
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEEDU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - POSEDU 

 

 

 

 

BÁRBARA DIAS SILVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DESENVOLVIMENTO DE COMPREENSÕES SOBRE A  

ABORDAGEM DE QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO ENSINO  

POR FUTUROS PROFESSORES DE QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANA 

2021 



  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEEDU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – POSEDU 

 

 

BÁRBARA DIAS SILVEIRA 

 

 

 

O DESENVOLVIMENTO DE COMPREENSÕES SOBRE A  

ABORDAGEM DE QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO ENSINO  

POR FUTUROS PROFESSORES DE QUÍMICA 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-graduação em Educação no Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais da Universidade 

Federal de Ouro Preto, como requisito parcial para 

obtenção do título de mestre em Educação. 

 

Linha de pesquisa: Práticas Educativas, 

Metodologias de Ensino e Tecnologias de 

Educação (PEMETE). 

 

Orientadora: Dra. Nilmara Braga Mozzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANA 

2021 



Silveira, Bárbara Dias.
SilO Desenvolvimento de Compreensões Sobre a Abordagem de
Questões Sociocientíficas no Ensino por Futuros Professores de Química.
[manuscrito] / Bárbara Dias Silveira. - 2021.
Sil220 f.: il.: , gráf., tab..

SilOrientadora: Profa. Dra. Nilmara Braga Mozzer.
SilDissertação (Mestrado Acadêmico). Universidade Federal de Ouro
Preto. Departamento de Educação. Programa de Pós-Graduação em
Educação.
SilÁrea de Concentração: Educação.

Sil1. Formação de Professores. 2. Licenciatura. 3. Ensino de Ciências. I.
Mozzer, Nilmara Braga. II. Universidade Federal de Ouro Preto. III. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Luciana De Oliveira - SIAPE: 1.937.800

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

S587o

CDU 37.01/.09



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA 
INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO

FOLHA DE APROVAÇÃO

 

 Bárbara Dias Silveira

 

O desenvolvimento de compreensões sobre a abordagem de questões sociocien�ficas no ensino por
futuros professores de química

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal
de Ouro Preto como requisito parcial para obtenção do �tulo de Mestra em Educação

 

Aprovada em 14 de abril de 2021

 

Membros da banca

 

Profa. Dra. Nilmara Braga Mozzer - Orientadora - Universidade Federal de Ouro Preto
Profa. Dra. Celia Maria Fernandes Nunes - Membro Interno Titular - Universidade Federal de Ouro Preto
Profa. Dra. Dália Melissa Conrado - Membro Externo Titular - Universidade Federal da Grande Dourados

 
 

A Profa. Dra. Nilmara Braga Mozzer, orientadora do trabalho, aprovou a versão final e autorizou seu depósito
no Repositório Ins�tucional da UFOP em 30/06/2021.

Documento assinado eletronicamente por Nilmara Braga Mozzer, PROFESSOR DE MAGISTERIO
SUPERIOR, em 05/07/2021, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0188655 e
o código CRC 6399E4FD.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23109.006548/2021-93 SEI nº 0188655

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000 
Telefone:   - www.ufop.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


  

AGRADECIMENTOS 

 Gostaria de agradecer primeiramente a Deus e a todas as forças maiores que nos 

regem por terem me dado força, coragem e me acolhido nos momentos em que eu achei 

que não conseguiria. 

 À minha orientadora, Nilmara Braga Mozzer, por SEMPRE acreditar em mim até 

quando eu mesma não acreditei. Que despertou em mim a melhor professora e 

pesquisadora que eu posso ser, que me acolheu, me orientou, me escutou. Agradeço 

também pela amizade que vai além da pesquisa que realizamos juntas. 

 Ao meu marido Lucas, por ter percorrido esses dois anos comigo, entendendo 

minhas (muitas) ausências, por ter me fortalecido em momentos difíceis (principalmente 

durante a pandemia) e me mostrar que existe sempre um lado bom nas coisas. 

 À minha mãe Maria Luiza, ao meu padrasto Luiza e à minha avó Gertrudes pela 

compreensão, admiração e força ao longo da caminhada. 

 Aos meus gatos Albert Einstein, Rosalind Franklin, Frida Kahlo e Nísia Floresta 

por iluminarem os meus dias em meio ao isolamento social, horas no escritório e sempre 

me acolherem no final do dia com muito carinho. 

 Aos membros do grupo de pesquisa “Práticas Científicas e Epistêmicas na 

Educação em Ciências” por todos os diálogos, trocas, cafés e evolução acadêmica, 

profissional e pessoal. Em especial, à professora Paula Mendonça e às amigas (e mestres!) 

Isabela Vargas e Jordana Oliveira pelo trabalho colaborativo que guiou esta pesquisa, e à 

Thaís Oliveira por ter nos auxiliado em todo o processo, não medido esforços para realizar 

inúmeras trocas conosco. 

 Ao Diego Martins, querido amigo desde a época da licenciatura em Química, que 

sempre esteve pronto para me escutar, aconselhar e me ajudar no que fosse necessário. 

 A todas as minhas amigas por estarem sempre prontas a me escutar e me fortalecer 

ao longo desse processo. 

 Agradeço aos professores e colegas do Mestrado da turma de 2019, em especial, 

à Joseane Teixeira e Christianne Miranda, por me proporcionarem aprendizados tão ricos. 

 A todos os futuros professores da turma que vivenciaram a sequência didática, em 

especial aos futuros professores que foram sujeitos desta pesquisa, pela prontidão e 

dedicação ao longo do processo. 



  

 Agradeço às professoras Dália Conrado e Célia Nunes, que são inspirações para 

mim, pelas valiosas contribuições no exame de qualificação e por terem aceitado compor 

a banca de avaliação dessa dissertação. 

Meus sinceros agradecimentos a todos! 

  



  

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo investigar o desenvolvimento das compreensões por futuros 

professores de Química sobre a abordagem de questões sociocientíficas (QSC) no ensino de 

Ciências durante um processo formativo. Ele se pauta na perspectiva de formação de professores 

que visa preparar o profissional para uma atuação humana, social e política, por meio da reflexão 

e da articulação teoria-prática. As QSC são entendidas como problemas complexos e controversos 

que abrangem diferentes âmbitos do conhecimento (científico, social, político, ambiental, entre 

outros) e, por essa razão, a sua abordagem educacional necessita contemplar aprendizagens em 

diferentes dimensões dos conteúdos (conceitual, procedimental e atitudinal). Esses pressupostos 

nortearam a presente pesquisa, realizada com futuros professores da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), que cursavam o 7º período do curso de Química Licenciatura e que 

participaram de um processo formativo no qual: vivenciaram uma Sequência Didática (SD) 

baseada em QSC; analisaram trechos de uma experiência de ensino com QSC; participaram de 

um curso de curta duração sobre a temática; e elaboraram uma SD baseada em QSC. Dois dos 

futuros professores participantes foram selecionados como amostra. Os dados foram registrados 

em vídeo e áudio e a SD elaborada pelos futuros professores pesquisados também fez parte do 

corpus de dados. As transcrições de episódios reflexivos manifestados durante as discussões e na 

entrevista realizada ao final do processo, além da SD elaborada pelos futuros professores, foram 

analisados com base na metodologia de análise textual discursiva. Em suas reflexões os futuros 

professores manifestaram diferentes compreensões, como aquelas sobre: as relações entre as 

dimensões CPA de conteúdos na abordagem educacional de QSC; o papel norteador da dimensão 

atitudinal nessa abordagem; a natureza contextualizadora dessa abordagem e o papel da 

articulação teoria-prática no desenvolvimento dessas compreensões durante a formação docente. 

Observamos que as características da proposta formativa foram imprescindíveis para o 

desenvolvimento das compreensões pelos futuros professores. Como possíveis implicações dos 

resultados dessa pesquisa apontamos que se faz necessário que a formação de professores seja 

pautada em um ensino reflexivo, crítico, coletivo e emancipatório, em que abordagens 

problematizadoras e contextualizadoras como as QSC sejam tratadas e compreendidas e que 

novos estudos precisam ser conduzidos para avaliar os impactos das compreensões desenvolvidas 

pelos futuros professores em suas práticas futuras. 

Palavras-chave: Formação de professores; Abordagem Educacional de Questões 

Sociocientíficas; Ensino de Química; Reflexões. 

  



  

ABSTRACT 

This work aims to investigate the development of understandings by pre-service Chemistry 

teachers about the approach to socio-scientific issues (SSI) in science teaching during a formative 

process. It is based on the perspective of teacher training that aims to prepare professionals for 

human, social and political performance, through reflection and articulation between theory and 

practice. SSI are understood as complex and controversial problems that cover different areas of 

knowledge (scientific, social, political, environmental, among others) and, for this reason, your 

educational approach needs to include learning in different dimensions of the content (conceptual, 

procedural and attitudinal). These assumptions guided this research, carried out with pre-service 

teachers from the Federal University of Ouro Preto (UFOP), who were attending the 7th period 

of the training course and who participated in a training process in which: they experienced a 

Didactic Sequence (DS) based on SSI; analyzed excerpts from a teaching experience with SSI; 

participated in a short course on the subject; and developed a SSI-based DS. Two of the pre-

service teachers participating were selected as a sample. The data were recorded on video and 

audio and the DS prepared by the pre-service teachers surveyed was also part of the data corpus. 

The transcriptions of reflective episodes manifested during the discussions and in the interview 

conducted at the end of the process, in addition to the DS prepared by future teachers, were 

analyzed based on the discursive textual analysis methodology. In their reflections, future teachers 

expressed different understandings, such as those about: the relationships between the CPA 

dimensions of content in the educational approach of SSI; the guiding role of the attitudinal 

dimension in this approach; the contextualizing nature of this approach and the role of theory-

practice articulation in the development of these understandings during teacher training. We 

observed that the characteristics of the training proposal were essential for the development of 

understandings by future teachers. As possible implications of the results of this research, we 

point out that it is necessary for teacher training to be based on reflective, critical, collective and 

emancipatory teaching, in which problematizing and contextualizing approaches such as SSI are 

treated and understood and that new studies need to be conducted to assess the impacts of the 

understandings developed by the pre-service teachers on their future practices. 

Keywords: Teacher training; Educational Approach to Socio-Scientific Issues; Chemistry 

teaching; Reflections. 
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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho se originou do meu interesse de investigar os reflexos de um 

processo formativo centrado na abordagem educacional de Questões Sociocientíficas 

(QSC) sobre as compreensões de futuros professores de Química a respeito dessa 

abordagem. Tal interesse teve sua origem na minha participação no Programa de Iniciação 

Científica da UFOP, quando tive a oportunidade de investigar alguns elementos do 

processo dialógico nas interações que se estabeleceram em uma sala de aula de Química 

da educação básica, durante o desenvolvimento de uma sequência de didática (SD) que 

tratava de uma QSC sobre o uso de agrotóxicos. 

 Essa experiência, aliada às discussões que se estabeleceram no grupo Práticas 

Científicas e Epistêmicas na Educação em Ciências, foram fundamentais para a minha 

compreensão de que a condição necessária para que os (futuros) professores de Ciências 

compreendam a relevância da abordagem de QSC no ensino de Ciências, elaborem boas 

SD e as desenvolvam de forma adequada em suas salas de aula é que essa abordagem 

receba atenção e tratamento adequados durante a sua formação. Assumimos como 

condição necessária para isso que a formação de professores tenha enfoque no ensino 

crítico, reflexivo e transformador, ainda pouco explorado especialmente nos cursos de 

formação inicial (PEDRETTI et al., 2008).  

Isso porque as QSC são problemas ou situações complexos e controversos que 

precisam ser pensados e tratados a partir de uma perspectiva crítica, com vistas a uma 

educação científica contextualizadora e com propósitos de letramento científico que 

ultrapassem a aprendizagem de conhecimentos científicos pelos estudantes, de forma a 

abarcar o desenvolvimento cognitivo, emocional e moral destes (CONRADO; NUNES-

NETO, 2018). Dessa forma, acreditamos que o desenvolvimento de compreensões sobre 

a abordagem educacional de Questões Sociocientíficas (QSC) pelos professores em 

formação pode contribuir para o seu desenvolvimento crítico e reflexivo (MARTÍNEZ 

PÉREZ, 2012), em um movimento de confluência entre a perspectiva formativa e o 

conteúdo da formação. 

A partir de alguns levantamentos bibliográficos, observamos que a grande maioria 

dos trabalhos sobre QSC têm sido pautados na investigação da familiaridade dos (futuros) 

professores com essa abordagem e no desenvolvimento de atividades em salas de aula. 

Observamos também que não há estudos sobre o desenvolvimento das compreensões dos 

futuros professores sobre essa abordagem a partir de um processo formativo que os 
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proporcionasse múltiplas oportunidades de vivenciar, planejar e refletir. Assim, na busca 

por lançar um olhar mais amplo e profundo sobre os entendimentos dos professores, em 

especial, aqueles em formação inicial, neste trabalho, optamos por investigar o 

desenvolvimento das compreensões de futuros professores de Química sobre a 

abordagem de questões sociocientíficas (QSC) no ensino de Ciências durante um 

processo formativo. 

A dissertação sobre essa investigação encontra-se dividida em cinco capítulos. No 

primeiro capítulo, entendendo que para discutir compreensões e atribuições de 

significados sobre a prática docente por futuros professores faz-se necessário 

compreender a própria formação de professores, tratamos desta e de alguns de seus 

condicionantes, dos saberes docentes e do papel da reflexão no desenvolvimento desses 

saberes. 

No segundo capítulo, tratamos do objeto das compreensões dos futuros 

professores nesta investigação: a abordagem educacional das questões sociocientíficas 

(QSC). Nesse capítulo discutimos sua origem no movimento Ciência, Tecnologia, 

Sociedade (e Ambiente) – CTS/CTSA e as questões sociocientíficas, os seus pressupostos 

na perspectiva de Conrado e Nunes-Neto (2018) e o seu papel no desenvolvimento crítico 

dos professores em formação. 

No terceiro capítulo abordamos os aspectos metodológicos da pesquisa. 

Descrevemos o contexto em que a pesquisa foi conduzida, a seleção e caracterização da 

nossa amostra de futuros professores, a coleta de dados durante o processo formativo e a 

metodologia de análise textual discursiva que guiou a análise dos dados desta pesquisa.   

No quarto capítulo apresentamos e discutimos os resultados organizados em três 

etapas: (i) análise episódios reflexivos que aconteceram ao longo do processo formativo 

e da entrevista, (ii) análise da SD baseada em QSC elaborada pelos futuros professores e 

(iii) metatexto sobre as compreensões dos futuros professores sobre a abordagem 

educacional de QSC no ensino produzido com base em inter-relações estabelecidas pelas 

pesquisadoras entre as etapas (i) e (ii).  

Finalmente, no quinto capítulo, apresentamos as principais conclusões a que 

chegamos a partir da análise dos dados e do diálogo com a literatura e apontamos 

possíveis implicações desta investigação para o ensino e pesquisa na área. 
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CAPÍTULO 1. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O PAPEL DA REFLEXÃO 

Estabelecer discussões sobre a formação de professores e estratégias de ensino, 

exige de nós situar historicamente a profissão docente no Brasil, suas características e 

alguns dos seus condicionantes. Isso porque o professor se tornou alvo das políticas de 

educação no Brasil e em vários países expressas nas reformas educacionais 

implementadas por políticas neoliberais das últimas décadas (RAIMANN, 2015).  

Mas é preciso compreender que a relevância e a centralidade do professor no 

processo de desenvolvimento social não estão relacionadas apenas à demanda de 

melhoria dos índices da educação básica e ao fato de fomentar maior qualidade da 

educação em âmbito social (HADDAD, 2008). Isso se dá pelo seu papel de agente de 

mudanças no processo de democratização da sociedade (FREITAS, 2002). Sendo assim, 

o seu ensino traduz, de diferentes maneiras, aspectos importantes de sua formação e dos 

seus objetivos formativos. 

Entre as décadas de 1980 e 1990, podem ser identificados nítidos sinais de uma 

aguda crise no magistério do Brasil. De acordo com Diniz-Pereira (2011a), uma análise 

da literatura educacional nos permite reconhecer a relação entre os problemas presentes 

na formação inicial de professores e as dificuldades presentes na educação brasileira a 

partir do fim da década de 1970. 

Na análise da literatura educacional realizada por Diniz-Pereira (2011a), alguns 

textos sobre formação de professores daquela época já denunciavam a crise na educação 

brasileira por meio da discussão sobre a formação de professores vinculada ao contexto 

escolar e sobre a falta de condições materiais e salariais do trabalho docente. Essas 

discussões permitiram ultrapassar a dimensão dos problemas relacionados apenas à 

formação docente para abarcar os fatores que envolviam o exercício da profissão de forma 

mais ampla e o processo de desvalorização e descaracterização do magistério no Brasil. 

Essa ampliação de escopo das discussões sobre crise na educação brasileira (em lugar 

apenas da crise na formação docente) está representada no questionamento realizado por 

Arroyo (1985): “Quem (de)forma o profissional do ensino?”. 

Tal ampliação na perspectiva de análise da profissão possibilitou debates que 

envolviam a identidade1 do trabalho docente: seria esta uma vocação, uma profissão ou 

 
1 Para Diniz-Pereira (2011a) e Pimenta (1997), a identidade docente é um processo de construção de um sujeito 

historicamente situado, que envolve características adquiridas a partir do desenvolvimento de diferentes saberes (como 

da experiência, do conhecimento e pedagógicos). É algo mutável e interno que vai sendo constituído ao longo do tempo 

para que o sujeito se identifique e se reconheça como professor. 
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um “bico”? (KREÜTZ, 1986; HAGUETTE, 1991). Possibilitou também reconhecer a 

notória separação entre ensino e pesquisa dentro das universidades brasileiras e a 

valorização desta em detrimento daquele, com grandes prejuízos para a formação 

profissional docente (DINIZ-PEREIRA, 2011a). 

As mudanças no cenário internacional nessas duas décadas, principalmente nos 

âmbitos econômico e tecnológico, repercutiram no pensamento sobre educação e na 

produção acadêmica sobre formação de professores, em um período em que houve a 

ascensão do capitalismo e do neoliberalismo e uma “suposta crise” nas Ciências Sociais 

(DINIZ-PEREIRA, 2011a). Nesse cenário, foram desenvolvidos trabalhos relacionados a 

aspectos microssociais da escola, dando enfoque aos papéis dos agentes-sujeitos, 

especialmente dos professores, com suas vidas, opiniões e identidades (SANTOS, 1995). 

Nesse mesmo cenário, iniciou-se o movimento de profissionalização do ensino e da 

formação para o ensino (TARDIF, 2000), que proporcionou uma mudança de rumo nas 

pesquisas relacionadas à formação de professores e à profissão docente, dando início 

também ao reconhecimento e à consideração de saberes construídos pelos professores a 

partir da própria prática docente (NUNES, 2001). 

O valor dos saberes profissionais, das formações profissionais, da ética 

profissional e da confiança do público nas profissões e nos profissionais da educação 

foram apontados por Tardif (2000) como o pano de fundo da profissionalização docente. 

De acordo com ele, a epistemologia da prática profissional se encontra no cerne desse 

movimento de profissionalização. Profissionalização esta que pode ser entendida “como 

uma tentativa de reformular e renovar os fundamentos epistemológicos do ofício de 

professor e de educador, assim como da formação para o magistério” (TARDIF, 2000, p. 

8). 

Mas o que seria a epistemologia da prática profissional? Tardif (2000) a define 

como “o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu 

espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas” (TARDIF, 2000, p. 

10). Para o desempenho dessas tarefas é necessário, além de conhecimentos, equilíbrio 

emocional, capacidade de organização, experiências, que, segundo Villa e Poblete (2007) 

podem ser conjugados nos conceitos de competências e habilidades. Logo, a noção de 

saber destacada aqui é ampla, pois se refere aos conhecimentos, às competências, às 

habilidades e às atitudes do profissional (TARDIF, 2000). 

Tardif (2002) identifica os saberes docentes como plurais, construído a partir de 

diversos saberes advindos das instituições de formação, da formação profissional, dos 



 

 15 

 

currículos e da prática cotidiana. Além de plurais, o autor considera que os saberes 

profissionais dos professores são também temporais e heterogêneos.  

Tardif (2000) justifica a temporalidade dos saberes uma vez que eles são 

adquiridos através do tempo que o profissional exerce a docência. Este foi imerso no seu 

ambiente de trabalho durante aproximados 16 anos, antes mesmo de começarem a 

trabalhar, o que é manifestado por meio de toda uma bagagem de conhecimento 

anteriores, de crenças, representações e de certezas sobre a prática docente.  

Os saberes são considerados temporais também por Tardif (2000) no sentido de 

que os primeiros anos de prática profissional são decisivos na aquisição do sentimento de 

competência e no estabelecimento da rotina de trabalho e também no sentido de que estes 

saberes são usados e desenvolvidos no decorrer de toda a carreira do profissional, se 

adaptando e se modificando ao longo de sua prática docente, influenciados por 

características identitárias e sociais.  

Já a heterogenia dos saberes é justificada por Tardif (2000) a partir de suas 

diversas fontes: cultura pessoal e escolar; social; conhecimentos anteriormente adquiridos 

em espaço escolar ou não; conhecimentos curriculares e conhecimentos adquiridos nas 

experiências em sala de aula. Além disso, esses saberes não formam um repertório de 

conhecimentos unificados, ou seja, em torno apenas de um assunto, por exemplo. 

Ademais, pelo fato dos professores em ação procurarem atingir diferentes objetivos 

educacionais - como a aprendizagem pelos estudantes de conceitos, procedimentos, 

atitudes (CONRADO; NUNES-NETO, 2018), bem como o aumento do interesse pelos 

conteúdos em sala de aula (ZEIDLER et al., 2005), o desenvolvimento de pensamento 

crítico (CONRADO, 2017), ou ainda o desenvolvimento de habilidades e valores para 

uma melhor convivência social (SANTOS; MORTIMER, 2002) -, suas realizações não 

exigem os mesmos tipos de conhecimento, competência ou aptidão. 

Na formação inicial, de acordo com Pimenta (1997), o desenvolvimento desses 

saberes pelos futuros professores se dá pela prática, considerada o ponto de partida e de 

chegada dessa formação e da reflexão sobre a mesma. Sendo assim, a autora afirma que 

o “futuro profissional não pode constituir seu saber-fazer, senão a partir de seu próprio 

fazer” (PIMENTA, 1997, p. 6), algo coerente com a perspectiva de epistemologia da 

prática profissional de Tardif (2000), discutida anteriormente. 

Como observado, a educação ao longo dos anos passou por diversas 

transformações que envolveram de forma direta o profissional docente e sua formação. 

Uma dessas transformações foi derivada do reconhecimento da importância do 
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desenvolvimento de uma identidade docente, a qual resultou na consideração de aspectos 

relacionados aos saberes e à prática na formação do professor. Diante disso, consideramos 

relevante a discussão sobre algumas das perspectivas de formação docente que se 

derivaram daquelas transformações. 

 O movimento de profissionalização da profissão docente iniciado em âmbito 

internacional teve repercussão na estruturação das licenciaturas no país. Inicialmente, os 

currículos de licenciatura eram estruturados como apêndices dos currículos de 

bacharelado (CANDAU, 1987). Neles, as disciplinas de cunho pedagógico eram dadas 

apenas como uma complementação final, sem conexão com as disciplinas de conteúdo 

específico. Esse modelo ficou conhecido como “3 + 1”, devido ao fato de que os três 

primeiros anos da formação do professor eram focados no aprofundamento do conteúdo 

da área de formação, e o ano final, em disciplinas pedagógicas de formação específica 

para professores, incluindo as práticas de ensino e o estágio supervisionado 

(OSTERMANN, 2001).  

De acordo com Schön (1997), esse modelo de formação foi orientado pelo 

paradigma taylorista que se baseia na racionalidade técnica, centrado na concepção da 

tarefa docente como uma atividade basicamente instrumental, focada na solução de 

problemas por aplicação de teorias, métodos e técnicas. Dessa forma, Schön (2000) 

acredita que profissionais formados a partir dessa perspectiva se tornam dependentes de 

 técnicas e metodologias que aprenderam ao longo de sua formação. Além disso, esse 

modelo de formação desconsidera a realidade educacional em toda a sua complexidade, 

constituída de eventos inesperados, que exigem do profissional tomadas de decisão 

rápidas e específicas (SCHÖN, 2000). 

Tardif (2002) destaca outros problemas que envolvem esse paradigma, como, por 

exemplo, a desconsideração da lógica profissional centrada em estudos de tarefas e 

realidade do trabalho dos professores e de que o professor, em sua integralidade, é dotado 

de crenças e representações pessoais e coletivas. Ao contrário, o autor acredita que a 

formação de professores deve considerar os futuros profissionais como sujeitos do 

próprio conhecimento que mobilizam e desenvolvem saberes próprios. Com isso, a escola 

torna-se um ambiente de mobilização desses saberes, além proporcionar o 

desenvolvimento de conhecimentos obtidos durante a formação do profissional.  

Considerações similares levaram Schön (2000) a propor o paradigma da 

racionalidade prática, a partir do qual os profissionais são entendidos como indivíduos 

que não distinguem o pensar do fazer durante a atuação profissional. Assim, observamos 
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uma das claras distinções entre os paradigmas da racionalidade técnica e da racionalidade 

prática, uma vez que, sob esta perspectiva, o professor, profissional reflexivo, é visto 

como desenvolvedor de suas próprias teorias e entendimentos, para cada caso, durante 

sua atuação. 

O modelo reflexivo da racionalidade prática está envolto em quatro conceitos: 

conhecimento na ação, reflexão na ação, reflexão para a ação e reflexão sobre a ação 

(ALARCÃO, 1996). O conhecimento na ação diz respeito ao conjunto de saberes 

interiorizados, obtidos pela experiência e atividade intelectual e realizados de forma tácita 

pelo professor, sendo este conhecimento constantemente questionado na reflexão na 

ação. Esse gênero de reflexão ocorre durante a própria prática, a partir da qual o 

profissional tem a oportunidade de reformular sua ação durante a realização da mesma. 

Esse construto evidencia o profissional como elaborador de suas próprias teorias e 

entendimentos em sua prática para determinados casos. A reflexão para a ação é iniciada 

antes da prática, por meio de mudanças no planejamento da mesma. Já a reflexão sobre a 

ação ocorre a posteriori, quando o profissional, a partir de um distanciamento da situação 

prática, reflete sobre o que ocorreu com o objetivo de analisá-la (ALARCÃO, 1996; 

SCHÖN, 1997).  

Ao longo dos anos, as discussões sobre o caráter reflexivo da formação docente 

foram ampliadas por outros pesquisadores. Dentre estes, Zeichner (2008) se destaca por 

ter exposto e analisado problemas da racionalidade prática de Schön (2000). Durante 

seus estudos, Zeichner observou que o termo “ensino reflexivo” era utilizado nas 

universidades de forma rasa e vaga com o intuito de auxiliar os estudantes de licenciatura 

a serem mais conscientes sobre as dimensões moral e ética do ensino, mas sem a 

preocupação em auxiliá-los a refletir de fato sobre aspectos específicos, tais como: pensar 

no porquê de fazerem o que faziam; se o que ensinavam representava uma seleção de um 

universo ou um caminho com mais possibilidades; como os contextos em que ensinavam 

poderia facilitar ou não certos tipos de práticas, entre outros.  

De acordo com Zeichner (2008), conforme os anos foram passando, o termo 

“ensino reflexivo” se tornou um slogan adotado por formadores de educadores de forma 

muito genérica a ponto de perder o seu significado específico. Segundo ele, a formação 

docente reflexiva fez pouco para fomentar um desenvolvimento real dos professores e 

elevar suas influências nas reformas educacionais. Isso porque a reflexão abordada nos 

cursos de formação de professores acabou se tornando uma reflexão do profissional para 

a ação dele mesmo, ou seja, a reflexão estava focada na melhoria do professor como 
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profissional, dentro de métodos e técnicas já padronizadas, de suas abordagens de ensino 

e de sua didática, não existindo um estímulo à criatividade do futuro professor na 

abordagem de suas estratégias de forma mais apropriada.  

Devido à sua forte vertente teórica, Zeichner (2008) considera que o paradigma 

da racionalidade prática de Schön (2000) acabou sendo ‘padronizado’ e, portanto, seguiu 

os pressupostos semelhantes à racionalidade técnica. Isso levou Valli (1992, apud 

Zeichner, 2008) e Boud e Walker (1998, apud ZEICHNER, 2008) a denominar esse 

paradigma de racionalidade técnica na prática reflexiva. 

 Zeichner (2008) destaca ainda que um dos fatores de insucesso da formação 

docente reflexiva focada no desenvolvimento individual do professor é que essa formação 

desconsidera as condições sociais da educação escolar, que tanto influenciam o trabalho 

docente em sala de aula. Com base no filósofo Israel Scheffler (1968, apud ZEICHNER, 

2008), o autor afirma ser necessário que o professor amplie sua atenção em relação à sala 

de aula, ao seu contexto social e aos propósitos educacionais aos quais ele se propôs. 

 Como consequência, observa-se a importância de se promover, dentro da 

formação de professores, contextos de reflexão coletiva em relação à prática profissional, 

suas influências e consequências na aprendizagem dos alunos. Uma formação docente 

reflexiva pela prática social deve ser fomentada e apoiada em outras lutas sociais para 

que, de fato, haja um envolvimento de aprendizagem dentro do contexto que o professor 

está inserido (ZEICHNER, 2008). 

 Com as críticas desenvolvidas em torno do modelo reflexivo de formação docente, 

advindo do paradigma da racionalidade prática, ocorreu a ampliação do conceito de 

reflexão em pesquisas sobre formação de professores (BARREIRO; GEBRAN, 2006). 

Uma nova forma de compreender a formação de professores passou a ser representada no 

paradigma da racionalidade crítica, a partir do qual a educação é concebida como uma 

atividade social, política e historicamente situada (DINIZ-PEREIRA, 2011b).  

Este paradigma considera que a subjetividade e as condições socioeconômicas de 

professores e estudantes movem os processos de ensino e de aprendizagem. Além disso, 

professores e estudantes são vistos como indivíduos questionadores do conhecimento e 

das condições que os rodeiam (FERREIRA; KASSEBOEHMER, 2012).  

Esse novo paradigma forneceu diversas contribuições para o campo, destacando-

se as seguintes: (i) a pesquisa como estratégia de solução de dúvidas sobre a prática 

docente, fundamentada em uma posição crítica envolvendo dimensões políticas e sociais; 

(ii) a reflexão crítica e coletiva dos professores sobre sua profissão e a prática pedagógica 
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(ZEICHNER, 2008; DINIZ-PEREIRA, 2011b) e; (iii) a formação de professores 

orientada por um processo de articulação entre teoria e prática  (BARREIRO; GEBRAN, 

2006; ZEICHNER, 2008). 

De acordo com Diniz-Pereira (2011b) nesse paradigma o professor é como alguém 

que propõe um problema, mas, diferentemente da racionalidade técnica, em uma visão 

política do assunto. Dessa forma, a pesquisa-ação (como o autor a chama) é tratada de 

forma crítica e estratégica no auxílio da promoção de questionamentos entre professores 

e estudantes sobre o conhecimento existente, o poder e as condições, como no modelo 

Freiriano.  

Com relação à reflexão, Zeichner (2008) considera que o professor deve refletir 

para além do próprio ensino, levando em consideração as condições sociais mais amplas. 

De acordo com ele, a reflexão como prática social acontece de forma coletiva, em 

comunidades de professores que se auxiliam mutuamente a fim de sustentar um o 

crescimento do outro. Esse processo ajuda os professores a reforçar e elucidar suas 

crenças. 

Neste sentido, Diniz-Pereira (2011b) destaca que a reflexão deve ser concebida 

como um elemento fundamental para a mudança do contexto institucional e social e não 

apenas como um processo psicológico individual do professor, e que essa reflexão é 

realizada a partir de análise e discussão coletiva da prática docente. 

No que concerne à articulação teoria e prática, Zeichner (2008) afirma que as 

teorias são sempre produzidas por meio de práticas e que as práticas sempre refletem 

alguma filiação teórica, o que sustenta a vinculação teoria e prática existente na prática 

docente. Da perspectiva de Barreiro e Gebran (2006), a prática deve ser amparada pela 

teoria num processo de ir e vir, conduzindo ao processo de ação-reflexão-ação, o qual 

pode possibilitar intervenções na realidade. Tal perspectiva contrapõe-se à visão de que 

a prática docente é escusa de teorias e justifica a orientação da formação de professores a 

partir da articulação entre teoria e prática.  

Neste trabalho, apoiamos os pressupostos formativos centrados na racionalidade 

crítica, por considerarmos esse paradigma um promotor: da reflexão pelos professores 

sobre a profissão e a prática docentes; da articulação teoria-prática que coloca a teoria a 

serviço da prática, ou seja, teoria que auxilia o professor em sua reflexão sobre a prática; 

e do desenvolvimento pelos professores de uma visão mais crítica e situada histórica, 

política e socialmente. Tais pressupostos embasam o “Modelo de conhecimentos 
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profissionais do professor de Ciências em formação” discutido na próxima seção e sobre 

o qual sustentamos nosso olhar para os dados dessa pesquisa.  

1.1 CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORES E CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

ESPECÍFICOS AOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

 A discussão dos conhecimentos profissionais de professores pode ser situada e 

ganha relevância nas discussões sobre profissionalidade docente como aquelas 

estabelecidas por Roldão (2005). De acordo com essa autora, a profissionalidade é o 

“conjunto de atributos, socialmente construídos, que permitem distinguir uma profissão 

de outros muitos tipos de atividades, igualmente relevantes e valiosas” (ROLDÃO, 2005, 

p. 108) , sendo esses atributos, características que os professores desenvolvem ao longo 

da sua docência e que envolvem também aspectos da profissão e pessoais. 

 Roldão (2005) destaca quatro caracterizadores da profissionalidade que traduzem 

o seu significado: especificidade da função do professor em uma determinada atividade; 

o saber específico do professor para desenvolver a atividade; o poder de decisão do 

professor pela atividade desenvolvida e responsabilização social e pública da mesma; e o 

pertencimento do professor em um grupo de partilha e ajuda coletiva dentro da escola. 

Assim, um dos caracterizadores da profissionalidade do professor, segundo a 

pesquisadora, são os saberes específicos, dentre os quais os conhecimentos específicos 

para atuar na profissão. 

Num movimento do geral para o específico, buscamos situar os conhecimentos de 

professores de Ciências a partir dos conhecimentos profissionais de professores. Dessa 

forma, iniciamos esta seção com a discussão das ideias de Shulman (1986)  por 

considerarmos que este autor foi capaz de explicitar uma série de conhecimentos 

interdependentes, necessários para orientar a formação de professores, e cujo 

desenvolvimento possibilita a mobilização dos e são mobilizados pelos saberes plurais, 

temporais e heterogêneos, destacados por Tardif (2000; 2002).  

Posteriormente, sustentadas nas ideias desse autor, abordarmos os conhecimentos 

específicos aos professores de Ciências, elencados por Gess-Newsome (2015) e, mais 

particularmente, aqueles destacados por Oliveira (2018), referentes aos professores de 

Ciências em formação.  
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1.1.1 Conhecimentos profissionais do professor  

 De acordo com Shulman (1986), o fundamento dos programas de formação de 

professores nas reformas educacionais ocorridas na década de 1980 dizia respeito apenas 

em agrupar habilidades e conhecimentos disciplinares e pedagógicos necessários para a 

atuação docente num um determinado contexto. Dessa forma, ele evidencia uma falta de 

pesquisas sobre a mobilização de ideias relacionadas ao conteúdo pelo professor em sala 

de aula, e sobre as perguntas e explicações feitas pelos mesmos aos estudantes. Assim, o 

autor destacou a importância de pesquisas considerarem o conteúdo ensinado pelos 

professores, ao contrário de focarem apenas nas questões relacionadas ao manejo e 

gerenciamento das turmas. 

 Shulman (1986) considera que o professor deveria ter domínio do conteúdo 

específico da disciplina em três níveis: o conhecimento do conteúdo em si, o 

conhecimento curricular e o conhecimento pedagógico de conteúdo. Em sua obra 

posterior, Shulman (1987) ampliou essas dimensões, passando a identificar e definir sete 

categorias de conhecimentos (incluindo as três anteriores). De acordo com ele, esses 

conhecimentos se desenvolvem lado a lado e constituem a base de conhecimentos do 

professor. São eles: 

• Conhecimento de Conteúdo: é o conteúdo científico de um domínio ou disciplina, em 

que o professor deve explicar aos estudantes seus porquês e relações dentro e fora da 

sala de aula;  

• Conhecimento Curricular: envolve os materiais e programas que atuam como 

“ferramentas para o trabalho” do professor. Este deve ter conhecimento no que diz 

respeito a temas que estão sendo discutidos simultaneamente em outras disciplinas 

daquele ano e temas que foram discutidos em anos anteriores e os que serão 

ministrados nos próximos anos da sua disciplina; 

• Conhecimento Pedagógico Geral: inclui princípios gerais de gerenciamento e 

organização de sala de aula, os quais vão além da matéria ministrada em si; 

• Conhecimento sobre estudantes e suas características: envolve o conhecimento do 

professor sobre as limitações dos estudantes, dificuldades de aprendizagem, 

motivações e interesses, entre outros; 

• Conhecimento de Contextos Educacionais: se relaciona ao funcionamento da sala de 

aula, à gestão e financiamento das escolas a nível de comunidade e cultura; 
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• Conhecimento de Objetivos Educacionais: relacionado às finalidades e aos valores 

educacionais e seus contextos filosóficos e históricos; 

• Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (PCK2): diz respeito aos aspectos necessários 

para o ensino de um determinado tema que engloba a compreensão sobre como 

determinados temas se organizam, são representados e adaptados ao ensino. 

Em específico, o PCK foi um construto de Shulman (1986; 1987) desenvolvido 

para evidenciar que o ensino não é um processo sem conteúdo, no qual atuam professores 

sem mentes, emoções e carreiras (SHULMAN, 2015). Para isso, Shulman (1986; 1987) 

retomou a importância de se considerar o conteúdo envolvido no ensino, mas destacou 

que apenas esse conhecimento não é suficiente para garantir um ensino de qualidade. O 

professor precisa ter a capacidade de reformular/reestruturar esse conhecimento, para que 

ele seja acessível aos estudantes. Essa capacidade de ensinar algo está no cerne do 

trabalho docente e intimamente relacionada à ideia de PCK. 

Dessa forma, segundo Shulman (2015) a proposição do PCK também foi uma 

reivindicação política e ideológica, com o objetivo de valorização docente dentro daquele 

contexto de crise da profissão, anteriormente destacado. Nas palavras do autor: 

PCK é um atributo que os professores desenvolvem, e não pode ser 

encontrado entre especialistas na matéria ou entre aquele que são “bons 

com crianças”. Foi realmente uma reivindicação política sobre como 

professores são especiais e como eles devem ser considerados  

respeitados (SHULMAN, 1986, p.11, traduação livre). 

 Em um aprimoramento das ideias iniciais, Shulman e seus colaboradores 

(SHULMAN, 2015) destacaram dois aspectos essenciais acerca do PCK, a saber: (i) trata-

se de um conhecimento específico por depender do tema que está sendo ensinado, do 

conhecimento do professor sobre aquele assunto e sobre as estratégias de abordagem do 

mesmo; (ii) é um conhecimento contextualizado, tendo em vista que o professor de 

determinada disciplina ensina o tema para estudantes específicos em contextos 

específicos. 

 Por suas características e pela intencionalidade de sua proposição, o construto 

PCK tem ganhado destaque nas pesquisa do campo da Educação ao longo dos anos. Ele 

se destacou em um cenário no qual se debatia a importância da profissionalização do 

ensino e o papel da formação de professores e continua mobilizando pesquisas nos 

diversos campos (FERNANDEZ, 2015; SHULMAN, 2015). 

 
2 Essa sigla advém das iniciais do termo em inglês “Pedagogical Content Knowlegde”. Dada a familiaridade do campo 

com a sigla PCK, ela será assumida neste trabalho. 
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Na área de ensino de Ciências não tem sido diferente. Devido à relevância desse 

construto, diversos modelos têm sido propostos com o objetivo de orientar as 

investigações sobre os conhecimentos profissionais de professores de Ciências em ação   

(por exemplo: MAGNUSSON et al., 1999; PARK; OLIVER, 2008; GESS-NEWSOME, 

2015), mas ainda são escassos os modelos que orientam as investigações sobre os 

conhecimentos dos professores em formação inicial.  

1.1.2 Conhecimentos profissionais de professores de Ciências  

 Um dos modelos inspirados nas discussões sobre PCK e proposto para o domínio 

de Ciências é o de Magnusson et al. (1999), que assume que o conhecimento pedagógico 

de conteúdo é derivado da transformação dos conhecimentos de conteúdo, pedagógico e 

contextual. Para essa autora, o PCK é composto por um conjunto de conhecimentos sobre: 

orientações para o ensino de Ciências; currículo de Ciências;  compreensão dos estudantes 

em Ciências; estratégias instrucionais; e avaliação em Ciências (vide figura 1).

 

Figura 1: Componentes do Conhecimento Pedagógico de Conteúdo para o Ensino de 

Ciências (MAGNUSSON et al., 1999, p. 4). Tradução livre. 

 Este modelo de Magnusson et al. (1999) teve ampla utilização na área de Ensino 

de Ciências, porém houve algumas críticas no que concerne à conceituação do termo 

“orientações para o ensino de Ciências”. Esse termo é utilizado pelos autores baseando-
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se em diferentes significados: um deles relacionado aos padrões de comportamento e 

pensamento dos professores e o outro relacionado às crenças gerais dos professores sobre 

o ensino de Ciências (FRIEDRICHSEN et al., 2011). Essas diferentes definições para o 

que eles consideram como “orientações para o ensino de Ciências” resultou em diferentes 

formas de avaliar este componente do PCK, e até mesmo no fato de alguns pesquisadores 

que utilizaram este modelo acabarem  ignorando este aspecto por falta de clareza sobre o 

mesmo. 

 O modelo de Magnusson et al. (1999) inspirou a proposição de outros modelos, 

que também fomentaram novas discussões e questionamentos. Essa diversidade de 

propostas e pesquisas em torno delas, levou à organização de uma cúpula de PCK que 

aconteceu em 2012, evento que reuniu vinte e dois pesquisadores do Ensino de Ciências 

de sete países, por 5 dias de forma virtual e presencial. O objetivo principal dessa cúpula 

foi discutir o significado e a identidade desse construto. As contribuições advindas desse 

evento estão expressas no livro Re-examining Pedagogical Content knowledge in Science 

Education, editado por Berry, Friedrichsen e Loughran (2015). 

 Durante a cúpula, houve uma sessão com a participação do próprio Shulman, na  

qual  o autor  fez  uma  apreciação  pessoal,  reconhecendo  algumas das limitações da 

sua formulação original, sendo elas: ausência de afeto, emoção e motivação; ênfase 

exagerada no pensamento do professor em detrimento do seu desempenho em sala de 

aula; omissão do contexto social mais amplo; omissão da visão e dos objetivos 

educacionais do professor; e a ausência de relações entre PCK e os resultados dos 

estudantes (SHULMAN, 2015). 

 As ideias consensuais entre os pesquisadores participantes dessa cúpula do PCK 

foram sistematizados por Gess-Newsome (2015) no Modelo de Conhecimentos e 

Habilidades Profissionais do Professor que inclui PCK (TPK&S3) (figura 2). Cada um 

dos componentes deste modelo é descrito a seguir: 

  

 
3 Em inglês: Model of Teacher Professional Knowledge & Skill. 
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Figura 2: Modelo de Conhecimentos e Habilidades Profissionais do Professor que inclui 

PCK (TPK&S) (GESS-NEWSOME, 2015, p. 31). Tradução livre. 

• Base de conhecimento profissional do professor (TPKB4): são conhecimentos 

necessários à prática do professor tais como: conhecimento pedagógico, de avaliação, 

de conteúdo, dos estudantes e curricular. Essa base não é específica do conteúdo nem 

normativa, ou seja, os conhecimentos do professor são predeterminados e discutidos 

ao longo da formação. 

• Conhecimento profissional de tema específico (TSPK5): são os conhecimentos 

necessários para o ensino de uma temática específica. Este conhecimentos compostos 

por procedimentos, como: determinação de estratégias instrucionais eficazes; seleção 

de diferentes representações; utilização de exemplos específicos para destacar e 

 
4 Em inglês: Teacher professional knowledge bases. 
5 Em inglês: Topic-specific professional knowledge. 
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construir ideias; compreensão de concepções alternativas dos estudantes; e 

entendimento sobre como vincular práticas e conceitos dentro de uma mesma temática. 

• Amplificadores e filtros do professor: diz respeito à personalização dos conhecimentos 

dos componentes anteriores (da base e de tema específico) pelo professor, resultando 

em aceitação, rejeição ou modificação de outros conhecimentos, habilidades e práticas.  

• Prática na sala de aula: a ação do professor em sala de aula pode ser entendida por 

meio da interação entre seu PCK pessoal e o contexto da sala de aula. O PCK pessoal 

do professor é caracterizado como o conhecimento, o raciocínio e o planejamento de 

ensino de uma temática específica para um contexto específico com o objetivo de 

facilitar a compreensão dos estudantes. Além disso, é necessário que o professor tenha 

habilidades que auxiliem o entendimento do estudante, expressas em sua prática 

docente. Dessa forma, desenvolveu-se o construto PCK&S, que relaciona as ações do 

professor em sala de aula, ou seja, no ato de se ensinar uma temática específica, em 

um contexto específico, a fim de promover maior entendimento dos estudantes. 

• Amplificadores e filtros dos estudantes: por meio destes, evidencia-se que não existe 

uma relação direta entre o ensino do professor e a aprendizagem dos estudantes. O 

êxito dos estudantes é influenciado por vários aspectos como cognição, memória, 

motivação, autorregulação, atenção, persistência, entre outros. 

