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Transgressão
Conforme hooks (2013), o ato de transgredir é um movimento que

permite ir contra as fronteiras e para além delas, transformando a

educação na prática da liberdade, um movimento que pode

começar na sala de aula - que é um espaço que oferece mais

possibilidades, um movimento de abrir a cabeça e o coração para

o que está além das fronteiras - além das linhas abissais (SANTOS,

2007).

Momentos Pedagógicos

1) Estudo da Realidade (ER)

2) Organização do Conhecimento (OC)

3) Aplicação do Conhecimento (AC)

NÃO-NEUTRALIDADE
Os estudos CTS defendem uma regulação

social de ciência e tecnologia, construindo

bases educativas para a participação social,

pois, as decisões tecnocientíficas não são

neutras, uma vez que os especialistas

acabam por promover interesses pessoais,

mas os afetados por essas decisões poderiam

ter algo a acrescentar sobre essas decisões e

quanto maior a diversidade de pessoas

envolvidas, mais democrático será esse

processo.

PENSAMENTO ABISSAL
As linhas abissais delimitam dois lados

diferentes - como o Norte e o Sul globais -,

demarcando uma conjuntura em que só se

pode estar de um dos lados da linha. Ao

estruturar a realidade social de um lado da

linha, são invisibilizados os atores e as

experiências do outro lado dessa linha - o

“outro lado” é excluído -, caracterizando

assim o pensamento abissal (SANTOS, 2007). 
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Não-neutralidade

Linsingen, Bazzo e Pereira

(2003)
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Participação

Maritza Montero (2009)
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Pensamento abissal

Boaventura de Sousa Santos

(2007)
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Diálogo

Paulo Freire e Ira Shor (2008)
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Democracia

bell hooks (2013; 2003)
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Educação CTS

Linsingen, Bazzo e Pereira

(2003)
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Orlando Fals Borda (1981)

Freire e Shor (2008)
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Pensamento pós-abissal

Boaventura de Sousa Santos

(2007)
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Estudo da Realidade (ER)

PARTICIPAÇÃO
Montero (2009), ao discutir o empoderamento,

aponta para a importância da participação

como fundação e como estratégia para a

promoção da autonomia da comunidade, que

deve desenvolver capacidades e recursos

conjuntamente.

DIÁLOGO
Os autores discutem a questão do diálogo,

sendo que para Freire (FREIRE; SHOR, 2008,

p. 65) é “Através do diálogo, refletindo juntos

sobre o que sabemos e não sabemos,

podemos, a seguir, atuar criticamente para

transformar a realidade”. Freire ilustra que “o

objeto a ser conhecido é colocado na mesa

entre os dois sujeitos do conhecimento

[professor e aluno] eles se encontram em

torno dele e através dele para fazer uma

investigação conjunta" (FREIRE; SHOR, 2008,

p. 65).

Organização do Conhecimento (OC)

DEMOCRACIA
A autora, inspirada por Paulo Freire, afirma

que “A educação como prática da liberdade é

um jeito de ensinar que qualquer um pode

aprender” (HOOKS, 2013, p. 25). hooks traz

também a perspectiva de Martin Luther King,

segundo a qual “Temos de deixar de ser uma

sociedade orientada para as ‘coisas’ e passar

rapidamente a ser uma sociedade orientada

para as ‘pessoas’” (HOOKS, 2013, p. 42). A

autora problematiza que os alunos da escola

pública são ensinados que a universidade não

é o mundo real, que o que é aprendido ali não

é relevante no mundo real (HOOKS, 2003).

CIÊNCIA
Ao discutir a participação popular, o autor

fala sobre a “ciência popular” que é “o

conhecimento empírico, ou fundado no senso

comum que tem sido uma característica

ancestral, cultural e ideológica dos que se

acham na base da sociedade” (FALS BORDA,

1981, p. 3). A respeito da valorização do

conhecimento popular , o autor afirma que “é

preciso aproximar-se das bases da sociedade

não apenas com o objetivo de entender sua

própria versão de sua ciência prática e

expressão cultural, mas também para

procurar formas de incorporá-las às

necessidades coletivas mais gerais, sem

ocasionar a perda de sua identidade e seu

teor específico” (FALS BORDA, 1981, p. 5).

Freire afirma que “nós, intelectuais, primeiro

descrevemos os conceitos, enquanto que as

pessoas primeiro descrevem a realidade, o

concreto” (FREIRE; SHOR, 2008, p. 69). Ainda

segundo Freire, “A aula libertadora, pelo

contrário, ilumina a realidade. [...] A aula

libertadora não aceita o status quo e os mitos

de liberdade. Ela estimula o aluno a

desvendar a manipulação real e os mitos da

sociedade. Nesse desvendamento, mudamos

nossa compreensão da realidade, nossa

percepção” (FREIRE; SHOR, 2008, p. 104).

Aplicação do Conhecimento (AC)

EDUCAÇÃO CTS
Dentro da educação em CTS, seu enfoque

busca uma alfabetização que motive os

estudantes a buscar informações sobre as

ciências e tecnologias da vida moderna,

analisando, avaliando e refletindo sobre

essas informações, definindo assim os valores

implicados nela.

PENSAMENTO PÓS
ABISSAL
Se propõe um pensamento chamado de pós-

abissal, que se baseia em reconhecer a

pluralidade de conhecimentos heterogêneos

e suas interações, de maneira a “confrontar a

monocultura da ciência moderna com uma

ecologia de saberes” (SANTOS, 2007, p. 85).

Essa pluralidade e diversidade de

conhecimentos constitui a premissa do

pensamento pós-abissal, o que inclui diversos

conhecimentos que foram considerados não-

científicos. Para combater o pensamento

abissal, é preciso situar a “nossa perspectiva

epistemológica na experiência social do outro

lado da linha, isto é, do Sul global, concebido

como a metáfora do sofrimento humano

sistêmico e injusto provocado pelo

capitalismo global e pelo colonialismo”. 
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