertação de mestrado em Ensino de Ciências do Programa de Pós-

Graduação do Ensino de Ciências da Universidade de Brasília. As várias mãos que 

contribuíram nesta proposta foram professores e professoras da Faculdade UnB 

Planaltina, que atuam nas Licenciaturas em Ciências Naturais e Educação do 

Campo. 

 Construímos a proposta com a intencionalidade de contribuir com o Ensino de 

Ciências da Educação do Campo, e com a superação de um ensino fragmentado e 

aquém da realidade. Desse modo, a formação interdisciplinar na Licenciatura em 

Ciências Naturais e a monitoria na Licenciatura em Educação do Campo foram 

experiências determinantes para suscitar a problemática da pesquisa. Também 

motivou esse trabalho a reflexão sobre o Ensino de Ciências que é promovido nas 

escolas e quais as formas de abordá-lo na realidade do campo, trazendo para o 

chão da escola os conhecimentos científicos historicamente construídos pela 

humanidade de maneira mais humana, com vistas a uma formação para além do 

conteúdo, ou seja, uma formação cidadã. 

 As propostas da Educação do Campo para a sociedade brasileira, na direção 

de fortalecer o campo, não só como um lugar de produção de bens materiais, 

todavia de produção e reprodução da vida, onde se constrói saberes, sensibilizou-

me no sentido de tornar ainda mais democrático o acesso ao conhecimento de 

forma menos propedêutica e fragmentada aos camponeses, que já convivem com o 

histórico de reprodução de um ensino urbano inaplicável à dinâmica e à realidade do 

campo. 

 A superação entre a distância da teoria e da prática é, além de uma 

necessidade, um ideal da Educação do Campo. Superar a visão simplista e ingênua 

como a ciência foi apresentada aos estudantes através de um modelo tradicional de 

ensino, pautada num modelo ideológico de educação dominadora e subordinante. 

Este quadro é construído também por elementos condicionantes como é o caso do 

livro didático que, na maioria das vezes, é o único material de consulta e orientação 

do professor do campo e também em outras realidades da cidade, visto que a vida 

no campo nos livros didáticos aparece com sentido pejorativo, depreciativo e com 
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juízo de valor em detrimento da vida urbana (SILVA, 2011). Esses livros vão para o 

campo e reproduzem um sistema, uma visão de mundo e de educação que não se 

aplica à dinâmica, a produção da vida e dos saberes dos camponeses.  
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 Introdução 

 

 Não é possível permanecer perpetuando uma “forma” de compreender, 

ensinar e aprender Ciências no modelo tradicional e capitalista. Os estudantes 

precisam participar das importantes discussões sobre o desenvolvimento científico e 

tecnológico em que estão imersos. Santos e Mortimer (2002) sugerem que a não 

exploração das dimensões sociais no Ensino de Ciências  alimentam os interesses 

sociais e econômicos, o sistema vigente regido pelo capitalismo e seus sujeitos. O 

valor de um ensino pela abordagem CTS é essencial para a formação de sujeitos 

com potencial para ter habilidades, atitudes, cidadania crítica e compreensão das 

relações entre o conhecimento aprendido e a vida. 

 Para esta proposição, a abordagem da Ciência, Tecnologia e Sociedade – 

CTS para o Ensino de Ciências, configura-se como uma contribuição na constituição 

da área de Ciências na Educação do Campo.  A abordagem CTS, tal como 

apontada por Santos e Mortimer (2002), tem um caráter relacional, que evidencia as 

diferentes dimensões do conhecimento, as interações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, e é imprescindível à construção de um pensamento crítico do 

desenvolvimento científico, das aplicações tecnológicas e seu impacto social.  