• Resultado dos estudantes: considera-se que o resultado da aprendizagem do estudante 

exerce influências em todos os componentes deste modelo, uma vez que é a partir dele 

que o professor vai investigar o seu desempenho e buscar aperfeiçoar seus 

conhecimentos. 

Este modelo buscou considerar a complexidade do ensino e da aprendizagem, 

discutindo os conhecimentos e as habilidades mobilizadas pelos professores no ensino e 

a forma pela qual eles influenciam e são influenciados pelos resultados dos estudantes.  

Eles se mostra mais completo do que o de Magnusson et al. (1999) (figura 1), por 

levar em consideração fatores adicionais que influenciam o processo de ensino e 

aprendizagem em sala de aula, como os filtros e amplificadores, que evidenciam que os 

conhecimentos que chegam aos professores são transformados antes de chegarem as suas 

salas de aula. A consideração dos conhecimentos e habilidades dos professores, a partir 

dos construtos PCK pessoal e PCK&S, também busca representar a autonomia dos 

professores no desenvolvimento estratégias que promovam a aprendizagem dos 

estudantes em contextos específicos de aprendizagem.  
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Embora, a partir desse modelo, Gess-Newsome (2015) assuma que os professores 

são consumidores dos conhecimentos públicos da base de conhecimento profissional e do 

conhecimento profissional de tema específico, ela procura também, por meio desse 

modelo, evidenciar a importância do desenvolvimento do PCK pelos professores, uma 

vez que considera que os conhecimentos e habilidades que compõem o PCK não estão 

prontos para a sua utilização no ensino; faz-se necessário organizações, representações e 

adaptações desses conhecimentos pelo professor para que isso se torne possível.  

Embora os conhecimentos profissionais do professor não estejam prontos e não 

sejam diretamente transmitidos pelos processos formativos pelos quais ele passa, a 

contribuição da formação acadêmico-profissional para o desenvolvimento do PCK é 

inegável. É por meio desses processos formativos que os professores têm oportunidades, 

entre outras: de desenvolver conhecimentos e capacidades (GESS-NEWSOME, 2015; 

OLIVEIRA, 2018); de refletir coletivamente sobre aspectos referentes à profissão e à 

prática docente, de forma a trocar ideias e crenças sobre esses aspectos; de desenvolver 

capacidades de improvisação e de adaptação em situações diversas que podem ocorrer 

em sala de aula, a fim de organizar os novos meios para atingir os objetivos educacionais 

(TARDIF, 2000); e de desenvolver sua identidade profissional, modificando seu olhar 

sobre si mesmo, através do desenvolvimento de diferentes saberes (PIMENTA, 1997). 

Para Oliveira, Mozzer e Andrade (2017) e Oliveira (2018), os modelos de PCK 

propostos, incluindo o de Gess-Newsome (2015), não refletem as origens do 

desenvolvimento do PCK durante a formação inicial. Por esse motivo, Oliveira e suas 

colaboradoras propuseram um modelo de conhecimentos profissionais do professor de 

Ciências em formação, discutido na próxima seção. 

1.1.3 Conhecimentos profissionais de professores de Ciências em formação e o 

papel da reflexão 

O modelo de conhecimentos profissionais do professor de Ciências em formação 

(CPPF), proposto por Oliveira, Mozzer e Andrade (2017) e Oliveira (2018) (figura 3) foi 

embasado no Modelo TPK&S proposto por Gess-Newsome (2015), discutido na seção 

anterior. De acordo com as autoras, este modelo se diferencia do de Gess-Newsome 

(2015) por considerar que, durante a formação inicial, os futuros professores 

desenvolvem, integram e transformam os conhecimentos de bases (conhecimento 

profissional do professor e conhecimento profissional de tema específico) que têm acesso 

nos cursos de formação.  
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Embora consumidores dos conhecimentos públicos das bases como apontado por 

Gess-Newsome (2015), Oliveira (2018) considera que os professores e futuros 

professores são também transformadores destes conhecimentos devido à reflexão na 

preparação para a ação docente, que ocorre e é fomentada pela articulação teoria-prática. 

Esta reflexão é vista a partir da perspectiva crítica e coletiva de Zeichner (1993; 2008), a 

qual leva em consideração a prática, a profissão docente e os contextos sociais e políticos 

que as envolvem. 

Outra diferença com relação ao modelo de Gess-Newsome (2015) refere-se ao 

desenvolvimento de conhecimentos transformados e integrados pelo futuro professor 

poder ser incorporados futuramente no PCK deste profissional. Oliveira (2018) ressalta 

que o desenvolvimento desses conhecimentos, aos quais ela denomina do CPPF, ocorre 

a partir do envolvimento dos futuros professores com momentos de planejamento e de 

ensino de temas específicos, em contextos específicos e da reflexão sobre eles. Essas 

situações de planejamento e ensino são geralmente proporcionadas pelos estágios e se 

referem à preparação para a ação docente e não à prática docente em si. 

Assim, este modelo considera as especificidades da prática dos professores em 

formação, assumindo que os conhecimentos que são desenvolvidos durante a formação 

são diferentes daqueles desenvolvidos na prática docente, uma vez que os futuros 

professores atuam em contextos de estágio, nos quais eles não são os professores da 

turma. Isso realça o caráter preparatório desses conhecimentos, mobilizados em situações 

de ensino de estudantes de outro professor, em que a familiaridade do futuro professor 

com esses estudantes e com as formas como eles elaboram entendimentos é 

significativamente menor em relação ao docente em atuação.   

Oliveira (2018) argumenta que devido à característica transformativa dos CPPF, 

proporcionada pela reflexão durante essa preparação para a ação docente, eles poderão 

fazer parte do PCK dos futuros professores em sua atuação profissional futura. Ela 

defende também que as experiências vivenciadas e as reflexões feitas a partir delas, 

conjugando os saberes da experiência e da teoria são proporcionadas em um processo 

formativo colaborativo, no qual os futuros profissionais têm a oportunidade de 

desenvolver e aprimorar os CPPF que poderão compor os seus PCK (OLIVEIRA, 2018). 

Ainda sobre a reflexão na preparação para a ação docente, pode-se destacar sua 

importância como o elo que integra, (re)significa, (re)contextualiza e transforma os 

conhecimentos dos futuros professores para a atuação docente (OLIVEIRA, 2018), 
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permitindo situar o futuro professor na posição de agente transformador e não apenas de 

receptor de conhecimentos. 

Nesse contexto formativo, a reflexão é proporcionada pela articulação teoria-

prática na qual “a teoria é determinada pelo conhecimento preciso da prática e (...) a teoria 

determina com mais rigor sua experiência” (PICONEZ, 2012, p. 23). Essas reflexões são 

fomentadas em discussões sobre a profissão, sobre o processo pedagógico, suas faces e 

questões sociais e políticas que o influenciam. 

O estímulo a essas reflexões pode auxiliar os futuros professores a entender as 

relações de alta complexidade entre o ensino e os conhecimentos das bases (NILSSON, 

2008), o que também auxiliará na transformação dos CPPF em PCK na prática docente 

(OLIVEIRA, 2018). 

Em consonância com Tardif (2002), essa perspectiva formativa está pautada em 

uma lógica profissional com foco na realidade do trabalho docente (OLIVEIRA, 2018). 

Neste sentido, Tardif (2002) ressalta que os futuros professores devem se basear nos 

conhecimentos disponibilizados durante sua formação, mas estes devem ser intercalados 

com os conhecimentos profissionais que são orientados para a solução de situações reais.  

A partir destes pressupostos, mostramos o modelo de CPPF (figura 3), que 

relaciona e articula o desenvolvimento da Base de Conhecimento Profissional do 

Professor e do Conhecimento Profissional Específico por meio da reflexão promovida 

através da articulação teoria-prática dos cursos de formação.  
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Figura 3: Modelo de Conhecimentos Profissionais de Professores de Ciências em 

formação (OLIVEIRA, 2018, p. 46). 

Pelo exposto, consideramos que o modelo CPPF traduz bem elementos de 

conhecimento importantes para a formação do professor de Ciências e a centralidade da 

reflexão na preparação para a ação docente. Por isso, assumimos tal modelo e a 

perspectiva formativa que o norteia como bases importantes para o desenvolvimento e 

análise realizados em nosso estudo sobre o desenvolvimento das compreensões de futuros 

professores de Química sobre a abordagem de questões sociocientíficas (QSC) no ensino 

de Ciências durante um processo formativo.  
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CAPÍTULO 2. QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS (QSC) 

2.1 MOVIMENTO CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE (E AMBIENTE) – CTS/CTSA E AS 

QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS 

 Nesta seção, discutimos o Movimento CTS/CTSA para situar as questões 

sociocientíficas (QSC), seus pressupostos e sua importância no ensino e na formação de 

professores.  

 O movimento conhecido como Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) teve início 

na década de 1960 e esteve associado a três principais campos: (i) à pesquisa acadêmica, 

relacionando o conceito de ciências e tecnologia com a sociedade; (ii) às políticas 

públicas, no intuito de aumentar o engajamento da população nas questões sociais com o 

envolvimento de ciência e tecnologia; e (iii) à educação, em defesa de programas 

desenvolvidos para promover a compreensão das relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade que buscassem formar cidadãos com compreensão crítica sobre o 

desenvolvimento científico e tecnológico (LINSINGEN, 2007). 

No que diz respeito ao terceiro campo, relacionado às discussões estabelecidas 

neste trabalho, o movimento CTS surgiu devido à necessidade de ampliação da educação 

científica com o desenvolvimento nos estudantes de um olhar crítico voltado para o 

avanço da Ciência e da Tecnologia e suas consequências para a sociedade 

(AIKENHEAD, 2005). Além disso, esse movimento também buscou um ensino mais 

humanitário e menos tecnocrático principalmente na educação científica e tecnológica, 

por meio de uma maior contextualização e interdisciplinaridade  (LINSINGEN, 2007).  

Ao longo dos anos, especialmente devido às condições e mudanças climáticas, 

iniciaram-se, dentro do movimento CTS, discussões mais enfáticas sobre questões 

ambientais. Como consequência, Vilches, Gil-Pérez e Praia (2011) defendem a adição da 

letra A à sigla – CTSA - para se remeter explicitamente aos impactos do desenvolvimento 

científico e tecnológico sobre o ambiente. Isso porque os autores consideram que não é 

suficiente assumir que as questões ambientais estão inclusas em aspectos da sociedade, 

mas que essa dimensão demanda um olhar cuidadoso em virtude dos diferentes problemas 

ambientais que nos assolam. Nós reconhecemos e concordamos com essa perspectiva e, 

por isso, quando necessário, nos referiremos ao movimento como CTSA ao longo deste 

trabalho. 

 Na literatura da área de Educação em Ciências, os autores anunciam diferentes 

perspectivas sobre essa abordagem no ensino. Mansour (2009), por exemplo, considera 
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que CTSA é um campo interdisciplinar que explora e entende as várias formas com que 

a ciência moderna e a tecnologia mostram e representam a cultura, os valores e as 

instituições, do mesmo modo que a cultura e os valores delineiam a ciência e a tecnologia.  

Santos e Mortimer (2002) evidenciam que os currículos de ensino de ciências com 

ênfase em CTS, desenvolvidos em todo o mundo desde a década de 60, têm o objetivo 

central de preparar os estudantes para a sociedade e têm um caráter de abordagem de 

conteúdos científicos imersos no contexto social. A partir disso, eles afirmam que a 

abordagem CTSA em sala de aula não pode ser apenas a exemplificação de conceitos 

científicos e de aparatos tecnológicos presentes no cotidiano dos estudantes, tem que ir 

além: precisa haver uma preocupação com a construção de atitudes e valores, com 

abordagens temáticas e com um ensino voltado para o estudante como um indivíduo ativo 

em suas aprendizagens, com a garantia de espaço de opinião e de discussão perante as 

problemáticas tratadas. 

Krasilchik (2000) vai ao encontro do que Santos e Mortimer (2002) defendem, 

afirmando que as relações entre ciência e sociedade precisam se expandir para além da 

investigação científica puramente. De acordo com a autora, é necessário que essas 

relações cheguem aos aspectos políticos, econômicos e culturais da sociedade, pois é 

dessa forma que os estudantes têm oportunidades de estudar e investigar assuntos 

condizentes com sua realidade em sua complexidade e integralidade, a fim de solucionar 

(ou contribuir para a proposição de soluções de) problemas que se apresentam nesta. 

Assim, é comum nas perspectivas desses autores a ideia de que faz-se necessário 

que o ensino de ciências com abordagem CTSA tenha também uma construção voltada 

para o desenvolvimento crítico dos estudantes – entendido como o “desenvolvimento de 

atitudes e valores correspondentes à compreensão da ciência como uma atividade 

cultural” (MARTÍNEZ PÉREZ; PARGA LOZANO, 2013) - já que é no enfrentamento 

de ideias relativas à ciência e à tecnologia, numa perspectiva mais ampla e humanista, 

que o ensino poderá auxiliar no desenvolvimento e no aprimoramento da 

responsabilidade individual e social dos sujeitos (MARTÍNEZ PÉREZ, 2010). 

Pedretti e Nazir (2011) observaram que a educação CTSA, ao longo dos anos, 

desenvolveu diferentes vertentes, algumas com diferenças no objetivo ou nas estratégias 

de ensino. As autoras fizeram um estudo sobre a educação CTSA nos últimos 40 anos, a 

partir do qual elas identificaram seis vertentes que nos auxiliam no entendimento geral 

das especificidades das abordagens CTSA no ensino e suas limitações associadas às 

críticas que essas vertentes vêm recebendo. 



 

 33 

 

A primeira vertente, citada por Pedretti e Nazir (2011), é a aplicação/design, que 

diz respeito à resolução de problemas sociais do cotidiano por meio de conhecimentos 

científico e tecnológico. Do ponto de vista das autoras, a principal crítica é a de que uma 

educação CTSA centrada nesta vertente pode se tornar problemática se a ciência e a 

tecnologia são assumidas como imprescindíveis para resolver esse tipo de questão. Isso 

pode contribuir para o desenvolvimento de visões limitadas pelos estudantes acerca dos 

condicionantes dos problemas sociais e suas possíveis soluções.  

A segunda vertente, identificada por Pedretti e Nazir (2011), é a histórica que, 

como o próprio nome diz, destaca aspectos históricos e socioculturais da ciência e sua 

relação com o entendimento da ciência na sociedade. Uma das principais críticas a essa 

vertente diz respeito ao fato de que as atividades propostas e desenvolvidas em sala 

tendem a contar histórias de sucesso da ciência, deixando de lado histórias de “insucesso”, 

as quais podem fornecer aos estudantes uma visão equilibrada de natureza da ciência, 

mostrando que a realidade do fazer científico.   

A terceira vertente é o raciocínio lógico e argumentação, que tem como objetivo 

desenvolver e melhorar o entendimento sobre o tema abordado e a tomada de decisão dos 

estudantes frente às questões controversas em ambientes argumentativos que envolvam, 

de alguma forma, a ciência. De acordo com as autoras, essa vertente pode superestimar 

aspectos epistemológicos, de forma que os indivíduos podem deixar de reconhecer outros 

fatores importantes, tais como os valores e as emoções.  

A quarta vertente, tratada no trabalho de Pedretti e Nazir (2011), é a centrada em 

valores. O ensino a partir dessa vertente busca promover o entendimento e o 

reconhecimento de valores que estão relacionados à ciência e à tecnologia, destacando as 

características relacionadas à ética e ao desenvolvimento moral dos estudantes. De acordo 

com as autoras, essa vertente recebe críticas relacionadas à ideia do relativismo ético, ou 

seja, críticas que transitam entre a falta de consenso a respeito de valores universais e a 

natureza da educação baseada em valores.  

Já a quinta vertente é a sociocultural, que diz respeito a uma abordagem 

sociológica, a qual trata a ciência e a tecnologia como entidades organizadas internamente 

e conectadas externamente à toda sociedade por meio da política, da economia e da 

cultura. A principal crítica a essa vertente diz respeito a uma possível desvalorização do 

conhecimento científico, tendo em vista que esse não é o foco do ensino centrado nesta 

abordagem.  
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A sexta e última vertente é a justiça socioambiental, a qual visa o desenvolvimento 

do senso de cidadania, responsabilidade cívica e justiça social e ambiental dos estudantes, 

por meio de uma abordagem criativa, reflexiva e crítica. Tal vertente é criticada pela 

tentativa de promoção de uma eco-justiça tendenciosa, que privilegia a sociedade 

democrática ocidental. Além disso, as autoras citam algumas pesquisas (Por exemplo: 

HUGHES, 2000; PEDRETTI et al., 2008 apud PEDRETTI; NAZIR, 2011), que apontam 

que desenvolver atividades que trabalhem com o discernimento entre a doutrinação e o 

empoderamento no ensino, pode trazer desconforto aos professores. 

O ensino de Ciências pautado nestas vertentes da Educação CTSA, tem objetivos 

implícita ou explicitamente associados ao letramento científico dos estudantes em suas 

diferentes perspectivas: epistêmica, funcional ou crítica. A distinção dessas diferentes 

perspectivas é realizada por Conrado (2017) e descrita a seguir: 

• Letramento científico epistêmico: diz respeito à compreensão da ciência, seja ela 

contextualizada ou não, destacando características epistemológicas, históricas e 

sociológicas de natureza da ciência, mas sem foco nas características morais e políticas 

que também fazem parte da ciência. Podemos associar a essa perspectiva formativa as 

primeira, segunda e terceira vertentes de Pedretti e Nazir (2011) e as algumas pesquisas 

na área de Educação em Ciências, como os trabalhos de Solomon (1993), Matthews 

(1994) e Driver et al. (2000) apud Conrado e Nunes-Neto (2018). 

• Letramento científico funcional: considera e aborda a dimensão ética por tratar de 

valores, interesses e discussões sobre certo e errado, pertinentes ao desenvolvimento 

científico e tecnológico. Apesar de enfocar nesta dimensão, não enfatiza 

questionamentos sobre o sistema de sociedade e, não necessariamente, especifica a 

direção da funcionalidade do letramento científico na sociedade (por exemplo, pode 

não explicitar os fins pelos quais é buscado o desenvolvimento ético e moral dos 

sujeitos em um determinado assunto), o que pode tornar vago os objetivos deste tipo 

de letramento. Essa perspectiva formativa pode estar atrelada à quarta vertente de 

Pedretti e Nazir (2011) e as algumas pesquisas na área de Educação em Ciências como 

as de Sadler (2004) e Zeidler e Keefer (2003) apud Conrado e Nunes-Neto (2018). 

• Letramento científico crítico: abrange aspectos éticos e políticos de forma explícita, 

por mostrar e abarcar discussões sobre o sistema das sociedades, valores, ideologias, 

relações de opressão, buscando apresentar pressupostos ocultos entre educação, 

ciência e sociedade. Conrado (2017) considera que todo letramento científico crítico 

também é epistêmico e funcional, uma vez que fornece oportunidades para a 
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compreensão da ciência em seu contexto social e histórico, ressalta valores e interesses 

da ciência e da tecnologia, além de cumprir a função social de incorporação das 

dimensões ética e política, de forma questionadora, na educação científica. Nessa 

perspectiva formativa insere-se a sexta vertente de Pedretti e Nazir (2011) e as algumas 

pesquisas na área de Educação em Ciências como as de Reis (2013), Hodson (2011) 

apud Conrado e Nunes-Neto (2018) e Conrado et al. (2015). 

 Como afirmado anteriormente, a Educação em Ciências vem melhorando e 

aprimorando para fomentar o desenvolvimento da percepção crítica dos estudantes, e o 

movimento CTSA vem contribuindo para isso. Mas, para atingir esse objetivo, as 

abordagens de ensino necessitam possibilitar ocasiões para os estudantes se expressarem 

e trabalharem com conceitos e situações de confronto e negociação de ideias, opiniões e 

interesses em situações cotidianas que envolvem ciência em algum aspecto, mas sem se 

restringir a essa dimensão. Abordagens dessa natureza, dentre as quais podemos citar as 

Questões Sociocientíficas (QSC), têm o intuito de promover uma “ciência para todos”, 

independentemente de qual profissão o estudante vai seguir (SADLER, 2011).  

As QSC são definidas por Conrado e Nunes-Neto (2018) como: 

(...) problemas ou situações geralmente complexos e controversos, que 

podem ser utilizados em uma educação científica contextualizadora, 

por permitir uma abordagem de conteúdos inter ou multidisciplinares, 

sendo os conhecimentos científicos fundamentais para a compreensão 

e a busca de soluções para estes problemas (p. 87).  

Além dos conhecimentos científicos propriamente ditos, os autores consideram 

que conhecimentos sobre filosofia e história, diferentes habilidades, valores e atitudes, 

são mobilizados na abordagem de QSC na educação, destacando que, quanto maior a 

proximidade das situações propostas ao contexto real dos estudantes, maior será o 

interesse, o diálogo e o engajamento deles.  

De acordo com os tipos de letramento científico expostos acima, entendemos que 

a abordagem educacional de QSC sob essa perspectiva está alinhada com os propósitos 

de letramento científico crítico para a formação de cidadãos que sejam capazes de atuar 

em favor da justiça social e da sustentabilidade ambiental (HODSON, 2011; 2018; 

BENCZE et al., 2018). Segundo Conrado e Nunes-Neto (2018), tal objetivo é alcançado 

a partir da explicitação de ideologias, fundamentos filosóficos e valores que envolvem os 

domínios das relações CTSA e que podem ser promovidos em abordagens de ensino 

baseadas em QSC. 
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Vale ressaltar que a Educação CTSA, por si só, não é considerada uma educação 

transformadora apenas por se se associar a uma ou mais vertentes e seus distintos 

objetivos (BARRETT; PEDRETTI, 2006). Conrado e Nunes-Neto (2018) acreditam que 

o desenvolvimento do letramento científico na educação CTSA deve estar em conexão 

com uma educação transformadora, para a qual a abordagem educacional de QSC pode 

contribuir se almeja promover o desenvolvimento do pensamento crítico e a reflexão dos 

estudantes.   

Diante de considerações similares, Zeidler e seus colaboradores (2005) defendem 

que as abordagens de QSC e CTSA no ensino de Ciências se diferenciam pela amplitude 

de seus objetivos, ainda que a primeira tenha sido derivada da segunda. Enquanto 

abordagem de QSC no ensino busca contemplar os objetivos de estimular e promover nos 

estudantes um desenvolvimento intelectual, individual, moral e ético com compreensão 

da interdependência entre as dimensões CTSA, a segunda muitas vezes restringe seu 

objetivo central ao aumento do interesse dos estudantes pela ciência por meio da 

aprendizagem de conteúdos com conexões ao meio social destes (ZEIDLER et al., 2005). 

Esses autores defendem que as QSC não são usadas apenas como contexto para a 

aprendizagem sobre ciência, mas também como estratégia pedagógica com objetivos 

definidos, nos quais o conhecimento e o entendimento das relações entre ciência, 

tecnologia, sociedade e meio ambiente são elementos tão importantes no 

desenvolvimento do letramento científico quanto às crenças pessoais dos estudantes 

(ZEIDLER et al., 2005). 

Diante dessas importantes relações entre educação CTSA, letramento científico e 

educação baseada em QSC, neste trabalho iremos nos fundamentar nos pressupostos para 

a abordagem de Questões Sociocientíficas (QSC) no ensino, desenvolvidos por Conrado 

e Nunes-Neto (2018) e alinhados às quarta e sexta vertentes de Pedretti e Nazir (2011) e 

à visão de letramento científico crítico, por acreditarmos que o desenvolvimento 

cognitivo, moral e ético dos sujeitos precisa ser um compromisso explicitamente 

assumido no ensino de Ciências e na formação de professores.   

2.2 PRESSUPOSTOS DA ABORDAGEM EDUCACIONAL DE QSC NA PERSPECTIVA DE 

CONRADO E NUNES-NETO 

 A partir de uma revisão da literatura da área, Conrado e Nunes-Neto (2018) 

identificaram características e propósitos comumente associados às propostas de ensino 

baseadas em QSC, dentre eles: estimular discussões interdisciplinares sobre um tema; 
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explicitar implicações éticas; mobilizar conhecimentos científicos de fronteira e de 

Natureza da Ciência; envolver discussão de valores morais; e possibilitar a tomada de 

decisão e a ação dos participantes. 

 De acordo com Conrado e Nunes-Neto (2018), o caráter controverso das QSC 

pode promover o diálogo, o engajamento e o aumento do interesse dos estudantes na 

abordagem das mesmas no ensino, devido à proximidade com o contexto real deles. Este 

engajamento também pode ser promovido pela conexão afetiva/emocional que a temática 

pode ter com o estudante. Essa relação afetiva/emocional dos estudantes em relação à 

QSC pode contribuir para o desenvolvimento do seu senso de responsabilidade com a 

promoção de mudanças no sentido de resolver ou atenuar problemas socioambientais.  

Dessa forma, as QSC são consideradas de grande utilidade para uma 

aprendizagem de conteúdos científicos associados ao desenvolvimento cognitivo e ético 

dos estudantes (REIS, 2013); e, como discutido, defende-se que uma forma de 

impulsionar uma educação CTSA comprometida com o letramento crítico dos estudantes 

seria a abordagem dessas questões no ensino de Ciências (CONRADO; NUNES-NETO, 

2018).  

 Para que sejam alcançados muitos dos propósitos anteriormente mencionados 

Conrado e Nunes-Neto (2018) se apoiam na visão mais ampla de autores como: Zabala 

(1998), Zabala e Arnau (2010), Clément (2006) e Coll e colaboradores (1992) - do que 

seja o conteúdo ensinável, a qual nós também consideramos neste trabalho.  

De acordo com Zabala (1998), o conteúdo é uma construção intelectual para 

entender o pensamento e o comportamento das pessoas, ou seja, o conteúdo é um 

conhecimento que precisa ser produzido, incorporado e organizado pelos estudantes. Para 

isso, é necessário que o professor saiba da importância em saber o que se ensina e porque 

se ensina (CONRADO; NUNES-NETO, 2018).  

Dessa forma, para falar sobre conteúdo de aprendizagem faz-se necessário 

compreendermos o que é conteúdo e tratarmos dos objetivos de aprendizagem. Para isso, 

voltamos na obra de Zabala e Arnau (2010), que nos auxilia a entender o que é e o que 

não é conteúdo: 

[a] pressão do saber teórico acadêmico e das ideias errôneas sobre a 

aprendizagem e transferência dos saberes determinaram a 

preponderância dos conhecimentos factuais e conceituais, tanto é assim 

que para a maioria dos professores a expressão ‘conteúdos de ensino’ 

se limita a apenas aos conhecimentos, ou seja, ao saber, dando por certo 

que os procedimentos, as habilidades, as estratégias, as atitudes e os 

valores são outra coisa, quer dizer, não são objetos da educação e, 
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portanto, não são conteúdos de ensino (ZABALA, ARNAU, 2010, p. 

20-21). 

 Zabala e Arnau (2010) nos possibilita explorar a ideia de conteúdo como algo 

necessário para a formação integral dos estudantes, cujo desenvolvimento está pautado 

em atender os seus diferentes interesses, potencialidades e necessidades. Tal formação 

envolve tudo o que estimula o progresso de competências motoras, afetivas, de relações 

interpessoais e sociais, considerado, portanto, como conteúdo de aprendizagem. 

 Como normalmente os aspectos diretamente relacionados com conceitos não são 

considerados parte do conteúdo, alguns autores, como Kently (2009), consideram que 

eles são parte de um “currículo oculto”. Esses aspectos se referem a normas, valores e 

crenças não explicitadas como parte do currículo, mas transmitidos aos estudantes.   

De acordo com Conrado e Nunes-Neto (2018), este “currículo oculto” deve ser 

“desocultado”, ou seja, os conteúdos que pretendem ser ensinados precisam ser 

explicitados no currículo a partir do estabelecimento de uma relação clara entre os 

conteúdos em suas diferentes dimensões, as estratégias e os métodos para abordá-los 

dentro do processo educacional e o objetivo pretendido com a educação em seu âmbito 

social.   

 Com estes aspectos explicitados e colocados em prática em sala de aula, é possível 

que os estudantes desenvolvam habilidades, noções de convivência social e considerações 

morais, entre outras competências, que um ensino tecnicista, focado apenas na abordagem 

bidimensional dos conteúdos conceituais e procedimentais, não permite (LUCKESI, 

2011). 

 Além disso, no ensino tecnicista, não há a admissão e a valorização de que os 

conteúdos e objetivos educativos podem ser complexos e com vários direcionamentos 

possíveis, já que as abordagens deste ensino não abrem espaço para questionamentos 

acerca dos próprios conhecimentos científicos e tecnológicos, sua inserção e necessidade 

na sociedade, nem sobre interesses e ideologias envolvidos (CONRADO; NUNES-

NETO, 2018).  

Os contextos de desenvolvimento de propostas de ensino para a abordagem de 

QSC são diferentes do tradicional/tecnicista por possibilitar ao estudante uma relação 

diferente com o conteúdo a ser aprendido. De acordo com Conrado e Nunes-Neto (2018), 

em uma estrutura curricular baseada em QSC, o estudante tem uma participação ativa no 

processo de aprendizagem. Ele constrói conhecimentos, mobiliza dados, teorias, técnicas 

e valores para a solução de um problema real que é de seu interesse. 
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Assim, nessa perspectiva, os conteúdos a serem aprendidos por meio das QSC não 

se restringem aos conceitos, princípios e fatos da ciência, ou seja, à dimensão conceitual 

dos conteúdos de aprendizagem, mas incluem também as dimensões procedimental e 

atitudinal desses conteúdos. A essas dimensões os autores denominam CPA (Conceitual, 

Procedimental e Atitudinal), as quais são discutidas de forma detalhada na seção a seguir. 

2.2.1 Conteúdos e objetivos de aprendizagem e sua abordagem no ensino de QSC 

Para o desenvolvimento e a formação integral do indivíduo mencionados na seção 

anterior, Conrado e Nunes-Neto (2018) consideram, apoiados na perspectiva de Zabala 

(1998), que o professor deve ter consciência de que os objetivos educacionais devem ir 

além da aprendizagem apenas de conhecimentos, teorias e princípios. Também, com base 

em Clément (2006), os autores explicam que o conteúdo científico pode explicitar 

diversas dimensões (como sociais, cognitivas, éticas e políticas) do conteúdo. Isso levou 

os autores a propor, como forma de explicitar os demais conteúdos de aprendizagem no 

ensino, as dimensões CPA - Conceitual, Procedimental e Atitudinal (vide figura 4).  

Essas dimensões dizem respeito ao conteúdo escolar e/ou acadêmico que deve ser 

desenvolvido no estudante ao longo da abordagem do professor, sendo que, para o 

desenvolvimento de aprendizagens em cada uma delas, existe a necessidade de se ter seus 

objetivos claramente traçados. 

 

Figura 4: Representação das dimensões de conteúdos de aprendizagem (CONRADO, 

NUNES-NETO, 2018, p. 95). 

Para entender os objetivos de aprendizagem e como traçá-los de acordo com cada 

uma das três dimensões de conteúdo, faz-se necessário caracterizá-las. Por isso, a seguir, 

apresentamos essas dimensões para, posteriormente, estabelecer discussões sobre tais 

objetivos. 
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Dimensão conceitual dos conteúdos 

 A dimensão conceitual dos conteúdos diz respeito a três categorias gerais: fatos, 

conceitos e princípios. De acordo com Conrado e Nunes-Neto (2018), fatos são 

informações, acontecimentos, dados, eventos ou fenômenos concretos que tendem a ser 

repetidos para serem memorizados e integrar os conhecimentos dos estudantes. Já os 

conceitos, para esses autores, são termos que com significado preciso, ou seja, entidades 

teóricas que representam um amplo conjunto de eventos, fenômenos ou fatos, e não de 

um único em particular. E os princípios são compreendidos a partir das mudanças que 

ocorrem perante um fato, científico ou não, ou seja, são fundamentos teóricos que 

permitem explicações e descrições de fatos importantes em teorias, modelos e 

generalizações. 

 Os autores destacam que os conceitos e princípios são fundamentos abstratos, 

diferentemente dos fatos. Por isso, para eles, aqueles devem ser compreendidos em sua 

totalidade e não apenas memorizados; sua compreensão acontece a partir do momento em 

que há a mobilização de situações concretas nas quais eles são necessários (pedido de 

explicações científicas; articulação entre fatos, conceitos e princípios; interpretação de 

novos fatos; entre outros). 

 Tendo em vista a abordagem educacional de QSC, na seleção de atividades para 

aprendizagem da dimensão conceitual de conteúdo, Conrado e Nunes-Neto (2018) 

consideram que é necessário levar em consideração: a mobilização de fatos, conceitos e 

princípios em diversos contextos relacionados ao tema da QSC; a relação dos 

conhecimentos prévios dos estudantes com o tema; e a qualidade de informações que 

podem ser abordadas no tempo disponível para tal.  

Os autores alertam que, no ensino tradicional de Ciências, o que mais geralmente 

é abordado são fatos, conceitos e princípios e que, por isso, se faz necessário o 

reconhecimento das três dimensões dos conteúdos e a atribuição de peso a essas 

dimensões de acordo com os objetivos de ensino e aprendizagem de um determinado 

momento pedagógico. Isso possibilitaria um melhor aproveitamento/aprofundamento da 

aprendizagem nessa dimensão (conceitual) a partir da abordagem de conceitos 

estruturantes - conceitos que são base para uma possível e futura transformação cognitiva 

dos estudantes, em direção à compreensão de novos conceitos e ressignificação de 

conceitos já aprendidos, de forma organizada (CARVALHO et al., 2011) -, além de 

permitir uma presença maior das demais dimensões.  
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Dimensão procedimental dos conteúdos 

 Conrado e Nunes-Neto (2018) consideram que a dimensão procedimental diz 

respeito à área metodológica, que pode ser dividida em três categorias: técnicas, 

procedimentos e métodos. Os procedimentos são ações (cognitivas e motoras) 

organizadas para um determinado objetivo, baseados em técnicas e métodos aceitos 

(ZABALA, 1998). Já as técnicas são as diferentes atividades que precisam ser realizadas 

em um procedimento e os métodos, a partir de uma visão mais geral da ação, envolvem 

técnicas e procedimentos variados. 

 Na abordagem dessa dimensão, os autores sugerem que os estudantes sejam 

orientados e acompanhados, de forma a perceber, de forma clara, a importância e o 

objetivo do procedimento, do método ou da técnica utilizada no processo de discussão e 

resolução da QSC. Muitas vezes, faz-se necessário o conhecimento de alguns conceitos 

prévios para que entendimentos sejam realizados pelo estudante nessa dimensão.  

Dimensão atitudinal dos conteúdos 

 Conrado e Nunes-Neto (2018) conceituam essa dimensão no campo ético-político 

a partir de três categorias: valores, normas e atitudes. Os valores são parâmetros ou 

critérios de juízo moral sobre atos com base na ética; já as normas são padrões ou regras 

de comportamento já estabelecidos em sociedade; e as atitudes são escolhas ou 

predisposições de conduta dos indivíduos baseadas nas normas e nos valores (ZABALA, 

1998).  

 A dimensão atitudinal é atingida em uma perspectiva ético-política, ou seja, as 

ações, relacionadas aos processos de discussão e resolução da QSC, são analisadas e 

precisam ser realizadas não apenas do ponto de vista técnico, mostrando assim a diferença 

entre ações do campo atitudinal (ético-político) e procedimental (técnico) (CONRADO, 

NUNES-NETO, 2018).  

Em relação à aprendizagem de uma atitude, Zabala (1998) diz que é necessário 

que a pessoa reflita, sinta e atue de uma forma constante em relação ao objeto que essa 

atitude é direcionada. Conrado e Nunes-Neto (2018) vão ao encontro dessas ideias, 

salientando a importância da reflexão sobre o que justifica a ação e da reflexividade 

crítica, que contribui para a autonomia do estudante. Dessa forma, estes autores acreditam 

que a aprendizagem na dimensão atitudinal, além de conhecer, refletir, analisar e avaliar, 

envolve uma tomada de posição, a qual mobiliza a afetividade e explicita os interesses do 

estudante com a questão, além da autoreflexão e a autoavaliação sobre suas próprias ações 

e sobre os valores que as sustentam. 
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Vale destacar que essa dimensão tem uma complexidade maior, devido aos 

inúmeros fatores envolvidos, os quais dizem respeito desde entender o conteúdo atitudinal 

em si até a autoreflexão anterior e posterior à ação promovida pelo estudante. Para a 

promoção de aprendizagens nesta dimensão, faz-se necessário entender e levar em 

consideração a dinâmica do ambiente escolar/acadêmico em que vão ser desenvolvidas 

as atividades para que todos os indivíduos envolvidos (professores e estudantes) tenham 

consciência de normas, valores e atitudes incluídos (CONRADO, NUNES-NETO, 2018). 

Para o trabalho com questões sociocientíficas, Conrado e Nunes-Neto (2018) 

sugerem atentarmos para conflitos e controvérsias como possibilidades de fomentar 

debates e reflexão crítica dos valores, normas e atitudes. De acordo com os autores, a 

abordagem pode ser feita com usos de casos, nos quais os estudantes, ao final, precisam 

de uma tomada de decisão do âmbito atitudinal, pois, nas discussões sobre os fatores que 

podem influenciar na tomada de decisão, além de conhecimentos das dimensões 

conceituais e procedimentais (científicos e tecnológicos), elementos de ética e juízo moral 

poderão ser colocados pelo professor.  

Os autores explicam que estes elementos podem estar relacionados com as três 

principais teorias éticas da filosofia moral ocidental: o utilitarismo, a ética das virtudes e 

a deontologia. O utilitarismo associa a qualidade de uma ação a sua consequência, ou 

seja, uma ação é boa ou ruim quando sua consequência também é boa ou ruim, 

respectivamente; a ética das virtudes diz respeito às virtudes necessárias aos indivíduos 

para uma boa conduta e uma boa vida; e a deontologia fundamenta-se em uma análise da 

própria ação como medida para justificá-la, sem levar em consideração suas 

consequências nem as virtudes dos agentes da ação. Esta segue princípios que se alinham 

ao conceito de imperativo categórico de Kant, a partir do qual considera-se que as ações 

humanas devem ser norteadas pelo tratamento do ser humano como um fim em si mesmo 

e não como um meio. Nenhuma dessas teorias, no entanto, explicita os envolvidos com 

os quais se deve preocupar (pacientes morais), quando há a produção de juízos éticos 

sobre o valor das ações dos agentes morais (CONRADO; NUNES-NETO, 2018). 

Diante disso, os autores enfatizam a importância de focar no campo da ontologia 

moral, para que seja possível contemplar “quais” ou “quem” deve(m) ser considerado(s) 

- ou seja, quem tem valor - em ações realizadas pelos agentes morais. Dessa forma, 

Conrado e Nunes-Neto (2018) destacam três tendências de consideração moral: o 

antropocentrismo, o biocentrismo e o ecocentrismo. 
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O antropocentrismo diz respeito à visão de que apenas os seres humanos seriam 

dotados de valor e, por isso, merecedores de consideração moral. Já o biocentrismo 

considera moralmente os organismos individuais humanos e não-humanos, ou seja, todos 

os seres vivos têm valor e, portanto, devem ser respeitados. E o ecocentrismo considera 

moralmente, além de todos os seres vivos, as entidades ambientais coletivas: elementos 

abióticos, espécies e ecossistemas (CONRADO; NUNES-NETO, 2018). 

Os autores destacam a importância do conhecimento por parte dos professores 

dessas perspectivas de teorias éticas e ontologia moral - ainda que elas não sejam 

explicitadas durante o ensino - uma vez que a abordagem educacional de QSC sob a 

perspectiva discutida aqui pressupõe o desenvolvimento da dimensão atitudinal e, 

portanto, o estabelecimento de discussões entre os estudantes, nas quais seus juízos de 

valor sejam expressos. 

Os objetivos de aprendizagem 

Os objetivos de aprendizagem existem para nortear o professor a explicitar as 

competências e habilidades que ele deseja desenvolver nos estudantes em cada atividade, 

de acordo as dimensões de conteúdo discutidas anteriormente. Tais 

competências/capacidades foram organizadas por Villa e Poblete (2007) em três 

categorias abrangentes: 

• Instrumentais: relacionam-se com as habilidades motoras e cognitivas; 

• Interpessoais: relacionam-se com atitudes para uma boa convivência social; 

• Sistêmicas: relacionam-se com a capacidade de compreender e participar de um todo, 

de um sistema. 

A partir dessas categorias, Conrado e Nunes-Neto (2018) desenvolveram uma 

síntese das convergências entre os objetivos de aprendizagem e as dimensões de 

conteúdos, a fim de fornecer uma representação visual e relacional dos elementos a serem 

abordados de forma explícita como objetivos de aprendizagem na educação científica 

(vide figura 5). É importante ressaltar que os autores não consideram os conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais como tipos de conteúdos, como Zabala (1998), 

e nem as categorias instrumentais, interpessoais e sistêmicas como competências, como 

Villa e Poblete (2007), mas essa utilização foi feita a fim de visualizar os elementos de 

forma explícita.  
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Figura 5: Síntese das convergências de objetivos de aprendizagem (CONRADO, 

NUNES-NETO, 2018, p. 94). 

Nesta síntese, Conrado e Nunes-Neto (2018) sugerem que os objetivos de 

aprendizagem sejam estabelecidos para o desenvolvimento de capacidades instrumentais, 

interpessoais e sistêmicas, considerando os conteúdos a serem aprendidos nas diferentes 

fases de uma intervenção didática na qual uma QSC é tratada. Na percepção dos autores, 

todos os conteúdos possuem as três dimensões invariavelmente, mudando apenas a 

predominância de uma dimensão sobre a outra em determinados momentos.  

Dessa forma, em determinados momentos, a dimensão conceitual pode estar 

predominante (por exemplo, em atividades de leitura e de definição de termos), em outros 

pode ser a dimensão procedimental (por exemplo, em atividades de manuseio de 

equipamentos e de produção de argumentos) ou a dimensão atitudinal (por exemplo, na 

discussão de valores morais, no trabalho colaborativo ou na organização de ações 

sociopolíticas).  

 Para indicar a interdependência das três dimensões de conteúdo, Conrado e 

Nunes-Neto (2018) utilizam-se de um exemplo de uma QSC sobre agrotóxicos (vide 

quadro 1). 
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Quadro 1 – Exemplo de relações entre dimensões dos conteúdos e áreas para uma QSC 

sobre agrotóxicos  

ÁREA Conteúdo 
Dimensão 

conceitual 

Dimensão 

procedimental 

Dimensão 

atitudinal 

Ecologia Biodiversidade 
C: conceito de 

biodiversidade 

P: medida de 

biodiversidade 

A: legislação 

ambiental sobre 

conservação de 

biodiversidade 

Evolução 
Seleção 

Natural 

C: teoria de 

seleção natural 

P: cálculo de 

frequência 

alélica 

A: uso adequado 

de agrotóxicos, 

após reflexão 

crítica 

Ética Biocentrismo 
C: definição de 

biocentrismo 

P: procedimen-

tos de lógica e 

argumentação 

A: reflexão, 

discussão e 

ação, segundo 

ampliação de 

consideração 

moral 

Fisiologia 

humana 

Ação dos 

agrotóxicos 

C: fatos sobre 

agrotóxicos no 

organismo 

P: mensuração 

de resíduos de 

agrotóxicos 

A: discussão 

sobre valor da 

vida e direitos 

humanos 

Economia Valor 

C: fatos histó-

ricos sobre 

transações 

comerciais 

P: precificação 

e codificação 

A: valoração 

dos serviços 

ecossistêmicos 

afetados pelos 

agrotóxicos 

Fonte: Conrado e Nunes-Neto (2018, p. 95). 

 Por meio desse exemplo, os autores evidenciam como é possível, por meio da 

abordagem de uma QSC no ensino, se articular diferentes conteúdos, de diferentes áreas 

do conhecimento; estes, por sua vez, associados a diferentes objetivos de aprendizagem 

nas três dimensões de conteúdo.  

 Como discutido, aprendizagens na dimensão conceitual dizem respeito à 

compreensão de fatos, conceitos e princípios; dessa forma, verbos como conceituar, 

memorizar, compreender e entender representam bem os objetivos de aprendizagem 

associados a esta dimensão. Assim, na segunda coluna do quadro 1, associada a essa 

dimensão, podemos encontrar objetivos de aprendizagem, como: compreender o conceito 

de biodiversidade, memorizar a definição de biocentrismo e entender fatos sobre 

agrotóxicos no organismo. 
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 Já as aprendizagens na dimensão procedimental se relacionam com a compreensão 

e o desempenho de procedimentos, técnicas e métodos; dessa forma, os verbos identificar, 

classificar, medir, exercitar e observar mostram de forma clara os objetivos de 

aprendizagem que estão ligados a essa dimensão. No quadro 1, podemos observar que, 

na terceira coluna associada a essa dimensão, tem-se objetivos de aprendizagem, como: 

medir da biodiversidade, desempenhar procedimentos de lógica e argumentação e medir 

de resíduos de agrotóxicos. 

 Por último, na coluna associada à dimensão atitudinal, temos as aprendizagens de 

valores, normas e atitudes. Os verbos que representam os objetivos de aprendizagem 

ligados a essa dimensão são: refletir criticamente, posicionar, valorar, decidir, tomar 

decisão e agir. No quadro 1, encontramos objetivos de aprendizagem que ilustram bem 

essa dimensão, como: refletir criticamente sobre o uso de agrotóxicos, agir a partir de 

uma ampliação da consideração moral e discutir sobre valor da vida e os direitos 

humanos. 

A explicitação dos objetivos de aprendizagem, na abordagem de uma QSC, como 

exemplificada nesta seção, pode cumprir o papel essencial na “desocultação do currículo” 

discutido anteriormente e, neste sentido, contribuir para nortear o professor sobre o que 

ensina e por que ensina. Mas a ciência de tais objetivos é tão importante quanto os meios 

necessários para alcançá-los. Neste sentido, Conrado e Nunes-Neto (2018) 

desenvolveram uma proposta de organização de abordagem de QSC no ensino, que 

norteou o nosso trabalho e que exploramos na seção seguinte. 

