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Este trabalho pretende apresentar as contribuições de John Michael Ziman (1925-2005), físico,
matemático, epistemólogo e humanista sobre uma educação interdisciplinar em (CTS). Ziman,
defende uma educação sob o enfoque de ciência, tecnologia e sociedade (CTS) com a
finalidade de primar por um ensino sobre ciências em seu contexto social de modo
interdisciplinar. Em suas obras preocupou-se pela forma como a ciência seria feita, bem como
seus impactos para a sociedade. Também demonstrou como seriam produzidas e justificadas
as relações sociais na ciência. Durante sua vida acadêmica John Ziman debruçou-se sobre o
estudo dos aspectos que incidiam sobre o fazer científico e como reverberariam na sociedade.
As pesquisas e publicações corroboraram com a tríade (CTS) Ciência, Tecnologia e Sociedade,
que se instalaram na Europa e nos Estados Unidos e teve início entre os anos 60 e 70
(SOARES, 2020). Sua obra Teaching and Learning about Science and Society (1980) foi de
grande relevância para os estudos Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS), uma vez que busca
uma nova função para a educação científica, que seria levar para os discentes um senso crítico
em relação a C&T, seus impactos na sociedade e no meio ambiente (STRIEDER, 2008 apud
AIKENHEAD, 2003). Para o autor o (CTS) sofreu e sofrerá mudanças ao longo do tempo,
devido aos ajustes experimentados pela metodologia de pesquisa, desenvolvidos por meio da
cultura local e/ou mundial e pela percepção de seus defensores O autor destaca que cada país
tem sua própria história associada a sua realidade, o que faz com que as relações entre ciência
e sociedade assumam diferentes características.
Seguindo as idéias de Ziman em relação a uma educação (CTS), na tentativa de buscar uma
melhor relação entre ciência tecnologia e sociedade, deve-se melhorar não apenas a educação
científica, mas a sociedade em geral, pois na medida em que o conhecimento científico evolui,
torna-se mais complexo e especializado, surge a necessidade de esclarecer ambos, os
cientistas ( ao se tornarem eticamente mais sensíveis) e a sociedade ( ao entender a prática
científica; as consequências de seu bom e mau uso, como também participar da política
científica) assim estabelecendo um diálogo entre eles (REIS, 2010).
Ziman ressalta que, no processo ensino-aprendizagem, a ciência “válida” é levada aos
estudantes de maneira desconectada do mundo que os cerca. Contudo, na perspectiva CTS,
ambos estão intrinsicamente ligados em várias vertentes, os aspectos científicos e tecnológicos
ganham relevância social devido ao constante uso de suas aplicações e seus impactos sociais.
A necessidade básica da educação em ciências é abordar a ciência, a tecnologia e a sociedade,
e as várias maneiras que elas interagem entre si (ZIMAN, 1980).
O CTS tem o objetivo de criar e fomentar o incentivo às práticas educativas inovadoras e
flexíveis, que venham integrar os descobrimentos de C&T, e os articulem com a vida cotidiana,

além de incorporar atividades lúdicas que favoreçam o desenvolvimento de uma autoestima, e
despertar uma posição ativa em relação à Ciência e Tecnologia (SANTOS et al., 2010).
Ziman (1980) elucida que os objetivos do processo de ensino-aprendizagem nos moldes
(CTS) visam promover o interesse do estudante em consonância à ciência com aspectos
tecnológicos e sociais, debater as relações relacionadas ao uso da ciência e tecnologia – C&T,
como também adquirir uma compreensão da natureza da ciência e do conhecimento científico,
alfabetizar científica e tecnologicamente a sociedade, e desenvolver o pensamento crítico e
intelectual (SANTOS et al, 2010).
As práticas de ensino a partir da didática da corrente (CTS) são embasadas em uma
modalidade pedagógica na qual os professores têm a possibilidade de desenvolver temáticas
sociais que levem ao debate e à reflexão sobre as consequências sociais dos avanços
científicos e tecnológicos. Para isso, podem utilizar ferramentas tecnológicas, programas e
aplicativos de ensino criando diversas estratégias como, por exemplo, as baseadas no currículo
(CTS), e assim professores e alunos passam a descobrir, a pesquisar juntos, a construir e/ou
produzir o conhecimento científico (SAVIANI,1988).
Este trabalho, por meio de uma pesquisa bibliográfica, apresentará as contribuições de
uma educação interdisciplinar sobre a égide da ciência, tecnologia e sociedade (CTS) tendo a
obra Teaching and learning about science and society (1980) como suporte teórico a fim de
externar um novo olhar sobre o processo de ensino-aprendizagem e ponderar as principais
características da tríade CTS sobre a educação.
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