 Para o Ensino de Ciências pela abordagem CTS é coerente a  relação com os 

pressupostos da abordagem temática freireana.  É possível afirmar que a 

abordagem temática favorece  uma leitura mais contextualizada e crítica da 

realidade brasileira para a abordagem CTS. As ideias freireanas ressoam com as 

ideias desta abordagem e podem situar melhor os projetos de educação 

emancipatória e autônoma. Strieder (2008) acredita que a articulação entre Freire e 

CTS representa uma possibilidade de atualização do movimento CTS para o 

contexto educacional brasileiro. Para ela, é a base formativa para se compreender 

criticamente, intervir socialmente em questões da realidade, no que se refere ao 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

 A perspectiva de atualizar CTS por meio de abordagem temática requer o 

conhecimento claro dos pressupostos freireanos. A investigação temática é 

detalhadamente apresentada por Freire no terceiro capítulo do livro Pedagogia do 

Oprimido (FREIRE, 1987). O autor afirma que o diálogo é fundamental para a 

proposição de uma educação libertadora e transformadora. Para ele, não há 
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educação sem comunicação que por sua vez é baseado no diálogo implicado no 

pensar crítico: “sem ele, não há comunicação e sem esta não há verdadeira 

educação.” (p.44).  

 Os princípios dos temas geradores (DELIZOICOV et alii, 2009) tem por 

pontos principais a totalidade e abrangência da realidade, o rompimento com o 

senso comum no sentido de nível de conhecimento, a centralidade do diálogo. Por 

outro lado, esses pontos também exigem do educador além de uma postura crítica, 

uma problematização constante, um certo distanciamento, o estar na ação se 

observando e criticando. A este principio se atrela a questão da participação, 

coletividade e disposição do educador.  Esta forma de abordagem também propõe 

que haja uma ampliação no uso de materiais instrucionais, onde cada material 

adquire função somente após estar claro seu papel em cada momento ao ser 

utilizado. 

 As bases de ambos, tanto do enfoque CTS quanto da abordagem temática 

freireana, procuram uma formação cidadã avançando na superação do ensino sem 

vínculo com a realidade, que causa profundo desinteresse e uma propagação de 

ensinar meramente pelo propósito de repassar conteúdos que se considera ser 

importantes. 

 A escola do campo se dá no enfrentamento da ciência constituída nos moldes 

do capitalismo, avançando contra a neutralidade do conhecimento científico 

construído pela humanidade, ela deve estabelecer um diálogo com a realidade dos 

camponeses tentando propor soluções para os problemas cotidianos que tentam 

superar a lógica do sistema capitalista (MOLINA e SÁ, 2012). 

 As dimensões pedagógicas da educação do campo, com suas raízes no 

campo, no projeto de campo, na educação popular e intrinsecamente relacionada à 

dinâmica dos movimentos sociais do campo, retoma matrizes da educação. Estas 

matrizes são a emancipação, a libertação, a humanização e a formação do sujeitos 

(BARBOSA, 2012). 

 O modo como o campo se dinamiza está totalmente relacionado com o modo 

de produção da vida material dos seus sujeitos, a produção de alimentos, a relação 

com a natureza e os impactos do capitalismo em todas as áreas da vida camponesa, 

o desenvolvimento tecnológico e sua relevância efetiva, impactos e consequências. 

Toda a escola, a vida dos sujeitos que estão nela e ao redor dela são diretamente 

influenciados pela maneira como se dá a relação do trabalho, produção e 
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reprodução da vida.  Definiu-se então que o tema "agriculturas" seria o tema para a 

construção dos conceitos da rede temática 

 O trabalho de dissertação de onde surgiu esta proposta, teve como 

características norteadoras os pressupostos da primeira etapa freireana de 

investigação temática Freire (1987). Foram realizadas duas atividades para 

compreensão da realidade: i) realização de  visitas a comunidades camponesas e ii) 

participação de seminários de estágio com estudantes da Licenciatura em Educação 

do Campo da Faculdade UnB de Planaltina . A partir deste estudo seguiu-se a 

construção dos conceitos em  2 etapas: workshop 1 com participação de docentes 

das Ciências Naturais; reuniões individuais com os docentes participantes; workshop 

2 para avaliação da rede temática elaborada coletivamente e do processo de sua 

construção. Freire (1987) propõe um processo de investigação temática em 

momentos bem distintos, todavia, esta proposta foi inspirada neste referencial, 

todavia não seguiu os passos delimitados pelo autor. 

 Em princípio foram convidados por e-mail e pessoalmente dez professores 

que atuam na Licenciatura em Ciências Naturais e na Licenciatura em Educação do 

Campo, escolhidos por afinidade com a temática e disposição para o diálogo. Sete 

responderam ao e-mail e participaram do primeiro workshop. É importante registrar 

que os professores em sua maioria não tinham contato com os pressupostos 

freireanos, abordagem CTS  e com a Educação do Campo. No workshop, foi 

intencional preparar a primeira parte para uma ambientação resumida e só assim 

avançar na proposta de trabalho prático. 