Estrutura para a abordagem educacional de QSC 

 Conrado e Nunes-Neto (2018) propuseram uma estrutura constituída de três 

elementos básicos para a abordagem de QSC em sala de aula a partir de um contexto 

pedagógico de educação CTSA: o caso ou a história, as questões norteadoras e os 

objetivos de aprendizagem (vide figura 6). 
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Figura 6: Estrutura de três elementos para abordagem de QSC em sala de aula, a partir do 

contexto pedagógico da educação CTSA (CONRADO; NUNES-NETO, 2018, p. 107). 

O caso ou história são enredos curtos, construídos de forma a abordar um assunto, 

atual ou não, que seja interessante e relevante para o estudante. Recomenda-se que ele 

tenha citações e diálogos entre personagens que envolvam os estudantes e os motive a 

tomar uma decisão diante de situações de conflito (CONRADO; NUNES-NETO, 2018).  

Esses elementos podem propiciar a manifestação de diversas interpretações, 

pontos de vista, crenças e juízos de valor pelos estudantes, o que ajuda no engajamento 

dos mesmos com a situação-problema (ZEIDLER et al., 2005). Por esse motivo, Conrado 

e Nunes-Neto (2018) ressaltam que o caso precisa estimular a reflexão dos estudantes em 

relação a aspectos éticos. 

 Porém, o caso, por si só, não é capaz de contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades, conhecimentos e atitudes pelos estudantes. Para isso, as questões 

norteadoras são utilizadas com o objetivo de mobilizar aspectos pontuais dos problemas 

sociocientíficos expressos no caso. Elas são perguntas diretamente relacionadas ao caso 

que propiciam a sua exploração por meio de discussões argumentativas que possibilitam 

aos estudantes se aproximar da natureza do problema e das soluções possíveis 

(CONRADO; NUNES-NETO, 2018).  

Assim, as questões norteadoras podem conduzir ao alcance dos objetivos CPA de 

aprendizagem, quando possibilitam que os estudantes manifestem e desenvolvam 

conhecimentos, pontos de vista, crenças e juízos relacionados à situação-problema. Isso 

ocorre quando elas permitem aos estudantes:  
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perceber diferentes complexidades e múltiplas perspectivas; 

desenvolver argumentos sobre o caso; compreender teorias e conceitos 

científicos e investigar técnicas e tecnologias relacionadas à QSC; 

entender implicações e influências da sociedade, política e valores de 

atores sociais envolvidos; emitir juízos sobre esses atores sociais e 

consequências socioambientais das diferentes decisões; posicionar-se 

claramente a respeito da QSC relacionada ao caso e tomar decisões 

socioambientalmente responsáveis (CONRADO; NUNES-NETO, 

2018, p. 90).  

 As questões norteadoras podem, por exemplo, abordar a tomada de decisão dos 

estudantes diante do caso proposto; a teoria ética que embasa a justificativa da tomada de 

decisão pelos estudantes; os envolvidos no caso; o alcance da consideração moral dos 

estudantes ao se posicionarem perante o caso; a possibilidade de conciliação de interesses 

opostos no caso (CONRADO; NUNES-NETO, 2018). 

 A partir dos objetivos de aprendizagem, faz-se necessária a avaliação do caso e 

das questões norteadoras, a fim de que estas sejam coerentes com aqueles. Essa análise 

faz-se necessária para que a abordagem consiga alcançar os objetivos propostos. Se, no 

final da elaboração e desta análise, o caso e as questões norteadoras não condizerem com 

os objetivos de aprendizagem, ambos precisarão ser reformulados, como representado na 

figura 6. 

2.3 QSC E A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES  

Cachapuz e colaboradores (2008) destacam que o letramento científico dos 

estudantes - e da população como um todo - se faz necessário para que a ciência os auxilie 

a entender o mundo que vivem e para que eles sejam capazes de construir opiniões 

próprias que favoreçam sua participação social ativa. Além da compreensão de conceitos 

e métodos científicos, Martínez Pérez (2012) destaca que a compreensão dos critérios de 

julgamento ético e moral também se faz necessária quando o objetivo almejado para o 

ensino de Ciências é o de contribuir para a promoção de uma sociedade democrática.  

Para que isso seja efetivado, é necessário o comprometimento dos professores de 

Ciências com a mudança de uma sociedade desigual. Isso evidencia o papel fundamental 

do professor de fomentar discussões nas quais os estudantes possam se posicionar e agir 

criticamente frente a questões socioambientais controversas  (MARTÍNEZ PÉREZ, 

2012).  

No contexto contemporâneo da educação, portanto, se configura uma demanda de 

formação dos professores de Ciências que se caracterizem como intelectuais 

transformadores (MARTÍNEZ PÉREZ, 2012). Essa formação precisa assegurar que o 
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professor desenvolva capacidades objetivas e subjetivas de interpretação de 

acontecimentos científicos e tecnológicos, advindos da construção cultural humana; 

precisa também lhe provir recursos capazes de auxiliar na sua emancipação social e de 

seus alunos. 

Oliveira (2018) também vê o futuro professor como transformador de 

conhecimentos. Como discutido na seção 1.1.3, a autora considera que essa 

transformação acontece a partir da reflexão na preparação para a ação docente, a qual se 

origina da e é promovida pela articulação teoria-prática. Essa reflexão é compreendida no 

modelo CPPF de Oliveira (2018) à luz das ideias de Zeichner (1993; 2008), ou seja, como 

uma reflexão crítica, coletiva e emancipatória, que, por essa natureza, aborda a prática, a 

profissão docente e os contextos sociais e políticos que as envolvem.  

Dessa forma, o modelo CPPF ressalta o papel central da reflexão na inter-relação, 

na integração, na (re)significação e na (re)contextualização dos conhecimentos da base 

de conhecimentos e dos conhecimentos profissionais e, portanto, na transformação destes 

conhecimentos pelo futuro professor. 

Essa perspectiva formativa é coerente com um enfoque de ensino crítico, reflexivo 

e transformador, ainda pouco explorado na formação e na prática docentes (PEDRETTI 

et al., 2008). Em grande parte das realidades formativas, os futuros professores são 

especializados em conhecimentos específicos de uma área (diferente da docente) e sem 

qualquer problematização sobre os seus determinantes sociais, políticos e éticos, e, 

portanto, sem qualquer preparação para o desenvolvimento de um ensino coerente com a 

perspectiva CTSA na prática docente (MARTÍNEZ PÉREZ, 2012).   

Isso aponta para a necessidade de uma formação de professores de Ciências 

pautada na ampliação da noção de conteúdo, na abordagem problematizadora e 

contextualizada dos conteúdos ensináveis, na reflexão crítica e coletiva e no apoio ao 

desenvolvimento mútuo e emancipador de professores e estudantes.  

Essa base formativa encontra apoio nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica, documento que define 

e defende a educação contextualizadora para a formação ampla e cidadã: 

A educação contextualizada se efetiva, de modo sistemático e 

sustentável, nas instituições educativas, por meio de processos 

pedagógicos entre os profissionais e estudantes articulados nas áreas de 

conhecimento específico e/ou interdisciplinar e pedagógico, nas 

políticas, na gestão, nos fundamentos e nas teorias sociais e para a 

formação ampla e cidadã e para o aprendizado nos diferentes níveis, 

etapas e modalidades de Educação Básica (Artº. 3, § 2º). 
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Em vista disso, é necessário que os processos formativos ofereçam aos (futuros) 

professores conteúdos, metodologias e estratégias que os auxilie na introdução de práticas 

pedagógicas consonantes com essa educação contextualizadora. A abordagem de QSC no 

ensino pode representar uma dessas práticas pedagógicas, uma vez que demanda o 

desenvolvimento crítico dos professores em formação (MARTÍNEZ PÉREZ, 2012). 

De acordo com esse autor, a abordagem de QSC na formação inicial implica em 

questionar a ideologia tecnicista do currículo de Ciências, na medida em que os 

professores devem organizar seus conhecimentos para esferas sociais controvertidas, as 

quais se opõe em ideias e opiniões. No entanto, a preparação docente como um processo 

de mobilização de conhecimentos diversos vem sofrendo obstáculos pelas próprias 

dinâmicas sociais das instituições de educação com seus currículos engessados pelo 

modelo tecnocrático, que impedem que o professor contribua com a 

elaboração/transformação desses currículos (MARTÍNEZ PÉREZ, 2012). 

 A demanda de uma formação docente pautada em abordagens de ensino que têm 

o potencial de promover a reflexão crítica e que almejam a formação de intelectuais 

transformadores também é sinalizada ou pode ser inferida de alguma forma nos resultados 

de alguns estudos sobre as QSC. 

Martínez Pérez e Carvalho (2012) fizeram uma investigação para estudar as 

contribuições e as dificuldades da abordagem de QSC na prática de professores em uma 

disciplina de um curso de mestrado em ensino de química, cujo foco era a discussão sobre 

o assunto. Alguns dos professores investigados, todos em exercício, não tinham a 

formação em licenciatura e o tempo de experiência entre eles era variado. Os dados foram 

coletados na forma de questionário, gravações em áudio, entrevistas focais e trabalhos 

finais apresentados, mas, neste artigo, houve a análise somente dos trabalhos finais. 

O trabalho final solicitado aos professores consistiu no desenvolvimento em sala 

de aula de uma sequência de atividades baseadas em uma QSC. A análise destes trabalhos 

ocorreu a partir de duas vertentes: a abordagem de QSC e a tomada de decisão; e a 

abordagem de QSC e a promoção do pensamento crítico. 

Pôde-se observar, neste estudo, que a formação variada dos professores se 

relacionou de forma direta com a maneira pela qual eles desenvolveram e se posicionaram 

frente a essa abordagem. Além disso, os autores destacam que todos os professores saíram 

da experiência reconhecendo e valorizando a importância de uma abordagem educacional 

de QSC tanto para o desenvolvimento dos alunos quanto para o seu próprio 
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desenvolvimento. Por fim, os autores concluem que a abordagem educacional de QSC 

tem potencial para fomentar reflexões sobre a prática do professor de ciências.  

Carnio e Carvalho (2013) conduziram um estudo por meio do qual investigaram 

o tratamento das QSC na formação inicial de professores de Ciências. Os autores tinham 

como objetivo analisar o desenvolvimento de QSC na licenciatura em Biologia, 

identificando aspectos formativos durante o estágio curricular dos futuros professores na 

escola. 

 Um dos pesquisadores deste trabalho acompanhava os estudantes na realização do 

seu estágio de docência. As atividades desenvolvidas na escola de educação básica foram 

elaboradas pelos futuros professores em uma disciplina de ensino de ciências com 

enfoque em CTS na qual eles tiveram que produzir oficinas didáticas para trabalhar com 

estudantes. Essas oficinas tinham como plano de fundo uma temática controversa que 

abordasse a ciência e as dimensões socioambiental, ética, moral e política com o objetivo 

de discutir com os estudantes sobre as relações CTSA. 

 A coleta de dados desse trabalho foi realizada por meio de entrevistas focais com 

os grupos de futuros professores que desenvolveram as oficinas para que avaliassem a 

potencialidade e/ou limitações dessas práticas pedagógicas. Como resultado, os autores 

destacam que, com relação às implicações da perspectiva CTSA no ensino de Ciências, 

os futuros professores mencionaram o aumento do engajamento do estudante com 

consequente aprendizagem, mas também a insegurança em conseguir desenvolver tal 

abordagem dentro de um currículo “engessado” na escola básica. Em relação ao 

posicionamento do professor ao trabalhar com questões controversas, as reflexões dos 

futuros professores foram relacionadas ao receio dessa abordagem, devido às possíveis 

divergências éticas que podem ocorrer em sala de aula. Esses resultados, sob nosso ponto 

de vista, realçam a necessidade de se capacitar o professor de Ciências para que o mesmo 

se sinta apto e seguro para desenvolver essa abordagem em sala de aula. 

O trabalho de Vale, Santos e Cunha (2016) traz um levantamento de trabalhos 

acadêmicos relacionados às QSC entre os anos de 2005 e 2015. Os autores investigaram 

como a literatura atual no ensino de Ciências no contexto nacional vem desenvolvendo 

estudos que abrangem a formação de professores em relação à abordagem de QSC. O 

levantamento dos artigos foi feito por meio de buscas em periódicos através de palavras-

chave. 

Os pesquisadores constataram que a maioria dos estudos analisados procurava 

identificar os pontos de vista dos professores sobre os potenciais e as limitações 
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decorrentes da introdução de QSC no ensino de Ciências e apenas alguns poucos estavam 

relacionados às possíveis contribuições da inserção de QSC no currículo formativo dos 

professores.  

Sobre as problemáticas que podem envolver o desenvolvimento da abordagem de 

QSC, os autores Reis e Galvão (2005), de um dos artigos analisados, destacaram que a 

falta de apreciação dos professores pela abordagem, muitas vezes, se deve à ausência da 

mesma em sua formação. Dessa forma, eles não a reconhecem como uma abordagem a 

ser desenvolvida em sala de aula, a qual envolve vários aspectos além do científico, que 

auxiliam na construção social dos sujeitos.  

Em relação à abordagem das QSC em sala de aula, autores como Santos e 

Mortimer (2009), levantados na pesquisa, destacam a complexidade envolvida no diálogo 

entre a temática e o conteúdo para o professor.  

Relacionado à inserção da abordagem na formação de professores, autores como 

Galvão et al. (2011), destacados neste levantamento, falam sobre a necessidade da 

adaptação do currículo de formação de professores, uma vez que muitos deles não adotam 

tal abordagem por não terem conhecimento e não a terem vivenciado. Esses dois últimos 

pontos destacam novamente a importância do conhecimento sobre e da experiência do 

docente com essa abordagem.  

Outro destaque importante dos autores deste estudo foi que muitos trabalhos 

identificavam os problemas relacionados às abordagens de QSC pelos professores, mas 

não sugeriam, nem apresentavam planos de ação ou soluções que auxiliassem os 

profissionais. 

 Esses aspectos realçados pelos trabalhos que destacamos reforçam a importância 

da implementação da abordagem de QSC na formação inicial de professores a partir da 

vivência da mesma pelos futuros professores e das reflexões que esta vivência pode 

propiciar, se o objetivo formativo principal for o de promover conhecimentos e 

competências para o desenvolvimento crítico dos futuros professores. 

Tendo isso em vista, temos como objetivo geral desta pesquisa investigar o 

desenvolvimento das compreensões de futuros professores de Química sobre a 

abordagem de questões sociocientíficas (QSC) no ensino de Ciências durante um 

processo formativo. A partir desse objetivo geral, temos como intuito responder as 

seguintes questões de pesquisa:  

1) Quais compreensões os futuros professores manifestaram em suas reflexões sobre:  
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(i) aspectos relacionados à elaboração de propostas para abordagem de QSC no Ensino 

de Ciências, na perspectiva de Conrado e Nunes-Neto; 

(ii) aspectos relacionados aos conhecimentos e à formação de professores que 

influenciam no desenvolvimento dessas propostas? 

2) Quais compreensões os futuros professores manifestaram na SD proposta por eles e 

em suas reflexões sobre ela, em termos:  

(i) da formulação do caso; 

(ii) da adequação dos objetivos de aprendizagem às questões norteadoras propostas; 

(iii) do tratamento das dimensões CPA de conteúdos? 

3) O que as reflexões e a proposta de ensino dos futuros professores nos dizem sobre o 

desenvolvimento de suas compreensões sobre a abordagem de QSC no ensino de Ciências 

ao longo do processo formativo? 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 

 Esta pesquisa fundamenta-se em princípios teórico-metodológicos da pesquisa 

qualitativa em educação. Adotamos autores como Cohen et al. (2011) e Ludke e André 

(2015) e seus pressupostos para caracterizar essa pesquisa como qualitativa. Tais autores 

destacam a importância do processo em relação a um olhar exclusivo para o produto e de 

procurar manter os dados sem alterações para que a pesquisa capture o ambiente da forma 

mais fiel possível. Diante disso, a pesquisa qualitativa que realizamos tem o objetivo de 

retratar e analisar processo e produto traduzidos em momentos sociais de reflexão dos 

sujeitos pesquisados e na sequência didática elaborada por eles durante o seu processo 

formativo. 

Em outras palavras, nosso foco de pesquisa está na investigação do processo de 

desenvolvimento das compreensões dos futuros professores de Química sobre a 

abordagem de QSC no ensino, manifestados em suas reflexões e na sequência didática 

elaborada por eles. O contexto foi investigado a partir da metodologia de observação 

participante, da coleta de dados por meio de diferentes instrumentos e da metodologia de 

análise textual discursiva, descritos em maiores detalhes neste capítulo. 

3.1 CONTEXTO DE PESQUISA 

Esta pesquisa faz parte de um projeto maior intitulado “Abordagem de Questões 

Sociocientíficas Fundamentada na Modelagem Analógica” coordenado pela professora 

Nilmara Braga Mozzer, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP 

(vide anexo 1). 

A pesquisa foi realizada no contexto da disciplina “Práticas de Ensino de Química 

III”, ofertada no sétimo período do curso de Química Licenciatura da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). Essa disciplina foi ministrada no segundo semestre de 

2019 (entre os meses de agosto e dezembro) e contava com 13 futuros professores 

matriculados. Na primeira semana de aula, quando também se deu o início das filmagens, 

os futuros professores leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), por meio do qual eles foram informados sobre o desenvolvimento da pesquisa, 

a preservação de suas identidades, a possibilidade de desistência de participação a 

qualquer momento, e os riscos e benefícios da pesquisa (vide apêndice A). 

As aulas da disciplina foram ministradas no período noturno, em dois dias da 

semana não consecutivos e cada encontro teve a duração de 100 minutos. Essa disciplina 

foi escolhida em virtude de dois fatores: os assuntos abordados na mesma, que incluíam 
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Educação CTS e Questões Sociocientíficas no Ensino de Química (vide anexo 2); e o fato 

dos futuros professores estarem cursando o sétimo período e já terem concluído a maior 

parte das disciplinas de estágio supervisionado e de conhecimento pedagógico sobre o 

objeto de ensino. Neste caso, entendemos que as experiências formativas já vivenciadas 

poderiam ajudá-los no desenvolvimento de reflexões mais profundas durante o processo. 

Uma Sequência Didática (SD) centrada na abordagem de QSC sobre o tema 

“Dietas alimentares” foi elaborada para ser desenvolvida com os futuros professores 

durante a disciplina. Ela foi elaborada por três mestrandas do Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, uma delas autora deste trabalho, e 

tinha como objetivo principal desenvolver aprendizagens nas dimensões CPA 

(conceitual, procedimental e atitudinal) de conteúdos em um processo argumentativo 

sobre a temática (vide apêndice C).  

Ao longo da elaboração da SD, as três mestrandas participaram de todas as fases, 

mas se concentraram mais em determinadas tarefas: a autora deste trabalho se dedicou às 

atividades que tratavam mais diretamente dos conteúdos químicos e da modelagem; a 

segunda mestranda se dedicou às atividades ligadas à Natureza da Ciência; e a terceira 

mestranda se dedicou às atividades mais relacionadas aos aspectos éticos e ambientais do 

tema da SD.  

Além das três mestrandas, a elaboração da SD teve a colaboração das professoras 

orientadoras, Paula Cristina Mendonça, Nilmara Braga Mozzer (PPGE-UFOP) e do  

professor Nei Nunes-Neto (UFGD), o qual realizou uma apreciação crítica, que 

possibilitou reformulações no sentido de adequar as questões norteadoras ao caso e de 

explicitar, de forma mais clara, os objetivos de aprendizagem nas diferentes seções da 

SD. Outro ponto de crítica foi a extensão da sequência, apontamento que levou à adição 

de pequenos casos ligados ao caso central que possibilitaram uma melhor conexão entre 

os três elementos: caso, questões norteadoras e objetivos de aprendizagem. 

Anteriormente ao início da disciplina, as três mestrandas elaboradoras da SD se 

reuniram com as professoras orientadoras para propor o plano de ensino da disciplina. 

Nesse planejamento, foram levados em consideração os conteúdos programáticos que 

precisariam ser desenvolvidos anteriormente à temática “Questões Sociocientíficas”, 

prevista no programa da disciplina e cuja abordagem seria iniciada pelo desenvolvimento 

da SD “Dietas alimentares”. Também foram discutidos pontos, como: o melhor momento 

do semestre para o desenvolvimento da SD; o tempo necessário para o seu 
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desenvolvimento; e o tempo necessário para a elaboração, pelos futuros professores, de 

uma SD baseada em QSC. 

As três mestrandas acompanharam todas as aulas da disciplina com os intuitos de 

familiarizar os futuros professores com a sua presença no ambiente pesquisado, de 

observar o desenvolvimento de seus conhecimentos ao longo de todo o aquele processo 

formativo (e não apenas àquele circunscrito ao tratamento da temática) e de auxiliar na 

condução das discussões. Essa participação possibilitou-lhes a percepção, em alguns 

momentos, da necessidade de se retomar pontos de uma certa discussão para obter ou 

fornecer esclarecimentos e uma compreensão mais ampla sobre o processo. 

A disciplina foi iniciada com a apresentação e esclarecimentos aos futuros 

professores sobre o plano de ensino, o cronograma, o desenvolvimento da SD e as formas 

de avaliação (vide anexo 3), além do TCLE já mencionado.  

Ao longo da disciplina ocorreram algumas mudanças no cronograma programado 

(vide anexo 4), como consequência do próprio desenvolvimento das atividades. Tais 

mudanças decorreram de(a): (i) o tempo estipulado de 5 aulas (250 minutos) para as 

atividades centradas na discussão de Natureza da Ciência na SD não ter sido suficiente, 

sendo necessária a extensão de mais 4 aulas (100 minutos) para que os futuros professores 

pudessem atender às solicitações das atividades; (ii) oferta de um curso com o tema 

“Questões Sociocientíficas, Relações CTSA e Ética na Educação em Ciências”, 

ministrado pelos professores Nei Nunes-Neto e Dália Melissa Conrado, que teve uma 

duração total de 44 horas, sendo 20 horas em Módulo EAD6 e 24 horas em Módulo 

Presencial7; (iii) importância de que os futuros professores vivenciassem as atividades da 

SD e participassem de discussões sobre os pressupostos da abordagem baseada em QSC 

antes do início do curso.  

Esse último ponto se justifica pela consideração de que, no curso os futuros 

professores teriam a ocasião de aprofundar conhecimentos sobre os pressupostos 

mencionados e sobre os contextos educacionais e de de elaborar uma SD orientados pelos 

palestrantes. 

 
6 Módulo desenvolvido a partir da leitura de referências, preparação de resumos dessas referências e da preparação de 

apresentações sobre as mesmas. 

7 Módulo ministrado entre os dias 18 a 22 de novembro de 2019, em que foram feitas apresentações orais elaboradas 

pelos futuros professores com base nas referências, elaboração de proposta de ensino baseada em QSC sob orientação 

dos palestrantes, apresentação dessas propostas e discussões sobre pressupostos de QSC, ética e ações sociopolíticas 

na Educação em Ciências (vide anexo 6). 
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A professora regente acordou a participação dos futuros professores no curso 

ofertado e a SD elaborada como parte das atividades avaliativas da disciplina. Para os 

futuros professores que não puderam participar do curso (apenas quatro deles e por 

motivos diversos como: horário de trabalho ou atividades de iniciação científica), uma 

SD foi elaborada paralelamente ao período do curso e sob orientação da professora 

regente. 

3.2 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Durante o desenvolvimento da SD “Dietas alimentares”, os 13 futuros professores 

trabalharam em grupo. Eles foram divididos em três grupos de 3 integrantes cada e um 

grupo de 4 integrantes. Destes, foram selecionados 2 integrantes do grupo de 4 futuros 

professores como sujeitos de nossa pesquisa. Essa seleção se baseou nos seguintes 

critérios: frequência e participação dos futuros professores ao longo da SD; frequência de 

reflexões manifestadas nas aulas; participação no curso “Questões Sociocientíficas, 

Relações CTSA e Ética na Educação em Ciências”; e entrega de todas as atividades 

solicitadas, tanto durante o desenvolvimento da SD na disciplina, quanto durante o curso. 

Acreditamos que estes critérios de seleção fizeram-se importantes porque nos 

garante que a amostra selecionada passou por todo o processo formativo proposto no qual 

a nossa investigação está centrada e cujo objetivo é analisar o desenvolvimento das 

compreensões desses futuros professores ao longo desse processo formativo. Assim, 

nosso foco é explorar o máximo de características e aspectos possíveis desse 

desenvolvimento presentes nas reflexões dos dois futuros professores pesquisados e na 

proposta de ensino elaborada por eles (COHEN et al., 2011).   

A fim de preservar a identidade dos futuros professores, utilizamos nomes fictícios 

para nos referirmos a eles: Julia, Marcos, Caio e Lucas. Uma breve apresentação de suas 

experiências no ensino e da adequação/inadequação destes futuros professores aos 

critérios estabelecidos pelas pesquisadoras para a seleção da amostra é fornecida a seguir. 

Julia e Marcos eram alunos regulares do Curso de Química Licenciatura da UFOP. 

Na época, Marcos era aluno de Iniciação Científica na área de Química Orgânica e sua 

experiência no ensino durante o curso se deu pela participação, por 4 meses, no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) da CAPES e nos Estágios 

Supervisionados como disciplinas obrigatórias do curso. Julia era aluna de Iniciação 

Científica na área de Ensino de Química, voluntária no projeto de extensão “Questões 

sociocientíficas na formação continuada de professores de Ciências” e suas experiências 
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no ensino estavam atreladas sobretudo àquelas vivenciadas nos Estágios Supervisionados 

obrigatórios. Em conversas com as pesquisadoras durante o período da coleta de dados, 

ambos manifestaram seu interesse pela profissão docente. Além disso, eles participaram 

ativamente do curso “Questões Sociocientíficas, Relações CTSA e Ética na Educação em 

Ciências”. Assim, uma vez que atenderam a todos os critérios de seleção, Julia e Marcos 

constituíram os sujeitos centrais desta pesquisa.  

 Caio e Lucas também integravam o grupo de Julia e Marcos. Os dois eram alunos 

regulares do Curso de Química Licenciatura da UFOP. Na época, ambos eram alunos de 

Iniciação Científica na área de Química Inorgânica e as suas experiências no ensino, como 

Julia, estavam atreladas àquelas vivenciadas nos Estágios Supervisionados obrigatórios. 

Lucas não foi selecionado como sujeito desta pesquisa pela baixa frequência nas aulas e 

na manifestação de suas ideias e reflexões durante estas e por não ter participado do curso. 

Caio, por sua vez, apesar de atender aos requisitos de frequência nas aulas e de 

manifestação (embora estas, menos frequentes que as de Julia e Marcos), como Lucas, 

não participou do curso de curta duração. Por consequência, eles elaboraram uma SD 

diferente daquela proposta por Marcos e Julia, o que impossibilitou sua seleção como 

sujeitos desta pesquisa. Apesar disso, é importante ressaltar que quando suas 

manifestações mobilizaram discussões com Julia e Marcos, estas foram consideradas em 

nossa análise. 

3.3 COLETA DE DADOS 

Diferentes instrumentos de coleta de dados foram utilizados na pesquisa com a 

intenção de se complementar e cruzar informações que possibilitassem a interpretação 

mais fidedigna possível do contexto investigado (LUDKE; ANDRÉ, 2015). Esses 

instrumentos consistiram de gravações em áudio e vídeo, observações ao longo de todo o 

processo formativo, a SD elaborada pelos futuros professores e entrevista. 

A coleta de dados ocorreu durante todo o semestre letivo que compreendeu o 

período de agosto e dezembro de 2019. Entendemos que o desenvolvimento das 

compreensões dos futuros professores sobre QSC se deu ao longo de todo o processo 

formativo, o que justifica a atuação da pesquisadora como observadora participante no 

período mencionado no qual a disciplina “Práticas de Ensino de Química III” e o curso 

“Questões Sociocientíficas, Relações CTSA e Ética na Educação em Ciências” 

aconteceram. 
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Elaboramos o quadro 2 com o objetivo de situar cronologicamente as atividades 

propostas e as tarefas desenvolvidas com os futuros professores ao longo desse processo 

formativo.  

Quadro 2 – Atividades e tarefas desenvolvidas com os futuros professores, em ordem 

cronológica. 

DATA ATIVIDADES TAREFAS 

15/10 

Apresentação da SD e do 

caso 

 Desenvolvimento das 

atividades sobre Saúde e 

Alimentação 

Discutir sobre a origem e a importância do 

colesterol no organismo a partir da análise de 

uma tirinha e de um rótulo de óleo de soja. 

17/10 

Atividades sobre as 

funções e nutrientes dos 

alimentos  

Analisar diferentes pirâmides alimentares 

fazendo um paralelo entre elas, colocando em 

pauta as necessidades do organismo humano em 

termos de nutrientes e dos alimentos que são 

fontes destes.  Refletir a partir de um trecho do 

documentário “A Pílula Mágica” sobre a 

avaliação da confiabilidade das pesquisas 

científicas. 

22/10 

Atividades de Natureza da 

Ciência na perspectiva 

funcional 

Analisar e discutir o inventário das dimensões 

da confiabilidade da ciência de Almeida (2019) 

e ler um artigo sobre dietas alimentares. 

24/10 

Continuação das 

atividades de Natureza da 

Ciência na perspectiva 

funcional 

Discutir, ler e resolver questionamentos em 

torno de diferentes tipos de dietas alimentares, 

com base no artigo sobre dietas alimentares 

introduzido na aula anterior. 

29/10 

Atividades de Dimensões 

da Confiabilidade na 

Ciência 

Socializar e discutir as respostas dos grupos para 

os questionamentos, com base nas dimensões da 

confiabilidade da ciência de Almeida (2019). 

31/10 

Atividades de Dimensões 

da Confiabilidade na 

Ciência – Tomada de 

decisão 

Resolver atividades sobre a condução da 

pesquisa   reportada no artigo sobre dietas 

alimentares. Socializar e discutir as respostas 

dos futuros professores. Analisar e decidir sobre 

a confiabilidade das conclusões do artigo.  
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Quadro 2 – Atividades e tarefas desenvolvidas com os futuros professores, em ordem 

cronológica (continuação). 

DATA ATIVIDADES TAREFAS 

05/11 

Atividades sobre Conflitos 

éticos e morais 

relacionados ao consumo 

de carne  

Analisar um trecho e uma imagem que 

relacionam o consumo de carne com os 

direitos dos animais. Refletir sobre os 

diferentes pontos de vista referentes ao 

consumo de carne e sobre as tendências de 

consideração moral que os embasam. 

07/11 

Atividades sobre os 

impactos ambientais da 

pecuária 

Analisar e refletir a partir de dados oferecidos 

em forma de texto, imagens e vídeo sobre os 

impactos ambientais da pecuária no Brasil. 

12/11 

Atividades sobre as 

dimensões conceitual, 

procedimental e atitudinal 

e as QSC 

Discutir os pressupostos teóricos da 

abordagem de QSC a partir das dimensões 

CPA de conteúdos e analisar episódios de 

ensino do trabalho de Lima (2019) sobre a 

abordagem de uma QSC na educação básica, 

buscando identificar e caracterizar as 

dimensões presentes. 

14/11 
Atividades de construção 

de modelos 

Analisar e refletir sobre a liberação de gases 

estufas, seus impactos ambientais, fontes e 

consequências. Produzir um modelo para 

representar o comportamento dos gases 

estufa. 

18/11 a 

22/11 

Curso “Questões 

Sociocientíficas, Relações 

CTSA e Ética na Educação 

em Ciências” 

Discutir a abordagem de QSC a partir dos 

diferentes referenciais disponibilizados e 

elaborar uma SD baseada em QSC. 

26/11 
Parecer da SD “Dietas 

Alimentares” 

Elaborar o parecer final sobre o caso da SD 

“Dietas Alimentares” a partir da questão: 

você considera que a redução ou não do 

consumo de carne é uma ação capaz de 

melhorar a sustentabilidade ambiental, bem 

como a saúde humana? 

28/11 

Finalização da elaboração 

das sequências didáticas 

sobre QSC  

Aprimorar a SD proposta com base nos 

apontamentos e sugestões dos palestrantes e 

dos pares expressos durante o curso. 

05/12 
Entrevista com os futuros 

professores 

O grupo dos futuros professores foi 

entrevistado sobre os processos vivenciados 

e a elaboração da SD proposta, de acordo 

com o roteiro de entrevista do apêndice B. 
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Todas as atividades da sequência didática foram realizadas em grupo, com o 

intuito de que os futuros professores dialogassem, trocassem experiências e ideias sobre 

o que estavam vivenciando. Ao final de cada atividade, era realizada a socialização das 

respostas dos grupos e, posteriormente, as folhas de atividade contendo as respostas 

escritas eram recolhidas. 

As aulas foram gravadas em áudio e vídeo por motivos de: preservação do 

conteúdo original e precisão dos dados coletados (ROJAS, 1999); possibilidade de 

inúmeras revisões das gravações das aulas e das entrevistas, que podem auxiliar o 

pesquisador na análise do processo e na compreensão das interações estabelecidas entre 

os participantes, porque permitem o acesso a aspectos não percebidos quando se utiliza 

apenas o registro em áudio (como as comunicações por gestos e as expressões faciais dos 

interlocutores), (BELEI et al., 2008).  

As filmagens foram realizadas com duas câmeras posicionadas diagonalmente 

opostos da sala de aula, a fim de capturar os futuros professores, a professora regente e 

as pesquisadoras. A figura 7 representa a disposição das câmeras no período em que a 

coleta de dados foi realizada. 

 

 

Figura 7: Representação da disposição das câmeras durante a coleta de dados. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Gravadores de áudio também foram utilizados durante o desenvolvimento da SD 

“Dietas Alimentares”. Tendo em vista que todas as atividades da SD foram realizadas em 

grupo, optamos pela utilização desses gravadores, os quais foram dispostos nas mesas de 

um dos integrantes de cada grupo para garantir a audibilidade das interações discursivas, 

que poderia ser prejudicada em virtude do distanciamento das câmeras. 

Desde o início da coleta de dados, as três mestrandas foram apresentadas como 

pesquisadoras, juntamente com seus objetivos de pesquisa e as justificativas de estarem 

ali. Ao longo das aulas, elas participaram das discussões, orientaram e auxiliaram os 

futuros professores quando necessário (por exemplo, quando eles manifestavam suas 

dúvidas sobre a tarefa demandada em alguma atividade). 

A observação participante das pesquisadoras foi vista como uma oportunidade de 

acessar informações mais detalhadas sobre diversos aspectos que poderiam auxiliar na 

coleta e análise de dados. Além disso, essa metodologia possibilita uma proximidade 

entre o pesquisador, os sujeitos pesquisados e o fenômeno analisado (LUDKE; ANDRÉ, 

2015). 

No caso da autora deste trabalho, essa proximidade foi facilitada, porque ela era 

conhecida pela maioria dos futuros professores, incluindo os dois sujeitos pesquisados. 

Ela cursou algumas disciplinas com os futuros professores da turma, uma vez que, em 

2016, ingressou no curso de Química Licenciatura da instituição como portadora de 

diploma de graduação (PDG) para obtenção de novo título. A proximidade da 

pesquisadora com os pesquisados contribuiu para minimizar possíveis interferências no 

contexto de pesquisa, resultantes do estranhamento ou do constrangimento dos 

envolvidos. 

Após a conclusão das atividades da disciplina e do curso, houve a realização de 

duas entrevistas semi-estruturadas com os futuros professores. Nessas entrevistas buscou-

se questionar os futuros sobre aspectos do processo formativo que não foram 

contemplados em suas reflexões durante as aulas ou sobre aqueles que careciam de 

maiores detalhes ou esclarecimentos. Dessa forma, a entrevista foi realizada por 

oportunizar às pesquisadoras acessar os pontos de vista dos entrevistados com respostas 

completas e complexas, além de esclarecimentos que talvez não fossem obtidos de 

maneira tão eficiente a partir de outro método de coleta (COHEN et al., 2011).  

Na realização das entrevistas semi-estruturadas, a pesquisadora procurou se 

adequar à disponibilidade dos futuros professores. A sua proximidade com os 

entrevistados ajudou a criar uma atmosfera favorável à manifestação de suas ideias sobre 
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os temas dos questionamentos, sem imposições de tempo ou de uma ordem rigorosa para 

as questões do roteiro. (LUDKE; ANDRÉ, 2015).  

A entrevista foi realizada com base em seis questões abertas que constam no seu 

roteiro (vide apêndice B). Ela foi realizada com todos os integrantes do grupo, tendo em 

vista que estes vivenciaram a SD “Dietas Alimentares” em conjunto. Nesta entrevista, 

foram investigados seus pontos de vista com relação aos aspectos tratados durante toda a 

disciplina - tais como as discussões teóricas sobre CTSA e QSC, a vivência da SD e da 

aula sobre dimensões de conteúdo e a análise de episódios de ensino na abordagem de 

uma QSC na educação básica – e sobre os impactos desses aspectos na elaboração da SD. 

3.4 Análise de Dados 

Como explicitado, nossa pesquisa é pautada na investigação das compreensões 

sobre a abordagem de QSC manifestadas nas reflexões e na proposta de SD elaborada 

pelos futuros professores durante o processo formativo vivenciado por eles. Dessa forma, 

a observação, o registro e a análise de todo o processo foram de suma importância para 

nos capacitar a analisar como essas compreensões se desenvolveram.  

Para a análise dos dados, nos fundamentamos na metodologia de análise textual 

discursiva (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2006). De acordo com os autores, 

esta metodologia é baseada em alguns aspectos da análise de conteúdo e da análise do 

discurso e pode ser concebida como um processo de auto-organização (divididos em 

etapas), que permite produzir novos entendimentos relacionados aos fenômenos 

estudados, neste trabalho, o desenvolvimento das compreensões dos futuros professores 

sobre QSC.  

Um dos elementos centrais na investigação dessas compreensões foram as 

reflexões realizadas por eles. Neste trabalho, como Zeichner (2008), consideramos que a 

reflexão é uma prática social em que (futuros) professores se auxiliam e se apoiam para 

o desenvolvimento profissional mútuo. Essas reflexões se dão em torno dos propósitos 

de ensino (análise dos propósitos para os quais os métodos e técnicas de ensino são 

direcionados) e dos meios de ensino (análise das condições social e institucional da 

educação e da profissão docente). Consideramos também que o processo reflexivo é 

fomentado em comunidades de aprendizagem, espaços de interação entre (futuros) 

professores, nos quais eles se constituem como uma rede de apoio, em um ambiente de 

trocas profissionais em que são desafiados, instigados e sustentados na busca pelo 

desenvolvimento profissional. 
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Neste sentido, buscamos caracterizar as reflexões dos futuros professores a partir 

das interações discursivas que eles estabeleceram com o intuito de problematizar e/ou de 

analisar aspectos: da preparação para a prática docente referentes à abordagem 

educacional de QSC; dos contextos de ensino aos quais se destinam o desenvolvimento 

dessa abordagem; dos recursos que os futuros professores podem utilizar para a 

abordagem de QSC em sala de aula; do desenvolvimento de aprendizagens nas dimensões 

CPA no contexto escolar; dos propósitos da abordagem de QSC no ensino de Ciências; e 

das contribuições dessa abordagem para o letramento científico dos estudantes. 

Denominamos episódios reflexivos, as interações discursivas em torno desses aspectos, 

uma vez que assumimos a definição de Pedrosa e Carvalho (2005) de episódio como uma 

sequência interativa clara e conspícua, que evidencia a situação que queremos investigar. 

Os episódios reflexivos apresentados neste trabalho foram selecionados em dois 

momentos diferentes. Dois deles, episódios 1 e 2, foram identificados nas aulas do dia 

12/11 (vide quadro 2), na qual foram realizadas discussões acerca dos pressupostos da 

abordagem de dimensões CPA em propostas de QSC e uma atividade de identificação e 

caracterização destas dimensões em episódios de ensino no desenvolvimento uma SD 

sobre agrotóxicos em uma sala de aula da educação básica.  

Os episódios 3, 4 e 5 foram selecionados na entrevista realizada com o grupo dos 

futuros professores no dia 05/12, ao final do processo formativo. Devido ao foco dos 

questionamentos da entrevista, nesses episódios os futuros professores expressaram 

reflexões acerca das contribuições e influências das discussões sobre a Educação CTSA, 

da vivência da SD “Dietas Alimentares” e da vivência do curso de curta duração para a 

elaboração de proposta de SD baseada em QSC. 

Não foi possível identificar episódios reflexivos sobre a abordagem de QSC 

durante a vivência das atividades da SD “Dietas Alimentares”. Acreditamos que isso se 

deve ao fato de que, naquele momento, os futuros professores terem se mostrado 

empenhados em desenvolver as atividades em si, uma vez que as mesmas não tinham o 

objetivo explícito de questioná-los sobre a abordagem vivenciada, mas sobre a temática 

abordada. 

A transcrição dos episódios selecionados se deu pela conjugação das informações 

presentes nas gravações de áudio e de vídeo, a fim de gerar transcritos das falas o mais e 

fidedignos possível e a partir dos quais o leitor tivesse uma compreensão clara das 

mensagens. Neste processo, atentamo-nos para alguns aspectos destacados por Preti 

(2009), tais como os de que: uma boa transcrição atende aos objetivos de pesquisa; não 
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há transcrição perfeita pela limitação de representação de algumas marcas típicas de 

oralidade (hesitações, alongamentos, entonação, ênfase etc.), mas alguns sinais podem 

ser criados para representá-las; a transcrição auxilia no processo de análise do texto 

gravado. 

Preti (2009) também recomenda não usar as regras ortográficas de pontuação para 

que haja uma maior aproximação da língua oral. Porém, neste trabalho, optamos pela 

utilização de vírgulas para que a leitura fluísse melhor e as informações presentes nos 

enunciados da transcrição se tornassem mais compreensíveis ao leitor, com o cuidado de 

não distorcer o sentido da mensagem. Outros sinais, códigos e termos usados nas 

transcrições são apresentados no quadro 3: 

Quadro 3 – Códigos, sinais e nomes fictícios usados na transcrição dos episódios 

reflexivos 

(...): falas não compreensíveis em áudio e vídeo 

Reticências: utilizada ao final das frases para marcar pequenas pausas e por se tratar de 

falas que tinham continuidade no diálogo 

Interrogação: utilizada quando houve entonação clara de questionamento ou quando 

foi anunciado que seria um questionamento 

Julia e Marcos: sujeitos de pesquisa 

Caio e Lucas8: demais integrantes do grupo pesquisado  

Maria e Antônio: integrantes de outro grupo da turma 

Julio: integrante de outro grupo da turma 

Pr: professora regente da disciplina 

Pesquisadora: autora deste trabalho 

Optamos pela utilização de notas de esclarecimento nas transcrições com o 

objetivo de situar as falas dos participantes em relação ao contexto, às referências que 

faziam ou de fornecer algumas interpretações que fizemos a partir delas. Essas notas 

foram apresentadas nos quadros de transcrição em uma coluna destinada a elas.  

 
8 Apesar de atribuirmos um nome fictício a esse integrante do grupo, não houve manifestações da sua parte nos 

episódios analisados neste trabalho. 
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Considerando-se que nossos dados eram provenientes de três fontes principais: (i) 

os diálogos estabelecidos pelos estudantes nas interações estabelecidas entre si, com a 

professora e com as pesquisadoras; (ii) as informações fornecidas à pesquisadora durante 

a entrevistas; e (iii) a SD proposta para a abordagem de uma QSC no ensino, - a 

metodologia de análise textual discursiva se mostrou coerente porque trabalha com os 

diferentes significados possíveis de serem atribuídos ou de emergirem de cada fonte por 

meio da desconstrução e reorganização desses significados, com o intuito de que haja a 

emergência de novos sentidos que nos auxiliem nas respostas que procuramos 

(MORAES, 2003).  

No contexto desta pesquisa os dados provenientes daquelas diferentes fontes são 

compreendidos por nós como “textos” de naturezas diferentes: (i) e (ii) processos e (iii) 

produto. Assim, consideramos que a análise desses dados por meio dos processos de 

desconstrução e reorganização da análise textual discursiva nos possibilita um olhar 

amplificado sobre as compreensões dos futuros professores a respeito da abordagem de 

QSC no ensino de Ciências, uma vez que demanda do pesquisador o estabelecimento de 

relações entre os significados por ele atribuídos para que haja a construção de uma nova 

ordem, que retrata uma nova compreensão do que está sendo investigado.  Tais processos 

são conduzidos em três etapas: unitarização, categorização e elaboração de metatexto 

(MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2006). 

A unitarização consiste na fragmentação dos textos, destacando-se suas principais 

características com foco na composição e detalhes do texto. Os fragmentos são 

denominados de unidades de significado (US) e são identificados ao longo de toda 

análise.  

Neste trabalho, as US consistiram nos aspectos relacionados à abordagem de QSC 

no ensino, tratados pelos futuros professores em suas reflexões e identificados na SD 

elaborada por eles, com base, principalmente, na proposta de Conrado e Nunes-Neto 

(2018). A partir da unitarização foi possível agrupar os aspectos abordados para que 

estabelecêssemos relações e entendêssemos as compreensões dos futuros professores.  

Diferenciamos as unidades de significado por códigos no formato X.Y, sendo X 

o número da US na ordem em que esta foi identificada durante a análise e Y o número do 

documento identificado (documento 1: transcrição dos episódios reflexivos identificados 

nas aulas; documento 2: transcrição dos episódios reflexivos identificados na entrevista; 

documento 3: SD elaborada pelos futuros professores). 
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Em um processo que se desenvolveu ora em paralelo, ora posteriormente à 

identificação das US, foi realizada a segunda etapa de categorização. Esta consistiu no 

processo de agrupar US em categorias com base em suas similaridades ou no diálogo que 

possibilitaram umas com as outras. Tais categorias foram formadas a priori, a partir de 

aspectos centrais destacados na literatura sobre QSC e formação de professores; ou a 

posteriori, com base em aspectos que emergiram dos dados, mas que também 

possibilitaram sua discussão à luz dos referenciais teóricos que fundamentam a nossa 

pesquisa (MORAES, 2003).   

