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ciência, Tecnologia e sociedade - cts
Bazzo, Linsingen e Pereira (2003) entendem o campo de estudo 
em Ciência, Tecnologia e Sociedade como "um campo de estudo 
acadêmico cujo objeto de estudo é constituído pelos aspectos 
sociais da ciência e da tecnologia".



EDUCAÇÃO CTS
As pesquisas na área da educação ilustram debates sobre 
Ciência e Tecnologia que visam formar cidadãos conscientes 
da própria realidade e mais críticos em relação ao contexto 
social em que estão inseridos. 

Cupani (2016) sugere “uma educação técnica desde a 
infância”, sendo que se a pessoa fosse educada 
tecnologicamente participaria do mundo técnico, não como um 
ser que utiliza ou dirige as máquinas, mas como um ser que 
as desenvolvem (DETERMINISMO TECNOLÓGICO = envolve a 
tecnologia que determina a sociedade).



redes sociais
Barnes (1987) foi um dos pioneiros no uso do termo, que, 
somado aos conceitos das Ciências Sociais, abordava os 
padrões de fios e seu entrelaçamento. Para ele, o estudo das 
redes se estende à análise e explicação dos processos 
sociais que envolvem conexões que cruzam as fronteiras de 
grupos e categorias.



Culturas Híbridas - culto X NÃO-CULTO
Configura-se processos socioculturais nos quais estruturas 
que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas 
estruturas (Canclini, 2011)



METODOLOGIA
Utilizar as redes sociais para divulgar os conhecimentos de 
CTS e da disciplina Design de Interação. 

Combinar as estruturas do culto (teoria crítica e conteúdo 
acadêmico) com o não-culto (redes sociais, músicas pop e 
linguagem informal), para impactar pessoas que não estejam 
familiarizadas com os temas ou nunca tiveram uma análise 
crítica sobre eles.



AUTORES 
- BELL HOOKS  
- PAULO FREIRE 



CONTEÚDO DOS POSTs
● Participação e Diálogo na educação
● Empowerment
● Biografia de Paulo Freire e Bell Hooks
● Educação bancária
● Pedagogia Crítica e CTS
● Pedagogia Engajada

https://docs.google.com/presentation/d/1n1pb1JM88SPL4UZEu5KZZIr2Nb4HRxydQFdki__y3tM/edit?pli=1#slid
e=id.ge79f80ad03_0_87

● Abrir arquivo:

https://docs.google.com/presentation/d/1n1pb1JM88SPL4UZEu5KZZIr2Nb4HRxydQFdki__y3tM/edit?pli=1#slide=id.ge79f80ad03_0_87
https://docs.google.com/presentation/d/1n1pb1JM88SPL4UZEu5KZZIr2Nb4HRxydQFdki__y3tM/edit?pli=1#slide=id.ge79f80ad03_0_87


acessibilidade
● As hashtags #PraCegoVer e #PraTodosVerem têm função 

educativa e inclusiva. Elas serão inseridas como uma 
estratégia para que os usuários de conta que são pessoas 
com deficiência das redes sociais sejam contemplados 
também com informações de cada post com a descrição da 
imagem e texto.



exemplo acessibilidade
● #PraCegoVer #PraTodosVerem 

Imagem em degradê azul 
piscina e roxo com uma balão 
de quadrinhos rosa com um 
coração amarelo dentro no 
canto direito em cima e 
texto Diálogo? Para quem? 
Estamos acostumados com a 
falta de diálogo desde os 
primeiros anos da escola. 
Linha que separa o texto  
Paulo Freire e Ira Shor, 
Medo e Ousadia



APRESENTAÇÃO VÍDEO

● Enviar no whatsapp
● Link do vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/14eP1LIFUyAwahy0OaBHqabkS
4IbH8r6h/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/file/d/16JLsxeDnvhrl2XrJH_GjARXYrZunaWaQ/preview
https://drive.google.com/file/d/14eP1LIFUyAwahy0OaBHqabkS4IbH8r6h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14eP1LIFUyAwahy0OaBHqabkS4IbH8r6h/view?usp=sharing
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