 Desse primeiro workshop surgiu a rede: 
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Figura 1 - Componentes da rede de conceitos 

 Após o primeiro rascunho de construção coletiva, foram realizadas reuniões 

individuais. Para esta reunião foram preparadas antecipadamente dois modelos da 

rede temática, e os componentes da rede e o entendimento a respeito de cada um 

deles. A rede foi reconstruída para favorecer a percepção de que os modos de 

produção eram o foco central e os demais componentes estavam diretamente 

ligados a ele 

 Apresentar conteúdos que tenham ligações diretas à realidade do estudante 

tem mais sentido e torna-se um conhecimento para entendê-la. Apontando também 

para o problema do ensino ser desvinculado, desconexo e enciclopédico, 

perpetuando uma ingênua compreensão da Ciência. Daí surgiu então um novo 

desenho ao entendimento da interligação entre os componentes da rede na tentativa 

de expressar o caráter complexo construído no coletivo de professores. Esta figura 

também está embasada nos conceitos de cada componente que foi construída no 

coletivo do segundo workshop. Os conceitos estão todos interligados, quanto ao uso 

da rede, pode ser iniciado de qualquer um dos componentes. 
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 As tabelas que se seguem são o resultado das reflexões e, em princípio, não 

foram organizadas visando o nível de aprofundamento, tratamento que ficará sob a 

responsabilidade do professor por meio do conhecimento que tem da turma e seu 

desenvolvimento. Para tanto, esta proposta não se esgota e não é limitada só por 

estes conteúdos, todavia seu caráter é de trabalho inacabado no sentido de ser uma 

construção contínua e aplicável à realidade que se propõe. Da mesma forma, não há 

uma ordem a ser seguida ou prioridade em termos dos componentes temáticos que 

compõem a rede. Neste sentido, a rede tem potencial para ser utilizado em todos os 

níveis, desde as séries iniciais da Educação Básica no Campo ao Ensino Superior 

onde já se trabalha com formação por área do conhecimento.  

 Os conceitos grifados em vermelho são os que se repetem nos componentes 

e foram considerados como possíveis ligações e possibilidades dentro da rede. 

 

Figura 2 - Componentes interligados 
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Componente da Rede Temática Água 

ÁGUA 

 Importância da água para sociedade 

 AS FONTES DE ÁGUA E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: Nascentes, rios, 
lagos, mares, lençol freático 

 Água Como fonte de vida e energia 

 MATÉRIA: Propriedades físicas e químicas da matéria; Estados físicos 
da matéria; Mudanças de estados físicos; CICLO da água; 

 H2O NOS SERES VIVOS e no ambiente  

 H2O COMO RECURSO FINITO 

 H2O NOS PROCESSOS:Industriais, agrícolas  

 PEGADA HÍDRICA 

 Água Como fonte de vida e energia 

 Comportamento anômalo da água; Calor específico (Água como 
regulador térmico) 

 Misturas e soluções 

 DENSIDADE  

 GRANDEZAS ESCALARES, UNIDADES E SIMBOLOGIAS (massa e 
volume) 

 PRESSÃO: Conceito de pressão em sistemas químicos; Pressão no 
interior de um líquido 

 GRANDEZAS VETORIAS 

 MOVIMENTO da água: RETILÍNEO UNIFORME, RETILÍNEO 
UNIFORMEMENTE VARIADO, queda livre 

 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA 

 AS LEIS DE NEWTON 

 HIDROSTÁTICA 

 BIOMAS, ecossistemas e suas relações hídricas 

 LIMITES DE TOLERÂNCIA (ADAPTAÇÃO) 

 ÁGUA , CÉLULA (procariotos e eucariotos) e tecidos 

 Relação ÁGUA, solo, PLANTA, atmosfera 
 
Tabela 1 - Componente da Rede Temática Água  

 

  

COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: ENERGIA 
ENERGIA 

 FLUXO DE ENERGIA NAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 

 CICLOS BIOGEOQUÍMICOS E AGRICULTURA 
 

 MEIO AMBIENTE E ENERGIA 
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 Obtenção e FLUXO DE ENERGIA NOS SERES VIVOS  