Um exemplo de categoria a priori nesta pesquisa é a que denominamos “Aspectos 

da elaboração de propostas para abordagem de QSC na perspectiva de Conrado e Nunes-

Neto”. Essa categoria foi estabelecida a partir do levantamento dos fundamentos teóricos 

da estrutura proposta pelos autores para a abordagem de QSC no ensino. Tal categoria foi 

criada tendo em vista a organização do processo formativo e o nosso entendimento sobre 

a importância da compreensão pelos futuros professores desses aspectos. Alguns 

exemplos de US que se encontram nessa categoria são: “a interdependência entre as 

dimensões CPA” (US 2.1); “o papel das questões norteadoras em uma proposta baseada 

em QSC” (US 5.1); e “o caráter controverso das QSC fomenta o ambiente dialógico” (US 

8.1). 

Como um exemplo de categoria desenvolvida a posteriori podemos citar aquela 

que denominamos “Aspectos relacionados ao tratamento das dimensões CPA na 

estruturação da SD”, que emergiu da análise das questões norteadoras propostas na SD 

elaborada pelos futuros professores. Nessa análise, foram identificadas US, como: 

“informações e dados foram oferecidos para fundamentar pontos de vistas e escolhas” 

(US 31.3); “elemento de contradição é usado para fomentar a análise crítica” (US 35.3); 

e “informações foram mobilizadas para análise e comparação de dados” (US 41.3).  

O estabelecimento das categorias se fez importante nesta pesquisa para que 

conseguíssemos relacionar os aspectos presentes nas reflexões dos futuros professores e 

na SD proposta com as compreensões construídas por eles ao longo do processo 

formativo, identificando alguns dos fatores que influenciaram essas construções.  

Essas relações foram estabelecidas na elaboração de um metatexto, terceira etapa 

da análise (MORAES, 2003). De acordo com esse autor, no metatexto há uma 

reorganização das ideias do texto original com os significados desenvolvidos pelo olhar 

do pesquisador. Dessa forma, o metatexto “Constitui um conjunto de argumentos 
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descritivo-interpretativos capaz de expressar a compreensão atingida pelo pesquisador em 

relação ao fenômeno pesquisado” (MORAES, 2003, p. 202). 

 Para a construção do metatexto fizemos um levantamento, por meio de 

representações gráficas das US em termos dos momentos do processo em que foram 

identificadas e da sua frequência em cada episódio reflexivo (gráfico 1) e na SD elaborada 

pelos futuros professores (gráfico 2). Esses gráficos indiciam a incidência de US em cada 

fonte de dados analisada (itens i e ii mencionados anteriormente). 

Esses gráficos nos possibilitaram interpretações que auxiliaram nosso 

entendimento sobre como as reflexões manifestadas pelos futuros professores na aula e 

na entrevista estão relacionadas com os aspectos identificados por nós na análise SD 

proposta por eles e o que essas relações nos dizem sobre as compreensões dos futuros 

professores a respeito da abordagem de QSC no ensino de Ciências. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 EPISÓDIO REFLEXIVO 1 

Após a vivência da SD descrita no capítulo de Metodologia e apresentada no 

apêndice C, os futuros professores participaram também de uma aula sobre os 

pressupostos teóricos da abordagem de QSC no ensino de Ciências, na perspectiva de 

Conrado e Nunes-Neto (2018).  

Na primeira parte da aula, a professora regente explicou aos futuros professores 

cada uma das dimensões CPA, sobre os objetivos de aprendizagem (instrumentais, 

interpessoais e sistêmicos) e discutiu algumas formas com que as dimensões CPA 

poderiam ser contempladas nas atividades de uma SD sobre QSC.  

Na segunda metade dessa aula, foi solicitado aos futuros professores que 

analisassem transcrições de episódios de ensino do desenvolvimento de uma SD 

fundamentada na abordagem de uma QSC sobre “Agroquímicos”, em uma sala de aula 

da Educação Básica. Essa atividade tinha o intuito de possibilitar que os futuros 

professores identificassem, a partir de uma situação real de ensino, as dimensões CPA 

que fundamentaram a proposta e que discutissem os potenciais e as limitações dessa 

proposta. Vale ressaltar que esta aula ocorreu uma semana antes de um curso sobre QSC, 

ministrado pelos professores Nei Nunes-Neto e Dália Conrado. 

Este primeiro episódio ocorreu na primeira parte da aula e contempla as reflexões 

dos futuros professores sobre as dimensões CPA a partir da SD vivenciada por eles e de 

seus projetos de elaboração de propostas destinadas à educação básica. Nessas reflexões, 

estabelecidas durante as interações discursivas com a professora, a pesquisadora e seus 

pares, identificamos as US apresentadas no quadro 4 e realizamos discussões no sentido 

de situá-las em relação as nossas categorias de análise e de interpretá-las com base no 

contexto e na literatura da área.   
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Quadro 4 – Reflexão dos futuros professores sobre as dimensões CPA de conteúdos  

TURNOS 

DE FALA 
TRANSCRIÇÃO ESCLARECIMENTOS UNIDADES DE 

SIGNIFICADO 

1 

Julia: professora, a gente pode dizer que, como você falou no início, 

quando a gente tá mexendo mais com o conceitual o procedimental 

está sempre presente? 

Julia se refere à SD vivenciada por 

eles. Nas atividades iniciais, ela 

considerou que havia 

predominância da dimensão 

conceitual, mas questionou a 

concomitância entre esta e a 

dimensão procedimental.  

 

Interdependência 

entre as dimensões 

CP 

(1.1) 

2 
Pr: eu acho que não necessariamente, porque se for aquele ensino 

muito focado só em... 
 

 

3 

Julia: não... eu falo na nossa vivência... no nosso... na nossa sequência 

que vivenciamos, que a gente tava analisando... mesmo que a gente 

tava trabalhando todos os conceitos, a gente tava fazendo análise para 

poder chegar no nosso objetivo... então o procedimento vai tá sempre 

ligado... 

Julia considera que há uma 

interdependência entre as dimensões 

em torno de toda a SD sobre “Dietas 

alimentares”. 

Interdependência das 

dimensões CP (1.1) 

4 
Marcos: eu acho que ao contrário, mas verdade... sempre que a gente 

tá em um procedimento, a gente leva em consideração um conceito... 

Marcos reafirma a interdependência 

das dimensões conceitual e 

procedimental, mas ressalta o 

entendimento de que esta última 

depende da primeira. 

Interdependência das 

dimensões CP (1.1) 

5 
Julia: não, mas a gente teve a parte do atitudinal também... por isso 

que eu acho que o procedimental tava ligado ao conceitual... 

Julia reforça a coexistência das 

demais dimensões com a atitudinal. 

Interdependência das 

dimensões CPA (2.1) 

6 
Pr: o que vocês dois falaram faz sentido, porque as questões da 

sequência didática elas não eram... pelo menos pelo o que eu me 
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lembro... uma boa parte delas não envolvia só conceitual puramente... 

eu acho que elas estavam muito atreladas ao procedimental e acho 

também, como o Marcos coloca... porque o procedimental faz a gente 

mobilizar o conceitual... (...) 

7 
Julia: mas eu falo até que... a gente tava com o atitudinal, mas sempre 

a gente teve com o procedimental... 

Julia faz referência à inter-relação 

entre as dimensões nas atividades da 

SD “Dietas Alimentares”. 

Interdependência das 

dimensões CPA (2.1) 

8 

Pr: então, assim... você acredita que o procedimental sempre teve 

relacionado com o conceitual... às vezes a gente nem consegue 

chamar aquilo de procedimental e chama de conceitual... mas quando 

a gente tá nesse campo da ação... igual você falou... da ação no 

sentido da técnica... no sentido do método... no sentido do como 

fazer... de como responder... de como solucionar... eu acho que a 

gente tá no campo do procedimental... 

A professora regente reforça 

aspectos discutidos sobre como 

identificar a abordagem da 

dimensão procedimental em uma 

atividade. 

 

9 
Julia: principalmente quando você disse que a argumentação está 

como procedimental... 

Julia se refere à argumentação 

devido às atividades vivenciadas na 

SD “Dietas Alimentares” 

promoverem esse processo.  

Argumentação como 

dimensão 

procedimental (3.1) 

10 

Pr: é... então quer dizer... o tempo todo vocês estão na esfera do 

procedimental, só que as vezes a gente não imagina que a 

argumentação está nessa esfera do procedimental... e eu acho que 

como isso percorreu a sequência toda, faz muito sentido o que você 

tá falando... ela realmente estava presente em todos os momentos 

porque vocês tinham que fazer discussões críticas... e aí eu acho que 

faz sentido... 

 

 

11 
Pesquisadora: vocês acham que essa relação é obrigatória? de uma 

dimensão com a outra? 

Refere-se à relação entre mais de 

uma dimensão nas atividades da SD. 

 

12 Marcos: hum... não   
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13 Pesquisadora: não, Caio? 

Pesquisadora pergunta para Caio 

que estava fazendo sinal negativo 

com a cabeça. 

 

14 Caio: acho que não...    

15 

Marcos: eu acho que o procedimental e o conceitual é obrigatório... 

mas o contrário... ocorre muitas vezes, mas não necessariamente tem 

que ser obrigatório... 

Marcos reforça a sua percepção de 

que a dimensão conceitual nem 

sempre estará atrelada à 

procedimental. 

Interdependência das 

dimensões CP (1.1) 

16 

Pesquisadora: o que vocês acham que pode ser determinante no... por 

exemplo... no processo de desenvolvimento de uma sequência, vocês 

estão fazendo uma sequência para ser desenvolvida... o que vocês 

consideram importante para vocês saberem se vai linkar uma 

dimensão com a outra ou não em uma atividade? 

Pesquisadora investiga a 

compreensão dos futuros 

professores sobre a abordagem das 

dimensões em uma atividade e como 

fazê-la. 

 

17 Marcos: como assim? não entendi...   

18 

Pesquisadora: ó... o que vocês acham que é importante... vocês estão 

desenvolvendo uma sequência sobre um tema X... o que vocês acham 

que é importante na hora de vocês fazerem uma... desenvolverem 

uma atividade... o que vocês acham que é importante para tomar esse 

tipo de decisão? 

A pesquisadora objetivava 

introduzir a discussão sobre as 

relações entre as dimensões e os 

objetivos de aprendizagem. 

 

19 

Marcos: eu sei lá... acho que na minha mente o que guia é o 

atitudinal... você quer que o aluno... por exemplo... tenha... tome tal 

atitude... aí você vai dá pra ele o conceito e ele vai ter que usar o 

procedimento para trabalhar esse conceito para chegar na tomada de 

atitude... por exemplo... 

Marcos destaca a dimensão 

atitudinal como norteadora das 

demais na proposição de atividades 

sobre QSC.  

Dimensão atitudinal 

como guia para a 

abordagem das 

demais dimensões 

(4.1) 

20 Caio: concordo   

21 Marcos: aí vai das perguntas que você vai fazer durante a atividade... 

Marcos se refere aos 

questionamentos da proposta a ser 

formulada. 

O papel das questões 

norteadoras em uma 

proposta baseada em 

QSC (5.1) 
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22 Julia: pois é... eu não consigo ver eles de forma separadamente...  
Interdependência das 

dimensões CPA (2.1) 

23 

Pr: sim... o que o Marcos fala para gente acho que resume a proposta 

do Nei.... eu acho que faz sentido... eu acho que se a gente pensar 

nessa lógica de elaborar uma sequência didática pra se chegar no 

atitudinal eu acho que é uma observação importante... 

 

 

24 

Pesquisadora: um caminho que eu considero também é você pensar 

muito naqueles objetivos de aprendizagem né... qual deles que você 

quer que o aluno pense na hora que ele estiver fazendo a atividade 

né... 

 

 

25 Marcos: sim...   

26 

Pesquisadora: igual no... você quer uma competência... que ele 

desenvolva uma competência, mais instrumental interpessoal ou 

sistêmica né... se você tá apresentando uma dimensão atitudinal você 

tá querendo uma competência sistêmica... só que aí... será que as 

outras competências... estruturar as outras competências primeiro não 

seria interessante justamente para chegar na sistêmica?  (...) 

 

 

27 
Julia: eu acho que não dá pra ter separado... igual você falou... ter só 

o conceitual... só o atitudinal... só o procedimental... (...) 

Julia reafirma a interdependência 

das dimensões. 

Interdependência das 

dimensões CPA (2.1) 

28 

Maria: outra coisa que estávamos falando aqui é que a gente tá vendo 

que pela situação vamos ter que pegar um tema muito amplo para 

poder retratar isso, porque se pegarmos um pedaço só podemos ser 

tendenciosos... mas aí nossa SD vai ficar enorme... 

Maria refere-se à temática que o 

grupo dela terá que escolher para o 

desenvolvimento da proposta de SD. 

Amplitude da SD em 

função da temática 

abordada (6.1) 

 

Necessidade da SD 

contemplar múltiplos 

pontos de vista (7.1) 

29 

Pr: ta aí uma coisa importante... para a gente conseguir percorrer 

todos os objetivos e ainda não ser extenso e ainda não fazer recortes... 

porque pensa bem...  
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30 
Julia: a gente podia ainda ter falado muita coisa que a gente não viu... 

e ainda vimos muita coisa... 

Referindo-se à temática da SD 

vivenciada. 

Amplitude da SD em 

função da temática 

abordada (6.1) 

31 

Marcos: mas então... eu tenho impressão igual a Julia falou... eu tenho 

impressão que por exemplo... quando você escolhe um tema você 

acha que ele não vai gerar polêmica você acha que não vai precisar 

de muito conteúdo para você discutir... mas acaba que durante o 

processo... você vê que vai surgindo muita coisa necessária que pode 

ser discutida... um exemplo bobo lá da disciplina que a gente fez 

sobre argumentação... era uma coisa lá de tomar decisão do remédio... 

tipo assim gerou uma discussão muito grande que precisou de vários 

conceitos para resolver, mas que parecia aquela coisa de 3 minutos, 

que não ia dá discussão com os alunos e gerou bastante... 

 

Amplitude da SD em 

função da temática 

abordada (6.1) 

O caráter controverso 

das QSC fomenta o 

ambiente dialógico 

(8.1) 

32 Pr: você pode planejar 3 aulas e dar 4 ou 5...   
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Quadro 5 – Categorias e suas respectivas US desse episódio 

CATEGORIA UNIDADE DE SIGNIFICADO 

Aspectos da elaboração de 

propostas para abordagem 

de QSC na perspectiva de 

Conrado e Nunes-Neto 

− Interdependência entre as dimensões CP (1.1) 

− Interdependência das dimensões CPA (2.1) 

− Argumentação como dimensão procedimental (3.1) 

− Dimensão atitudinal como guia para a abordagem 

das demais dimensões (4.1) 

− O papel das questões norteadoras em uma proposta 

baseada em QSC (5.1) 

− Necessidade da SD contemplar múltiplos pontos de 

vista (7.1) 

− O caráter controverso das QSC fomenta o ambiente 

dialógico (8.1) 

Aspectos dos contextos de 

ensino que influenciam na 

abordagem das QSC em 

salas de aula 

 

− Amplitude da SD em função da temática abordada 

(6.1) 

Neste episódio, as US identificadas compõem duas categorias: “Aspectos da 

elaboração de propostas para abordagem de QSC na perspectiva de Conrado e Nunes-

Neto” (US 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1) e “Aspectos dos contextos de ensino que 

influenciam na abordagem das QSC em sala de aula” (US 6.1), como mostrado no quadro 

5. 

No primeiro momento, que corresponde aos turnos de fala 1 ao 15, é possível 

observar que Marcos e Julia refletiram sobre como as dimensões CPA poderiam estar 

envolvidas em uma SD e sua relação de interdependência em diferentes momentos dessa 

SD. Essas reflexões foram realizadas com base nas atividades e no processo vivenciado 

na SD sobre “Dietas alimentares” e, a partir delas, eles expressam a compreensão da 

conexão intrínseca que existe entre as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal 

na abordagem educacional de uma QSC (CONRADO; NUNES-NETO, 2018). Conrado 

e Nunes-Neto (2018) afirmam que todos os conteúdos têm as três dimensões de forma 

invariável, ou seja, o que muda é a predominância dos mesmos em cada atividade. 

Tal compreensão pode ser evidenciada a partir dos turnos de fala 3, 5, 7 e 9, 

momentos nos quais identificamos as US 1.1, 2.1 e 3.1, as quais indicam que a futura 

professora Julia foi capaz de caracterizar os processos argumentativos, dos quais eles 

participaram ao longo da SD, como parte da dimensão procedimental e conectá-los às 

dimensões conceitual e atitudinal.  
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As várias atividades da SD vivenciada pela turma podem ter auxiliado Julia a 

entender essa interdependência. Por exemplo, na atividade referente ao rótulo de um óleo 

vegetal (apêndice C, seção 2), os futuros professores precisavam explorar noções e 

conceitos bioquímicos (como: gordura saturada e insaturada, impacto de gordura no 

organismo humano e função do colesterol no corpo humano) e seus conhecimentos 

prévios para interpretar e analisar o rótulo de um óleo vegetal; na atividade da análise das 

pirâmides alimentares (apêndice C, seção 3), os futuros professores tinham que analisar 

as pirâmides e compará-las a partir de seus conhecimentos sobre macronutrientes; e na 

atividade sobre conflitos éticos e morais associados ao consumo de alimentos (apêndice 

C, seção 7), os futuros professores foram incentivados a refletir sobre o consumo de carne 

e seus impactos a partir de diferentes perspectivas.  

Nos turnos 4 e 15, associados às US 1.1, 2.1, o futuro professor Marcos também 

expressou a mesma compreensão de Julia, mas deixou claro que, sob seu ponto de vista, 

a dimensão procedimental estará sempre atrelada à conceitual, enquanto o contrário não 

seria verdadeiro. Acreditamos que tal reflexão tenha sua origem na própria estruturação 

da SD vivenciada por eles, tendo em vista que, a parte inicial desta, centra-se na 

abordagem de conceitos (vide atividades de “Saúde e alimentação” no apêndice C, seção 

2) e, posteriormente, na discussão de valores e atitudes (vide atividades de “Conflitos 

éticos e morais à mesa”). Assim, ao contrário de Julia, Marcos parece não ter reconhecido 

o processo argumentativo que permeou a discussão dos conceitos como um componente 

da dimensão procedimental.  

No segundo momento deste episódio, evidenciamos as reflexões de Julia e Marcos 

acerca da abordagem das dimensões CPA na SD sobre “Dietas Alimentares”. Esse 

momento corresponde às interações estabelecidas entre os futuros professores, a 

pesquisadora e a professora nos turnos de fala 16 ao 27.  

Nos turnos de fala 16 e 18, a pesquisadora direcionou o diálogo para a discussão 

das relações entre as dimensões CPA e os objetivos de aprendizagem. Nesse diálogo, 

Marcos expressou a compreensão de que a dimensão atitudinal seria norteadora das 

demais dimensões em uma proposta de ensino (US 4.1, turno de fala 19). Essa reflexão 

pode ter sido promovida pelo questionamento da pesquisadora sobre os propósitos de 

desenvolver uma QSC em sala de aula, visto que anteriormente a discussão estava 

centrada nas inter-relações entre as demais dimensões.  

Essa compreensão é coerente com a perspectiva de Conrado e Nunes-Neto (2018), 

a qual se fundamenta na consideração de Zabala (1998) de que, para que haja uma 
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abordagem efetiva da dimensão atitudinal, faz-se necessária a mobilização das outras 

dimensões e conhecimentos. Dessa forma, ao nortear a elaboração de uma SD pela 

dimensão atitudinal, sob essa perspectiva, assegura-se a abordagem das demais, visto que 

as aprendizagens na dimensão atitudinal, envolvem o desenvolvimento de capacidades 

como conhecer, refletir, analisar, avaliar e tomar posição.  

Em seguida, no turno de fala 21, Marcos afirmou que a abordagem de cada 

dimensão dependeria das perguntas que seriam feitas na atividade. Esta afirmação pode 

indicar a compreensão, pelo futuro professor, da necessária relação entre as dimensões e 

as questões norteadoras para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançado (US 5.1) 

(CONRADO; NUNES-NETO, 2018). Esse aspecto foi discutido pela professora da 

disciplina durante a apresentação da proposta de estruturação de uma SD sobre QSC a 

partir desses três elementos. 

 Nos turnos de fala 24 e 26, a pesquisadora retomou, de forma explícita, a 

discussão sobre a relação entre as dimensões e os objetivos de aprendizagem, a qual já 

tinha sido iniciada no turno de fala 18. Durante essa discussão, Julia, no turno 27, 

reafirmou sua compreensão de interdependência entre as dimensões (US 2.1), 

justificando-a pela difícil identificação de cada uma delas em separado na análise da SD 

vivenciada.  

O terceiro momento desse episódio trata das reflexões dos futuros professores 

sobre o planejamento de aulas para a abordagem de uma QSC em salas de aula da 

educação básica. No turno de fala 28, Maria manifestou sua preocupação em torno da 

escolha da temática a ser trabalhada na SD que eles iriam elaborar, por considerar que 

eles não deveriam pensar em recortes tendenciosos, ou seja, no caso da necessidade de se 

fazer um recorte da SD, adequado ao tempo disponível para o desenvolvimento da mesma 

em aulas de Química na educação básica, tal recorte deveria contemplar uma 

multiplicidade de aspectos e pontos de vista para não influenciar, de forma tendenciosa, 

a tomada de decisão dos estudantes.  

Relacionado a esse ponto, Hodson (2013) ressalta que os recortes e os 

questionamentos realizados pelo professor nas atividades propostas para abordar a QSC 

já mostram, por si só, um posicionamento do professor diante da controvérsia; algo 

importante para o contexto e que, portanto, evidencia a desnecessária preocupação que 

pode recair sobre o professor de que sua proposta didática seja de alguma forma 

tendenciosa. De acordo com o autor, esse posicionamento, como possível ponto de 

partida, é importante para a discussão entre professor e estudantes, além de permitir que 
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estes se sintam mais à vontade para se expressar, uma vez que o professor, de alguma 

forma, já o fez.  

Outros autores como Levinson (2006) e Zeidler et al. (2012) também ressaltam a 

importância do professor se posicionar em sala de aula, sem a intenção de doutrinar ou 

privilegiar estudantes que se posicionam de maneira semelhante a ele, mostrando a 

importância dos diferentes pontos de vista e da necessidade de se manifestar virtudes 

comunicativas (como regras de conduta, obrigações morais, liberdade, igualdade, respeito 

e abertura) quando há conflitos de interesse, opinião e valores em sala de aula. A 

abordagem dos diferentes interesses, valores e posicionamentos dos envolvidos em uma 

discussão motivada em uma SD envolvendo QSC também é apontada por Dionor et al. 

(2020) como um critério da qualidade da proposta e uma capacidade almejada para o 

professor. 

Essas preocupações de Maria indiciam uma compreensão sobre a necessidade de 

se fornecer ou guiar a busca por dados e informações durante a SD que auxiliem os 

estudantes a refletir sobre diferentes visões da QSC abordada para a tomada de decisão e 

a associação dessa necessidade com uma considerável demanda de tempo em razão da 

amplitude de uma SD dessa natureza (US 6.1 e 7.1).  

Adicionalmente, no turno de fala 30, Julia enfatizou que a temática da SD “Dietas 

Alimentares” vivenciada por eles era muito ampla e que outros aspectos poderiam ser 

discutidos, além dos que foram tratados durante as aulas. Como Maria, ela pontuou a 

relação entre a amplitude de discussão de uma QSC e o tempo de aula demandado para 

sua adequada abordagem (US 6.1).  

Sobre esse ponto, no turno de fala 31, Marcos problematizou que uma discussão 

mais ampla ou que contemple aspectos diferentes daqueles esperados pelo professor ao 

abordar uma QSC pode se dar pelo fato de que a dinâmica do desenvolvimento das 

discussões em sala de aula pode ser muito mais complexa do que a prevista pelo 

idealizador das atividades (US 6.1). 

É importante destacar que o fato de terem vivenciado a SD sobre “Dietas 

Alimentares” num período de 22 aulas mostrou-se relevante para que os futuros 

professores refletissem sobre esse aspecto pensando no contexto do ensino médio em que, 

comumente, um planejamento anual preestabelecido deve ser cumprido num curto espaço 

de tempo (são destinadas duas aulas semanais para a disciplina Química). Dessa forma, 

por meio de suas reflexões, os futuros professores indiciaram uma ressignificação de seus 
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conhecimentos da base, que estavam sendo desenvolvidos nas discussões sobre QSC, 

para um contexto específico de ensino (OLIVEIRA, 2018). 

Outro aspecto que podemos destacar na fala de Marcos no turno 31, diz respeito 

ao caráter controverso das QSC, o qual fomenta um ambiente dialógico de ensino (US 

8.1). Isso é coerente com a visão de Figueiredo (2006) de que a abordagem de temas 

controversos, como os sociocientíficos, transforma a sala de aula em um ambiente cheio 

de ideias atuais e coerentes, as quais podem ser debatidas, refletidas e criticadas. Neste 

ambiente, Sadler et al. (2004) ressaltam a importância da construção de evidências e 

argumentos pelos próprios estudantes no processo dialógico que permeia discussão desses temas.  

As reflexões de Maria, Julia e Marcos sobre a ação docente de planejar uma SD 

para a abordagem de uma QSC contemplam um dilema que o professor pode enfrentar: o 

de escolher uma situação ou tema que seja amplo o suficiente para abordar as três 

dimensões CPA de conteúdos de forma interconectada, mas que consiga ser desenvolvido 

em um prazo viável para a realidade escolar a que se destina.  

Essas reflexões mostram sua pertinência, ao consideramos que, por se tratar de 

situações complexas e controversas por natureza, as QSC permeiam vários aspectos  além 

do científico, como: o político, o econômico, o ambiental e o ético (CONRADO; 

NUNES-NETO, 2018). Assim, se o idealizador da SD não for capaz de delinear objetivos 

de aprendizagem claros e circunscritos, o número de aulas/tempo demandado para seu 

desenvolvimento, pode, de fato, ser incoerente com a realidade da educação básica.  
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4.2 EPISÓDIO REFLEXIVO 2 

 Ainda na primeira parte da mesma aula discutida no episódio 1, a professora 

regente, as pesquisadoras e os futuros professores continuaram discutindo sobre a 

elaboração de uma SD para abordagem de QSC na educação básica. Neste episódio, 

analisamos as reflexões dos futuros professores sobre o tratamento da dimensão 

conceitual na proposta que elaborariam. (vide quadro 6). 
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Quadro 6 – Reflexões dos futuros professores sobre a dimensão conceitual na educação básica e na proposta de SD. 

TURNOS 

DE FALA 
TRANSCRIÇÃO ESCLARECIMENTOS 

UNIDADES DE 

SIGNIFICADO 

1 
Antônio: (...) então, mas assim... tem um livro que mostra atividades 

para o ano todo... 

Antônio se manifesta lembrando a 

turma de um determinado livro com 

sugestões de sequências didáticas para 

o ensino médio. 

 

2 Marcos: ele tá falando daquele livro lá que...   

3 Pr: ah não! esse que você está falando é o do GEPEQ... 

A professora menciona o livro ao qual 

Antônio se refere. Trata-se do Livro 

Interações e Transformações, 

elaborado pelo grupo de pesquisa em 

Educação Química, que aborda 

conceitos e fenômenos químicos a 

partir de textos e situações do cotidiano 

dos estudantes. 

 

4 Julia: ah! é daqueles livros que você trouxe... 

Julia se lembra de que o livro 

mencionado por Antônio era um dos 

que a professora regente havia 

apresentado à turma no início da 

disciplina para realização de uma 

atividade. 

 

5 Marcos: que você escolhe um tema e vai...   

6 Julia: é que esse livro é separado em unidades né...   

7 

Antônio: você pode pegar um ano todo e... igual aquele lá com o 

ciclo da água... se pudesse fazer uma única sequência didática e ir 

dividindo... 

Antônio sugere que uma única temática 

fosse escolhida e dividida em partes 

com diferentes abordagens para ser 

Amplitude da SD em 

função da temática 

abordada (6.1) 
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desenvolvida ao longo de todo ano 

letivo. 

Centralização na 

dimensão conceitual 

(9.1) 

8 

Pr: é.. o que eu acho que o Antônio está pensando é que poderia se 

pensar em um tema que tem tanto potencial que ele poderia 

percorrer o ano inteiro eu acho que sim.. acho que vai depender... 

A professora regente reforça a ideia de 

Antônio. 

 

9 
Julia: vai depender da escola porque no currículo da educação 

básica... 

Julia inicia uma reflexão sobre como 

seria a escolha da temática para a 

educação básica.  

O nível de ensino 

influencia a escolha 

da temática da QSC 

(10.1) 

10 Marcos: se você encontrar um... deve ser muito difícil... 

Marcos ressalta a dificuldade de se 

pensar em uma temática para trabalhar 

o conteúdo de um ano todo. 

Centralização na 

dimensão conceitual 

(9.1) 

O nível de ensino 

influencia a escolha 

da temática da QSC 

(10.1) 

11 
Julia: pensando no currículo que a gente tem para a educação básica 

é muito difícil... 
 

Centralização na 

dimensão conceitual 

(9.1) 

O nível de ensino 

influencia a escolha 

da temática da QSC 

(10.1) 

12 
Antônio: uma sequência de... é... o ciclo de água dá pra falar de 

muitas coisas... 
 

Centralização na 

dimensão conceitual 

(9.1) 

13 
Julia: mas o ciclo da água é isso aí... é... você trabalha o ensino 

médio inteiro com uma sequência didática... 

Julia mostra que a temática é ampla 

para várias disciplinas do ensino 

médio.  

Amplitude da SD em 

função da temática 

abordada (6.1) 
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Centralização na 

dimensão conceitual 

(9.1) 

O nível de ensino 

influencia a escolha 

da temática da QSC 

(10.1) 

14 

Pr: eu acho que essas dúvidas sobre a extensão da sequência didática 

e como articular todos esses conteúdos vocês têm que levar para o 

curso... até porque vocês vão vivenciar a produção de uma 

sequência didática... (...)  

A professora regente se refere ao curso 

de QSC que os futuros professores 

participaram na semana seguinte a essa 

aula. 

 

15 Marcos: mas talvez seja porque o foco seja o ensino médio... 

Marcos exprime que a dificuldade de 

escolher uma temática para uma SD 

seja o nível de ensino.  

O nível de ensino 

influencia a escolha 

da temática da QSC 

(10.1) 

16 

Julia: igual eu estava falando com Marcos... na educação básica, por 

exemplo, os alunos não iam ter... não ia precisar avaliar tanto 

conhecimento conceitual igual a gente avaliou aqui... que eu acho 

que são... 

Julia mostra acreditar que na educação 

básica não haveria a necessidade de um 

conhecimento conceitual tão profundo 

quanto o que foi demandado a eles na 

SD sobre “Dietas Alimentares” 

vivenciada.  

 O nível de ensino 

influencia a 

profundidade da 

abordagem da 

dimensão conceitual 

(11.1) 

17 Pr: por que?   

18 
Julia: porque eu acho que eles não têm tanto conhecimento quanto 

a gente sobre as questões de bioquímica... 
 

O nível de ensino 

influencia a 

profundidade da 

abordagem da 

dimensão conceitual 

(11.1) 
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19 
Pr: mas você sabe que o que move os professor na educação básica 

é o conceitual... 

A professora regente lembra-os que a 

dimensão conceitual é a mais 

contemplada no ensino tradicional.  

 

20 
Julia: mas eu acho que não precisaria ser tão extenso... dependendo 

da sequência didática acho que não... 

Julia reforça acreditar que a dimensão 

conceitual não precisa ser tão 

aprofundada dependendo da temática 

envolvida na SD. 

Amplitude da SD em 

função da temática 

abordada (11.1) 

21 

Pr: depende... mas eu acho Julia que o conceitual é algo que os 

professores almejam muito quando se fala em sequência didática... 

eu acho que quanto mais a gente conseguir mostrar pra eles que o 

atitudinal e o procedimental são importantes... é um ganho... então 

eu não sei se na escola teria tanta ênfase no atitudinal não... eu acho 

até que a gente tem que conseguir fugir um pouco do conceitual... 

vai depender muito do tema, dos objetivos, do que você quer que o 

aluno desenvolva... porque às vezes aquela atividade que vocês 

fizeram que tinha uma parte muito detalhada das macromoléculas 

se fosse parar pra refletir às vezes não precisava dela para a tomada 

de decisão... (...) porque se fosse parar para pensar dava pra estender 

muito mais... 

A professora regente aponta fatores que 

influenciam na abordagem das 

dimensões em uma SD. 

 

22 Julia: mas isso não leva em consideração o nível de ensino? 

Julia reforça que a extensão da 

dimensão conceitual na SD está 

relacionada com o nível de ensino. 

O nível de ensino 

influencia a 

profundidade da 

abordagem da 

dimensão conceitual  

(11.1) 

23 
Pr: depende do nível de ensino e depende dos objetivos que você 

quer para aquele nível de ensino... 
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Quadro 7 – Categoria e US desse episódio 

CATEGORIA UNIDADES DE SIGNIFICADO 

Aspectos dos contextos de ensino 

que influenciam na abordagem 

das QSC em salas de aula 

Amplitude da SD em função da temática 

abordada (6.1) 

O nível de ensino influencia a escolha da 

temática da QSC (10.1) 

O nível de ensino influencia a profundidade da 

abordagem da dimensão conceitual (11.1) 

 Aspectos da formação e dos 

conhecimentos dos professores 

de Ciências que influenciam na 

proposição e no desenvolvimento 

da abordagem de QSC 

Centralização na dimensão conceitual (9.1) 

Neste episódio identificamos unidades de significado que se referem às categorias 

“Aspectos dos contextos de ensino que influenciam na abordagem das QSC em salas de 

aula” (US 6.1, 10.1 e 1) e “Aspectos da formação e dos conhecimentos dos professores 

de Ciências que influenciam na proposição e no desenvolvimento da abordagem de QSC” 

(US 9.1 – vide quadro 7).  

Nos turnos de fala 1 ao 6 os futuros professores discutiram sobre alguns materiais 

didáticos de apoio ao professor em que identificaram propostas de atividades com 

diferentes temáticas destinadas à educação básica. A partir dessas discussões, no turno de 

fala 7, Antônio sugeriu que fosse escolhida uma temática única para ser abordada ao longo 

de um ano letivo inteiro (US 6.1). Tal sugestão de Antônio veio da lembrança sobre uma 

proposta com o tema “ciclo da água”, discutida na disciplina, a qual poderia ser 

subdividida em várias partes pelo seu potencial de tratar uma grande quantidade de 

conceitos.  

Podemos observar que a sugestão de Antônio tem sua origem em uma percepção 

de centralidade da dimensão conceitual no ensino (US 9.1). Apesar das discussões 

precedentes sobre a inter-relação entre as três dimensões, esse futuro professor parecia 

atribuir uma relação de dependência entre a dimensão conceitual e as demais dimensões.   

Como Conrado e Nunes-Neto (2018) salientam, essa visão ainda é comum entre 

vários professores, para os quais a maior preocupação continua sendo a abordagem de 

conteúdos conceituais do currículo, sem desenvolvimento de outros aspectos e 

competências nos estudantes. Acreditamos, como Conrado e colaboradores (2012), que 

essas visões vêm da associação do professor de que o conhecimento científico é 
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unicamente conceitual, desconsiderando os aspectos procedimentais e atitudinais que 

podem e devem ser desenvolvidos no ensino.  

Entendemos que modelos de formação de professores baseados no paradigma da 

racionalidade técnica contribuem para o desenvolvimento e perpetuação dessa visão, uma 

vez que vê a atividade docente como uma atividade que se baseia apenas em teorias e em 

metodologias que os professores precisam aprender de forma desvinculada da  realidade 

sócio-educacional (SCHÖN, 1997; 2000).  

Essa sugestão de Antônio foi o ponto de partida para as reflexões subsequentes 

expressas pelos futuros professores. Nos turnos 9 ao 13, os futuros professores refletiram 

sobre a adequação e dificuldade da escolha de uma temática única para atender ao 

currículo de Ciências da educação básica (US 10.1 expressas Júlia nos turnos 9, 11 e 13 

e por Marcos no turno 10), sobre a extensão da proposta que elaborariam para abarcar 

todo o conteúdo (US 6.1 expressa por Júlia no turno 13) e, implícita ou explicitamente, 

expressaram suas percepções sobre a centralidade da dimensão conceitual na proposta 

(US 9.2 expressa por Marcos no turno 10, por Julia nos turnos 11 e 13 e por Antônio no 

turno 12). A professora da turma sugeriu, então, que seus questionamentos associados a 

essas reflexões fossem levados para os professores que ministrariam o curso sobre QSC, 

no qual eles formalizariam a elaboração da proposta de SD. 

Apesar desse foco na dimensão conceitual, nos turnos de fala 15 ao 20, os futuros 

professores Julia e Marcos expressaram a visão de que a profundidade com que essa 

dimensão precisaria ser tratada no nível básico difere-se daquela tratada na graduação 

(US 11.1). As reflexões desses futuros professores sobre a profundidade do tratamento 

dessa dimensão em relação ao nível de ensino ainda não sinalizavam considerações sobre 

a necessidade de se explorar as dimensões procedimentais e atitudinais na SD. 

Nos turnos 16 e 18, por exemplo, Julia remeteu à SD sobre “Dietas alimentares” 

para sustentar esse ponto de vista, exemplificando que os conhecimentos sobre 

bioquímica exigidos para a realização das atividades dessa SD não seriam necessários aos 

estudantes de nível básico. Com base nisso, ela concluiu no turno 20 que a SD que 

proporiam poderia ser de uma menor extensão do que a vivenciada (US 6.1).  Assim, 

nesse momento inicial do planejamento da SD, Julia indicou relacionar a extensão da SD 

com a profundidade de abordagem da dimensão conceitual, mas sem qualquer menção às 

demais dimensões. Tal reflexão é coerente com a perspectiva de Conrado e Nunes-Neto 

(2018), que apontam a necessidade de uma seleção de conteúdos para que haja uma 

diminuição consciente da quantidade de conceitos abordados, com o objetivo de melhorar 
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o aproveitamento e o aprofundamento da aprendizagem na própria dimensão conceitual 

e de possibilitar a presença das demais.   

Como mencionado na fundamentação teórica deste trabalho, essa redução 

consciente dos conceitos abordados no ensino pode ser realizada a partir de conceitos 

estruturantes (GAGLIARDI, 1986 apud CARVALHO et al., 2011), os quais contemplam 

ideias centrais do conhecimento no domínio em questão, que alicerçam a compreensão 

de conceitos mais complexos e que podem estimular os estudantes a construir e 

desenvolver uma visão mais integrada do mundo (CARVALHO et al., 2020).  No entanto, 

estes autores alertam que a seleção desses conceitos precisa se dar a partir da elaboração 

de critérios não arbitrários. 

A percepção desse ponto de vista parece ter motivado a professora regente a alertar 

a futura professora sobre o fato de que, no ensino tradicional, os professores ainda dão 

muita ênfase à dimensão conceitual, mesmo não havendo tanta profundidade na 

complexidade do conteúdo para o nível básico (turno 21). Com isso, ela procurou chamar 

a atenção dos futuros professores para a importância da consideração das dimensões 

procedimental e atitudinal, mostrando, a partir do mesmo exemplo da SD vivenciada, que 

a dimensão conceitual nem sempre é a mais relevante numa tomada de decisão. Essa 

observação da professora é coerente com os resultados do trabalho de Conrado e 

colaboradores (2012), no qual, a partir de uma pesquisa com 158 estudantes, evidenciou-

se que o conhecimento científico em sua dimensão conceitual não orientou a tomada de 

decisão de estudantes diante de controversas sociocientíficas. 

Posteriormente, Julia questionou a professora regente sobre a ideia que vinha 

defendendo: de que a extensão da dimensão conceitual teria que estar relacionada ao nível 

de ensino (US 11.1), reforçando a visão de que a dimensão conceitual, abordada de forma 

mais ou menos profunda conforme o nível de ensino, seria determinante na abordagem 

proposta Essa reflexão mostra-se relevante, tendo em vista que os objetivos de 

aprendizagem de uma SD serão alcançados dentro das possibilidades de desenvolvimento 

de conhecimentos associados ao nível de ensino dos estudantes, uma vez que estes irão 

desenvolver conhecimentos a partir dos estímulos que terão durante as atividades, dos 

seus conhecimentos anteriores e dos conhecimentos adquiridos em suas vivências 

(MÉHEUT, 2005). 
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4.3 EPISÓDIO REFLEXIVO 3 

 Ao final do processo formativo vivenciado na disciplina “Práticas de Ensino de 

Química III” e no curso de curta duração, o grupo dos sujeitos desta pesquisa foi 

entrevistado coletivamente pela pesquisadora. Os objetivos da entrevista realizada foram 

os de oportunizar novas reflexões sobre diferentes aspectos do processo formativo que 

eles vivenciaram (vide roteiro da entrevista no apêndice B) e de obter maiores 

esclarecimentos sobre suas compreensões e seus determinantes. 

 Neste terceiro episódio, os futuros professores refletiram sobre a contribuição das 

discussões sobre os pressupostos da Educação CTSA e da vivência da SD “Dietas 

Alimentares” para a elaboração da SD para abordagem educacional de uma QSC, que 

eles propuseram durante o curso de curta duração. Isso pode ser observado no trecho da 

entrevista transcrito no quadro 8. 
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Quadro 8 – Reflexão dos futuros professores acerca de aspectos do processo formativo que os auxiliaram na elaboração da uma SD baseada em 

QSC. 

TURNOS DE 

FALA 
TRANSCRIÇÃO ESCLARECIMENTOS 

UNIDADES DE 

SIGNIFICADO 

1 

Pesquisadora: quais dos aspectos estudados e vivenciados ao 

longo do processo formativo de vocês, ou seja, ao longo da 

disciplina, podem dizer que foram primordiais para a produção 

da sequência didática sobre QSC? 

 

 

2 Julia: os seminários sobre CTSA...   

3 Pesquisadora: por quê?   

4 

Julia: porque eu acho que foi muito importante o processo que a 

gente teve no início da disciplina de ter aqueles seminários sobre 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente pra que 

ficasse mais claro pra gente... porque na práticas de ensino II a 

gente tinha mesmo visto essa relação de Natureza da Ciência... 

então eu acho que a gente viu muito mais a fundo essas relações 

e implicações da ciência, tecnologia, sociedade, enfim... e eu 

acho que foi muito importante pra gente conseguir criar uma 

sequência didática que envolvesse relações além do 

conhecimento químico... 

Refere-se aos seminários realizados no 

início da disciplina que abordavam 

assuntos associados à Educação CTSA e 

à conexão percebida entre Natureza da 

Ciência e as relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade; aspectos nos 

quais tiveram que pensar para criar a SD.   

O desenvolvimento 

de conhecimentos 

sobre a abordagem 

instrucional (12.2) 

 

A importância da 

teoria no processo 

formativo de 

futuros professores 

(13.2) 

 

5 

Marcos: Outro ponto também é a vivência da sequência didática 

que a gente teve... acho que foi essencial pra gente fazer uma 

sequência didática... porque na maioria das vezes a gente acaba 

estudando um assunto e... a gente como professor... a gente 

estuda um assunto pra gente replicar ele para os alunos, mas 

Destaca a importância da vivência da SD 

“Dietas Alimentares” na preparação para 

a ação docente. 

Importância da 

vivência para a 

compreensão sobre 

a abordagem 

instrucional (14.2) 
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acaba não vivenciando... a partir do que você vivencia esse 

processo você consegue aplicar ele com mais propriedade...  

6 Caio: é porque não fica só no teórico né... 
Aponta a necessidade dessa preparação ir 

além da teoria. 

O processo 

formativo do futuro 

professor se dá na 

articulação teoria-

prática (15.2) 

7 Julia: a gente vê como é que desenvolve isso... Reforça os apontamentos dos colegas.  

8 Pesquisadora: mais alguma consideração pessoal?   

9 Julia: acho que não...   

10 

Pesquisadora: então vamos para a segunda questão... qual o grau 

de importância vocês atribuem às discussões sobre os 

pressupostos teóricos sobre a abordagem de questões 

sociocientíficas no ensino de Ciências? quando houve as 

discussões dos textos... antes da vivência... quão importante 

vocês consideram isso? 

 

 

11 Julia: como a teoria foi importante para a criação? Refere-se à elaboração da SD.  

12 

Marcos: assim... bastante... é porque você precisa entender da 

abordagem CTSA... porque ela inicialmente surgiu com 

diferentes vertentes... e a gente quer aplicar na vertente do 

ensino... mesmo no ensino eu acho que inicialmente ela surgiu 

com a inquietação dos professores com o método tradicional de 

ensino... aí a partir disso a gente começou a estudar a abordagem 

CTSA desde a primeira abordagem planejada... feita... e a partir 

disso a gente foi acompanhando o movimento CTSA até chegar 

nos dias atuais... acho que compreender essa origem do CTSA é 

importante pra você entender questões sociocientíficas como um 

todo...  

Refere-se à importância de se entender 

QSC a partir da perspectiva CTSA.  

O desenvolvimento 

de conhecimentos 

sobre a abordagem 

instrucional (12.2) 

 

A importância da 

teoria no processo 

formativo de 

futuros professores 

(13.2) 
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13 

Pesquisadora: e as discussões sobre a parte teórica de questões 

sociocientíficas propriamente dita? as discussões que vocês 

tiveram em sala de aula foram importante pra vocês? 

 

 

14 Caio: sim...   

15 Julia: sim...   

16 Marcos: com certeza...    

17 
Caio: você precisa de uma base teórica pra seguir... pra 

conseguir trabalhar aquilo... senão...  

Enfatiza a importância da teoria para o 

desenvolvimento da prática. 

A importância da 

teoria no processo 

formativo de 

futuros professores 

(13.2) 

O processo 

formativo do futuro 

professor se dá na 

articulação teoria-

prática (14.2) 

18 

Pesquisadora: então a teoria antes de vocês vivenciarem foi 

importante pra vocês entenderam o que estão vivenciando... é 

isso que vocês estão querendo dizer?  

 

 

19 Caio: sim... com certeza...   

20 Julia: eu não sei se eu achei que a teoria foi fundamental não... 
Entendimento de que a teoria não foi 

fundamental para a vivência da SD em si. 

O conhecimento 

teórico sobre a 

abordagem 

instrucional não é 

imprescindível para 

a sua vivência 

(16.2) 

21 

Caio: é... fundamental eu não sei... mas eu acho que foi 

importante pra gente entender o porque que a gente tava fazendo 

aquilo... 

Reconhece a importância da teoria na 

preparação para a ação docente.  

A importância da 

teoria no processo 

formativo de 
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futuros professores 

(13.2) 

22 

Julia: pra gente vivenciar... pra gente vivenciar... eu acho que 

não... a gente consegue... eu pelo menos acho que consegui me 

apoderar muito mais de como é, fazendo... como é o processo de 

questões sociocientíficas e tudo mais...pra poder fazer do que 

propriamente a discussão teórica de questões sociocientíficas... 

porque a gente vê várias abordagens.... a gente vê varias coisas... 

a gente chegou a ler um texto do Nei... tinha outros textos... eu 

lembro que a professora chegou até a levar uns cartazes 

mostrando... mas eu acho que vivenciar a gente se apropria 

muito mais do que é a questão sociocientífica do que essa teoria 

pra vivência... 

Expressa seu ponto de vista sobre a 

importância da vivência para 

compreender a teoria e não o contrário: 

da teoria para compreender a vivência da 

SD. 

O conhecimento 

teórico sobre a 

abordagem 

instrucional não é 

imprescindível para 

a sua vivência 

(16.2) 

 

 

 

23 
Caio: não... mas se você não tivesse discutido nada disso você 

não ia conseguir vivenciar... 

Reforça sua ideia de que o conhecimento 

das teorias que fundamentam a 

abordagem é importante para o 

entendimento do processo vivenciado. 

A importância da 

teoria no processo 

formativo de 

futuros professores 

(13.2) 

24 
Julia: mas eu não tô dizendo que não é importante... mas que não 

é fundamental pra se vivenciar... 

Reafirma o ponto de vista de que a teoria 

não é essencial para a vivência da 

abordagem de QSC. 

O conhecimento 

teórico sobre a 

abordagem 

instrucional não é 

imprescindível para 

a sua vivência 

(16.2) 

25 

Marcos: eu acho que tipo assim... que é um pouco essencial 

sim... que... por exemplo... um dos objetivos do CTSA é uma 

abordagem contextualizada certo... aí eu acho que você entender 

como essa abordagem deve ser direcionada para as questões 

sociocientíficas você entende como deve ser feita a 

Reconhece a importância da estreita 

relação entre teoria e prática na 

preparação para a ação docente. 

A importância da 

teoria no processo 

formativo de 

futuros professores 

(13.2)  
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contextualização adequada e não uma pseudocontextualização 

pra você conseguir ensinar o conteúdo científico... então assim... 

é muito importante... só que na prática você tem uma dimensão 

maior de como são feitas as questões... mas a base teórica dela 

eu acho muito importante...  

 

A importância da 

vivência para a 

compreensão sobre 

a abordagem 

instrucional (14.2) 

 

O processo 

formativo do futuro 

professor se dá na 

articulação teoria-

prática (15.2) 

 

26 Pesquisadora: mais alguma coisa a acrescentar pessoal?   

27 

Caio: igual eu falei... eu achei importante... mas essa parte do 

fundamental eu concordo com ela... tudo bem pra vivenciar 

não... mas eu acho importante pra você entender como 

professor... 

Remete à ideia de Julia para explicar que, 

para a formação de professores, o 

conteúdo teórico sobre QSC é 

importante; mas que para a vivência da 

SD como estudantes, este não é 

essencial. 

O processo 

formativo do futuro 

professor se dá na 

articulação teoria-

prática (15.2) 

 

28 

Julia: é o processo formativo da gente... porque não é 

simplesmente a gente vivenciar ali e parou... a gente vivenciou 

aquela sequência pra gente levar isso pra prática...  

Ao vincular a experiência da vivência 

com a formação docente, Julia reconhece 

a importância da teoria para a prática. 

O processo 

formativo do futuro 

professor se dá na 

articulação teoria-

prática (15.2) 
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Quadro 9 – A categoria e suas respectivas US desse episódio 

CATEGORIA UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 Aspectos da formação e dos 

conhecimentos dos professores de 

Ciências que influenciam na proposição e 

no desenvolvimento da abordagem de 

QSC 

 

 

O desenvolvimento de conhecimentos 

sobre a abordagem instrucional (12.2) 

A importância da teoria no processo 

formativo de futuros professores (13.2)  

A importância da vivência para a 

compreensão sobre a abordagem 

instrucional (14.2) 

O processo formativo do futuro professor 

se dá na articulação teoria-prática (15.2) 

O conhecimento teórico sobre a 

abordagem instrucional não é 

imprescindível para a sua vivência (16.2) 

 

Nesse episódio, ao refletirem sobre as contribuições da disciplina para a 

elaboração da SD proposta, todas as reflexões estabelecidas pelos futuros professores se 

deram em termos de aspectos relacionados à formação e aos conhecimentos dos 

professores de Ciências que eles consideravam influenciar na proposição e no 

desenvolvimento de abordagens sobre QSC.  

Em resposta ao questionamento inicial da pesquisadora na entrevista (vide 

apêndice B), dois aspectos foram destacados pelos futuros professores como importantes 

para a elaboração da SD: as discussões teóricas realizadas nos seminários sobre educação 

CTSA (US 12.2, 13.2, 15.2 turnos de fala 4, 12 e 25) e a vivência da SD “Dietas 

alimentares” (US 14.2 e 15.2 turnos de fala 5 e 25). 

 Com relação ao primeiro aspecto, no turno 4, Julia referiu-se à amplitude de 

conhecimentos que eles tiveram acesso nos seminários sobre CTSA, os quais lhe 

possibilitaram perceber uma conexão entre Natureza da Ciência e as relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade. Nestes seminários, foram abordados aspectos como a 

crítica à neutralidade da ciência, a tecnologia e seu papel na sociedade, as dimensões 

éticas e sociais no trabalho científico, a origem do movimento CTSA e suas influências 

no Ensino de Ciências (vide anexo 3).  

De acordo com Julia, esses conhecimentos foram essenciais para pensar em uma 

SD com objetivos de ensino que ultrapassassem a dimensão dos conhecimentos químicos 

(conceitual). A fala de Julia realça a importância de se abordar a ciência e a tecnologia no 

contexto social em que elas se desenvolvem, que indica o seu entendimento desse aspecto 
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da abordagem instrucional – US 12.2 (SANTOS; MORTIMER, 2002) - e o 

reconhecimento da importância do conteúdo teórico no processo formativo dos 

professores (US 13.2), na medida em que a teoria auxilia a reflexão do futuro professor 

sobre sua prática futura (BARREIRO; GEBRAN, 2006).  

 Em relação ao segundo aspecto, Marcos - num movimento semelhante ao de Julia, 

porém de reconhecimento do subsídio da prática para a teoria e para os processos 

reflexivos (BARREIRO; GEBRAN, 2006) - destacou, nos turnos 5 e 25, que a vivência 

da SD “Dietas alimentares” favoreceu que eles entendessem, na prática, a abordagem e 

suas características, como o pressuposto da contextualização na educação CTSA. Marcos 

também contrastou a sua preparação para elaboração e desenvolvimento da SD, 

promovida pela vivência da abordagem, com os estudos de base teórica predominantes 

na sua formação, que pouco contribuem para entendimentos desse tipo (US 14.2 e 15.2). 

Assim, ele evidenciou reconhecer a relevância da experiência adquirida a partir 

do processo formativo, ou seja, na articulação teoria-prática, para o desenvolvimento de 

conhecimentos e capacidades para a prática docente futura, como quando afirma no turno 

5 que: “a partir do que você vivencia esse processo você consegue aplicar ele com mais 

propriedade...” (OLIVEIRA, 2018). 

 No turno de fala 6, Caio completou a crítica de Marcos, expressando que a 

preparação do futuro professor vai além do estudo e aprofundamento sobre as teorias que 

fundamentam os temas abordados nessa preparação ou, em outras palavras, que apenas 

este não garante uma boa formação docente (US 15.2). A teoria, para Caio (e para 

Marcos), precisaria contemplar a preparação para a prática, como na vivência da SD. Essa 

experiência formativa na qual os futuros professores se envolveram fez com que eles 

pudessem vivenciar e compreender, do ponto de vista de estudantes, os impactos de uma 

proposta de ensino baseada em QSC em suas aprendizagens - pela vivência da SD “Dietas 

Alimentares” - e de futuro professor - pelo estudo dos fundamentos teóricos da 

abordagem, pela elaboração de uma SD e pelas reflexões acerca da teoria e da prática 

envolvidas nesse processo formativo - , oportunizando o desenvolvimento de 

conhecimentos necessários para a profissão docente (OLIVEIRA, 2018). 

 A pesquisadora prosseguiu a entrevista, questionando os futuros professores sobre 

a importância que eles atribuíram às discussões sobre a teoria da abordagem educacional 

de QSC na elaboração da SD que eles propuseram (turno 10). Marcos compreendeu que 

esse questionamento se referia às discussões teóricas fomentadas ao longo de toda 

disciplina e, por isso, no turno 12, retomou as considerações de Julia no turno 4 sobre a 
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importância dos conhecimentos sobre a perspectiva CTSA para entender a abordagem 

educacional de QSC (US 12.2 e 13.2). 

Em seguida, no turno de fala 13, a pesquisadora enfatizou em seu questionamento 

a importância dos pressupostos teóricos sobre QSC, recebendo o reconhecimento de todos 

os entrevistados sobre a mesma. No turno de fala 17, Caio ressaltou a importância dessa 

fundamentação teórica para que eles, como futuros professores, conseguissem trabalhar 

uma QSC em sala de aula (US 13.2). Por meio dessa fala, observamos que Caio não se 

coloca como um estudante que vivenciou uma SD sobre uma QSC, mas como um futuro 

professor que reconhece a importância da articulação teoria-prática para o 

desenvolvimento dos conhecimentos docentes (US 15.2) (OLIVEIRA, 2018).  

Julia, ao contrário, se manifestou no turno de fala 20 ressaltando que não 

considerava fundamental a teoria para vivência da SD (US 16.2). Tal manifestação pode 

ter sido derivada da interpretação da pergunta da entrevistadora (turno de fala 18). 

Diferentemente de Caio, Julia, ao afirmar que não precisaria entender sobre os 

pressupostos teóricos da abordagem para vivenciá-la indicou estar refletindo do ponto de 

vista de uma estudante que aprendia sobre os conteúdos, enquanto realizava as atividades 

da SD baseada em QSC.  

Essa diferença de pontos de vista é traduzida nos turnos de fala 21 a 24, nos quais 

Julia e Caio discutem se o conhecimento sobre a teoria de QSC seria “importante” ou 

“fundamental”. No turno 21, Caio destacou que a teoria sobre abordagem educacional de 

QSC não foi fundamental para a resolução da SD em si, mas que foi importante para o 

conhecimento e compreensão dessa abordagem (US 13.2). Observamos que, sob seu 

ponto de vista, para um futuro professor, o conhecimento teórico sobre a abordagem seria 

necessário para planejar e estruturar uma SD de forma efetiva. Esse reconhecimento pelo 

futuro professor da importância da teoria sobre a abordagem na preparação para a ação 

docente pode contribuir para mitigar problemas como os apontados por  Reis e Galvão 

(2005), como: a falta de conhecimento e de apreciação dos professores por essa 

abordagem que pode levar ao tratamento de uma QSC em sala de aula sem a promoção 

de reflexões críticas nos estudantes. 

Da sua parte, Julia, nos turnos de fala 22 e 24, enfatizou que não desconsidera a 

importância da teoria, mas que não a vê como fundamental para uma vivência baseada 

nessa abordagem (US 16.2). Isso fornece novos indícios de sua perspectiva restrita à visão 

de estudante, como no trecho “mas eu acho que vivenciar a gente se apropria muito mais 

do que é a questão sociocientífica do que essa teoria pra vivência” (turno 22).  
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Em consonância com o ponto de vista de Caio sobre o papel da teoria na 

preparação para a abordagem de uma QSC no plano da sala de aula, Marcos, no turno 25 

discutido anteriormente, mencionou a importância da compreensão de aspectos 

relacionados a perspectiva CTSA de educação e à contextualização (US 13.2), como isso 

contribuiu para a sua compreensão pela vivência da abordagem (US 14.2) e reafirmou a 

importância da articulação das duas para o desenvolvimento de seus conhecimentos 

profissionais (US 15.2). 

Essa compreensão manifestada por Caio e Marcos parece ter sido desenvolvida 

também por Julia, no turno 28, quando ela passou a diferenciar as perspectivas de 

estudante e de futuro professor. A partir da fala de Caio, no turno 27, ela atribuiu 

importância à articulação teoria-prática na preparação para a ação docente (US 15.2). A 

transformação desse conhecimento de Julia se deu a partir da reflexão para a ação docente 

(OLIVEIRA, 2018), desenvolvida em um processo reflexivo crítico e coletivo 

(ZEICHNER, 1993; 2008). 
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4.4 EPISÓDIO REFLEXIVO 4 

 Na sequência da entrevista, os futuros professores foram questionados sobre a 

influência da vivência da SD “Dietas Alimentares” percebida por eles sobre a elaboração 

da SD baseada em QSC durante o curso de curta duração que eles participaram. Essas 

percepções são expressas nas falas transcritas no quadro 10. 
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Quadro 10 – Reflexão dos futuros professores sobre a importância da vivência da SD “Dietas Alimentares” na elaboração de uma SD baseada em 

QSC 

TURNOS DE 

FALA 
TRANSCRIÇÃO ESCLARECIMENTOS 

UNIDADES DE 

SIGNIFICADO 

1 

Pesquisadora: ainda em relação à vivência da sequência 

didática... a vivência os auxiliou na elaboração de uma 

sequência didática sobre uma abordagem de questão 

sociocientífica? Agora quando vocês fizeram... a vivência 

que vocês tiveram de uma sequência, auxiliou vocês a 

produzirem uma sequência de questão sociocientífica? 

 

 

2 Marcos: com certeza...   

3 
Caio: sim... ela foi baseada... foi a experiência que a gente 

teve que baseou... 

Caio destaca que eles se basearam na 

experiência para elaborarem a SD. 

 

4 

Julia: a gente tinha um acordo que era pra focar na ética e 

na moral que a gente elaborou... então a gente queria dar 

esse enfoque... mesmo a gente não tendo visto muito isso na 

nossa vivência... 

Julia esclarece que seu grupo já tinha 

decidido que iriam focar na ética e na 

moral na SD que iriam elaborar, mas 

afirmou que na vivência da SD 

“Dietas alimentares” tinham visto 

pouco desses aspectos. 

 

5 

Marcos: eu acho que teve bastante sim... eu acho que a gente 

focou bastante em ética e moral... a gente falou de 

antropocentrismo... isso deu muita dimensão para o nosso 

trabalho... eu acho muito pelo contrário...  se a gente tivesse 

feito a questão sociocientífica sem ter vivenciado, a gente 

não ia levar tão em consideração os aspectos éticos e 

morais...   

Em discordância com o ponto de vista 

de Julia, Marcos considera que a 

experiência educacional prática 

possibilitou-lhes explorar aspectos da 

ética e da moral na SD que 

elaboraram. 

A experiência educacional 

prática possibilita nortear a 

exploração da dimensão 

atitudinal na proposta de 

ensino sobre QSC (17.2) 
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6 

Julia: sim... mas eu acho que a ética e moral ficou mais pro 

final da sequência... assim, embora que o tempo inteiro 

permearam as discussões, na sequência em si ela ficou mais 

para o final... depois que a gente começou a trabalhar o 

ambiental... 

Julia complementa a sua crítica sobre 

a abordagem dos aspectos 

relacionados à ética e à moral na SD 

“Dietas alimentares”. 

Dimensão atitudinal como 

guia para a abordagem das 

demais dimensões (4.2) 

A experiência educacional 

prática possibilita nortear a 

exploração da dimensão 

atitudinal na proposta de 

ensino sobre QSC (17.2) 

7 
Marcos: é porque a professora tentou abordar todos os 

aspectos né... 

Marcos explicou que todas as 

dimensões foram tratadas na SD, com 

ênfases diferentes. 

A ênfase em uma dimensão 

do conhecimento pode 

variar ao longo de uma 

proposta de ensino (21.2) 

8 Julia: sim...   

9 

Marcos: mas aí se a gente não tivesse vivenciado a gente não 

entenderia... a gente ia abordar os aspectos que a gente 

considerava né, antes, os mais importantes... que no caso era 

só o científico... inclusive tem uma parte que não sei quem 

fala isso... o Mortimer ou Santos, não sei... que muitas vezes 

as questões sociocientíficas... a contextualização em si ela é 

mascarada para se ensinar somente o conteúdo científico... 

e o objetivo não é só esse...  

Marcos destaca a importância da 

vivência para fomentar reflexões 

sobre a centralidade da dimensão 

conceitual e sobre os propósitos de 

ensino associados às QSC. 

A experiência educacional 

prática possibilita 

questionar a centralidade da 

dimensão conceitual em 

uma proposta de ensino 

sobre QSC (18.2) 

 

A importância da 

experiência educacional 

prática para a compreensão 

sobre a abordagem 

instrucional (14.2) 

 

A abordagem 

contextualizada de 

problemáticas 

socioambientais requer o 
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tratamento das três 

dimensões no ensino (22.2) 

10 

Pesquisadora: então vocês podem falar que a vivência da 

questão sociocientífica... ela deu uma outra visão das outras 

dimensões... sem ser a científica... para vocês? 

 

 

11 Marcos: sim...   

12 

Julia: sim... que é muito assim... a gente vai aprender esse 

conteúdo científico aqui... para resolver aquele problema 

que existe na sociedade... acaba que talvez essa coisa 

social... ambiental... fica como se fosse um pano de fundo 

científico...como se aquele científico fosse ali resolver todos 

os problemas...  

Julia reafirma o ponto de vista de 

Marcos, explicando que a maioria das 

atividades de que ela tem 

conhecimento são focadas na 

aprendizagem de conteúdos 

científicos e usam as QSC apenas 

como “pano de fundo”.  

A importância da 

experiência educacional 

prática para a compreensão 

sobre a abordagem 

instrucional (14.2) 

 

A experiência educacional 

prática possibilita 

questionar a centralidade da 

dimensão conceitual em 

uma proposta de ensino 

sobre QSC (18.2) 

 

A abordagem 

contextualizada de 

problemáticas 

socioambientais requer o 

tratamento das três 

dimensões no ensino (22.2) 

 

13 Pesquisadora: e agora vocês veem a dimensão ética...   

14 Marcos: como norteadora...  

Dimensão atitudinal como 

guia para a abordagem das 

demais dimensões (4.2) 
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15 
Pesquisadora: ela tem a sua importância própria dentro da 

questão sociocientífica... 
 

 

16 Julia: sem deixar a científica de lado... 

Julia ressalta a importância de não se 

perder de vista a interdependências 

das dimensões na solução de dilemas 

sócio ambientais. 

Interdependência das 

dimensões CPA (2.2) 

25 

Marcos: e eu acho também que em relação à prática o que 

influenciou também... porque a gente já estudou sobre 

Natureza da ciência no semestre anterior e isso ajudou a 

gente pra entender... a argumentação e Natureza da Ciência 

ajudou bastante... e a explicação da professora... 

Marcos reconhece que os 

conhecimentos sobre Natureza da 

ciência e argumentação, 

desenvolvidos anteriormente no curso 

de licenciatura e as explicações da 

professora sobre a abordagem de QSC 

auxiliaram na compreensão da 

abordagem e na elaboração da 

proposta. 

 

O processo formativo do futuro 

professor se dá na articulação 

teoria-prática (15.2) 
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Quadro 11 - Categorias e suas respectivas US desse episódio 

CATEGORIA UNIDADE DE SIGNIFICADO 

 

Aspectos da elaboração de 

propostas para abordagem de 

QSC na perspectiva de 

Conrado e Nunes-Neto 

 

 

− Interdependência das dimensões CPA (2.2) 

− Dimensão atitudinal como guia para a abordagem 

das demais dimensões (4.2) 

− A abordagem contextualizada de problemáticas 

socioambientais requer o tratamento das três 

dimensões no ensino (22.2) 

Aspectos da formação e dos 

conhecimentos dos 

professores de Ciências que 

influenciam na proposição e 

no desenvolvimento da 

abordagem de QSC  

- A importância da teoria no processo formativo de 

futuros professores (13.2) 

- A importância da experiência educacional prática 

para a compreensão sobre a abordagem instrucional 

(14.2) 

- O processo formativo do futuro professor se dá na 

articulação teoria-prática (15.2) 

- A experiência educacional prática possibilita nortear 

a exploração da dimensão atitudinal na proposta de 

ensino sobre QSC (17.2) 

- A experiência educacional prática possibilita 

questionar a centralidade da dimensão conceitual em 

uma proposta de ensino sobre QSC (18.2) 

- A ênfase em uma dimensão do conhecimento pode 

variar ao longo de uma proposta de ensino (21.2) 

 Neste episódio, os futuros professores continuam discutindo sobre a vivência da 

SD “Dietas Alimentares” e expressam reflexões sobre a influência desta com relação a 

suas compressões a respeito dos “Aspectos da elaboração de propostas para abordagem 

de QSC na perspectiva de Conrado e Nunes-Neto” (US 2.2, 4.2 e 22.2) e dos “Aspectos 

da formação e dos conhecimentos dos professores de Ciências que influenciam na 

proposição e no desenvolvimento da abordagem de QSC” (US 13.2, 14.2, 15.2, 17.2, 18.2 

e 21.2). 

 Em resposta ao questionamento da pesquisadora sobre a influência da vivência na 

elaboração da proposta de ensino, Marcos e Caio a reconheceram (turnos de fala 2 e 3), 

enquanto Júlia, no turno 4, deu início a uma crítica sobre a abordagem da dimensão 

atitudinal na SD vivenciada. Ela considerou que o tratamento dessa dimensão foi 

insuficiente naquela proposta. 

 Marcos, ao contrário, considerou que a Ética e a Moral foram contempladas de 

maneira adequada na SD “Dietas Alimentares” e que foi isso que orientou a abordagem 

da dimensão atitudinal na elaboração da SD (turno 5). Sob o seu ponto de vista, se eles 

não tivessem vivenciado essa experiência prática, não teriam sido capazes de, 
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intencionalmente, levar em consideração aspectos éticos e morais em sua proposta (US 

17.2).  

 Neste trecho, podemos observar o reconhecimento por Marcos da importância da 

experiência de boas práticas pedagógicas durante a formação docente, a qual foi destacada 

por Gauthier. De acordo com ele, o acesso a essas práticas já reconhecidas e validadas 

por professores em atuação reduz o tempo de aprendizagem de comportamentos e 

estratégias após a formação, auxiliando no desenvolvimento do futuro profissional (IVO; 

DENCUFF, 2014). 

 No turno 6, Julia retomou sua crítica, afirmando que, embora reconhecesse que 

aspectos éticos e morais permearam todas as discussões estabelecidas por eles durante a 

vivência da SD, estes foram predominantemente abordados no final desta. Essa crítica de 

Julia expressa a sua compreensão de que a dimensão atitudinal não pode ser tratada em 

isolamento, mas precisa guiar a abordagem das demais dimensões (US 4.2). Tal 

compreensão parece ter sido possibilitada pela vivência da SD e pelas reflexões que 

decorreram desta (US 17.2). 

 Dando prosseguimento a essa discussão, Marcos manifestou o seu entendimento 

de que, apesar de a dimensão atitudinal ter sido explicitamente tratada no final da SD 

“Dietas Alimentares”, que os elaboradores da SD estavam focados em desenvolver todas 

as dimensões que foram abordadas, o que implica a percepção das ênfases que estas 

receberam ao longo da SD (US 21.2). Essa percepção, que já havia sido manifestada por 

Julia, no episódio 1, é coerente com Conrado e Nunes-Neto (2018) que afirmam que todas 

as dimensões existem em uma abordagem educacional de QSC, mas que a predominância 

de cada uma delas variará de acordo com os objetivos de aprendizagem de cada atividade. 

 Do turno de fala 9 ao 12, os futuros professores, Marcos e Júlia, refletiram sobre 

a relação entre o ensino contextualizado e a abordagem das dimensões do conteúdo. Essa 

discussão iniciou-se com Marcos (turno 9) destacando que a experiência da SD 

possibilitou-lhes compreender a insuficiência da dimensão conceitual para a solução de 

problemas complexos como os sociocientíficos (US 18.2).  

 Outra reflexão importante que Marcos fez nesse turno de fala relaciona a 

importância da experiência para a compreensão da abordagem sobre QSC (14.2) à 

contextualização. Ele afirmou que em abordagens de QSC, uma dita contextualização, 

muitas vezes, apenas mascara um ensino puramente conceitual, quando demanda o 

tratamento das três dimensões (“o objetivo não seria só esse [aprendizagem 

conceitual]...” – US 22.2).  
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 De acordo com Santos (2007), muitos profissionais da educação ainda veem a 

contextualização como uma abordagem do cotidiano associada à descrição de um 

fenômeno usando uma linguagem científica; como um “pano de fundo para encobrir a 

abstração excessiva de um ensino puramente conceitual, enciclopédico, de cultura de 

almanaque” (SANTOS, 2007, p.4-5).  Isso realça a importância da compreensão de 

Marcos expressa naquela reflexão. 

Julia também expressou reflexões neste sentido no turno 12, em resposta ao 

questionamento da pesquisadora sobre a possível contribuição da vivência da SD em 

relação ao desenvolvimento de uma nova visão a respeito das dimensões procedimental 

e atitudinal do conteúdo (US 14.2, 18.2 e 22.2).  

Posteriormente, iniciou-se uma discussão sobre a visão dos futuros professores 

sobre a dimensão ética a partir do questionamento da pesquisadora (turno de fala 13). Em 

resposta, Marcos, no turno de fala 14, afirmou considerá-la norteadora das demais 

dimensões (US 4.2), o que é coerente com toda a discussão estabelecida por eles até então. 

No turno de fala 16, Julia esclareceu que o reconhecimento da importância da dimensão 

atitudinal não significaria ignorar a abordagem da dimensão conceitual, expressando mais 

uma vez o entendimento da interdependência entre as três dimensões na abordagem de 

QSC (US 2.2). 

Ainda na discussão sobre a importância da vivência da SD “Dietas Alimentares”, 

no turno de fala 25, Marcos ressaltou a sua percepção sobre a influência das discussões 

em torno de natureza da ciência e argumentação, promovidas em disciplinas cursadas 

anteriormente no seu processo formativo, na compreensão da abordagem e na elaboração 

da proposta de ensino. Dessa forma, ele reafirmou o papel da articulação teoria-prática 

no processo formativo de futuros professores (US 15.2).  

Essa visão de Marcos vem de encontro com a discussão de Kasseboehmer e 

Ferreira (2008) de que a experiência prática precisa ser compreendida de forma integrada 

com a teoria, a fim de que a teoria seja apropriada dentro do contexto escolar. No contexto 

escolar de ensino de Ciências a partir das QSC, as compreensões dos professores sobre 

natureza da ciência e sobre argumentação podem influencias nas visões epistemológicas 

dos estudantes, na maneira como eles selecionam e avaliam os dados (ZEIDLER et al., 

2005) e no desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes, que os capacita para 

formar suas próprias opiniões e para tomar decisões conscientes em sociedade (JIMÉNEZ 

ALEIXANDRE, 2010). 
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4.5 EPISÓDIO REFLEXIVO 5 

Dando continuidade aos questionamentos sobre as influências do processo 

formativo na elaboração de uma SD para abordagem de uma QSC, a pesquisadora 

questionou os futuros professores sobre as contribuições do curso “Questões 

Sociocientíficas, Relações CTSA e Ética na Educação em Ciências”. As reflexões que 

eles expressaram nesta parte da entrevista encontram-se transcritas no quadro 12.
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Quadro 12 - Reflexão dos futuros professores sobre a contribuição do curso de curta duração “Questões Sociocientíficas, Relações CTSA e Ética 

na Educação em Ciências” na elaboração da SD. 

TURNOS 

DE FALA 
TRANSCRIÇÃO ESCLARECIMENTOS 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

1 

Pesquisadora: e a vivência do curso sobre as questões 

sociocientíficas, como vocês acreditam que ele pode ter 

influenciado na formulação da sequência didática? 

 

 

2 Marcos: total... tipo muito mesmo...   
 

3 

Julia: eu acho que a palestra de... pera aí deixa eu estruturar 

meu pensamento aqui... eu primeiramente acho 

importantíssimo os textos que a gente foi discutindo sobre 

CTSA, o movimento CTSA... aí eles vieram com a palestra 

de Ética e Moral... 

Julia ressalta a importância das 

discussões teóricas sobre as origens 

das QSC dentro do movimento CTSA 

e sobre a dimensão atitudinal de 

conteúdo. 

A importância da teoria no 

processo formativo de futuros 

professores (13.2) 

 

A compreensão da dimensão 

atitudinal pelo professor é 

imprescindível na elaboração de 

propostas de ensino (22.2) 

 

4 Marcos: discutiram educação contextualizadora...  
Marcos lembra um dos propósitos do 

ensino de QSC discutido no curso.  

A abordagem de QSC no ensino 

visa uma educação 

contextualizadora (23.2) 

5 

Julia: foi muito... foi muito importante... foi muito 

importante o fato deles auxiliarem a gente nessa 

construção... que eles estavam auxiliando a gente enquanto 

a gente tava fazendo a sequência didática.... tipo “ah mas 

aqui, vocês já pensaram sobre isso... o que você espera 

quando você pergunta isso para o aluno... qual a atitude que 

o aluno toma diante disso... ”  então assim... eu acho que no 

Julia se refere às ações de tutoria 

realizadas pelos professores Nei 

Nunes-Neto e Dália Conrado durante 

o curso, que auxiliaram na 

compreensão da dimensão atitudinal. 

O processo formativo do futuro 

professor se dá na articulação 

teoria-prática (15.2) 

 

A tutoria cumpre o papel de 

fomentar a reflexão sobre a 

abordagem de QSC (24.2) 
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atitudinal esse movimento deles de auxiliar a gente foi muito 

importante... 

A compreensão da dimensão 

atitudinal pelo professor é 

imprescindível na elaboração de 

propostas de ensino (22.2) 

 

6 

Marcos: é porque... também foi a primeira vez que a gente 

planejou uma atividade com uma contextualização real, 

entendeu? Igual eu tinha falado antes... a gente não levaria 

em consideração todas as dimensões que requer uma 

contextualização e ele deu bastante... foi bastante 

aprofundado essa parte... inclusive... pelas dimensões éticas 

e morais que a gente tinha pouca noção... a gente começou 

a ter noção nas aulas da professora, mas depois de conhecer 

um pouco mais sobre o trabalho dele... a palestra que a gente 

assistiu... 

Marcos realça a importância do 

suporte recebido no curso para o 

planejamento e a elaboração da 

proposta de ensino e para a 

compreensão da abordagem.  

A abordagem contextualizada de 

problemáticas socioambientais 

requer o tratamento das três 

dimensões no ensino (25.2) 

 

A compreensão da dimensão 

atitudinal pelo professor é 

imprescindível na elaboração de 

propostas de ensino (22.2) 

 

A importância da teoria no 

processo formativo de futuros 

professores (13.2) 

 

7 

Julia: porque a palestra de antes que a gente tinha visto aqui 

na UFOP ele não... ficou muito subentendido... porque foi 

muito rápida...e que a gente já tinha discutido nas aulas... 

tipo “ah mas a gente ficou sem entender isso... sobre as 

questões que eles falam dos valores universais...” mas aí 

veio a palestra dele e foi sensacional... 

Julia compara os entendimentos sobre 

ética, possibilitados pela primeira 

palestra ofertada pelo professor Nei 

Nunes-Neto para o curso de Química 

Licenciatura em agosto de 2019, com 

aqueles possibilitados pelo curso de 

curta duração em novembro desse 

mesmo ano. 

A compreensão da dimensão 

atitudinal pelo professor é 

imprescindível na elaboração de 

propostas de ensino (22.2) 

 

A importância da teoria no 

processo formativo de futuros 

professores (13.2) 

8 
Pesquisadora: então o curso ajudou muito vocês a 

elaborarem a sequência didática... 
 

 

9 Marcos: sensacional...  
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Quadro 13 - Categorias e suas respectivas US desse episódio 

CATEGORIA UNIDADE DE SIGNIFICADO 

 

Aspectos da elaboração de 

propostas para abordagem de 

QSC na perspectiva de 

Conrado e Nunes-Neto 

 

 

− Interdependência das dimensões CPA (2.2) 

− A compreensão da dimensão atitudinal pelo 

professor é imprescindível na elaboração de 

propostas de ensino (22.2) 

− A tutoria cumpre o papel de fomentar a reflexão 

sobre a abordagem de QSC (24.2) 

− A abordagem contextualizada de problemáticas 

socioambientais requer o tratamento das três 

dimensões no ensino (25.2) 

Aspectos da formação e dos 

conhecimentos dos 

professores de Ciências que 

influenciam na proposição e 

no desenvolvimento da 

abordagem de QSC  

− A importância da teoria no processo formativo de 

futuros professores (13.2) 

− Importância da experiência educacional prática para 

a compreensão sobre a abordagem instrucional 

(14.2) 

− O processo formativo do futuro professor se dá na 

articulação teoria-prática (15.2) 

Propósitos da abordagem de 

QSC no Ensino de Ciências 

− A abordagem de QSC no ensino visa uma 

educação contextualizadora (23.2) 

  

 Como destacado no quadro 13, neste episódio, identificamos unidades de 

significado referentes às categorias  “Aspectos de elaboração de propostas para 

abordagem de QSC na perspectiva de Conrado e Nunes-Neto” (US 2.2, 22.2, 24.2 e 25.2), 

“Aspectos da formação e dos conhecimentos dos professores de Ciências que influenciam 

na proposição e no desenvolvimento da abordagem de QSC” (US 13.2, 14.2 e 15.2) e 

“Propósitos de abordagem de QSC no Ensino de Ciências” (US 23.2). 

 Em resposta ao questionamento da pesquisadora sobre a influência da participação 

no curso de curta duração na elaboração da SD, Julia, no turno de fala 3, destacou 

inicialmente as discussões teóricas sobre CTSA, Ética e Moral. Tais discussões são 

importantes tendo em vista que as QSC são um modo de promover a educação CTSA, 

uma vez que as discussões em torno das mesmas pode favorecer a compreensão da 

interdependência entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente e o 

desenvolvimento intelectual, individual, moral e ético dos estudantes (ZEIDLER et al., 

2005; SANTOS, 2009; SADLER, 2011; CONRADO; NUNES-NETO, 2018). Dessa 

forma, identificamos um novo momento em que os futuros professores refletiram sobre a 

importância da teoria no processo formativo dos futuros professores (US 13.2). 
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 Além disso, Julia destacou a importância do conhecimento sobre Ética e Moral 

que tiveram acesso durante todo o processo do curso de curta duração e, em especial, na 

palestra sobre os temas na elaboração da proposta de ensino por eles (US 22.2). Reflexões 

desse tipo foram recorrentes ao longo deste episódio. 

 Em seguida, Marcos relembrou um dos propósitos da abordagem educacional de 

QSC que foi discutido no curso: a promoção de uma educação contextualizadora (US 

23.2), a qual, no episódio anterior, ele evidenciou compreender como é capaz de levantar 

questionamentos realmente relevantes sobre problemáticas do contexto em que o 

estudante vive e de promover a reflexões sobre elas (SANTOS, 2007), em lugar de se 

limitar à exemplificação de conceitos científicos no cotidiano do estudante (SANTOS; 

MORTIMER, 2002). 

Além das discussões teóricas, Julia, no turno de fala 5, destacou também a 

importância da ação da tutoria realizada pelos professores que ministravam o curso (US 

24.2), a qual se deu por meio do acompanhamento da construção conjunta de 

conhecimentos e da participação ativa dos futuros professores no planejamento de suas 

ações didáticas e na reflexão sobre as possíveis respostas dos estudantes a essas ações 

(CONRADO et al., 2014). Isso foi sinalizado na fala de Julia que reproduz alguns dos 

questionamentos dos palestrantes: “ah mas aqui, vocês já pensaram sobre isso... o que 

você espera quando você pergunta isso para o aluno... qual a atitude que o aluno toma 

diante disso...”. Essas reflexões coletivas são condizentes com a perspectiva de formação 

docente reflexiva pela prática social de Zeichner (2008), cujos objetos envolvem a prática 

profissional (atual ou futura), suas influências e consequências na aprendizagem dos 

estudantes. 

Naquele momento, Júlia destacou a promoção de reflexões sobre os propósitos de 

ensino e, em especial, sobre aqueles relacionados à promoção de aprendizagens 

atitudinais. Isso reforça o seu entendimento de que a compreensão da dimensão atitudinal 

pelo professor é imprescindível na elaboração de propostas de ensino que abordam QSC 

(US 22.2). A importância da abordagem dessa dimensão e, portanto, do entendimento 

desta pelo (futuro) professor para o seu adequado tratamento no ensino, se dá em razão 

dela envolver elementos da afetividade e do interesse dos estudantes que influenciam no 

entendimento e na reflexão sobre as outras dimensões do conteúdo (CONRADO; 

NUNES-NETO, 2018).  

A partir dessas reflexões de Julia, identificamos também o seu reconhecimento da 

relevância de se articular teoria e prática no processo formativo dos futuros professores 
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(US 15.2), traduzido na menção aos elementos das discussões teóricas e na ação de tutoria 

durante a elaboração da proposta didática. Essa articulação mostra-se profícua na 

promoção de processos de ação (planejar para uma realidade de ensino) - reflexão 

(repensar o planejado com base nos propósitos de ensino para aquela realidade) - ação 

(propor alterações) durante a formação inicial (BARREIRO; GEBRAN, 2006).  

 No turno de fala 6, Marcos voltou a refletir sobre o tratamento da contextualização 

no ensino a partir de problemáticas socioambientais, que demandam a promoção de 

aprendizagens nas três dimensões do conteúdo (US 25.2) devido a sua relação estreita 

com o contexto do estudante e à intencionalidade do professor em promove-las 

(SANTOS, 2007; CONRADO; NUNES-NETO, 2018). Como Julia, ele também destacou 

a importância do conhecimento do futuro professor sobre a dimensão atitudinal (US 22.2) 

para atender a essa abordagem contextualizadora.  

 No turno subsequente, Julia manifestou a sua percepção de que após o curso eles 

puderem, de fato, compreender a dimensão atitudinal, a qual consideravam como a de 

maior dificuldade de compreensão diante do pouco conhecimento que tinham a respeito. 

Novamente a importância dessa compreensão pelo futuro professor é ressaltada (US 22.2) 

o que pode indicar que eles compreendem o caráter ético-político que precisa permear a 

abordagem de QSC no ensino de Ciências por meio de situações vistas e analisadas por 

um olhar normativo, que possibilite o desenvolvimento de juízo moral e não puramente 

técnico pelos estudantes (CONRADO; NUNES-NETO, 2018). 

 Nesses dois turnos (6 e 7), Julia e Marcos reconheceram a importância das 

discussões estabelecidas pela professora da disciplina e pelos professores palestrantes 

para a compreensão dessa dimensão por eles (US 13.2). Isso, de alguma forma, expressa 

a compreensão dos futuros professores de que a teoria tratada nesse processo formativo 

carrega consigo interesses, objetivos e finalidades didáticas (SALVIANI, 1996), neste 

caso, a compreensão e o tratamento da dimensão atitudinal.   
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4.6 ANÁLISE DA SD ELABORADA PELOS FUTUROS PROFESSORES 

 Após a análise de episódios que envolviam as reflexões dos futuros professores 

acerca das QSC, do conteúdo de ensino e suas dimensões, e de aspectos relacionados à 

formação de professores que influenciavam suas compreensões sobre essa abordagem, 

analisamos a SD elaborada por eles, na tentativa de obter novos indícios sobre suas 

compreensões, a partir da proposta de ensino formulada para a abordagem educacional 

de uma QSC (anexo 7). 

 A elaboração de uma SD foi solicitada aos futuros professores no final curso de 

curta duração. Na análise desse documento, buscamos investigar as possíveis 

compreensões dos futuros professores a partir dos três elementos que compõe uma 

proposta de estruturação da abordagem educacional de QSC de Conrado e Nunes-Neto 

(2018)  - o caso, as questões norteadoras e os objetivos CPA de aprendizagem - e das 

articulações entre eles que os futuros professores foram (ou não) capazes de estabelecer.  

A SD proposta pelos futuros professores foi intitulada “Abordando a problemática 

sobre aditivos alimentares em uma sequência didática CTSA”. A principal motivação 

para a escolha do tema, manifestada ao longo da elaboração da proposta, foi o fato de um 

dos integrantes do grupo (Marcos) estar inserido como estagiário em uma escola pública 

da região, na qual ele regularmente consumia a merenda fornecida aos estudantes, a 

convite dos funcionários da escola. A observação e a vivência nesse contexto motivaram 

nele questionamentos sobre a qualidade da alimentação oferecida, sobre a 

regulamentação que rege a compra e a distribuição dos itens da merenda ou para o seu 

preparo e sobre o grau de intervenção/decisão que os membros daquela comunidade 

escolar teriam sobre esses aspectos. Durante o curso, Marcos descreveu suas experiências 

e reportou esses questionamentos aos demais integrantes do seu grupo e, em discussão, 

eles decidiram centrar a proposta na temática alimentação, mais especificamente, nos 

aditivos alimentares.  

Iniciamos essa análise com o caso da SD proposta, reapresentado no quadro 14, 

embasadas em algumas das características de um bom caso elencadas por Sá et al. (2007). 

Em seguida, reapresentamos também as questões norteadoras e os objetivos de 

aprendizagem associados a elas (vide quadro 15) com o propósito de facilitar a 

visualização e a discussão das US identificadas. 
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Quadro 14: Caso da SD “Abordando a problemática sobre aditivos alimentares em uma 

sequência didática CTSA” 

Francisco e Joana têm três filhos, Valentina, Enzo e Miguel, de 17, 16 e 2 

anos, respectivamente. 

Essa família consome muitos alimentos processados. No café da manhã e no 

café da tarde, eles costumam se alimentar de mortadela, margarina, bacon, ovos e 

pães. No almoço, abusam no consumo de frituras preparadas com óleo de soja, além 

de tomarem muito refrigerante, suco artificial e etc. No jantar os pais costumam pedir 

alimentos como: pizzas, sanduíches, entre outros.  

No mês passado, Francisco, foi ao médico para realizar alguns exames de 

rotina e descobriu que estava com determinados problemas de saúde, relacionados a 

sua má alimentação; inclusive colesterol (LDL) alto. Devido a esses resultados, o 

médico sugeriu mudança nos seus hábitos alimentares, que deveria se estender 

também a sua família, para que pudessem prevenir futuros problemas de saúde. 

O pai então, ao chegar em casa, se reuniu com a família para decidirem quais 

mudanças seriam necessárias para melhorar sua alimentação. 

Pai: – Vamos fazer um almoço no domingo, mas precisamos pensar em um 

cardápio saudável. O que vocês sugerem?  

Valentina: – Vamos fazer macarrão com atum, pai?! 

Enzo: – Aaaaaaah, não! Atum é muito ruim! Credo! Compra salsicha, por 

favor. É uma delícia!  

Mãe: – Se acalmem! Temos que pensar na saúde da família. Será que esses 

alimentos não fazem mal para o Miguel? Ele só tem dois anos. Que tal fazermos um 

macarrão com legumes? 

Enzo: – Mãe, ninguém gosta de legumes! Macarrão com salsicha é bem mais 

gostoso. 

Valentina: – É mesmo mãe. Ninguém gosta de legumes! 

Pai: – Concordo com vocês, crianças! Legumes não sustentam. E eu ouvi 

outro dia no noticiário que comer proteínas é muito importante para nossa saúde. Já 

que tenho que me alimentar melhor, acho que devemos escolher uma carne. 

Mãe: – Então peguem aqui esse dinheiro e tragam os ingredientes logo. 

Valentina e Enzo foram ao supermercado, mas ainda tinham divergências quanto à 

escolha do atum ou da salsicha. Se essa situação acontecesse com você, qual destes 

ingredientes você compraria para fazer seu macarrão para o almoço? (Considerando 

que ambos possuem o mesmo preço). 

  

Na análise das características do caso proposto, identificamos as seguintes US: o 

caso busca estabelecer conexões com a realidade dos estudantes (26.3); o caso busca 
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promover a empatia dos estudantes com os personagens (27.3); e a controvérsia do caso 

é usada para demandar uma decisão ou possível solução para o problema (28.3). 

Notamos que, no caso, há a narração de uma pequena história que envolve uma 

contextualização inicial (quem constitui a família e o estilo alimentar deles), uma 

problemática (um dos integrantes da família, o pai, apresenta um quadro clínico de 

aumento do LDL no sangue), um desenvolvimento (necessidade de mudança de 

alimentação e, portanto, de se fazer escolhas dos alimentos que serão consumidos pela 

família), e um questionamento final (“se essa situação acontecesse com você, qual destes 

ingredientes você compraria para fazer seu macarrão para o almoço?”) aberto para o 

leitor. Essa narrativa mostra-se importante na conexão dos estudantes com a QSC, 

podendo mobilizar a sensibilidade e o engajamento destes com a proposta (SÁ et al., 

2007) – (US 26.3). 