 FLUXO DE ENERGIA NOS ECOSSISTEMAS, CADEIA E TEIA ALIMENTAR 
e FOTOSSÍNTESE 

 MEIO AMBIENTE: Recursos naturais / Combustíveis fósseis 

 RESPIRAÇÃO (IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA): BALANÇO ENERGÉTICO; 

 AERÓBICA; ANAERÓBICA; FOTOSSÍNTESE (IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA; 
O2- 

 IMPORTÂNCIA PARA VIDA NA TERRA) 

 ENERGIA QUÍMICA DOS ALIMENTOS: Proteínas, carboidratos, lipídios, 
vitaminas e sais minerais 

 Pirâmide alimentar 

 REAÇÕES QUÍMICAS 

 EQUILÍBRIO QUÍMICO 

 GRANDEZAS VETORIAIS 

 Energia e MOVIMENTO  

 AS LEIS DE NEWTON 

 tipos DE ENERGIA e suas transformações 

 FONTES DE ENERGIA 

 Conservação de energia 

 Trabalho de uma força 

 Potência 

 Rendimento  

Tabela 1 - Componente da Rede Temática Energia  
 

 

COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: CONSUMO 
CONSUMO 

 FACILIDADE DE PRODUÇÃO E ACESO AOS PRODUTOS (principalmente 
pela tecnologia e o avanço dos meios de comunicação  

 Lixo como fonte de energia 
 Limites dos recursos energéticos e consumo 

 PUBLICIDADE, PROPAGANDA, MARKETING, E MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO E MÍDIAS 

 GRANDES EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO E SUA INFLUENCIA 
MUNDIAL 

 CONSUMISMO  

 ALIMENTOS: Produtos da agricultura: DE onde vem os alimentos que eu 
como? 

 ALIMENTAÇÃO PADRONIZADA 

 ALIMENTAÇÃO E OS HÁBITOS DE CONSUMO 
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 Gasto energético na produção de diferentes alimentos 

 Custo energético do transporte de alimentos 

 DEGRADAÇÃO AMBIENTAL: Modificação do meio natural para produção 
de alimentos e insumos 

 AGROTÓXICOS 

 CICLO DO CARBONO: Agrotóxicos e produtos orgânicos; Recursos 
naturais / Combustíveis fósseis 

 SOLOS 

 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS O CONCEITO DE ÁGUA VIRTUAL 

 GRANDEZAS ESCALARES 

 Rendimento de máquinas térmicas 

 Cálculo de vazão 

 Consumo elétrico 

 Trabalho realizado por uma força 

 Potência mecânica e Elétrica 

 Desenvolvimento de motores a combustão menos poluentes e mais 
econômicos 

Tabela 3 - Componente da Rede Temática Consumo 
 

 

COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: MODOS DE PRODUÇÃO 
MODOS DE PRODUÇÃO 

 DIFERENTES MODOS DE PRODUÇÃO: Técnicas  

 DIFERENTES FORMASDE AGRICULTURA 

 Eficiência do gasto de energia em diferentes modos de produção  

 TRANSGÊNICOS: OGM  

 Gene, hereditariedade, cromossomos, DNA, RNA, mutação, híbridos 

 DOMESTICAÇÃO: SELEÇÃO ARTIFICIAL; POPULAÇÃO; ALELO, DNA; 

 VARIABILIDADE GENÉTICA 

 CONCEITO DE ESPÉCIE 

 SELEÇÃO NATURAL (EVOLUÇÃO) 

 ENGENHARIA GENÉTICA 

 MANUTENÇÃO DA AGROBIODIVERSIDADE 

 MEIO AMBIENTE: Recursos naturais / Combustíveis fósseis; Reação de 
Combustão; Poluição; Lixo / resíduos 

 CICLO DO CARBONO 

 Transporte  

 Máquinas térmicas 

 Ciclo de Carnout 
 Potencial elétrico 
 Corrente elétrica 
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 Resistência elétrica 

 Modelos de geradores elétricos 

 Circuitos elétricos 

 Campo magnético 

 Indução eletromagnética 

 TECNOLOGIA  

 USO DE ENERGIA 

Tabela 2- Componente da Rede Temática Modos de Produção  
 

 

COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: SISTEMAS ECOLÓGICOS 
SISTEMAS ECOLÓGICOS 

 DIFERENTES FORMAS DE AGRICULTURA E SUA INFLUÊNCIA NOS 
SISTEMAS ECOLÓGICOS 

 O uso de agrotóxicos 
 

 SISTEMAS, ECOSSISTEMAS, AGROECOSSISTEMAS 

 ORIGEM DA VIDA: Composição química do planeta para surgimento da 
vida 

 EQUILÍBRIO QUÍMICO 

 Propriedades ondulatórias do som 

 Frequência, altura e espectro sonoro 
 FLUXO DE ENERGIA 
 RELAÇÕES ECOLÓGICAS 

 DINÂMICA DE POPULAÇÕES (discussões como taxa de natalidade e 

 mortalidade  

 Conservação de energia 

 Temperatura, pressão, umidade e sua relação com a vida 

 SISTEMAS, ECOSSISTEMAS, AGROECOSSISTEMAS 
 Usinas hidrelétricas 

 Usinas térmicas 

 Usinas atômicas 

 POLUIÇÃO SONORA 

 INDUSTRIA 

 Sistemas eletrônicos que controlam emissão de gases 

 poluentes – injeção eletrônica de combustível dos automóveis e 
motocicletas 

 Controles para amenizar o aquecimento global 

 Conservação de energia 

Tabela 3 - Componente da Rede Temática Sistemas Ecológicos  
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COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

 

 RADIOQUÍMICA; tratamento de doenças por meio de elementos 
radioativos 

 O uso do laser em cirurgias 
 ÓTICA: Lentes esféricas –aplicação em óculos; Como se dá a visão do 

olho humano – formação de imagens; Instrumentos óticos 
 MÁQUINAS TÉRMICAS: Refrigeradores – geladeiras;  Ar 

 condicionado; Chuveiro elétrico 

 FÍSICA MODERNA 

 Tratamentos e prevenções de doenças por meio de substâncias e 

 equipamentos: raios x e aparelhos de ressonância magnética 
 

 Influência das ondas eletromagnéticas sobre os seres vivos 

 POLUIÇÃO  

 DIFERENTES AGROECOSSISTEMAS E SAÚDE HUMANA 

 ATMOSFERA 

 ÁGUA 

 Termodinâmica e conforto térmico 

 Umidade relativa 

 HIGIENE PESSOAL 

 SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL 

 ALIMENTOS: Constituição química dos alimentos; Cadeia alimentar; 
Pirâmide alimentar; Hábitos alimentares 

Tabela 4 - Componente da Rede Temática Saúde e Qualidade de Vida  

 

COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: TECNOLOGIAS 
TECNOLOGIAS 

 RECURSOS RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS 

 Radiação solar e produção de alimentos 

 Compostagem 

 INFORMÁTICA NO CAMPO 

 ENERGIA LIMPA: Solar; Eólica; Turbinas hidráulicas 

 Bombeamento de água 

 MATÉRIA: Mudanças de estados físicos 

 REAÇÕES QUÍMICAS: Resíduos Químicos 

 TECNOLOGIA QUÍMICA: Nanotecnologia  

 Formas de geração de energia elétrica 

 aerodinâmica  
 Eletromagnetismo: (Ondas eletromagnéticas; Efeito 

fotoelétrico;Semicondutores;Efeito Doppler;Teoria atômica: Raios x e 
aparelhos de ressonância magnética 

 BIOTECNOLOGIA 
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 MELHORAMENTO GENÉTICO 

 Máquinas térmicas; Ciclo de Carnout 

 Sistema de injeção eletrônica em veículos 

 Telecomunicações: transmissão e recepção de dados, criação do 
telefone e celulares, internet 

 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

Tabela 7 - Componente da Rede Temática Tecnologias  
 

 

COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: HISTÓRIA E DINÂMICA SOCIAL 
HISTÓRIA E DINÂMICA SOCIAL 

 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 História da ciência 

 Impactos sociais da ciência e da tecnologia 

 A descoberta da eletricidade 
 COMBUSTÍVEIS   
  
 Meios de Transporte 

 TECNOLOGIA 

 Nanotecnologia  

 Catalisadores  

 Reciclagem  

 A nanotecnologia como forma de melhorar os meios de 

 comunicação 

 Estudos climáticos como forma de prevenção e diagnósticos e 

 áreas vulneráveis 

 ATUAL SITUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO MUNDO 

 HISTÓRIA DA AGRICULTURA 

 MODERNIZAÇÃO DO CAMPO 

 REVOLUÇÃO VERDE 

 Agrotóxicos  

 O uso da tecnologia química na evolução da agricultura 

 Agricultura orgânica e hidropônica 

 EVOLUÇÃO HUMANA 

 Produção E Produtividade 

 Fontes de energia 

Tabela 8 - Componente da Rede Temática  História e Dinâmica Social com categorias 

  

 

 Logo abaixo está o quadro das ementas dos componentes da rede, elas 

foram construídas também pelo coletivo de professores. 
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COMPONENTES DA REDE TEMÁTICA ‘AGRICULTURAS’ 

• Água: As características químicas, físicas e biológicas do recurso 
vital que está presente nos modos de produção e relaciona-se 
diretamente com as fontes/formas de energia e o consumo. 

• Energia: Essencial para compreender os processos na natureza, 
por meio de suas variações e transformações, da qual os modos 
de produção e as tecnologias  são dependentes.  

• Consumo: processos sócio-históricos de seleção e uso de bens e 
serviços dos ecossistemas para satisfação de necessidades 
humanas; equilíbrio e desequilíbrio entre disponibilidade e 
consumo. 

• Modos de produção: distintas formas de produção vegetal e animal 
(p. ex. agricultura tradicional, mecanizada, agroecológica, 
extrativista), suas relações e implicações nos sistemas ecológicos 
e na dinâmica social. 

• Tecnologia: Aplicação de conhecimentos tradicionais e científicos 
que influenciam os modos de produção. 

• Sistemas Ecológicos: Biodiversidade, interações, estrutura trófica, 
fluxos de energia, ciclos da matéria e alterações sofridas em 
decorrência dos modos de produção que se relacionam à saúde e 
qualidade de vida.  

• Saúde e qualidade de vida: A relativa harmonia entre o indivíduo e 
seu ambiente, dentro de um contexto histórico e social. 

• História e dinâmica social: Os fatores sociais, econômicos e 
políticos que influenciam as sociedades ao longo do tempo, que 
por sua vez influenciam e são influenciados pela Ciência e a 
tecnologia.  

 

 Para a rede temática, foi uma opção não apontar níveis de aprofundamento 

ou níveis de complexidade, cabendo ao professor utilizar da maneira mais adequada 

ao desenvolvimento de seus estudantes. 

 Inicialmente como já mencionado, deve-se partir do conhecimento da 

realidade, da turma e em que medida o professor sente-se seguro num trabalho a 

partir de temas. Por conseguinte, pode-se dar início ao estudo por qualquer um dos 

componentes, tendo em vista suas inter-relações. Além disso, os conteúdos 

destacados em vermelho são conteúdos presentes em mais de um componente, 

apontando para seu caráter relacional e complementar ao entendimento da 

complexidade do tema central.  

 A rede construída não é um fim em si mesma, são potenciais currículos 

construídos sob o enfoque CTS que pode auxiliar na formação cidadã . As práticas 

de cada professor devem ser pautadas nos pressupostos CTS para que essa 

proposta possa ter sentido, não basta ter um currículo reconfigurado sem haver 

reflexões teóricas e epistemológicas. 
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Possibilidades de uso 

  

 A professora e o professor podem dar início ao seu percurso por qualquer um 

dos componentes. Oferecemos um exemplo: 

 

Modalidade de Ensino: Fundamental 9º ano 

 

 

Aqui iniciamos o percurso pelo componente ÁGUA em seguida para MODOS DE 

PRODUÇÃO, HISTÓRIA E DINÂMICA SOCIAL, SISTEMAS ECOLÓGICOS, 

ENERGIA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, CONSUMO TECNOLOGIAS 

respectivamente. Mas o percurso pode e deve atender ao processo pedagógico 

estabelecido entre o educador e seus educandos, estando sujeito às modificações 

que se façam necessárias. 

 Esperamos que o material seja útil e que ele seja uma fonte de inspiração e 

ponto de partida para diversas possibilidades do ensino de ciências nas escolas do 

campo.  
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