 Essa tentativa de conexão se deu a partir da abordagem de um assunto que é 

bastante discutido atualmente (alimentação e saúde) e das falas e diálogos entre os 

personagens (por exemplo, a fala de Enzo, representativa de hábitos alimentares de vários 

brasileiros, especialmente os jovens, quando diz que “ninguém gosta de legumes” e que 

“salsicha é bem mais gostoso”). Essa busca por elementos que podem criar identidade 

também é um aspecto importante para o desenvolvimento de empatia dos estudantes com 

os personagens (US 27.3). 

 Além desses aspectos, o caso possui uma questão possível de ser resolvida pelos 

estudantes e que demanda deles a decisão sobre qual alimento deveriam comprar: atum 

ou salsicha (US 28.3). Essa característica pode possibilitar que estudantes atribuam 

relevância ao caso e que se engajem na resolução do problema proposto (SÁ et al., 2007). 

Ainda que esse paralelo entre as características de um bom caso e do caso proposto 

sinalize o seu potencial de engajar os estudantes na proposição de soluções para a 

problemática, por si só, ele não possibilita as aprendizagens nas três dimensões de 

conteúdo, conforme discutido no Capítulo 2 deste trabalho. Estas são guiadas pelas 

questões norteadoras (QN), diretamente ou indiretamente associadas ao caso ou a 

aspectos mais gerais relacionados a ele. Os futuros professores propuseram 12 QN e 

explicitaram seus objetivos de aprendizagem (OA), que se encontram no quadro 15. No 

quadro 16, mostramos e identificamos todas as US da SD nas suas respectivas categorias. 
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Quadro 15: Questões Norteadoras da SD “Abordando a problemática sobre aditivos 

alimentares em uma sequência didática CTSA”, seus respectivos objetivos de 

aprendizagem e as US identificadas. 

QUESTÕES 

NORTEADORAS (QN) 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

(OA) 

UNIDADE DE 

SIGNIFICADO 

1) Quais motivos o levaram 

a essa escolha [se referem à 

escolha dos ingredientes 

para o preparo do macarrão, 

solicitada no final do caso?  

  

2) A partir dos rótulos 

abaixo, analise e responda. 

Quais as vantagens e 

desvantagens de se 

consumir atum ou salsicha? 

(Vide imagens dos rótulos 

no anexo 7) 

P2: Desenvolver 

habilidades de escolha 

entre os tipos de 

conservantes e 

argumentar sobre elas 

 

 

Informações e dados foram 

fornecidos para análise de 

uma situação relacionada 

direta ou indiretamente com 

o caso (29.3) 

Um ou mais objetivo(s) CPA 

de aprendizagem está(ão) em 

desacordo com a questão 

norteadora (30.3) 

3) Com base em sua 

resposta à questão anterior, 

sua escolha entre o atum e a 

salsicha permaneceu a 

mesma ou mudou? 

Justifique sua escolha e 

tente convencer a família de 

Enzo e Valentina sobre qual 

dos dois seria mais saudável 

para eles consumirem. 

P2: Desenvolver 

habilidades de escolha 

entre os tipos de 

conservantes e 

argumentar sobre elas 

 

Informações e dados foram 

oferecidos para fundamentar 

pontos de vistas e escolhas 

(31.3) 

A controvérsia do caso é 

usada para demandar uma 

justificativa fundamentada 

para um ponto de vista ou 

escolha (32.3) 

O(s) objetivo(s) CPA de 

aprendizagem está(ão) em 

acordo com a questão 

norteadora (33.3) 
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Quadro 15: Questões Norteadoras da SD “Abordando a problemática sobre aditivos 

alimentares em uma sequência didática CTSA”, seus respectivos objetivos de 

aprendizagem e as US identificadas (continuação). 

QUESTÕES 

NORTEADORAS (QN) 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

(OA) 

UNIDADE DE 

SIGNIFICADO 

4) São utilizados 

conservantes nesses 

alimentos?  

a. Se sim, quais? 

b. Se não, explique como 

esses alimentos 

permanecem por tanto 

tempo na prateleira sem 

estragar. 

C1.2: Compreender o 

que são conservantes 

P1.2: Classificar o que 

são e quais os tipos de 

conservantes 

Conceitos, informações e 

dados foram demandados na 

fundamentação de pontos de 

vista e escolhas (34.3) 

Elemento de contradição é 

usado para fomentar a 

análise crítica (35.3) 

O(s) objetivo(s) CPA de 

aprendizagem está(ão) em 

acordo com a questão 

norteadora (33.3) 

5) Pesquise e apresente as 

estruturas dos conservantes 

presentes nos alimentos 

[refere-se ao atum e à 

salsicha] da atividade. 

C1: Compreender as 

propriedades de alguns 

compostos orgânicos 

P1: Identificar as 

estruturas dos 

conservantes 

Um ou mais objetivo(s) CPA 

de aprendizagem está(ão) em 

desacordo com a questão 

norteadora (30.3) 

Conceitos, informações e 

dados foram demandados 

para a compreensão de 

conceitos (36.3) 

 

Apresentação do texto “O 

comportamento dos nitritos 

no organismo humano” 

(vide anexo 7). 

6) De acordo com o texto 

apresentado, descreva como 

você imagina que as 

estruturas desses 

conservantes interagem com 

o organismo. 

Você acredita que essa 

informação deveria 

influenciar na escolha da 

família de Enzo? 

P1: Identificar as 

estruturas dos 

conservantes 

Informações e dados foram 

oferecidos para fundamentar 

pontos de vistas e escolhas 

(31.3) 

A controvérsia do caso é 

usada para demandar uma 

justificativa fundamentada 

para um ponto de vista ou 

escolha (32.3) 

Um ou mais objetivo(s) CPA 

de aprendizagem está(ão) em 

desacordo com a questão 

norteadora (30.3) 
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Quadro 15: Questões Norteadoras da SD “Abordando a problemática sobre aditivos 

alimentares em uma sequência didática CTSA”, seus respectivos objetivos de 

aprendizagem e as US identificadas (continuação). 

QUESTÕES 

NORTEADORAS (QN) 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

(OA) 

UNIDADE DE 

SIGNIFICADO 

Apresentação de um 

parágrafo informativo (vide 

anexo 7). 

7) Com base no que lhe foi 

apresentado nesta questão e 

nos rótulos que você 

observou, uma pessoa 

alérgica seria capaz de 

conseguir identificar 

facilmente a substância 

nociva ao seu organismo? 

Justifique. 

C4: Compreender as 

regras sobre as formas 

de rotulagem dos 

alimentos embutidos 

P3: Desenvolver sua 

capacidade de 

raciocínio lógico e 

argumentação 

A3: Avaliar 

criticamente a 

estruturação do código 

dos aditivos 

alimentares do ponto de 

vista da legislação 

Uma justificativa é 

demandada a partir de uma 

situação hipotética (37.3) 

Informações e dados foram 

fornecidos para análise de 

uma situação relacionada 

direta ou indiretamente com 

o caso (29.3) 

O(s) objetivo(s) CPA de 

aprendizagem está(ão) em 

acordo com a questão 

norteadora (33.3) 

8) Após a leitura do texto 

abaixo, você considera a 

legislação brasileira que 

trata sobre os aditivos 

alimentares, eficaz? E a 

fiscalização sobre a 

produção, você considera 

eficaz no Brasil? 

Apresentação do texto “Dez 

aditivos alimentares 

perigosos que já foram 

banidos no exterior” (vide 

anexo 7) 

C4: Compreender as 

regras sobre as formas 

de rotulagem dos 

alimentos embutidos 

P3: Desenvolver sua 

capacidade de 

raciocínio lógico e 

argumentação 

A2: Avaliar 

criticamente o processo 

de produção desses 

alimentos do ponto de 

vista da ética 

A3: Avaliar 

criticamente a 

estruturação do código 

dos aditivos 

alimentares do ponto de 

vista da legislação 

 

Informações e dados foram 

oferecidos para fundamentar 

pontos de vistas e escolhas 

(31.3) 

Informações de veículos 

midiáticos são usadas para 

fomentar a reflexão sobre 

aspectos éticos (38.3) 

Um ou mais objetivo(s) CPA 

de aprendizagem está(ão) em 

desacordo com a questão 

norteadora (30.3) 
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Quadro 15: Questões Norteadoras da SD “Abordando a problemática sobre aditivos 

alimentares em uma sequência didática CTSA”, seus respectivos objetivos de 

aprendizagem e as US identificadas (continuação). 

Discussão sobre 

antropocentrismo, 

biocentrismo e 

ecocentrismo e posterior 

apresentação de dois 

vídeos (vide anexo 7). 

9) Após assistir os vídeos, 

reflita se há impactos 

ambientais no processo de 

produção de cada um 

desses alimentos.  

a. Se sim, quais?  

b. Se não, por quê? 

C3: Compreender os 

conceitos 

antropocentrismo, 

biocentrismo e 

ecocentrismo 

P3: Desenvolver sua 

capacidade de 

raciocínio lógico e 

argumentação 

A2: Avaliar 

criticamente o processo 

de produção desses 

alimentos do ponto de 

vista da ética 

Conceitos, informações e 

dados foram demandados na 

fundamentação de pontos de 

vista e escolhas (34.3) 

Informações de veículos 

midiáticos são usadas para 

fomentar a reflexão sobre 

aspectos éticos (38.3) 

O(s) objetivo(s) CPA de 

aprendizagem está(ão) em 

acordo com a questão 

norteadora (33.3) 

10) Pesquisa de campo: 

10.1. Com base no que foi 

discutido durante a 

sequência, pesquise se nos 

alimentos utilizados para o 

preparo da nossa merenda 

escolar há conservantes e 

quais são eles. 

P1.2: Classificar o que 

são e quais os tipos de 

conservantes 

 

Conceitos, informações e 

dados foram demandados 

para a compreensão de 

situações (39.3) 

A problemática é analisada 

em situações correlatas 

(40.3). 

O(s) objetivo(s) CPA de 

aprendizagem está(ão) em 

acordo com a questão 

norteadora (33.3) 

10.2. A partir das respostas 

à questão 10.1 responda:  

a) Os conservantes 

encontrados [na merenda 

escolar] agem da mesma 

forma no organismo, 

comparado aos 

conservantes encontrados 

na salsicha e no atum?  

b) Você acha que também 

pode haver algum impacto 

ambiental no processo de 

fabricação desses 

alimentos que você 

analisou na escola? 

C1: Compreender as 

propriedades de alguns 

compostos orgânicos 

C2: Compreender os 

possíveis malefícios 

que a ingestão de 

conservantes pode 

causar à sua saúde 

A2: Avaliar 

criticamente o processo 

de produção desses 

alimentos do ponto de 

vista da ética 

Informações foram 

mobilizadas para análise e 

comparação de dados (41.3) 

Reflexão sobre aspectos 

éticos é fomentada em 

situações correlatas (42.3). 

 

O(s) objetivo(s) CPA de 

aprendizagem está(ão) em 

acordo com a questão 

norteadora (33.3) 
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Quadro 15: Questões Norteadoras da SD “Abordando a problemática sobre aditivos 

alimentares em uma sequência didática CTSA”, seus respectivos objetivos de 

aprendizagem e as US identificadas (continuação). 

10.3. Com base em sua 

pesquisa, todos os 

conservantes são 

prejudiciais à saúde? 

Justifique. 

C1.2: Compreender o 

que são conservantes 

 

P1.2: Classificar o que 

são e quais os tipos de 

conservantes 

Conceitos, informações e 

dados foram demandados na 

fundamentação de pontos de 

vista e escolhas (34.3) 

Um ou mais objetivo(s) CPA 

de aprendizagem está(ão) em 

desacordo com a questão 

norteadora (30.3) 

10.4. Imagine que 

Francisco, conversou com 

você e lhe pediu ajuda para 

tomar uma decisão sobre 

quais mudanças eles 

podem fazer para tornar 

suas refeições mais 

saudáveis. Quais 

conselhos você daria para 

a família? Justifique 

pensando em como essa 

escolha poderia influenciar 

nos resultados de novos 

exames que serão feitos 

por Francisco (utilize as 

informações que 

discutimos até agora). 

 A controvérsia do caso é 

usada para demandar uma 

justificativa fundamentada 

para um ponto de vista ou 

escolha (32.3) 

Uma justificativa é 

demandada a partir de uma 

situação hipotética (37.3) 

Um ou mais objetivo(s) CPA 

de aprendizagem está(ão) em 

desacordo com a questão 

norteadora (30.3) 

11) Junte-se aos seus 

colegas e discutam quais 

atitudes vocês poderiam 

tomar para conscientizar 

sua família sobre a 

importância da redução do 

consumo de conservantes. 

A1: Refletir 

criticamente sobre a 

diminuição do consumo 

de alimentos que 

contenham conservantes 

sintéticos 

 

A4: Planejar e executar 

uma ação sociopolítica 

 

Reflexão sobre aspectos 

éticos é fomentada em 

situações correlatas (42.3) 

Planejamento e execução de 

ações de natureza 

sociopolíticas foram 

demandados (43.3) 

O(s) objetivo(s) CPA de 

aprendizagem está(ão) em 

acordo com a questão 

norteadora (33.3) 

12) Quais atitudes você 

acha que a escola e/ou a 

secretaria de educação da 

cidade poderiam ter para 

eliminar o uso de certos 

conservantes na merenda? 

Elabore ou utilize meios 

para tornar suas ideias 

acessíveis para esse 

público. 

A1: Refletir 

criticamente sobre a 

diminuição do consumo 

de alimentos que 

contenham conservantes 

sintéticos 

 

A4: Planejar e executar 

uma ação sociopolítica 

Planejamento e execução de 

ações de natureza 

sociopolíticas foram 

demandados (43.3) 

O(s) objetivo(s) CPA de 

aprendizagem está(ão) em 

acordo com a questão 

norteadora (33.3) 
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Quadro 16 - Agrupamento de US da SD em suas respectivas categorias 

CATEGORIA UNIDADE DE SIGNIFICADO 

Aspectos relacionados à 

adequação dos objetivos de 

aprendizagem às QN 

Um ou mais objetivo(s) CPA de aprendizagem 

está(ão) em desacordo com a questão norteadora 

(30.3) 

- O(s) objetivo(s) CPA de aprendizagem está(ão) 

em acordo com a questão norteadora (33.3) 

Aspectos relacionados ao 

tratamento das dimensões CPA 

na estruturação da SD 

- Informações e dados foram oferecidos para 

fundamentar pontos de vistas e escolhas (31.3) 

- Conceitos, informações e dados foram 

demandados na fundamentação de pontos de vista e 

escolhas (34.3) 

- Elemento de contradição é usado para fomentar a 

análise crítica (35.3) 

- Conceitos, informações e dados foram 

demandados para a compreensão de conceitos 

(36.3) 

- Uma justificativa é demandada a partir de uma 

situação hipotética (37.3) 

- Informações de veículos midiáticos são usadas 

para fomentar a reflexão sobre aspectos éticos 

(38.3) 

- Conceitos, informações e dados foram 

demandados para a compreensão de situações 

(39.3) 

- A problemática é analisada em situações 

correlatas (40.3) 

- Informações foram mobilizadas para análise e 

comparação de dados (41.3) 

- Reflexão sobre aspectos éticos é fomentada em 

situações correlatas (42.3) 

- Planejamento e execução de ações de natureza 

sociopolíticas foram demandados (43.3) 

 

A primeira questão norteadora (QN) proposta na SD solicita aos estudantes que 

justifiquem a razão de sua opção por um ou outro ingrediente em resposta ao 

questionamento final do caso: “Se essa situação acontecesse com você, qual destes 

ingredientes você compraria para fazer seu macarrão para o almoço?”. Considerando-

se que os futuros professores não explicitaram nenhum objetivo de aprendizagem (OA) 

associado a essa QN, percebemos que os futuros professores estavam interessados em 

saber as razões que sustentavam a escolha inicial dos estudantes, a qual, muito 

provavelmente, estaria ancorada em suas vivências e conhecimentos prévios sobre o 

assunto. Neste sentido, eles não esperavam desenvolver qualquer capacidade nos 

estudantes e, por isso também, não identificamos nenhuma US neste momento inicial. 



 

 121 

 

 Na segunda QN, são fornecidos dados (os rótulos de uma embalagem de atum e 

outra de salsicha e suas informações) para que os estudantes observem as diferenças na 

composição dos produtos e para que reflitam sobre as vantagens e desvantagens do 

consumo desses dois tipos de alimento (US 29.3). A análise dos rótulos possibilita a 

identificação de dados relevantes (como a composição dos produtos, informações 

nutricionais e advertências) e a sua comparação (por exemplo, quanto à diferença na 

quantidade de ingredientes similares presentes nos alimentos), que podem auxiliar os 

estudantes a pensarem a respeito das vantagens e desvantagens de se consumir aqueles 

produtos, fornecendo, assim, evidências para a construção de argumentos que virão a 

embasar a sua tomada de decisão (CONRADO, 2017). 

De acordo com os futuros professores, o objetivo de aprendizagem dessa questão 

está relacionado ao desenvolvimento de habilidades de escolha entre os tipos de 

conservantes e de argumentação sobre essa escolha. No entanto, nessa QN não é 

solicitada nenhuma escolha aos estudantes. O que se observa, como discutido, é o auxílio 

fornecido por essa QN para a interpretação e uso de informações por eles na avaliação 

dos componentes dos ingredientes dos produtos analisados. Assim, entendemos que o OA 

enunciado está em desacordo com a QN proposta (US 30.3). 

A terceira QN demanda dos estudantes uma reavaliação de sua escolha inicial com 

base na análise dos rótulos de atum e de salsicha realizada por eles e, neste sentido, os 

futuros professores indicam uma tentativa de incentivar os estudantes a buscar por 

informações e dados para fundamentar seus pontos de vistas e escolhas (US 31.3) e para 

construírem justificativas que os subsidiem. Nesta QN, a controvérsia envolvida no caso 

é usada para demandar essas justificativas fundamentadas (US 32.3).  

De acordo com Conrado (2017), essa articulação entre o caso e os dados 

possibilitada pelas QN pode auxiliar na compreensão sobre a complexidade do tema e 

promover o desenvolvimento da capacidade de argumentação dos estudantes. Sendo 

assim, nota-se a adequação do OA enunciado pelos futuros professores e a QN que eles 

propuseram (US 33.3). 

Na quarta QN, ambos os OA enunciados pelos futuros professores, ainda que 

pertençam a dimensões de conteúdo diferentes (conceitual e procedimental), centram-se 

no desenvolvimento da compreensão dos estudantes sobre os conservantes.  A finalidade 

implícita nesta QN diz respeito ao uso desta compreensão na fundamentação de pontos 

de vista e escolhas dos estudantes (US 34.3). Por isso, ainda que exista a possibilidade de 

eles negarem a presença de conservantes nos alimentos analisados (talvez por não 
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identificarem esse tipo de informação em seus rótulos), precisariam explicar como esses 

alimentos se conservam por tanto tempo, fomentando a análise crítica dos estudantes por 

meio da utilização desse elemento de contradição entre o prazo prolongado de 

conservação dos alimentos e a ausência de conservantes nestes (US 35.2). Tal 

questionamento cumpre o papel das questões norteadoras de orientar, de forma 

equilibrada, os estudantes para a natureza do problema (FULLICK; RATCLIFFE, 1996 

apud CONRADO, 2017), ou seja, como a QN 2, a QN 4 fornece e possibilita que 

informações e dados sejam mobilizados e gradativamente interpretados, construídos e 

articulados nos argumentos dos estudantes. 

A quinta QN solicita uma pesquisa sobre os conservantes encontrados e discutidos 

na QN anterior. A partir dela, os futuros professores destacam como OA a compreensão 

de propriedades de alguns compostos orgânicos que compõem os conservantes e a 

identificação de suas estruturas, os quais também contemplam as dimensões conceitual e 

procedimental, como na questão anterior. A solicitação de pesquisa pode fomentar no 

estudante a autonomia para investigar novos dados e refletir sobre os mesmos e sobre a 

confiabilidade de suas fontes (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). 

Apesar dessa potencialidade, a forma como a quinta QN foi redigida, expressa 

apenas a solicitação de pesquisa sobre as estruturas dos conservantes, mas não sobre as 

suas propriedades. Por isso, consideramos que o OA enunciado pelos futuros professores 

como relacionado a tal compreensão está em desacordo com a QN (US 30.3). Em 

contrapartida, há uma demanda clara no enunciado de busca de informações que podem 

favorecer a compreensão dos estudantes sobre conservantes (US 36.3). Nessa QN (como 

na 2 e 4), também podemos observar uma tentativa dos futuros professores de 

proporcionar um aprofundamento gradativo do conhecimento conceitual dos estudantes. 

Na sexta QN, há a apresentação de um texto sobre o comportamento dos nitritos 

no organismo humano, que fornece informações e dados sobre a presença desses 

compostos em alguns alimentos e sobre os efeitos deles em nosso organismo. Isso pode 

auxiliar os estudantes a reconhecer a relevância dessas informações para orientar e 

fundamentar suas escolhas, simuladas nas escolhas da família de Enzo (US 31.3). Assim, 

por meio dessa QN, nota-se que os futuros professores resgatam novamente a 

controvérsia do caso na tentativa de fomentar a reflexão dos estudantes a respeito dos 

conservantes (US 32.3).  

Questões possibilitam o tratamento do tema em sua complexidade, uma vez que 

demandam dos estudantes a compreensão de diferentes aspectos, como a relação entre a 
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ingestão de certos compostos químicos, a alteração de processos bioquímicos no 

organismo humano e suas consequências (JONES et al., 2012 apud CONRADO, 2017). 

Ainda com relação a essa QN, observamos que o OA, que estava em desacordo 

com a quinta QN – “Compreender as propriedades de alguns compostos orgânicos”, 

poderia ter sido associada à sexta QN, visto que, como mencionado, o texto presente nesta 

trata especificamente do comportamento e de alguns efeitos de certos compostos 

orgânicos no organismo humano. Por isso, consideramos que o OA identificado pelos 

futuros professores está em desacordo com a QN (US 30.3), uma vez que a identificação 

das estruturas dos conservantes não foi a tarefa principal nessa atividade. 

Na introdução da sétima QN, são apresentados dados que se referem à 

classificação dos aditivos alimentares e à lista de permissão de uso de acordo com o 

código alimentar.  Com base neles, solicita-se aos estudantes uma análise crítica 

justificada da situação hipotética de identificação de substância nociva por uma pessoa 

alérgica (US 37.3). A elaboração de justificativas como a que foi demandada nesta QN 

pode auxiliar os estudantes na compreensão dos diversos aspectos que envolvem a 

controvérsia do caso, como: o consumo de alimentos que contém inúmeros aditivos 

alimentares, a obrigatoriedade da informação de tais aditivos nos rótulos dos alimentos, 

a inteligibilidade dessa informação, os impactos da presença/ausência dessa informação 

nos rótulos para a população, entre outros. A consideração desses aspectos pelos 

estudantes pode resultar no desenvolvimento de argumentos de maior nível de 

complexidade durante o processo de resolução do caso, os quais contemplam elementos 

de suporte importantes, como as evidências construídas a partir dos dados e informações 

fornecidos (US 29.3) (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; AGRASO, 2006). Sendo assim, 

consideramos que os OA nas três dimensões de conteúdo, enunciados pelos futuros 

professores – compreender as regras de rotulagem (C); desenvolver raciocínio lógico e a 

argumentação (P); e avaliar criticamente o código dos aditivos alimentares (A), condizem 

com essa QN proposta (US 33.3). 

Na oitava QN, houve a apresentação de novos dados a partir de um texto a respeito 

de aditivos alimentares que não são permitidos em alguns países e questionamentos a 

respeito da eficiência da legislação brasileira sobre aditivos alimentares e da fiscalização 

no uso destes na produção de alimentos. Podemos observar que o fornecimento desses 

dados se deu com os objetivos de fomentar reflexões sobre aspectos éticos em torno da 

problemática (US 38.3), como: a utilização no Brasil de aditivos alimentares que não são 

utilizados em outros países por já terem seus malefícios à saúde evidenciados por estudos; 
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e a responsabilidade com a saúde pública expressa na legislação brasileira - e de 

fundamentar os pontos de vista dos estudantes (US 31.3). 

Como apontam Malacarne et al. (2011), a análise crítica de aspectos éticos, como 

os mencionados, pode contribuir para o desenvolvimento de um papel de cidadão mais 

participativo nos estudantes, uma vez que, ao problematizarem a adição e o consumo de 

aditivos em alimentos, eles poderão desenvolver opiniões informadas sobre a indústria 

alimentícia e a política que regulamenta (e promove) suas ações. Essas opiniões poderão 

mobilizar neles atitudes que afetam o seu consumo alimentar e, de alguma forma, o da 

comunidade na qual estão inseridos ou até, mais amplamente, o da população brasileira.  

Percebemos, porém, que nesta QN não houve uma solicitação explícita de 

justificativa para que isso fosse realizado. Nesse ponto, podemos observar uma 

incoerência entre a redação da QN e o OA elaborado pelos futuros professores (US 30.3) 

de desenvolvimento de capacidade de raciocínio lógico e argumentação (P3). Isso porque, 

de acordo com Ibraim e Justi (2018), a promoção da argumentação depende de ações do 

professor, como: solicitar que os estudantes apresentem evidências para suas afirmativas, 

encorajar os estudantes a apresentar justificativa(s) para suas afirmações e questionar os 

estudantes sobre a validade e coerência das informações apresentadas. 

Outro OA elaborado pelos futuros professores que entendemos como em 

desacordo com a QN (US 30.3) diz respeito à compreensão das regras sobre as formas de 

rotulagem dos alimentos embutidos. Os dados fornecidos no texto não abordam tais 

regras. Por isso, consideramos que os futuros professores podem ter enunciado esse OA, 

que também se encontra associado à QN anterior, devido à inter-relação que eles 

pretendiam que os estudantes estabelecessem entre as discussões sobre a necessidade de 

os aditivos alimentares estarem presentes nos rótulos de alimentos e as informações 

presentes na oitava QN. 

 A nona QN está baseada em discussões anteriores sobre antropocentrismo, 

biocentrismo e ecocentrismo e em dois vídeos sobre os processos de produção da salsicha 

e do atum enlatado a partir de seus insumos. Essa QN demanda dos estudantes conceitos 

e informações para fundamentar seus pontos de vista sobre os possíveis impactos 

ambientais gerados pela produção de salsicha e de atum (US 34.3). Nela, os futuros 

professores fizeram uso de informações divulgadas por veículos midiáticos (no caso, um 

vídeo narrado com imagens das etapas dos processos de produção dos alimentos em torno 

dos quais o caso está centrado), com o objetivo de fomentar nos estudantes reflexões 

sobre aspectos éticos em torno dessa produção (US 38.3), como aqueles relacionados à 
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grande quantidade de água na produção da salsicha e no cozimento do atum já enlatado e 

da liberação de BPA, substância tóxica ao organismo humano, gerada neste processo de 

cozimento. 

 Neste sentido, essa questão fornece a ocasião para a expressão de considerações 

morais como as relacionadas ao prazer de se consumir certos alimentos ou sobre os 

prejuízos do consumo de alimentos com maior quantidade conservantes para a saúde do 

sujeito, as quais estariam sustentadas por uma visão antropocêntrica. Ou os estudantes 

poderiam também expressar considerações sobre as consequências da produção e 

consumo desses alimentos para os animais e seres humanos, como: o sofrimento dos 

animais abatidos para servir de matérias-primas desses alimentos e os danos relacionados 

ao processamento dos nitritos pelo nosso organismo, tais como o impedimento da 

atividade da hemoglobina e alterações no DNA (sustentadas por uma visão biocêntrica). 

Ou ainda, refletir sobre as possíveis consequências para todo o ecossistema da elevada 

demanda de água e da liberação de substâncias tóxicas na produção dos alimentos 

analisados (sustentadas por uma visão ecocêntrica).  

 Tais considerações morais perpassam a discussão sobre o que possui ou não valor, 

a natureza desse valor e as possíveis explicações para algum impasse relacionado às ações 

e tomadas de decisão de agentes morais, entendidos como qualquer pessoa com 

capacidade de tomar decisões partindo de juízos éticos (REGAN, 2013; CONRADO, 

2017). Isso realça a importância da promoção dessas discussões para o desenvolvimento 

do pensamento e posicionamento críticos pelos estudantes, uma vez que demandam deles 

reconhecer e pontuar os impactos dos seus pontos de vista e ações associados à produção 

e consumo de alimentos com aditivos (ZEIDLER et al., 2005; TENREIRO-VIEIRA; 

VIEIRA, 2013). 

 Assim, observamos além da adequação dos OA enunciados pelos futuros 

professores à QN (US 33.3), um aprofundamento desta, traduzido em OA que 

contemplam as três dimensões de conteúdo, como nas sétima e oitava QN. 

 A décima QN foi dividida pelos futuros professores em cinco atividades. A 

primeira, 10.1, solicita uma pesquisa de campo para investigar a presença de alimentos 

com conservantes na merenda escolar dos estudantes, ou seja, são demandadas 

informações que auxiliam os estudantes na compreensão da situação de consumo destes 

aditivos na merenda distribuída nas escolas (US 39.3). Trata-se, portanto, de uma situação 

correlata a da dieta familiar abordada no caso (US 40.3), que pode permitir aos estudantes 

ampliar suas considerações sobre a problemática e o seu entendimento sobre a relevância 
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desta (SÁ et al., 2007). Associado a esta QN e em consonância com o que foi demandado 

nela, os futuros professores identificam o OA procedimental de classificar de o que são e 

os tipos de conservantes presentes nos alimentos comumente fornecidos na merenda 

escolar (US 33.3). 

 Na atividade 10.2, são propostos dois questionamentos que fazem a conexão com 

as atividades anteriores. No item a, solicita-se a análise comparativa entre a interação dos 

conservantes presentes no atum e na salsicha e aqueles presentes na merenda escolar. Para 

tal análise, faz-se necessária a mobilização das informações coletadas/pesquisadas (US 

41.3). No item b, a análise comparativa refere-se à reflexão sobre os possíveis impactos 

ambientais na situação correlata ao caso (US 42.3). Nesses dois questionamentos, 

podemos observar que ambos os OA, relacionados à compreensão de conceitos e à 

avaliação crítica das situações de produção de alimentos, já previstos em QN anteriores, 

e estão de acordo com a QN proposta (US 33.3). 

É interessante observar nestas QN finais que, além de buscarem contemplar um 

maior número de OA, os futuros professores indiciam uma busca por conectar as 

informações e situações que serão analisadas pelos estudantes na promoção de 

aprendizagens nas três dimensões de conteúdo. Esta estratégia possibilita aos estudantes 

uma compreensão mais profunda sobre o tema, possibilitada pelo desenvolvimento de 

suas habilidades argumentativas e de juízo moral (CONRADO, 2017). 

Após essa conexão entre informações fornecidas ao longo da SD, na atividade 

10.3, os futuros professores solicitam que os estudantes expressem seus pontos de vista a 

respeito dos conservantes serem bons ou ruins à saúde e que justifiquem, na expectativa 

de que eles mobilizem conceitos, informações e dados 

trabalhados/disponibilizados/coletados para fundamentá-los (US 34.3). Para isso, faz-se 

necessária a compreensão sobre o que são os conservantes e suas interações com o 

organismo humano, além do desenvolvimento da capacidade argumentativa de 

elaboração de justificativa (SASSERON; CARVALHO, 2011). Embora possamos inferir 

pela análise da QN 10.3 que tais objetivos eram almejados pelos futuros professores, 

muitos deles não foram contemplados nos OA enunciados. Por essa incompletude, a qual 

também pode expressar de alguma forma a compreensão dos futuros professores, 

acreditamos que os OA estão em desacordo com a QN (US 30.3). 

A última atividade da décima QN (10.4) também intenciona conectar as 

informações fornecidas até aquele momento com o caso. Ela expõe uma situação 

hipotética na qual os estudantes são solicitados a auxiliar Francisco e a sua família na 



 

 127 

 

mudança dos hábitos alimentares que se iniciaria com a opção por refeições mais 

saudáveis. Sendo assim, a partir dos conselhos que os estudantes poderiam dar a 

Francisco (US 32.3) e das justificativas sobre a influência das supostas mudanças nos 

hábitos alimentares da família sobre os exames médicos de Francisco (US 37.3), os 

futuros professores nos deram indícios de que queriam saber as principais razões que 

sustentariam os pontos de vista dos estudantes sobre a mudança alimentar (mais amplas 

do que a simples opção entre atum ou salsicha) e como estas foram influenciadas pelos 

dados fornecidos e discussões propostas ao longo da SD. Por isso, apesar de eles não 

terem identificado nenhum OA nessa atividade, acreditamos que o desenvolvimento da 

capacidade de argumentar e a compreensão dos impactos dos conservantes no organismo 

humano seriam dois possíveis OA coerentes com a QN proposta (US 30.3). 

Nesta questão, como nas QN 2, 3, 6 e 7, fica explícita a preocupação dos futuros 

professores em contextualizar as atividades a partir de uma situação real e próxima aos 

estudantes, a fim de promover reflexões neles sobre diferentes aspectos (científico, ético, 

político). Tais reflexões podem contribuir para o desenvolvimento da criticidade e da 

tomada de decisão consciente dos estudantes, tendo em vista que eles tendem a engajar 

mais nas atividades, devido a sua aproximação com o assunto, e, como consequência, a 

desenvolver as capacidades de refletir e argumentar (CONRADO; NUNES-NETO, 

2018). 

A décima primeira e a décima segunda QN dizem respeito ao planejamento e à 

execução de ações de natureza sociopolíticas (US 43.3) que visam fomentar reflexões 

sobre aspectos éticos e sobre ações que poderiam ser realizadas para eliminar o 

uso/consumo de certos conservantes na merenda escolar (US 42.3). Dessa forma, os OA 

vinculados a e coerentes com essas QN (US 33.3) estão mais diretamente relacionados à 

dimensão atitudinal do conteúdo e mais explicitamente associados ao campo da ética na 

promoção do desenvolvimento da ação humana (MALACARNE et al., 2011).  

QN dessa natureza podem, por exemplo, contribuir para a promoção de 

habilidades e conhecimentos práticos nos estudantes como a mobilização coletiva para 

solicitação de mudanças nas escolhas alimentares de órgãos como secretarias de educação 

e as próprias escolas. É necessário ressaltar que refletir sobre contextos éticos não é 

apenas sobre estabelecer a ética ou regras específicas de conduta, mas sim esclarecer 

aspectos práticos de proposição de novos instrumentos para uma nova reflexão e ação 

(MALACARNE et al., 2011). 
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4.7 AS COMPREENSÕES DOS FUTUROS PROFESSORES SOBRE A ABORDAGEM DE QSC NO 

ENSINO 

Para a síntese e a sistematização dos resultados que nos possibilitem estabelecer 

possíveis inter-relações entre eles e responder a nossa terceira questão de pesquisa, foram 

elaborados os gráficos 1 e 2 e os quadros 17 e 18 discutidos a seguir. 

No gráfico 1, no eixo das abscissas, representamos os episódios de ensino que 

foram analisados neste trabalho; no eixo das ordenadas, os códigos das US identificadas 

em cada episódio na ordem em que apareceram, as quais foram representadas por círculos 

cujas cores estão associadas às categorias a que pertencem, conforme a legenda. No 

quadro 17, essas US são associadas às categorias a partir dos nomes que as identificam, 

os quais traduzem os aspectos relacionados às compreensões manifestadas pelos 

professores. 
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Gráfico 1 - Representação da frequência de US em cada episódio reflexivo 
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Quadro 17 – Agrupamento de US em suas respectivas categorias‹ 

CATEGORIA UNIDADE DE SIGNIFICADO 

Aspectos da 

elaboração de 

propostas para 

abordagem de 

QSC na 

perspectiva de 

Conrado e 

Nunes-Neto 

− Interdependência entre as dimensões CP (1.1) 

− Interdependência das dimensões CPA (2.1) 

− Argumentação como dimensão procedimental (3.1) 

− Dimensão atitudinal como guia para a abordagem das demais 

dimensões (4.1) 

− O papel das questões norteadoras em uma proposta baseada em 

QSC (5.1) 

− Necessidade da SD contemplar múltiplos pontos de vista (7.1) 

− O caráter controverso das QSC fomenta o ambiente dialógico 

(8.1) 

− A compreensão da dimensão atitudinal pelo professor é 

imprescindível na elaboração de propostas de ensino (22.2) 

− A tutoria cumpre o papel de fomentar a reflexão sobre a 

abordagem de QSC (24.2) 

− A abordagem contextualizada de problemáticas socioambientais 

requer o tratamento das três dimensões no ensino (25.2) 

Aspectos dos 

contextos de 

ensino que 

influenciam na 

abordagem das 

QSC em salas de 

aula 

- Amplitude da SD em função da temática abordada (6.1) 

- O nível de ensino influencia a escolha da temática da QSC (10.1) 

- O nível de ensino influencia a profundidade da abordagem da 

dimensão conceitual (11.1) 

Aspectos da 

formação e dos 

conhecimentos 

dos professores 

de Ciências que 

influenciam na 

proposição e no 

desenvolvimento 

da abordagem de 

QSC 

- Centralização na dimensão conceitual (9.1) 

- O desenvolvimento de conhecimentos sobre a abordagem 

instrucional (12.2) 

- A importância da teoria no processo formativo de futuros 

professores (13.2) 

- A importância da vivência para a compreensão sobre a abordagem 

instrucional (14.2) 

- O processo formativo do futuro professor se dá na articulação 

teoria-prática (15.2) 

- O conhecimento teórico sobre a abordagem instrucional não é 

imprescindível para a sua vivência (16.2) 

- A experiência educacional prática possibilita nortear a exploração 

da dimensão atitudinal na proposta de ensino sobre QSC (17.2) 

- A experiência educacional prática possibilita questionar a 

centralidade da dimensão conceitual em uma proposta de ensino 

sobre QSC (18.2) 

- A ênfase em uma dimensão do conhecimento pode variar ao longo 

de uma proposta de ensino (21.2) 

Propósitos da 

abordagem de 

QSC no Ensino 

de Ciências 

- A abordagem de QSC no ensino visa uma educação 

contextualizadora (23.2) 
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A partir do gráfico 1, é possível observar que, ao longo dos episódios reflexivos 

identificados durante as aulas e a entrevista vivenciadas pelos futuros professores, eles 

refletiram sobre aspectos importantes agrupados em quatro categorias: (i) Aspectos da 

elaboração de propostas para abordagem de QSC na perspectiva de Conrado e Nunes-

Neto; (ii) Aspectos dos contextos de ensino que influenciam na abordagem das QSC em 

salas de aula; (iii) Aspectos da formação e dos conhecimentos dos professores de Ciências 

que influenciam na proposição e no desenvolvimento da abordagem de QSC; e (iv) 

Propósitos da abordagem de QSC no Ensino de Ciências. 

 É possível observar também que, na maioria dos episódios analisados, houve 

identificação de mais de uma US, embora nestes casos sempre houvesse a prevalência de 

uma determinada categoria. Consideramos que essa prevalência está relacionada com o 

foco da temática e das discussões estabelecidas no contexto das aulas ou das disciplinas 

e não da relevância atribuída pelos futuros professores a um desses pontos.  

Por exemplo, no episódio 1, que ocorreu na aula conduzida após a vivência da SD 

“Dietas Alimentares”, vemos a prevalência de US relacionadas à categoria “Aspectos da 

elaboração de propostas para abordagem de QSC na perspectiva de Conrado e Nunes-

Neto”. Isso se deu devido ao fato de os futuros professores terem sido incentivados pela 

professora da disciplina a refletir sobre as dimensões CPA com base em suas experiências 

na vivência daquela proposta de SD, o que se relaciona de forma direta com categoria 

sobre “Aspectos da elaboração de propostas para abordagem de QSC”. 

 Neste mesmo sentido, no episódio 2, podemos observar a prevalência da categoria 

“Aspectos dos contextos de ensino que influenciam na abordagem das QSC em salas de 

aula", uma vez que nessa mesma aula, e como consequência das discussões anteriores, os 

futuros professores refletiram sobre o tratamento privilegiado que ainda é dado à 

dimensão conceitual no ensino de Ciências e sobre a necessidade de se alterar essa 

tendência na SD que eles iam elaborar. 

 No episódio 3, foram identificadas apenas US da categoria “Aspectos 

relacionados à formação e aos conhecimentos dos professores de Ciências que 

influenciam na proposição e no desenvolvimento de abordagens de QSC”. Isso é coerente 

com o fato de que este episódio ocorreu no contexto da entrevista na qual os futuros 

professores refletiram centralmente sobre as contribuições das discussões sobre Educação 

CTSA. Ao revisitarem os aspectos associado a essas discussões, que eles julgaram 

essenciais para auxiliá-los na proposição da SD baseada em QSC, os futuros professores 

passaram a refletir sobre a sua própria formação. 
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 Nos episódios 4 e 5, que também se deram no contexto da entrevista, novamente 

observamos a prevalência da categoria “Aspectos relacionados à formação e aos 

conhecimentos dos professores de Ciências que influenciam na proposição e no 

desenvolvimento de abordagens de QSC” pela mesma razão anteriormente discutida. No 

entanto, nestes episódios, também é expressiva a manifestação de US associadas à 

categoria “Aspectos da elaboração de propostas para abordagem de QSC na perspectiva 

de Conrado e Nunes-Neto”, devido ao fato das questões finais da entrevista tratarem 

especificamente da análise da influência da vivência da SD “Dietas Alimentares” 

(episódio 4) e do curso de curta duração “Questões Sociocientíficas, Relações CTSA e 

Ética na Educação em Ciências” sobre a elaboração de uma SD baseada em QSC 

(episódio 5).  

 O gráfico 1 no permite observar ainda a prevalência da categoria “Aspectos da 

formação e dos conhecimentos dos professores de Ciências que influenciam na 

proposição e no desenvolvimento da abordagem de QSC” nos episódios, o que nos mostra 

que desde a vivência da SD até após o curso de curta duração e a elaboração de uma SD 

baseada em QSC os futuros professores compreenderam os pressupostos de QSC, o que 

acreditamos ser resultado da reflexão na preparação para a ação docente, que é fomentada 

pela articulação teoria-prática, a qual foi promovida durante as vivências dos futuros 

professores baseada na ideia de reflexão crítica e coletiva de Zeichner (1993; 2008). 

Destacamos que a reflexão na preparação para a ação docente é importante por ser o elo 

de integração, (re)significação, (re)contextualização e transformação dos conhecimentos 

dos futuros professores para a atuação docente (OLIVEIRA, 2018). 

 Outro aspecto importante a ser destacado é que apenas no episódio 5 houve a 

presença da categoria “Propósitos da abordagem de QSC no Ensino de Ciências”. Isso 

pode ser resultado das reflexões sobre o significado e a importância de uma educação 

contextualizadora. Essas reflexões parecem ter contribuído para que os futuros 

professores reconhecessem este com um propósito central da abordagem de QSC no 

ensino, destacado por autores como Santos (2007), Santos e Mortimer (2002) e Martínez 

Pérez (2012).   

Apesar da relevância deste propósito, outros não foram mencionados pelos futuros 

professores talvez pela própria condução das discussões, as quais não incorporaram 

solicitações para que eles explicitassem outros possíveis propósitos de ensino dessa 

abordagem como desenvolvimento do letramento científico crítico dos estudantes 

(HODSON, 2011; CONRADO; NUNES-NETO, 2018); fomento à discussões sobre os 
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valores morais que embasam nossos posicionamentos (ZEIDLER et al., 2005; 

CONRADO; NUNES-NETO, 2018); desenvolvimento cognitivo e ético dos estudantes 

(REIS, 2013, entre outros). Entretanto, isso não significa que os futuros professores não 

reconhecessem tais propósitos, tendo em vista que na SD eles contemplaram a abordagem 

das dimensões CPA de conteúdos e mostraram intencionalidade no tratamento da 

dimensão atitudinal. 

Com base na análise da SD elaborada pelos futuros professores, a qual eles 

intitularam “Abordando a problemática sobre aditivos alimentares em uma sequência 

didática CTSA”, desenvolvemos o gráfico 2 e o quadro 18. No gráfico 2, representamos 

no eixo das abscissas o caso e as QN propostas na SD e, no eixo das ordenadas, as US 

como círculos associados às categorias da legenda por meio das cores. O quadro 18 

mostra o agrupamento de US, identificadas por seus nomes, nas categorias a que 

pertencem. 
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Gráfico 2 - Representação de frequência de US em cada QN da SD 
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Quadro 18 - Agrupamento de US da SD em suas respectivas categorias 

CATEGORIA UNIDADE DE SIGNIFICADO 

Aspectos relacionados direta 

ou indiretamente ao caso da 

SD 

- o caso busca estabelecer conexões com a realidade 

dos estudantes (26.3) 

- o caso busca promover a empatia dos estudantes 

com os personagens (27.3) 

- a controvérsia do caso é usada para demandar uma 

decisão ou possível solução para o problema (28.3) 

- Informações e dados foram fornecidos para análise 

de uma situação relacionada direta ou indiretamente 

com o caso (29.3) 

- A controvérsia do caso é usada para demandar uma 

justificativa fundamentada para um ponto de vista ou 

escolha (32.3) 

Aspectos relacionados à 

adequação dos objetivos de 

aprendizagem às QN 

- Um ou mais objetivo(s) CPA de aprendizagem 

está(ão) em desacordo com a questão norteadora 

(30.3) 

- O(s) objetivo(s) CPA de aprendizagem está(ão) em 

acordo com a questão norteadora (33.3) 

Aspectos relacionados ao 

tratamento das dimensões CPA 

na estruturação da SD 

- Informações e dados foram oferecidos para 

fundamentar pontos de vistas e escolhas (31.3) 

- Conceitos, informações e dados foram demandados 

na fundamentação de pontos de vista e escolhas 

(34.3) 

- Elemento de contradição é usado para fomentar a 

análise crítica (35.3) 

- Conceitos, informações e dados foram demandados 

para a compreensão de conceitos (36.3) 

- Uma justificativa é demandada a partir de uma 

situação hipotética (37.3) 

- Informações de veículos midiáticos são usadas para 

fomentar a reflexão sobre aspectos éticos (38.3) 

- Conceitos, informações e dados foram demandados 

para a compreensão de situações (39.3) 

- A problemática é analisada em situações correlatas 

(40.3) 

- Informações foram mobilizadas para análise e 

comparação de dados (41.3) 

- Reflexão sobre aspectos éticos é fomentada em 

situações correlatas (42.3) 

- Planejamento e execução de ações de natureza 

sociopolíticas foram demandados (43.3) 

 

No gráfico 2, as três categorias identificadas na análise da SD e suas US foram 

representadas em diferentes tonalidades da cor azul, por considerarmos que elas 

estabelecem relações mais explícitas com a categoria “Aspectos da elaboração de 
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propostas para abordagem de QSC na perspectiva de Conrado e Nunes-Neto”, 

representada no gráfico 1. No entanto, é importante ressaltar que alguns desses aspectos 

podem ter sido levados em consideração na elaboração da SD pelos futuros professores 

como consequência de suas reflexões em torno da formação e dos conhecimentos 

necessários para a abordagem de QSC e dos contextos de ensino para os quais essa 

proposta seria destinada e, portanto, ainda que de forma menos explícita, podem 

estabelecer relações com a segunda e a terceira categorias representadas no gráfico 1. 

Buscaremos discutir essas relações a partir da análise do gráfico 2.   

 Nesse gráfico, observamos que as US da categoria “Aspectos relacionados direta 

ou indiretamente ao caso da SD” aparecerem ao longo de toda a SD, o que indica que os 

futuros professores procuraram conectar as problemáticas discutidas com o caso 

proposto, sendo este um aspecto relevante para a promoção de reflexão dos estudantes 

acerca do caso (CONRADO; NUNES-NETO, 2018). Além disso, a própria escolha da 

temática é indicativa da consideração pelos futuros professores da importância dos 

aspectos contextuais no engajamento dos estudantes em uma QSC (CONRADO, 2017). 

Como mencionado na seção anterior, os futuros professores elaboraram essa SD a partir 

da problemática sobre a merenda escolar identificada por um deles durante o estágio 

supervisionado em uma realidade escolar pública. 

 Outra observação que podemos fazer a partir do gráfico 2 diz respeito à presença, 

ao longo de toda a SD, de US da categoria “Aspectos relacionados ao tratamento das 

dimensões CPA dos conteúdos na estruturação da SD”. Da análise das US discriminadas 

no quadro 18, depreende-se aspectos que contemplam cada uma das três dimensões do 

conteúdo. Isso significa que os futuros professores foram capazes não apenas de refletir 

sobre a necessidade e a importância de se ampliar propostas de ensino restritas à dimensão 

conceitual e de se tratar com intencionalidade a dimensão atitudinal na abordagem de 

uma QSC, mas também que eles foram capazes de colocar em prática por meio de sua 

proposta o tratamento de cada uma dessas dimensões. De acordo com Conrado e Nunes-

Neto (2018), essa compreensão faz-se necessária para que o professor saiba da 

importância de se saber o que ensina e porque ensina. 

 Observamos também que a maioria das QN da SD estão alinhadas com os 

objetivos de aprendizagem declarados pelos futuros professores, uma vez que há uma 

prevalência de US 33.3. Isso indica que eles compreenderam o significado dos objetivos 

de aprendizagem de nortear o professor a explicitar os conhecimentos e as competências 

(capacidades instrumentais, interpessoais e sistêmicas) que ele deseja desenvolver nos 
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estudantes em cada atividade, de acordo com as dimensões CPA de conteúdos 

(CONRADO, 2017).  

Assim, diante desses aspectos das compreensões construídas pelos futuros 

professores, temos fortes indícios de que a abordagem reflexiva fomentada pela 

articulação teoria-prática que promovemos resultou no desenvolvimento de CPPF por 

eles, a partir do seu envolvimento nos momentos de discussão e de planejamento, ou seja, 

da sua preparação para a ação docente. Ao longo do processo formativo, os futuros 

professores compreenderam e colocaram em prática as compreensões sobre a abordagem 

de QSC no ensino que sinalizam o desenvolvimento, a integração e a transformação de 

seus CPPF (OLIVEIRA, 2018). 

Além disso, esse processo parece tê-los auxiliado na compreensão das complexas 

relações entre os conhecimentos da base da formação profissional e o ensino (NILSSON, 

2008), visto que podemos observar as conexões estabelecidas pelos futuros professores 

entre as suas reflexões e sua proposta de SD por meio: do desenvolvimento das dimensões 

CPA a partir de uma abordagem contextualizada, cuja problemática emergiu da inserção 

na realidade dos estudantes para os quais a abordagem se destinava; do tratamento 

funcional do conteúdo químico, indiciado na abordagem dos conservantes alimentícios, 

suas estruturas, suas propriedades e características químicas, com a finalidade de 

promover nos estudantes entendimentos sobre a acessibilidade dessas informações em 

rótulos de produtos e as consequências para a saúde humana da excessiva utilização de 

conservantes em alimentos; e da consideração da dimensão atitudinal como guia para o 

desenvolvimento das outras dimensões, a partir de questões que solicitavam ações e/ou 

reflexões críticas dos estudantes nas situações propostas.       
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 Para que a investigação das compreensões de futuros professores de Química 

construídas a partir de um processo formativo baseado na abordagem educacional de QSC 

proposta por Conrado e Nunes-Neto (2018) fosse possível, entendemos que seria 

necessário: 1) identificar e analisar as compreensões manifestadas nas reflexões dos 

futuros professores; 2) identificar e analisar as compreensões manifestadas pelos futuros 

professores na SD proposta por eles e nas suas reflexões sobre ela em relação; e 3) analisar 

o que as reflexões e a proposta de ensino dos futuros professores nos dizem sobre o 

desenvolvimento de suas compreensões sobre essa abordagem educacional no ensino de 

Ciências ao longo do processo formativo. 

 Em relação à primeira questão de pesquisa, no que se refere aos aspectos 

relacionados à elaboração de propostas para abordagem de QSC no Ensino de Ciências, 

foi possível identificar que os futuros professores manifestaram a compreensão sobre a 

conexão existente entre as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal dos 

conteúdos, reconhecendo que estas precisam reconhecidas, trabalhadas e problematizadas 

em todas atividades, ainda que a predominância de cada uma varie (CONRADO; 

NUNES-NETO, 2018).  

Os futuros professores também manifestaram a compreensão de que a dimensão 

atitudinal assume um papel norteador em uma proposta de ensino fundamentada nos 

pressupostos de Conrado e Nunes-Neto (2018), tendo em vista que para se alcançar a 

abordagem efetiva da dimensão atitudinal, faz-se necessária a mobilização de 

compreensões nas outras dimensões dos conteúdos, sobretudo visando o letramento 

científico crítico. 

Outra compreensão manifestada pelos futuros professores é a da relação entre as 

dimensões CPA dos conteúdos e as questões norteadoras para o alcance dos objetivos de 

aprendizagem, uma vez que a abordagem de cada dimensão é dependente dos 

questionamentos realizados ao longo das atividades (CONRADO; NUNES-NETO, 

2018).  

A partir dessa compreensão, os futuros professores concluíram que uma SD 

baseada nessa abordagem educacional precisaria ter a sua extensão avaliada para que, ao 

mesmo tempo, promovesse aprendizagens em todas as dimensões dos conteúdos e se 

alinhasse ao contexto de ensino atual, com poucas aulas destinadas à disciplina de 

Química e um vasto conteúdo programático. Acreditamos que essa nova compreensão foi 
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viabilizada pela reflexão crítica e coletiva promovida no processo formativo a respeito 

dos meios de ensino, ou seja, sobre as condições sociais e institucionais da educação e da 

profissão docente (ZEICHNER, 2008). 

Ainda em relação à primeira questão de pesquisa, no que se refere aos aspectos 

relacionados aos conhecimentos e à formação de professores que influenciam no 

desenvolvimento de uma proposta de QSC, os futuros professores entenderam a 

necessidade de se tratar, ao longo da formação docente, a ciência e a tecnologia em um 

contexto social, quando se almeja que esta formação vá além do entendimento dos 

conteúdos científicos (SANTOS; MORTIMER, 2002). 

 Os futuros professores também manifestaram o entendimento sobre o papel da 

articulação teoria-prática na formação docente por meio da reflexão sobre os momentos 

das discussões teóricas estabelecidas, da vivência da abordagem educacional e do 

planejamento da SD, o que lhes possibilitou o desenvolvimento de conhecimentos e 

capacidades para suas práticas futuras (BARREIRO; GEBRAN, 2006). Esse 

desenvolvimento de conhecimentos e capacidades durante a formação inicial possibilita 

que os futuros professores concluam essa formação melhor preparados para a prática 

docente, resultando em uma redução do tempo de aprendizagem sobre os diferentes 

aspectos que permeiam e norteiam essa prática após a formação (IVO; DENCUFF, 2014). 

Outra compreensão importante que os futuros professores manifestaram é de que 

a abordagem educacional de QSC é contextualizadora, não pelo tratamento didático de 

um fenômeno ou situação do cotidiano dos estudantes, descrito por meio linguagem 

científica com o objetivo de se explorar conceitos ou fatos da ciência, mas que se 

fundamenta no levantamento de questionamentos e visões realmente relevantes (dentre 

as quais, se encontra a da ciência) sobre a problemática abordada  dentro do contexto em 

que os estudantes vivem (SANTOS, 2007; 2008). 

Em relação à segunda questão de pesquisa, no que concerne à formulação do caso 

da SD elaborada, podemos identificar a compreensão dos futuros professores sobre a 

necessidade de explorar, por meio do caso, aspectos que promovam identificação, 

conexão e engajamento dos estudantes com a QSC (SÁ et al., 2007).  

No que concerne à adequação dos objetivos de aprendizagem (OA) às questões 

norteadoras, observamos que, na SD elaborada, a maioria dos OA enunciados se 

mostraram de acordo com as QN, o que evidencia, de alguma forma, a compreensão pelos 

futuros professores sobre o papel dos OA de orientar e explicitar os conhecimentos e 

competências que o professor deseja desenvolver com as QN (CONRADO, 2017) e sobre 
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o papel das QN de orientar os estudantes sobre a natureza da problemática (FULLICK; 

RATCLIFFE, 1996 apud CONRADO, 2017).  

Em relação ao tratamento das dimensões CPA dos conteúdos, na SD elaborada, 

observamos que os futuros professores foram capazes de identificar e explorar cada 

dimensão por meio, por exemplo, de solicitações que envolviam a compreensão de 

conceitos químicos; da exploração da controvérsia do caso para que os estudantes 

desenvolvessem argumentos e justificativas; de reflexões a respeito de aspectos éticos e 

morais, entre outros. 

Observamos também que eles compreenderam as inter-relações entre essas 

dimensões pelo movimento sempre presente de fornecimento (ou de solicitação) de 

informações e dados que poderiam ser utilizados pelos estudantes para a elaboração de 

argumentos em resposta às QN e para reflexão sobre aspectos éticos e morais que 

nortearam a SD proposta. 

Para responder a terceira questão de pesquisa, realizamos uma síntese e uma 

sistematização dos resultados obtidos para nos auxiliar na identificação e na discussão 

das possíveis inter-relações entre eles na busca por entendermos o que esses resultados 

nos dizem sobre as compreensões dos futuros professores.  

 A partir das manifestações dos futuros professores durante o curso e a entrevista, 

conseguimos identificar que a abordagem formativa por nós utilizada – reflexiva, crítica, 

coletiva e centrada na articulação teoria-prática – forneceu a eles oportunidades para que 

compreendessem aspectos essenciais da abordagem de QSC no ensino de Ciências e 

colocassem em prática essas compreensões no planejamento da SD. Assim, entendemos 

que essas compreensões foram desenvolvidas, integradas e transformadas como parte dos 

CPPF desses futuros professores (OLIVEIRA, 2018). 

 Além disso, essas manifestações também nos possibilitam concluir que o processo 

vivenciado também os auxiliou no desenvolvimento da compreensão das complexas 

relações entre os conhecimentos da base da formação profissional e o ensino (NILSSON, 

2008), por meio: do desenvolvimento das dimensões CPA dos conteúdos a partir de uma 

abordagem contextualizada; do tratamento funcional do conteúdo químico; e da 

consideração da dimensão atitudinal como guia para o desenvolvimento de outras 

dimensões. 

 Ao longo das pesquisas e dos levantamentos teóricos para o desenvolvimento 

desse trabalho, identificamos lacunas na literatura destacadas por Reis e Galvão (2005) e 

Carnio e Carvalho (2013) que mostram a falta de conhecimento e/ou as incompreensões 
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dos professores de Ciências sobre a abordagem educacional de QSC, que justificam a não 

utilização dessa abordagem nas salas de aula ou seu uso inapropriado. Por outro lado, os 

resultados desta pesquisa indiciam o desenvolvimento de várias compreensões em 

diferentes aspectos dessa abordagem por futuros professores de Química.  

 Acreditamos que essa aparente contradição possa ser justificada pelo fato de que 

o desenvolvimento de conhecimentos profissionais pelos professores precisa ser 

analisado e avaliado no longo prazo e sustentados por pressupostos claros. Todas as 

compreensões dos futuros professores ressaltadas em nossos resultados foram advindas 

de um recorte de seis meses de um processo formativo: (i) contínuo; (ii) baseado em 

pressupostos da formação docente sustentada pela lógica profissional (TARDIF, 2002; 

OLIVEIRA, 2018) e pela abordagem educacional de QSC voltada para o letramento 

crítico (CONRADO; NUNES-NETO, 2018) e; (iii) apoiado na promoção de reflexões 

críticas (ZEICHNER, 2008). 

 Isso nos permite assumir como implicação dos resultados desta pesquisa que a 

promoção de processos formativos de natureza reflexiva, crítica e coletiva, centrados em 

abordagens educativas problematizadoras como as QSC precisam nortear o currículo das 

licenciaturas se almejamos que os objetivos do ensino de Ciências ultrapasse aqueles 

associados à promoção da aprendizagem de conhecimentos científicos e incorpore 

também a problematização dos determinantes sociais, políticos e éticos desses 

conhecimentos para o desenvolvimento mútuo e emancipador de professores e estudantes 

(MARTÍNEZ PÉREZ, 2012). Neste sentido, novos estudos de caráter longitudinal 

poderiam ser propostos para avaliar os impactos das compressões desenvolvidas pelos 

professores pesquisados sobre a abordagem educacional de QSC em suas práticas 

docentes futuras. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) DIRECIONADO 

AO ALUNO VOLUNTÁRIO MAIOR DE 18 ANOS 

Prezado(a) aluno(a), 

Por meio deste termo, viemos convidá-lo(a) a participar como voluntário da pesquisa “A 

Abordagem de Questões Sociocientíficas (QSC) na Formação Inicial de Professores de 

Química”, que será realizada no estabelecimento de ensino que você frequenta e que 

ocorrerá no período de 17/10/2019 a 07/11/2019. 

Essa pesquisa tem como principais objetivos investigar: (i) as relações entre abordagem 

de QSC e argumentação; (ii) a perspectiva de ensino de natureza da ciência funcional em 

um abordagem de QSC e (iii) se e como a reflexão sobre certos pressupostos da 

abordagem de QSC e sobre uma experiência docente fundamentada nessa abordagem, 

influenciam na proposição de uma sequência didática (SD) por futuros professores de 

química. 

O motivo principal que nos leva a realizar tal estudo é a identificação na literatura da área 

de Educação em Ciências da importância do papel docente e da abordagem das QSC em 

sala de aula para a formação de cidadãos críticos. 

Para a condução desta pesquisa, as alunas de pós-graduação em Educação da UFOP, 

Bárbara Dias Silveira, Jordana Alves de Oliveira e Isabela Breder Vargas e a professora 

da disciplina Práticas de Ensino de Química III, do curso de Química Licenciatura da 

UFOP, Paula Cristina Cardoso Mendonça, realizarão intervenções pedagógicas em sala 

de aula (que envolvem atividades em grupo relacionadas à abordagem de QSC), no 

horário regular das aulas.  

As aulas nas quais as intervenções ocorrerem serão filmadas e gravadas em áudio e o 

material escrito produzido pelos alunos será fotocopiado. As filmagens e os registros em 

áudio serão realizadas pelas mestrandas.  

Existem riscos, mesmo que mínimos, de exposição da sua imagem na divulgação dos 

resultados da pesquisa e de um certo desconforto, especialmente devido à filmagem das 

intervenções. Para minimizar tais riscos, caso a sua imagem venha ser divulgada, serão 

adicionadas tarjas para evitar sua exposição e estabelecimento de ensino. No que diz 

respeito ao desconforto, este será minimizado pela presença das pesquisadoras em sala 

de aula em um período anterior à realização da pesquisa. Essa medida será tomada para a 

familiarização dos estudantes com as pesquisadoras.  

Os riscos apontados se justificam pelos benefícios maiores que essa pesquisa pode trazer, 

tais como: a participação mais ativa do futuro professor na aprendizagem de Química; o 

desenvolvimento da sua autonomia na elaboração de novos conhecimentos docentes, uma 

vez que o mesmo fará parte de uma comunidade de prática composta por seus pares; a 

elaboração de uma sequência didática para abordagem de uma QSC; e o desenvolvimento 

de uma visão mais crítica sobre o papel das QSC no desenvolvimento de conhecimentos 

mais amplos pelos estudantes. 

Você será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e a qualquer 

momento. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 
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interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa 

em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

Os registros em vídeo e áudio terão a função exclusiva de auxiliar a pesquisa e, por isso, 

sua identidade será preservada. Os resultados da pesquisa estarão disponíveis para você 

e permanecerão confidenciais. Esses resultados serão divulgados no meio acadêmico-

científico, mas o seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado 

sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa 

resultar desse estudo. Uma cópia deste termo de consentimento será arquivada e outra 

será fornecida a você. 

Os dados coletados durante o desenvolvimento da pesquisa serão arquivados pelas alunas 

de pós-graduação, Bárbara Dias Silveira, Jordana Alves e Isabela Breder Vargas e pela 

suas orientadoras, Nilmara Braga Mozzer e Paula Cristina Cardoso, Mendonça durante o 

prazo de 5 (cinco) anos, em um local seguro, no âmbito da UFOP/ICEB/DEQUI, em sala, 

armários, computadores e HD externo de acesso e controle das pesquisadoras. Após esse 

período, as folhas de atividades serão incineradas e os registros de áudio e vídeo serão 

deletados de todos os locais onde foram gravados.  

A participação nessa pesquisa não acarretará custos para você e não será disponibilizada 

nenhuma compensação financeira adicional. 

Caso ainda existam dúvidas a respeito desta pesquisa, por favor, entre em contato conosco 

pelo telefone (31)3559-1707; no endereço: Morro do Cruzeiro, Departamento de química, 

ICEB, Sala 15 (ICEB I), Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro Preto-MG; ou 

através dos e-mails: nilmara@ufop.edu.br ou paulamendonca@ufop.edu.br. 

Para obter esclarecimentos relativos aos aspectos éticos dessa pesquisa, por favor entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto 

(CEP/UFOP) pelo telefone (31)3559-1368; no endereço: Morro do Cruzeiro – ICEB II, 

Sala 29 – PROPP/UFOP, Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro Preto-MG; ou 

através do e-mail: cep.propp@ufop.edu.br. 

Visando atender aos princípios de ética da pesquisa, solicito que você preencha e devolva 

assinada a via “Declaração” que consta na última página deste documento.  

Desde já, agradeço sua colaboração para a realização desta pesquisa. 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________________________________ 

(Coordenadora do Projeto de Pesquisa) 

 

 

_________________________________________________________ 

(Coordenadora do Projeto de Pesquisa)  

mailto:nilmara@ufop.edu.br
mailto:cep@propp.ufop.br
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DECLARAÇÃO 

 

Eu, __________________________________, declaro que estou suficientemente 

esclarecido(a) sobre os objetivos da pesquisa “A Abordagem de Questões 

Sociocientíficas (QSC) na Formação Inicial de Professores de Química”. Sei que em 

qualquer momento poderei solicitar novas informações e alterar minha decisão se assim 

o desejar. Fui certificado(a) de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. 

Também sei que não terei custos nem compensações por participar desta pesquisa.  

Em caso de dúvidas, estou ciente de que poderei entrar em contato com as professoras 

coordenadoras Nilmara Braga Mozzer ou Paula Cristina Cardoso Mendonça, no telefone 

(31)3559-1707 (e-mail: nilmara@ufop.edu.br ou paulamendonca@ufop.edu.br) ou com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) pelo 

telefone (31)3559-1368; no endereço: Morro do Cruzeiro – ICEB II, Sala 29 – 

PROPP/UFOP, Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro Preto-MG; ou através do 

e-mail: cep.propp@ufop.edu.br. 

Declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer minhas 

dúvidas. 

 

 

_____________________________________________________________/_____/___ 

 Nome Assinatura do Participante Data 

 

 

_____________________________________________________________/_____/_ 

 (Coordenadora do Projeto de Pesquisa)                       Data 

          

 

_____________________________________________________________/_____/_ 

 (Coordenadora do Projeto de Pesquisa)                       Data 

mailto:nilmara@ufop.edu.br
mailto:paulamendonca@ufop.edu.br
mailto:cep@propp.ufop.br
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APÊNDICE B. ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O GRUPO EM QUE OS SUJEITOS DE PESQUISA 

ERAM INTEGRANTES 

1) Quais aspectos estudados e vivenciados ao longo do processo formativo vocês 

podem dizer que foram primordiais para a produção da SD sobre QSC? Justifique 

cada um deles. 

2) Qual o grau de importância você atribui às discussões sobre os pressupostos 

teóricos da abordagem de QSC no Ensino de Ciências? Justifique. 

3) A vivência da SD os auxiliou:  

a. No entendimento sobre Questões Sociocientíficas? (Se sim, como? Se não, 

por quê?) 

b. E na elaboração de uma SD sobre essa abordagem? (Se sim, como? Se 

não, por quê?) 

4) A análise de episódios de ensino da SD sobre agrotóxicos, associados aos 

conteúdos de aprendizagem (dimensões CPA) e aos objetivos de aprendizagem 

auxiliou a sua compreensão sobre os mesmos? (Se sim, como? Se não, por quê?) 

5) Você acredita que essa análise pode ter influenciado de alguma forma a 

elaboração da SD proposta? (Se sim, como? Se não, por quê?) 

6) (Caso não tenham mencionado o curso em nenhuma questão anterior): E a 

vivência do curso sobre QSC, como você acredita que o mesmo pode ter 

influenciado a SD proposta? 
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APÊNDICE C. SEQUÊNCIA DIDÁTICA “DIETAS ALIMENTARES” 

9.1 Introdução ao caso 

Em uma turma da Licenciatura em Química, na disciplina de Bioquímica, discutia-se 

sobre nutrição e obtenção de energia pelos seres humanos. A professora Juliana citou 

três macromoléculas importantes para a obtenção de energia e manutenção do corpo: 

carboidratos, lipídeos e proteínas. 

Em meio às discussões, surgiu o seguinte diálogo: 

- João: Professora, é verdade que hoje em dia as pessoas só deveriam comer mato? 

Ouvi falar isso na TV... 

- Professora: Mato? Verduras você quer dizer, certo? Então, vou te responder com outra 

pergunta, você acha que você deveria comer só verduras? 

- João: Eu não acho não, professora. Adoro um churrasco! Além disso, proteína vem 

da carne né? E você acabou de falar que proteína é importante para nosso corpo, então... 

- Maria: Nossa João! Seu insensível! Você não tem dó do boi e outros animais que você 

come não? Professora, eu acho que deveríamos comer só verduras! Esse papo que só 

existe proteína em carne é mentira, né? 

- Professora: Então, gente. Existem proteínas tanto na carne do animal quanto em 

algumas, verduras, porém não é toda verdura que tem proteína. 

- João: Viu, Maria? Não comer carne dá muito trabalho porque vou ter que caçar mato 

que tenha proteína! 

- Maria: Mas você já parou para pensar em tuuuuuuuuuudo que envolve o consumo de 

carne, João? Não é só matar o pobre animalzinho não. Tem outros fatores, não tem 

professora? 

- Professora: Tem sim, Maria. Mas, que tal desenvolvermos um trabalho a respeito 

disso? Onde vocês terão que me mostrar os prós e contras do consumo de carne e me 

mostrar esses outros fatores que a Maria disse. 

- Toda turma: Topamos! 

- Professora: Então vocês terão que fazer um trabalho mostrando a forma como o 

consumo de carne influencia em nossa sociedade atual (questões relacionadas à saúde 

e ao meio ambiente, por exemplo), e através disso, deverão responder a seguinte 

pergunta: "vocês acreditam que a redução do consumo de carne é uma ação capaz de 

promover melhorias na sustentabilidade ambiental e na saúde humana?" 
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9.2 Saúde e alimentação 

Objetivos de aprendizagem 

-Conceitual: Compreender e identificar as macromoléculas: lipídeos, proteínas e 

carboidratos. 

-Atitudinal: Refletir sobre as macromoléculas e sua importância para a saúde humana. 

1 - Analise  a tirinha (figura 1) a seguir: 

As questões a seguir têm a intenção de discutir a origem do colesterol no corpo humano 

e sua importância para o mesmo.  

  

Figura 1- O Mago de ID sobre colesterol. Fonte: Bio na Rede. Acesso: 

https://bionarede.com.br/ciencia-nos-quadrinhos-colesterol/ 

 

Considerando-se a figura 1, responda: 

a) Qual é a sua interpretação sobre a problemática e a ironia envolvidas na tirinha? 

b) Existe alguma medida que pode ser tomada para evitar situações como o óbito 

apresentado na tirinha? 

O intuito dos autores da tirinha foi brincar com um problema atual que é o aumento da 

incidência de colesterol na população em decorrência do aumento do consumo de carne. 

Isto porque o colesterol só é encontrado em alimentos de origem animal (carne, ovos, 

leite e derivados, por exemplo). A tirinha dá a entender que em caso de alimentação sem 

alimentos de origem animal a consequência é a falta dele, entretanto, isto não ocorre 

porque todo organismo animal necessita de colesterol e por isso o produz, já que este faz 

parte da composição celular e também de hormônios esteroides. Nesta atividade, é 

importante que os alunos reflitam uma parte da nossa alimentação rica em colesterol 

vem do consumo de carne bovina, leite e derivados.  
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2 – Leia o trecho abaixo e responda: 

O colesterol e os problemas cardiovasculares 

O fígado é capaz de sintetizar colesterol a partir de gorduras saturadas do alimento. 

Combinado a proteínas e ácidos graxos, esse colesterol é transportado para outros 

tecidos pelo sangue. Por isso uma dieta rica em gordura saturada (alimentos de origem 

animal e alguns de origem vegetal, como o coco e o cacau, com o qual se faz o 

chocolate) e em colesterol pode aumentar a taxa dessa substância no sangue e levar a 

um acúmulo de placas de gorduras nas artérias. Estas vão ficando endurecidas e 

estreitas, o que diminui o fornecimento de sangue nos órgãos; é o problema conhecido 

como aterosclerose. 

Além disso, o excesso de gordura no sangue aumenta a probabilidade de formação de 

coágulos, que podem obstruir artérias importantes, como as que irrigam o coração. 

Nesse caso, porções maiores ou menores do músculo cardíaco podem parar: é o infarto 

do miocárdio, que pode provocar a morte. 

Fonte: ALBERTS, B.  et al. Fundamentos da Biologia Celular. 3ª edição. Porto 

Alegre:  2011. 

a) O colesterol é indispensável ao organismo humano, podendo ser obtido por produção 

endógena (principalmente pelos órgãos: fígado e intestino delgado), apesar disso, ele 

ainda é muito temido. Por qual motivo ele tem sido considerado um “inimigo” da saúde? 

Justifique. 

Espera-se que sejam discutidos que, muitas pessoas não têm conhecimento de que há 

uma produção endógena de colesterol, e que no senso comum, ele tende apenas a fazer 

mal para o coração, estando relacionado, na maioria das vezes, à alta ingestão de carnes 

gordurosas, por exemplo. 

 

b) Analise o rótulo abaixo e identifique informações que são importantes para o 

consumidor ao escolher um óleo para seu consumo. Porque essas informações são 

importantes? 

Orientações para o professor: Para esta atividade, sugere-se que o professor leve rótulos 

de óleos ou projete em data show a imagem, para facilitar a visualização dos alunos. 

Neste momento, os alunos poderão expressar sua opinião sobre as informações 

contidas nos rótulos ressaltando sua pertinência e importância para o consumidor. 
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Figura 2 – Rótulo de Óleo de Soja. Fonte: 

https://cozinhafetiva.wordpress.com/2011/02/24/canola-milho-soja-ou-girassol/ 

 

A grande maioria das pessoas escolhe o óleo para consumo pensando apenas no âmbito 

econômico, isto é, com o menor valor, não levando em consideração as informações 

contidas na embalagem. Um motivo para isso poderia ser a falta de conhecimento a 

respeito delas e a dificuldade em interpretar os dados apresentados. Essas informações 

são importantes por apresentarem a constituição do óleo. A gordura saturada, por 

exemplo, está relacionada ao aumento do nível de colesterol sanguíneo. As gorduras 

insaturadas (monoinsaturadas e poli-insaturadas) que estão envolvidas com a 

diminuição dos níveis de colesterol total de sangue, atuando principalmente na redução 

de colesterol ruim. 

 

b.1) Essa propaganda é coerente com as informações químicas do produto? Explique. 

Nesta questão, o professor pode indagar os alunos qual o intuito da ênfase dada no rótulo 

em “sem colesterol”, se isso induz ao consumo do produto e o por quê? Podendo retomar 

aos assuntos discutidos nas questões anteriores. É importante ressaltar que o colesterol 

pode ser de fonte animal e assim não estar presente em um óleo que é de origem vegetal.  

 

c) João realizou um exame de sangue, e foi constatado que sua taxa de gordura no sangue 

estava alta. Para tentar diminuí-la e evitar o entupimento de suas artérias, João que antes 

usava “banha de porco” no preparo de seus alimentos, mudou seus hábitos e introduziu 

óleo de soja. 

 

https://cozinhafetiva.wordpress.com/2011/02/24/canola-milho-soja-ou-girassol/
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Orientação para o professor: Sugere-se ao professor mostrar um exame de sangue 

(projetar em data show) do João e apresentar aos alunos as quantidades de LDL, HDL, 

VLDL, triglicerídeos e colesterol total, discutindo sobre cada um. 

Para maiores informações sobre cada tipo de gordura do exame Lipidograma: 

https://www.tuasaude.com/lipidograma/ 

De forma resumida: 

O que os exames chamam de colesteróis HDL, LDL e VLDL são lipoproteínas 

transportadoras de colesterol, que leva essa estrutura para todo o corpo. O LDL e VLDL 

são lipoproteínas de baixa densidade, dessa forma, caso haja excesso da mesma, elas 

tendem a acumular em artérias. 

Já o HDL é uma lipoproteínas de alta densidade, a qual não acumula nas artérias e tem 

o papel de captar o colesterol que está em excesso no sangue e o encaminha para o 

fígado onde é eliminado naturalmente pela bile ou transformado em sais biliares. 

Os triglicerídeos são moléculas de fonte energética para o organismo. Quando não são 

usadas, se acumulam no tecido adiposo. É produzido por nosso corpo e também 

adquirido na alimentação pelos carboidratos e gorduras principalmente de origem 

animal. Suas altas taxas oferecem riscos cardiovasculares ao paciente. 

 

c.1) Como você avalia a mudança de hábito do João? 

Nesse momento é interessante discutir com os alunos acerca da polêmica existente entre 

a utilização de banha de porco e óleo vegetal para o preparo dos alimentos.  

Vídeo com pistas para guiar a discussão: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVK1NUs0smA 

 

3 – Veja as estruturas químicas abaixo: 

As questões a seguir têm a intenção de discutir a dimensão conceitual sobre carboidratos, 

proteínas, lipídeos e colesterol. 

 

https://www.tuasaude.com/lipidograma/
https://www.youtube.com/watch?v=gVK1NUs0smA
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Figura 3 – Molécula de Colesterol. Fonte: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/quimica-colesterol.htm 

 

  

Figura 4 – Estrutura de Lipídeo. Fonte: https://www.infoescola.com/bioquimica/quimica-

dos-lipidios/ 
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Figura 5 – Moléculas de proteínas. Fonte: 

http://lamoreabio2.blogspot.com/2014/12/proteinas-estrutura-e-funcoes.html 

 

  

Figura 6 – Moléculas de Carboidratos. Fonte: 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/classificacao-dos-carboidratos.htm 

 

a) Quais as diferenças estruturais entre as moléculas apresentadas? 

O colesterol é um composto orgânico do grupo dos álcoois, pode ser classificado como 

sendo também do grupo dos esteroides, que são compostos que possuem dezessete átomos 

de carbono dispostos em quatro anéis.  



 

 161 

 

Os lipídeos são formados pela reação química entre três moléculas de ácido graxo e uma 

de glicerol. Na estrutura do lipídio existem três grupos COO, ele é classificado como um 

triéster e é também denominado triglicérido ou triglicerídio. 

As proteínas são macromoléculas formadas pela união de aminoácidos. A cadeia 

principal da proteína formada pela ligação dos aminoácidos e que mostra a sequência 

em que eles aparecem é chamada de estrutura primária da proteína. Uma mesma 

proteína pode adquirir também estruturas secundárias, terciárias e até quaternárias. 

Isso ocorre como resultado de interações intermoleculares entre partes de uma mesma 

proteína ou entre várias cadeias de proteínas. 

Os carboidratos são constituídos principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. No 

caso apresentado na figura, apresentam um grupo aldeído, cetona (caso da frutose). 

Espera-se que os estudantes respondam que o colesterol é uma estrutura composta por 

uma ligação hidroxila (-OH) em uma cadeira carbônica, caracterizando a função 

orgânica álcool, enquanto que os lipídeos são moléculas que contém três estruturas éster 

(COO). As proteínas são moléculas que tem um agrupamento amina (-NH ou –NH2) e 

um grupamento ácido carboxílico (COOH), mas que quando se liga a outro aminoácido 

(como mostrado na figura) perde-se a hidroxila para ligação ao nitrogênio do outro 

aminoácido (como mostrado na figura a baixo), com isso, os estudantes podem se 

confundir um pouco caso se atentem apenas à estrutura mostrada. 

 

 

Já os carboidratos são estruturas que contém o grupamento álcool (-OH), aldeído (-

COH) e, em algumas estruturas, cetona (-CO), caso da frutose. 
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b) Com base nessas estruturas e a discussão anterior do exame do João, responda: 

lipídeos e colesterol são a mesma coisa? Como você chegou a essa conclusão? 

O colesterol é um tipo de gordura (lipídio) encontrada naturalmente em nosso 

organismo, fundamental para o seu funcionamento normal. 

Espera-se que os estudantes respondam que estruturalmente são moléculas diferentes, 

mas que existem alguma relação entre as duas. A relação existente entre o colesterol e 

os lipídeos é que alguns lipídeos (gorduras saturadas) aumentam a concentração de 

colesterol no sangue, aumentando a taxa de LDL o que pode ocasionar seu acúmulo em 

artérias, prejudicando a saúde.  

Faz-se interessante mostrar que o colesterol é transportado pela corrente sanguínea para 

todos os órgãos para a formação de membranas celulares e produção de hormônios 

como estrógeno e testosterona.  

É importante que ao final dessa atividade os alunos tenham claras as diferenças e 

semelhanças entre lipídeos e colesterol. 

 

9.3 Funções e nutrientes dos alimentos a partir da Pirâmide Alimentar 

Objetivos de aprendizagem 

Conceituais: Conhecimentos de NdC; conhecimento sobre critérios para avaliar a 

confiabilidade das pesquisas científicas; conhecer os nutrientes e porções necessários 

para nossa sobrevivência. 

Procedimentais: Contrastar as pirâmides alimentares e analisar se as mesmas são 

realmente uma boa ferramenta a ser seguida com o intuito de se ter uma alimentação 

saudável.  

Atitudinais: Refletir acerca do caso proposto no início da sequência a partir da análise 

das pirâmides alimentares;  refletir sobre a importância de uma dieta balanceada para a 

saúde. 

Orientações ao professor: Para dar início à atividade, sugere-se ao professor indagar 

aos alunos: Quais são os principais nutrientes necessários para a nossa sobrevivência? 

Por quê? Você sabe dizer onde é possível encontrar tais informações? Espera-se que 

seja ressaltado vitaminas, proteínas, carboidratos, fibras. Atualmente, pode-se 

encontrar essas informações em sites de busca, que disponibilizam pirâmides 

alimentares e várias dietas, entretanto, é importante que sejam fontes seguras como 
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artigos. Ressaltar a importância de consultas com nutricionistas e endocrinologistas 

que podem disponibilizar informações corretas e de acordo com cada pessoa. 

Tais indagações se fazem necessárias para que o professor tenha dimensão dos 

conhecimentos iniciais dos estudantes sobre nutrientes essenciais para sobrevivência. 

 

Analise as figuras apresentadas a seguir: 

 

Figura 7. Conselhos para a dieta no passado. Os quatro básicos de 1958 e A Pirâmide da 

Comida de 1991. Fonte: Química para um futuro sustentável, 8. ed. (2016), p. 481. 
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Figura 8 - A nova pirâmide alimentar, no ano de 2018. Fonte: 

https://ceepanisioteixeira.wordpress.com/2018/02/27/a-piramide-alimentar/ 

 

Após a análise, responda: 

O objetivo das atividades é que o estudante faça um paralelo entre as figuras iniciando 

uma reflexão sobre as mudanças existente entre elas, que irá se estender ao longo das 

atividades da aula. 

 

1. Compare as pirâmides alimentares e anote suas observações. Existem semelhanças e 

diferenças entre elas? Quais? Espera-se que os alunos ressaltem: 

- De 1958 a 2018 (nova pirâmide), passou-se a admitir o consumo de gorduras, isto 

é, na pirâmide mais antiga (1958) não aparecia esta informação, já nas posteriores, 

passou a aparecer com a ressalva de se utilizar com cautela; 

- Com o passar do tempo, houve maior enriquecimento de alimentos para compor 

uma dieta equilibrada; 

- Passa-se a admitir a necessidade da realização de atividades físicas e água na 

pirâmide mais atual, visto que são fatores que atuam em conjunto em benefício da 

saúde, juntamente com dieta equilibrada. 

 

2. Se você observou alguma diferença entre as pirâmides, quais fatores podem ter levado 

à essas mudanças?  

https://ceepanisioteixeira.wordpress.com/2018/02/27/a-piramide-alimentar/
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Pode ser ressaltado que essas mudanças podem estar relacionadas a nova variedade de 

produtos surgidos e colocados para consumo; aos benefícios adquiridos quando se 

integra atividade física à uma dieta equilibrada; a estudos realizados pela comunidade 

científica dando retorno a população, etc., introduzindo aspectos da NdC. 

O intuito é fazer com que os alunos reflitam sobre algo mais amplo, pensando de estilo 

de vida, saúde, até pesquisas científicas. Assim, eles podem entender os diversos fatores 

que podem influenciar e determinar certos conceitos ao longo do tempo e que nada é 

definitivo.  

 

3. A pirâmide alimentar considera como o alimento é produzido a partir das diferentes 

fontes geradoras (por exemplo, agricultura e pecuária)? Justifique. 

Essa atividade tem o intuito que o estudante reflita a fundo sobre a fonte de alimentos e 

dos nutrientes. Que ele se questione sobre a importância da fonte dos nutrientes e como 

eles são produzidos. 

Ao colocar alimentos de origem vegetal, por exemplo, não se leva em consideração se 

esses são provenientes de uma agricultura convencional ou não (orgânica), uma vez que 

o ideal seria consumir alimentos de fonte orgânica devido aos malefícios dos 

agrotóxicos. O mesmo pode-se dizer a respeito das carnes, visto os pontos negativos 

relacionados ao meio ambiente e aos maus tratos animais, isso sem levar em 

consideração as condições precárias de muitos matadouros do país. 

 

4. Você considera a pirâmide alimentar como uma boa ferramenta a ser seguida com o 

intuito de se ter uma alimentação saudável? Por quê? 

Aqui os estudantes expressarão sua opinião baseadas em evidências que eles trazem 

como “bagagem” ou dos próprios dados apresentados na SD até então. É interessante 

que seja ressaltado o acompanhamento com nutricionistas (quando possível) e prática 

de atividades físicas para se compor uma vida saudável. 

Faz com que o aluno reflita sobre algo que a sociedade tende a pré-determinar como 

correto mas que, dependendo da crença da pessoa, nem sempre faz-se verdadeiro. 

 

5. Com base na resposta ao questionamento realizado pela professora no início da 

atividade (Quais são os principais nutrientes necessários para a nossa sobrevivência? Por 

quê?), responda: 
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a) Você poderia relacionar os nutrientes que você diz essenciais com o que cada figura 

diz sobre eles? 

Os estudantes podem citar a importância de proteínas, que acredita-se que sua fonte seja 

apenas da carne; arroz como fonte de carboidratos; fibras e vitaminas provenientes de 

vegetais e frutas. 

Neste momento, espera-se que haja novamente uma reflexão sobre o que ele acredita e 

sobre o que já é ‘pré-determinado’ a fim de desenvolver um pensamento crítico sobre o 

assunto se concorda ou não e o porquê. 

Essa relação só se faz possível se o estudante ver coerência entre a imagem e seu 

pensamento. 

 

b) A partir disso, sua resposta àquele questionamento da professora se mantém? 

Justifique. 

O objetivo desse questionamento é de o estudante retomar sua opinião inicial a fim de 

refletir de forma crítica sobre tal aspecto. Tal reflexão faz-se essencial numa abordagem 

QSC para que a opinião do estudante seja sustentada por evidências. 

 

6. Quais os principais critérios você levaria em consideração ao se decidir se devemos ou 

não consumir carne? Justifique suas escolhas associando com os dados das figuras e suas 

observações. 

Pode ser levantado pontos como maus tratos animal (seja ave, bovino ou suíno); questão 

ambiental, fazendo menção a liberação de gás metano, desmatamento de áreas para 

pecuária; a possibilidade de substituir a carne por outro alimento, soja, por exemplo; a 

ingestão de suplementos alimentares para suprir a necessidade dos nutrientes 

provenientes da carne (quando acompanhados por um profissional). 

Aqui o estudante já iniciará a estruturação de sua opinião sobre o assunto e já coletará 

evidências que a sustentem. 

 

Após a discussão das questões acima: 

1. Será passado em sala parte do documentário “A Pílula Mágica”, do minuto 35:03 até 

o 46:25, disponível na Netflix.  

2. Discussão do documentário para introduzir o assunto sobre a confiabilidade das 

pesquisas científicas. 
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Orientação para o professor: 

Sugere-se que o professor discuta sobre as mudanças das pirâmides alimentares, 

destacando a provisoriedade na ciência, ou seja, o conhecimento científico não é uma 

verdade absoluta, ele pode ser reformulado a partir do surgimento de novas evidências 

e explicações sobre elas. Cabe ressaltar que isso não ocorre de um dia para outro. Essas 

mudanças podem ocorrer durante um longo período de tempo.  

Após passar parte do documentário será discutido sobre critérios para avaliar a 

confiabilidade das pesquisas científicas com intuito de contextualizar e problematizar 

o ensino de Natureza da Ciência. Nesse trecho do documentário é retratado a 

controvérsia em relação à dieta cetogênica (low carb) e a dieta com redução de gorduras 

(low fat) e também mostra que a pirâmide alimentar saudável da dieta cetogênica seria 

obtida a partir da inversão da pirâmide alimentar atual. Dessa forma, o professor pode 

questionar os alunos: “Como podemos saber em qual (ais) pesquisa (s) podemos 

confiar?”; “O que vocês acham dessa nova pirâmide que o documentário apresenta em 

relação a pirâmide atual vista anteriormente?  Isso será uma introdução para a aula 

seguinte que os alunos deverão ler o inventário das dimensões da confiabilidade na 

ciência (Almeida, 2019).  

 

9.4 Natureza da Ciência na perspectiva funcional  

Objetivos de aprendizagem 

Conceituais: Compreender a perspectiva de Natureza da Ciência (NdC) funcional e os 

critérios para se analisar as dimensões epistêmicas da ciência; Compreender as categorias 

e subcategorias do inventário das dimensões da confiabilidade da ciência. 

Procedimentais: Avaliar a credibilidade das afirmativas científicas; interpretar dados 

científicos; avaliar a relevância das evidências científicas. 

Atitudinais: Compreender como as evidências funcionam na ciência, se e como elas 

falham, para tomarem decisões bem informadas evitando a confiança cega. 

 

João resolveu pesquisar mais sobre o assunto, e então descobriu que existe a dieta low fat 

(diminui o consumo de gorduras) e a dieta low carb (diminui o consumo de carboidratos). 

Nessa pesquisa, ele encontrou um artigo “The Soft Science of Dietary Fat” de Gary 

Taubes (2001), mas para isso ele terá que analisar o artigo de forma a destacar quais 

evidências de cada uma das dietas são confiáveis, para que consiga convencer os seus 

colegas que não devemos reduzir o consumo carne.  
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O objetivo desta aula é introduzir a perspectiva de Natureza da Ciência (NdC) funcional 

segundo Allchin (2013 e 2017) e os critérios para se analisar as dimensões epistêmicas 

da ciência, no contexto das diferenças das pirâmides alimentares e de qual das pesquisas 

apresentadas no documentário “The magic Pill” é possível confiar no que se relaciona 

às dietas alimentares (retomar a aula anterior para contextualizar o ensino explícito de 

NdC). 

Essa discussão será feita a partir do inventário das dimensões da confiabilidade da 

ciência de Almeida (2019), fundamentada em Allchin (2011 e 2017), que os futuros 

professores em casa.  

As dimensões da confiabilidade da ciência são os parâmetros que os alunos devem 

avaliar para perceber como os processos de produzir, comunicar, avaliar e legitimar o 

conhecimento científico acontecem na elaboração dos fatos científicos. Se os futuros 

professores analisarem o conhecimento científico com base nesses parâmetros, na visão 

de Allchin, eles irão analisar e refletir sobre as práticas científicas, o que se configura 

para o autor como uma avaliação autêntica de NdC que é essencial para formação de 

cidadãos críticos. Isto é o que o autor intitula de perspectiva funcional, ou seja, os futuros 

professores devem ser capazes de avaliar a credibilidade das afirmativas científicas, 

desenvolvendo habilidades de interpretar dados científicos, avaliar a relevância das 

evidências científicas, aprender o que ou em quem confiar e reconhecer que existem 

discordâncias entre os especialistas da ciência. Os futuros professores precisam entender 

como as evidências funcionam na ciência, se e como elas falham, para tomarem decisões 

bem informadas evitando a confiança cega. Nessa discussão, é muito importante definir 

cada umas das dimensões da confiabilidade da ciência que o texto apresenta, pois os 

futuros professores utilizarão as mesmas em uma próxima atividade. 

 

Orientação: Ao final da aula, o professor apresentará o caso do artigo “The Soft Science 

of Dietary Fat” de Gary Taubes (2001). Em seguida o professor solicitará que os alunos 

leiam o artigo em casa, e respondam às duas questões, para realizarem uma atividade 

na aula seguinte relacionada ao referencial abordado nesta aula. 

 

Após a leitura do artigo “The Soft Science of Dietary Fat” de Gary Taubes (2001), 

responda:  

1. Qual controvérsia o artigo em análise apresenta? 
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A controvérsia que o artigo apresenta é em relação à dieta low carb e low fat, ou seja, 

qual das duas deitas seria melhor a ser seguida para se ter uma vida saudável, livre de 

doenças causadas pelo colesterol alto como a aterosclerose.  

 

2. Quais são as principais conclusões que os grupos das dietas low fat e low carb 

apresentam no artigo? Elas são fundamentadas em evidências? Quais? 

 

A ciência nutricional a anos vem tentando mostrar que a gordura é nossa vilã na dieta. 

Dessa forma, as pessoas começaram a ter uma dieta rica em carboidratos, “o que pode 

não ser melhor - e pode até ser pior - do que as dietas ricas em gordura” . Mas mesmo 

após décadas de pesquisas...“ainda é discutível se o consumo de gorduras saturadas 

acima dos níveis recomendados (primeiro passo na cadeia) por qualquer um que não 

esteja em alto risco de doença cardíaca aumentará a probabilidade de morte prematura 

(resultado). Nem centenas de milhões de dólares em testes conseguiram gerar provas 

convincentes de que indivíduos saudáveis podem prolongar suas vidas por mais de 

algumas semanas, se comerem menos gordura.” 

Dieta low fat: “A criação e comercialização de produtos alimentícios com baixo teor de 

gordura se tornou um grande negócio; Mais de 15.000 apareceram nas prateleiras dos 

supermercados”; Espectro de motivação para fazer ciência  

“...a gordura é uma ruína para a saúde baseia-se principalmente no fato de que a 

gordura, especificamente a gordura saturada encontrada principalmente em carnes e 

laticínios, eleva os níveis de colesterol no sangue.” Levando à aterosclerose; 

Completude das evidências, informação verificável versus valores 

Na América a obesidade e diabetes aumentaram; Relevância de evidência  

Tanto aobesidade quanto a diabetes aumentam o risco de doenças cardíacas; Papel dos 

estudos sistemáticos e relevância como evidência  

Não comer carnes gordas mais de três vezes por semana diminui o risco de doenças 

cardíacas, segundo o cientista Ancel Keys; Papel dos estudos sistemáticos, informação 

verificável versus valores 

Comer menos gorduras pode ser prejudicial ao corpo humano, pois “o cérebro, por 

exemplo, tem 70% de gordura, o que serve principalmente para isolar os neurônios. A 

gordura é também o principal componente das membranas celulares. Alterar a 

proporção de gorduras saturadas para insaturadas na dieta altera a composição de 

gordura nessas membranas. Isso poderia mudar a permeabilidade da membrana, que 
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controla o transporte de tudo, desde glicose, proteínas sinalizadoras e hormônios até 

bactérias, vírus e agentes causadores de tumores dentro e fora da célula. A relativa 

saturação de gorduras na dieta também pode influenciar o envelhecimento celular, bem 

como a capacidade de coagulação das células do sangue”, diz Ahrens. Evidências 

consistentes, Precisão, relevância de evidências  

“Um quinto teste, o Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT), custou US $ 115 

milhões e tentou ampliar as sutis influências da dieta na saúde, persuadindo os 

participantes a evitar a gordura e, ao mesmo tempo, deixando de fumar e tomando 

medicamentos para a hipertensão. Esse teste sugeriu, no mínimo, que comer menos 

gordura poderia encurtar a vida” Controle de variáveis, Correlação versus causa 

 

Dieta low carb: Pesquisa realizada na Harvard School of Public Health,  “sugerem que 

o total de gordura consumida não tem relação com o risco de doença cardíaca; que as 

gorduras monoinsaturadas, como o azeite, diminuem o risco; e que as gorduras 

saturadas são um pouco piores do que as massas e outros carboidratos que a Pirâmide 

Alimentar sugere serem comidas copiosamente. (Os estudos também sugerem que os 

ácidos graxos trans são insalubres. Essas são as gorduras da margarina, por exemplo, e 

são o que muitos americanos começaram a comer quando lhes disseram que as gorduras 

saturadas na manteiga poderiam matá-las.); Evidências consistentes, relevância de 

evidências, Instituições de fomento 

 Resultados de pesquisas “foram publicados entre 1980 e 1984. Quatro dessas - 

comparando taxas de doenças cardíacas e dieta dentro de Honolulu, Porto Rico, Chicago 

e Framingham - não mostraram evidências de que homens que comiam menos gordura 

vivessem mais ou tivessem menos ataques cardíacos”; Evidências consistentes, 

relevância de evidências 

“Quinze anos e centenas de milhões de dólares de pesquisas posteriores, um relatório 

pericial igualmente maciço do Fundo Mundial para Pesquisa do Câncer e do Instituto 

Americano para Pesquisa do Câncer não encontrou razão “convincente” nem sequer 

“provável” para acreditar que a gordura dietética causava câncer.”; Coerência com 

evidências já estabelecidas, Evidências consistentes, Instituições de fomento 

“As pessoas com dietas com pouca gordura inicialmente perdem alguns quilos, como 

faria com qualquer dieta, e então o peso tende a retornar. Após 1 a 2 anos, pouco foi 

alcançado. Considere, por exemplo, as 50.000 mulheres inscritas na Iniciativa de Saúde 

da Mulher (US $ 100 milhões) em andamento. Metade dessas mulheres tem sido 
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amplamente aconselhada a consumir apenas 20% de suas calorias de gordura. Depois 

de 3 anos neste regime quase draconiano, dizem fontes da WHI, as mulheres perderam, 

em média, um quilo cada”; Relevância de evidências, Evidências consistentes, 

Coerência com evidências já estabelecidas 

“Bem mais da metade - e talvez até 70% - do conteúdo de gordura de um porterhouse 

melhorará os níveis de colesterol em comparação com o que seria se o pão, a batata ou 

a massa fossem consumidos...isso sugere que comer um bife de porterhouse em vez de 

carboidratos pode realmente melhorar o risco de doença cardíaca, embora nenhuma 

autoridade nutricional que não tenha escrito um livro de dieta rica em gordura vai dizer 

isso publicamente”; Relevância de evidências, Evidências consistentes 

David Jacobs “aprendeu que os médicos japoneses estavam aconselhando os pacientes 

a elevar seus níveis de colesterol, porque níveis baixos de colesterol estavam ligados ao 

derrame hemorrágico... E o relacionamento transcendia o derrame: homens com níveis 

muito baixos de colesterol pareciam propensos à morte prematura; abaixo de 160 

miligramas por decilitro (mg / dl), quanto menor o nível de colesterol, menor a vida”; 

Evidências consistentes, Relevância de evidências, controle de variáveis 

“homens com níveis de colesterol acima de 240 mg/dl tenderam a morrer 

prematuramente de doenças cardíacas. Mas abaixo de 160 mg/dl, os homens tendiam a 

morrer prematuramente de câncer, doenças respiratórias e digestivas e traumas. Quanto 

às mulheres, quanto mais alto o colesterol, mais elas viviam. Evidências consistentes, 

Relevância de evidências, controle de variáveis. 

 

9.5 Dimensões da Confiabilidade na Ciência 

Objetivos de aprendizagem 

Conceituais: Compreender as dimensões da confiabilidade da ciência e NdC na 

perspectiva funcional. 

Procedimentais: Analisar artigo científico com base nas dimensões de confiabilidade da 

ciência. 

Atitudinais: Refletir sobre como podemos decidir em que pesquisas confiar, ou seja, 

quais critérios devem ser utilizados ao tomar uma decisão considerando-se as 

informações das diferentes mídias (um trabalho científico, de divulgação cientifica, 

noticiários, redes sociais etc.). 



 

 172 

 

Orientações para o professor: Após a leitura do artigo “The Soft Science of Dietary 

Fat”, iniciar a aula com as respostas dos alunos às questões 1 e 2 sobre o artigo. Em 

seguida, os alunos devem fazer a questão 3. 

Os futuros professores deverão identificar qual das dimensões da confiabilidade da 

ciência o artigo apresenta e analisá-las em termos de forte ou fraca, ou seja, são 

apresentados dados, informações e razões que suportam (ou não) afirmar que aquele 

critério está bem contemplado nas pesquisas científicas. 

 

Nesse momento, João necessita responder à questão abaixo para tirar suas conclusões em 

relação: se a dieta com redução de carne/gordura (low fat) realmente é mais confiável a 

ser seguida do que a dieta com redução de carboidratos (low carb). Em seguida os 

resultados serão levados à turma.  

Aqui os futuros professores devem analisar um artigo científico com base nas dimensões 

de confiabilidade da ciência discutido na aula anterior.  

O professor pode questionar os futuros professores: “Se não há consenso sobre o assunto 

(dieta low fat e low carb do documentário “A pílula Mágica” e do artigo) e o consenso 

que se tem é aparentemente fraco, como podemos agir nesses casos em que temos que 

tomar uma decisão?” 

Uma forma de agir seria analisando os critérios de confiabilidade da ciência e partir 

dessa análise tomar uma decisão sobre qual das duas conclusões é a mais confiável. 

Deixar claro para os futuros professores que nem todos os critérios apresentados na 

tabela (Almeida, 2019) estarão presentes na análise do artigo e que eles podem 

acrescentar outros se acharem necessário.  

 

Questão: 

3. Para vocês qual das duas conclusões é mais confiável (reduzir drasticamente o 

consumo de gordura na dieta ou aumentar o consumo das gorduras saturadas)? Para 

responder à essa questão, vocês deverão analisar o artigo utilizando as dimensões da 

confiabilidade da ciência (Almeida, 2019), ou seja, identificando e justificando qual das 

dimensões encontradas são forte ou fraca.  

 

Eles terão que relacionar cada uma das evidências com alguma das categorias do 

inventário e classificar cada uma como forte ou fraca e justificar o porquê dessa escolha. 

Isso deverá ser feito para cada dieta (low fat e low carb). Após essa análise, os alunos 
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deverão responder qual das duas dietas eles acreditam que são mais confiáveis a ser 

seguida. Aqui é importante ser explicado que o aluno irá considerar as dimensões 

encontradas como forte ou fraca a partir de como as evidências conseguem relacionar 

com elas, por exemplo, se o aluno identificar que possui a categoria “replicação e 

tamanho de amostras” na pesquisa da dieta low carb, mas considerar que a pesquisa 

não considerou um tamanho de amostra apropriado, ele pode classificar essa dimensão 

para a dieta low cab como fraca.  

Outras dimensões da confiabilidade da ciência que aparecem no artigo: Replicação e 

tamanho de amostra, colaboração e competição entre cientistas, credibilidade, Revisão 

por pares e resposta a críticas, Credibilidade de periódicos científicos e mídia de 

notícias, Responsabilidade social do cientista, contexto político, contexto econômico 

(quando se fala que para se fazer uma pesquisa para ver se relamente ingerir muita 

gordura faz mal, custaria muito) 

 

Orientação para o professor: Caso os alunos não terminem a análise em sala de aula, 

solicitar para que terminem em casa e tragam pronta para a próxima aula. 

 

9.6 Dimensões da Confiabilidade na Ciência - Tomada de decisão 

Objetivos de aprendizagem 

Conceituais: Compreender as dimensões da confiabilidade da ciência e NdC na 

perspectiva funcional. 

Procedimentais: Analisar artigo científico com base nas dimensões da confiabilidade da 

ciência; construir e apresentar argumentos e contra-argumentos. 

Atitudinais: Refletir sobre os critérios utilizados para análise de controvérsias científicas 

considerando-se que as implicações na vida pessoal. 

 

Orientação para o professor: Deve-se iniciar a aula solicitando que os alunos 

respondam às 5 questões antes deles responderem à questão 3 da aula anterior. Essas 

questões têm como objetivo avaliar novamente como os alunos lidam com as 

dimensões da confiabilidade da ciência.  

Questões: 

Responda às questões que seguem para lhes ajudar a responder à questão da aula anterior 

(Para vocês qual das duas conclusões são mais confiáveis (reduzir drasticamente o 

consumo de gordura na dieta ou aumentar o consumo das gorduras saturadas)?) 
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1. Uma das pesquisas realizada pela Ensaio de Prevenção Primária Coronário das 

Clínicas de Pesquisa de Lipid Research Clinics (LRC), liderada pelo administrador do 

NHLBI Basil Rifkind e o bioquímico Daniel Steinberg da Universidade da Califórnia, 

San Diego, concluiu que os benefícios da colestiramina também poderiam ser estendidos 

à dieta. E embora o teste tenha sido feito apenas com homens de meia-idade com níveis 

de colesterol superiores aos de 95% da população, eles concluíram que esses benefícios 

“poderiam e deveriam ser estendidos a outras faixas etárias e mulheres e… outras 

elevações mais modestas dos níveis de colesterol." (Pg. 6). Como você avalia a 

metodologia utilizada? Ela é confiável para se estabelecer tais generalizações? 

Na metodologia analisada foi realizado um teste com apenas homens de meia-idade e as 

conclusões desse teste foi estendido para homens de outras faixas etárias e mulheres. 

Dessa forma, acredito que esse teste não é confiável por utilizar apenas um tipo de 

amostra, pois homens e mulheres de diferentes faixas etárias poderiam apresentar 

resultados diferentes no teste, e consequentemente não poderia haver essa generalização.  

 

2. Algumas indústrias costumam financiar pesquisas, a Frito-Lay em 1981, financiou 

a pesquisa de Hegsted na Harvard (pg.6). Como você relaciona os dados obtidos (nas 

pesquisas low fat e low carb) e o financiamento da pesquisa?  

O artigo traz que para o terapeuta Nick Mottern, ex-repórter trabalhista do The 

Providence Journal, “os cientistas que se pronunciaram contra a gordura eram aqueles 

dispostos a assumir a indústria. "Levou uma certa quantidade de coragem", diz ele, "para 

falar sobre isso por causa dos interesses financeiros envolvidos."Também apresenta que 

“o presidente do conselho da NAS e um dos seus membros foram consultados para 

indústrias de alimentos e o financiamento para o próprio conselho veio de doações da 

indústria.” 

 

3.        Outros fatores externos à ciência podem ter influenciado as pesquisas relacionadas 

às dietas low fat e low carb apresentadas no artigo? 

a. Se sim, quais? Como? 

Sim. No texto aborda mais sobre o financiamento que pode ter influenciado em algumas 

pesquisas. E também aborda um pouco da preocupação do governo americano com a 

alimentação da população. “Foi o Comitê Seletivo sobre Nutrição e Necessidades 

Humanas bipartidário e não legislativo do Senador George McGovern - e, para ser 
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exato, um punhado de funcionários da McGovern - que quase sozinho mudou a política 

nutricional neste país e iniciou o processo de transformar a hipótese da gordura na dieta 

em dogma”. 

 

b. Se não, por quê? 

 

4. Embora seja apresentada a controvérsia na ciência em relação a qual das duas 

dietas (low fat e low carb) seria a mais saudável, em 1984 houve uma “Conferência do 

Consenso”, na qual, ao final, considerou-se que não havia "nenhuma dúvida". Concluiu-

se que dietas com baixo teor de gordura "fornecerão proteção significativa contra doenças 

coronárias" a todos os americanos com mais de 2 anos de idade (pg.7). Você considera 

que realmente há um consenso em torno dessa questão? Por quê?  

Essa questão depende da interpretação do aluno à leitura e análise do artigo de acordo 

com as dimensões da confiabilidade da ciência. No artigo a conferência foi formada por 

praticamente apenas cientistas que concordavam que a gordura realmente fazia mal à 

saúde. “A Conferência de Consenso oficialmente deu a aparência de unanimidade onde 

não existia. Afinal, se houvesse um consenso verdadeiro, como o próprio Steinberg disse 

à Science, "você não teria que ter uma conferência de consenso". 

 

5. Agora que vocês analisaram o artigo em termos das dimensões, respondam:  

(a) Qual o seu posicionamento em relação à controvérsia apresentada no artigo “The Soft 

Science”? Justifique.  

(b) Suas conclusões lhe ajudam a pensar na problemática apresentada no caso ““Mocinha 

ou vilã”: Seria a carne um problema ou solução? ” Como? 

Orientação para o professor: Após os alunos responderem as questões acima, solicitar 

que eles respondam à questão 3 (Para vocês qual das duas conclusões é mais confiável 

(reduzir drasticamente o consumo de gordura na dieta ou aumentar o consumo das 

gorduras saturadas)?), utilizando também as respostas das 5 questões.   

Discutir qual a importância de se analisar um artigo científico de acordo com o 

inventário das dimensões da confiabilidade. Saber como a ciência funciona pode ajudar 

os futuros professores a formularem questionamentos com o intuito de avaliar a 

credibilidade de uma dada afirmativa e até mesmo colocá-la em xeque. 
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9.7 Conflitos éticos e morais à mesa 

Objetivos de aprendizagem: 

-Conceitual: Compreender o que é ética e as tendências de consideração moral. 

-Procedimental: Analisar e construir argumentos sobre a necessidade ou não de se 

consumir carne, considerando-se os raciocínios éticos e morais. 

-Atitudinais: Refletir criticamente sobre a legitimação da exploração animal; 

Compreender e respeitar o direito dos animais. 

Orientação ao professor: 

Sugere-se ao professor, iniciar a atividade indagando os alunos “Quais as razões levam 

uma pessoa a parar de consumir carne?”. Espera-se que os alunos levantem pontos 

como maus tratos aos animais, minimização de gases do efeito estufa, etc. 

Para esta atividade, serão retomados os conhecimentos9 sobre tendências da moral: 

antropocentrismo, biocentrismo e ecocentrismo. 

Material para consulta: CONRADO, D. M.; NUNES-NETO, N. Questões 

sociocientíficas:  fundamentos, propostas de ensino e perspectivas para ações 

sociopolíticas. Salvador: EDUFBA, 2018, p. 77-118. 

Após a retomada dos conceitos apresentar os recortes do documentário: “A carne é 

fraca”. Minuto: 14:58-27:50; 33:03-34:27; 37-37:50.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UmvSrpHNlhk. 

Em seguida, as atividades deverão ser realizadas em grupos e posteriormente 

socializadas. 

 

Leia o trecho a seguir: 

Trecho 110 

Dentre as várias motivações que levam a adoção de uma dieta sem carne, as principais 

são: evitar o abate de animais, visto que eles também compartilham de dor e sofrimento 

e, as preocupações com a própria saúde, o que faz com que sejam atribuídos diferentes 

 
9 Os conhecimentos de teoria ética e as tendências da moral serão discutidos em um momento anterior na 

disciplina em que a sequência será aplicada, dessa forma, sugere-se a professora apenas retomá-los, dando 

prosseguimento a atividade. 

10 Trecho adaptado: BARATELA, D.F. Ética ambiental e proteção dos direitos dos animais. Revista 

Brasileira de Direito dos animais. v.9, n. 16, p. 73-93, 2014. 
ABONIZIO, J. Conflitos à mesa: Vegetarianos, consumo e identidade. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, v. 31, n. 90, p. 115-137, 2016. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UmvSrpHNlhk
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valores à carne, sendo considerada como um corpo morto ou um alimento nocivo 

(BARATELA, 2014; ABONIZIO, 2016). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Ativistas em prol dos direitos dos animais, no Parque de Exposições Assis 

Brasil, em Esteio, no dia 25/08/2019. Fonte: 

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/rural/expointer/ativistas-da-causa-

animal-protestam-em-frente-%C3%A0s-bilheterias-da-expointer-

1.361068?fbclid=IwAR39IAtihPs28b1yK9CDmqr9ZboYckJI1616p9eAk1nauMp0qXO

7iFoKuLI  

 

Levando-se em conta as tendências de consideração moral do campo da ética, os textos 

das atividades anteriores e o vídeo: 

 

1. Carne realmente faz mal? Deveríamos parar de comer carne? Por quê? 

Espera-se que os alunos levem em consideração para a resposta todos os assuntos 

abordados até o momento desde o início da SD. Os alunos podem considerar a resposta 

positiva ao relacionar a carne com possíveis doenças como o câncer e doenças 

cardiovasculares, como mencionado nas leituras anteriores, podendo alegar que a 

diminuição do consumo, isto é, o consumo moderado de acordo com as condições de 

saúde do sujeito poderia ser uma solução plausível ao invés de parar de vez de consumi-

la. Além também de poder levar em consideração os direitos dos animais à vida, 

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/rural/expointer/ativistas-da-causa-animal-protestam-em-frente-%C3%A0s-bilheterias-da-expointer-1.361068?fbclid=IwAR39IAtihPs28b1yK9CDmqr9ZboYckJI1616p9eAk1nauMp0qXO7iFoKuLI
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/rural/expointer/ativistas-da-causa-animal-protestam-em-frente-%C3%A0s-bilheterias-da-expointer-1.361068?fbclid=IwAR39IAtihPs28b1yK9CDmqr9ZboYckJI1616p9eAk1nauMp0qXO7iFoKuLI
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/rural/expointer/ativistas-da-causa-animal-protestam-em-frente-%C3%A0s-bilheterias-da-expointer-1.361068?fbclid=IwAR39IAtihPs28b1yK9CDmqr9ZboYckJI1616p9eAk1nauMp0qXO7iFoKuLI
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/rural/expointer/ativistas-da-causa-animal-protestam-em-frente-%C3%A0s-bilheterias-da-expointer-1.361068?fbclid=IwAR39IAtihPs28b1yK9CDmqr9ZboYckJI1616p9eAk1nauMp0qXO7iFoKuLI
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defendendo que se deve evitar o consumo de carne devido aos maus tratos sofridos por 

animais durante o abate, ressaltando que “toda forma de vida importa”. 

Ou, em caso negativo, levar em consideração os níveis de proteína existentes na carne, 

e que esta macromolécula é de importância para manutenção da saúde, considerando 

que não se deve parar de comer carne. 

 

2. Qual (is) tendência(s) de consideração moral (antropocentrismo, biocentrismo e 

ecocentrismo) você levou em consideração para seu posicionamento? Justifique. 

Os alunos devem relembrar os conceitos já trabalhados na disciplina para responder 

essa questão, caso seja necessário, sugere-se a professora fazer uma breve revisão. 

De acordo com Conrado e Nunes-Neto (2018) temos as seguintes definições para as 

tendências: 

Antropocentrismo: Essa perspectiva assume que somente os seres humanos merecem 

consideração moral e somente ações que afetam os humanos merecem um exame moral, 

assim, os benefícios que os humanos adquirem através dos ecossistemas possuem 

relevância quando promovem o bem-estar dos seres humanos. 

Biocentrismo: Essa perspectiva se caracteriza por propor a consideração moral de 

organismos individuais humanos e não-humanos. Pode ser considerado uma ampliação 

da ética animal, uma vez que ele considera que não apenas os animais (ou alguns deles) 

têm um valor próprio, assim como todos os outros seres vivos que possuem interesses de 

bem-estar e desenvolvimento. 

Ecocentrismo: Essa perspectiva nos orienta para expandir a consideração moral a 

entidades ambientais coletivas, inclusive a elementos abióticos, espécies e ecossistemas. 

Assim, deve se considerar moralmente reprováveis quaisquer atos humanos que possam 

interferir na integridade e estabilidade dos ecossistemas. 

 Desta forma, caso, na questão anterior, o aluno justifique sua resposta com base 

exclusivamente na saúde humana, então, pode-se considerar um raciocínio 

antropocêntrico. Caso ele aborde sobre os maus tratos aos animais, por exemplo, 

considera-se que ele levou em consideração o biocentrismo. Mas, se ele justificar com 

base na insustentabilidade socioambiental relacionada às atividades agropecuárias, da 

forma como são apresentadas atualmente, então, ele levou em consideração o 

ecocentrismo. 
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3. Por que o ser humano legitima, na grande maioria das vezes, a exploração dos animais? 

Justifique. 

Espera-se que seja levado em consideração a dominação do homem sobre animais, em 

que desde a antiguidade tem-se a ideologia de que eles devem servir e/ou satisfazer os 

interesses humanos. Assim, já que de certa forma há benefícios nessa exploração, ou 

seja, o homem tem seus interesses satisfeitos, não há porque não a legitimar mesmo 

sabendo que há uma série de implicações para estes animais. 

 

4. Você acredita que as tendências de consideração moral, como as mencionadas no item 

2, podem influenciar na qualidade de vida do ser humano e do ambiente? 

 

4.1. Em caso afirmativo: 

a) Como? 

b) O que faz uma pessoa ser movida mais por uma tendência do que por outra? 

4.2. Em caso negativo: por quê? 

 

Neste momento é interessante discutir que a partir do conhecimento das tendências é 

possível tornar-se um cidadão mais consciente de suas ações, procurando fazer escolhas 

que afetem positivamente toda comunidade e o ambiente, evitando escolhas 

individualistas. O contexto em que o sujeito está inserido pode contribuir para que seja 

movido mais por uma tendência do que por outra, assim, fatores culturais, sua 

organização de amigos, práticas que são passadas de geração em geração podem 

influenciar. Entretanto, é importante ressaltar que nada impede um sujeito de começar 

(ou deixar) a seguir uma tendência caso perceba que suas atitudes não condizem com 

ela. 

 

5. Baseando-se em suas respostas anteriores às questões 1 a 5 e nos dados apresentados 

até o momento nos textos 1 e 2, o grupo de Maria poderia defender seu ponto de vista? 

 

5.1. Se sim, elabore um argumento que o grupo poderia utilizar no trabalho solicitado a 

eles. 

 

5.2. Se não, por quê? 
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O grupo de Maria poderia alegar que o consumo de carne contribui para a legitimação 

dos maus tratos animais, que estes são sujeitos de uma vida e sendo assim, compartilham 

de dor e sofrimento, como mencionado no trecho apresentado no início da atividade. 

O grupo de Maria poderia alegar que o consumo de carne contribui para a legitimação 

dos maus tratos animais, que estes são sujeitos de uma vida e sendo assim, compartilham 

de dor e sofrimento, como mencionado no trecho apresentado no início da atividade. 

 

9.8 Impactos ambientais referente à pecuária 

Sugere-se ao professor ler o caso com a turma antes de iniciar as atividades. 

“A carne como mocinha” 

Enquanto Maria discutia com seu grupo sobre a defesa do não consumo de carne, João 

e seu grupo estruturavam como poderiam responder o questionamento da professora, 

defendendo o ponto de vista deles, favorável ao consumo de carne. 

- João: Gente, precisamos organizar como vamos conseguir justificar o consumo de 

carne! 

- Luisa: Sim. Precisamos de dados que convençam os outros grupos, mas sem falar que 

é porque churrasco é bom né, João?! rs 

- Lucas: Nós precisamos pensar porque a carne é boa. Sabemos que a proteína é 

essencial para nosso corpo, mas aí a Maria já falou que tem alguns vegetais que têm 

proteínas... Ah! Já sei! Podemos falar sobre a importância da produção de carne no 

país. Vi isso outro dia no jornal da TV... que a pecuária ajuda muito na economia do 

país. Pensa se ela acaba?! 

- João: Precisamos pesquisar dados mais concretos sobre isso, mas acho que é um bom 

caminho. Precisamos pensar também que os grupos contrários a nós podem rebater 

nosso argumento... 

- Rúbia: Eles podem rebater falando sobre fatores ambientais que eu já vi que existe, 

mas não lembro quais...Vocês sabem? Precisamos pesquisar sobre isso... 

- João: Então mãos à obra que esse assunto dá pano pra manga! 

 

Objetivos de aprendizagem: 

-Conceitual: Compreender alguns fatos relacionados à sustentabilidade da carne bovina, 

em escala global, nas esferas sociais, culturais, econômicas e ambientais; Compreender 

os principais elementos de um argumento. 
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-Procedimentais: Analisar e construir argumentos considerando-se seus principais 

elementos; Analisar gráficos e relacionar os índices de desnutrição aos interesses 

agropecuários. 

- Atitudinais: Refletir sobre as consequências do desmatamento e a importância da 

conservação ambiental. 

 

Orientações ao professor: 

Após a leitura do caso, introduzir o Vídeo Greg News- Carne  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Zr0ZqNXG-3U 

As figuras podem ser projetadas em data show. 

 

Inicialmente, o grupo do João achou os seguintes dados: 

Texto 1:  

Pecuária brasileira no mundo 

O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do mundo e o primeiro maior rebanho 

comercial, já que a Índia não explora comercialmente os seus animais. O país é também 

o maior exportador de carne em toneladas e em faturamento, exportando cerca de 20% 

de sua produção, apesar de ainda possuir taxas produtivas (abate e produção de bezerros, 

por exemplo) abaixo dos seus maiores concorrentes. Na última década, as produções 

bovinas dos Estados Unidos (EUA), da União Europeia (UE), da Austrália e da Índia 

ficaram praticamente estáveis, fato também observado no volume de exportação. A 

produção norte-americana, no entanto, teve uma queda de 5,8% entre os anos de 2013 e 

2014, enquanto as exportações de carne bovina brasileira aumentaram 20% em relação 

ao ano de 2012, com aumento do preço de venda em 16%, indo de US$ 5,10 para 5,95 

milhões. 

Portanto, o Brasil mantém a liderança mundial em exportação, tanto em quantidade, 

quanto em volume financeiro. Vários fatores contribuíram para o aumento das 

exportações brasileiras nos últimos anos, entre eles: 

• Aspectos sanitários: o mal da vaca louca (encefalopatia espongiforme bovina – 

EEB) e a febre aftosa que ocorreram em outros países e abriram o mercado 

mundial para o Brasil. 

• Melhoria na qualidade e precocidade do rebanho brasileiro, em relação às décadas 

anteriores. 
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• Maior demanda de alimentos pelos mercados emergentes: Rússia, Oriente Médio, 

Ásia e Europa Oriental. 

• Menor custo de produção do produto nacional em relação aos seus maiores 

concorrentes, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Uruguai e Argentina. 

O Brasil hoje tem meios para manter sua hegemonia na exportação de carne bovina. Sua 

principal vantagem é a expansão vertical (ou seja, sem desmatamento), pelo incremento 

da produtividade e consequente produção. Para isso, o país precisa melhorar os aspectos 

de segurança alimentar, sanitária e certificação de processos e de qualidade de origem 

(rastreabilidade) do rebanho. Sem isso há o risco de se perder o resultado conquistado no 

mercado internacional. 

Fonte: https://csr.ufmg.br/pecuaria/portfolio-item/pecuaria-brasileira-no-mundo-2/ 

 

Figura 1. O avanço da pecuária sobre áreas verde. Fonte: 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/participacao-do-

senado/do-forum-mundial-da-agua-para-a-rio20-proposta-do-brasil-leva-conceito-de-

area-de-preservacao-permanente-app-para-florestas-agricultura-e-pecuaria-dos-paises-

desenvolvidos.aspx 

 

https://csr.ufmg.br/pecuaria/portfolio-item/pecuaria-brasileira-no-mundo-2/
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/participacao-do-senado/do-forum-mundial-da-agua-para-a-rio20-proposta-do-brasil-leva-conceito-de-area-de-preservacao-permanente-app-para-florestas-agricultura-e-pecuaria-dos-paises-desenvolvidos.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/participacao-do-senado/do-forum-mundial-da-agua-para-a-rio20-proposta-do-brasil-leva-conceito-de-area-de-preservacao-permanente-app-para-florestas-agricultura-e-pecuaria-dos-paises-desenvolvidos.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/participacao-do-senado/do-forum-mundial-da-agua-para-a-rio20-proposta-do-brasil-leva-conceito-de-area-de-preservacao-permanente-app-para-florestas-agricultura-e-pecuaria-dos-paises-desenvolvidos.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/participacao-do-senado/do-forum-mundial-da-agua-para-a-rio20-proposta-do-brasil-leva-conceito-de-area-de-preservacao-permanente-app-para-florestas-agricultura-e-pecuaria-dos-paises-desenvolvidos.aspx
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Figura 2. Sustentabilidade da carne bovina. Fonte: 

https://lundnegocios.blogspot.com/2016_09_04_archive.html 

 

https://lundnegocios.blogspot.com/2016_09_04_archive.html
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Figura 3: A cada 5 árvores que ardem em chamas na Amazônia, 4 serão para abrir espaço 

para o avanço da fronteira da indústria pecuarista, setor com inegável influência e poder 

no governo brasileiro. Fonte: Mídia Ninja 

https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/15784669756447

75/?type=3&theater 

 

Questão: 

Considerando o vídeo e as informações apresentadas, qual seu posicionamento sobre a 

atividade pecuária no Brasil como uma das principais fontes econômicas para o país? 

Justifique suas ideias em termos das dimensões: 

 

a. Sustentabilidade ambiental 

b. Saúde humana  

c. Política e econômica 

d. Ética e moral 

 

9.9 Atividade final: Construindo modelos - O que faz com que o gado seja o protagonista 

do aquecimento global? 

https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1578466975644775/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1578466975644775/?type=3&theater
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Objetivos de aprendizagem 

-Conceitual: Compreender o efeito estufa e o aquecimento global; Compreender algumas 

ações dos indivíduos que afetam o meio ambiente, tais como o consumo de alguns 

alimentos; 

-Procedimental: Construir, avaliar e usar modelos na elaboração de explicações. 

-Atitudinal: Refletir sobre as ações antropogênicas que intensificam o efeito estufa e 

sobre as alternativas para minimizá-las. 

 

Posteriormente, ao estudar sobre os possíveis danos ao meio ambiente, como mencionado 

por Rúbia (caso da “Carne como mocinha”), o grupo do João encontrou alguns vídeos a 

respeito do assunto. 

Orientações para o professor: Introduzir a atividade com o vídeo do documentário “A 

carne é fraca”. Minuto: 7:51-8:50. 

Vídeo 1: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UmvSrpHNlhk 

Material para consulta: -Artigo: BORREGO, C. et al. As alterações climáticas: uma 

realidade transformada em desafio. Debater a Europa, n. 1, p. 15-40, 2009. 

-Além disso, será feita uma breve explicação sobre a produção de metano em 

ruminantes, através do vídeo: 

Vídeo EURAXESS Science Slam Brazil, de Andressa Santanna, doutora em Produção 

Animal ESALQ/ USP.Minuto: 1:51 a 4:27. 

Vídeo 2: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZYHYPj_ny2A 

 

Questões: 1. No vídeo, foi abordada a emissão atmosférica de dióxido de carbono 

intensificado pelas queimadas e a emissão de metano proveniente do processo digestório 

dos ruminantes e a contribuição desses gases para o aumento do efeito estufa. 

1.1. O efeito estufa é causado por gases como: H2O, CO2 (Dióxido de carbono), CH4 

(Metano), N2O (Óxido nitroso). Qual o papel desse fenômeno no meio ambiente? 

1.2. Elabore um modelo capaz de explicar o comportamento das moléculas responsáveis 

pelo efeito estufa no planeta Terra. (Materiais disponíveis: Palito de churrasco, Palito de 

dente, Bolas de isopor, Massinha de modelar, Barbante, Canetinha e lápis de cor, Cola, 

Folha A4, Cartolina). 

Espera-se que os futuros professores consigam elaborar um modelo que explique o 

processo do efeito estufa, conforme o texto e as figuras abaixo. 
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Nessa atividade, o professor pode discutir com os futuros professores a concepção do 

efeito estufa expressa em seus modelos. É muito comum as pessoas o considerarem como 

algo negativo, devido a sua relação intrínseca com o aquecimento global. Entretanto, é 

por meio do efeito estufa que a Terra mantém a temperatura adequada para a 

manutenção da vida, retendo calor.  

Orientação para o professor: “O CO2 e o CH4 são reconhecidamente gases estufa. Como 

já apresentado, apesar de estar em menores concentrações na atmosfera, o metano tem 

uma capacidade 20 vezes maior de reter calor do que o CO2, resultando em um maior 

impacto no balanço relacionado ao aquecimento global. Quando a radiação solar, sob 

forma de luz visível, atinge a superfície terrestre (troposfera terrestre) parte é absorvida 

e parte é refletida sob a forma de radiação infravermelha, que está associada ao calor. 

Se a Terra absorvesse toda a energia solar que recebe, sua temperatura atingiria níveis 

insuportáveis. A atmosfera terrestre tem um papel fundamental no equilíbrio 

energético, pois permite a passagem de cerca de 70 % da energia solar incidente 

refletindo de volta 30%. Parte da radiação que atravessa a atmosfera será absorvida, 

aquecendo o solo, os oceanos e a própria atmosfera, provocando a evaporação (com a 

formação de nuvens e chuvas), ventos e correntes oceânicas. Nesse processo, deve ser 

estabelecido um equilíbrio e parte do calor produzido, sob forma de radiação 

infravermelha, deve ser reemitido para o espaço. Entretanto, essa atmosfera que era 

praticamente transparente à luz solar, não o é com relação à radiação infravermelha. 

Moléculas como CO2, CH4, H2O, O3, entre outras, têm estruturas que permite 

vibrarem em frequências correspondentes às radiações infravermelhas, ou seja, 

essas moléculas absorvem radiação infravermelha. Isso resulta em maior 

absorção de calor pela atmosfera e, consequentemente, maior reflexão de calor 

para o solo”. 

 

Fonte: NASCENTES, C. C; COSTA, L. M. Química Ambiental, UFMG, 2011. 

Disponível em: http://www.ufjf.br/quimicaead/files/2013/05/QUIMICA-

AMBIENTAL-EADQUI045.pdf 

http://www.ufjf.br/quimicaead/files/2013/05/QUIMICA-AMBIENTAL-EADQUI045.pdf
http://www.ufjf.br/quimicaead/files/2013/05/QUIMICA-AMBIENTAL-EADQUI045.pdf
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Fonte: Material disponibilizado pelo professor da disciplina de Química Ambiental da 

Universidade Federal de Ouro Preto,  2018. 

 

 

Fonte: Mozeto, A.A., Química atmosférica: a química sobre nossas cabeças, Cadernos 

Temáticos de Química Nova na Escola, 2001, extraída de Baird, 1998. 
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Fonte: Material disponibilizado pelo professor da disciplina de Química Ambiental da 

Universidade Federal de Ouro Preto, 2018. 

 

Conforme o texto e as imagens podemos compreender que o fato da atmosfera ser 

translúcida ela reflete os raios solares, se não fosse os gases atmosféricos todos os raios 

solares seriam refletidos e a temperatura da Terra seria inviável para os seres vivos. 

Mas os gases estufa auxiliam retendo parte desses raios solares e mantendo a 

temperatura da Terra ideal.  

 

1.3. Com base nos modelos elaborados, explique como ocorre o aumento da temperatura 

na superfície da terra quando há o aumento dos gases responsáveis pelo efeito estufa. 

Um dos conhecidos problemas ambientais é o aquecimento global, que está relacionado 

a alta concentração dos gases do efeito estufa. 

Quando esses gases estão em alta, ocorre uma maior absorção dos raios solares, o que 

leva a desequilíbrios ambientais e mudanças na temperatura do planeta, como o 

aquecimento global. 

A partir disso, espera-se que os futuros professores consigam estabelecer essa relação 

no modelo. Por exemplo: aumentando a quantidade de gases que ele representou no 

efeito estufa e consequentemente absorvendo mais raios solares. 
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Nessa atividade, o estudante também poderá fazer uso do modelo anterior para 

representar esse fenômeno. Espera-se que a partir da resolução da questão o estudante 

já tenha elementos para construir uma explicação coerente para o fenômeno, caso 

contrário, o professor deve estimulá-lo a reformular o modelo anterior. Para essa 

reformulação, sugere-se que os modelos sejam socializados na tentativa de elaboração 

de um modelo consensual. 

1.4 Analisando os dados da figura 1, vocês concordam com a afirmativa de que o gado é 

o protagonista do aquecimento global? Justifique. 

 

Figura 1: Resumo de informações sobre alguns gases indutores do efeito estufa. Fonte: 

Material disponibilizado pelo professor da disciplina de Química Ambiental da 

Universidade Federal de Ouro Preto, 2018. 

1.5. Considerando o modelo elaborado, quais ações da sociedade podem agravar ou 

minimizar a intensificação do aquecimento global? Justifique.  

1.6. Quais possíveis soluções vocês poderiam pensar para minimizar o aquecimento 

global? Justifique. 

Orientações para o professor: Pode-se estabelecer relações com a natureza do 

conhecimento científico, por exemplo, comparando o processo vivenciado pelos 

estudantes ao testar um modelo e defendê-lo com a avaliação de modelos na 

comunidade científica e a importância da argumentação a favor de um modelo a 

partir da avaliação de evidências. 

Durante o processo de socialização dos modelos, um aspecto importante a ser 

destacado é a evolução dos mesmos ao longo do processo de modelagem. Esta 

evolução ocorre à medida em que os modelos vão sendo reformulados para 

adquirirem maior poder de explicação e maior generalidade. O professor pode 

Potencial de Aquecimento Global (PAG)  

(Global Warming Potential – GWP)  
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discutir com os alunos que assim como eles, os cientistas vivenciam este processo 

de elaboração e readequação de modelos na ciência, sendo fundamental o papel da 

interpretação das evidências nesse processo. 

 

2. Com base nos modelos elaborados e nos dados apresentados, eles favorecem a 

argumentação do grupo de João ou de Maria na resolução da questão sociocientífica? 

Justifique. 

 

9.10 Parecer final 

Como resultado de seus estudos sobre a temática, vocês precisam decidir se a redução ou 

não do consumo de carne é uma ação capaz de melhorar a sustentabilidade ambiental, 

bem como a saúde humana. Para isso, elabore um texto argumentativo que seja capaz de 

informar para a sociedade as conclusões que chegaram e suas justificativas para elas. 

Levem em consideração as dimensões científicas, metacientíficas (de Natureza da 

Ciência), sociopolíticas, socioambientais, ética e moral na elaboração dos argumentos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP UFOP 
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ANEXO 2. PROGRAMA DA DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE QUÍMICA III  

Nome do Componente Curricular em português: 

Metodologia do Ensino de Química III 

Nome do Componente Curricular em inglês: 

Chemistry Teaching Methodology III 

Código: 

QUI282 

Nome e sigla do departamento: 

Departamento de Química - DEQUI 

Unidade acadêmica:  

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Carga horária semestral 

60 horas 

Carga horária semanal teórica  

04 horas/aula 

Carga horária semanal prática 

00 hora/aula 

Ementa:  

Contextualização e interdisciplinaridade; CTS (ciência, tecnologia e sociedade) e a Educação 

Ambiental no Ensino de Química; Questões sociocientíficas no Ensino de Química; Atividades 

investigativas e experimentação. 
 

Conteúdo programático:  

- Contextualização e interdisciplinaridade: Cotidiano e contextualização no Ensino de Química. 

Concepções de interdisciplinaridade. A relação entre contextualização e interdisciplinaridade e o 

currículo de Química. A química escolar na inter-relação com outros tipos de saberes. 

- CTS (ciência, tecnologia e sociedade) e a Educação Ambiental no Ensino de Química: o surgimento 

da abordagem CTS; princípios e enfoques da abordagem CTS; Educação Ambiental e o movimento 

CTS. 

- Questões sociocientíficas no Ensino de Química: o que são questões sociocientificas e qual sua relação 

com a abordagem CTS; questões sociocientíficas e aprendizagem de ciência e sobre ciência; questões 

sociocentificas e argumentação; questões sociocientíficas e tomadas de decisão.  

- Atividades investigativas e experimentação: Função da experimentação na ciência; função da 

experimentação no ensino de ciências; usos de experimentos investigativos e e a abordagem CTS; 

produção e descarte de resíduos experimentais e educação ambiental. 

Bibliografia básica:  

1) ZANON, Lenir Basso. Tendências Curriculares no Ensino de Ciências/Química: um olhar para a 

contextualização e a interdisciplinaridade como princípios da formação escolar. In:Maria Inês Petrucci 

Rosa; Adriana Vitorino Rossi (Org.). Educação Química no Brasil: memórias, políticas e tendências. 

Campinas, SP: Átomo, 2008. 

2) CONRADO, D. M.; NUNES-NETO, N. Questões Sociocientíficas: Fundamentos, propostas de ensino 

e perspectivas para ações sociopolíticas. EDUFBA: Salvador, 2018. 516p. 

3) DOS SANTOS, W.L.P.; MALDANER, O.A. Ensino de Química em Foco. Ijuí: Unijuí. 2010. 265 p. 
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4) CARVALHO, A. M. P. Ensino de Ciências por investigação: condições para implementação em sala 

de aula. Cengage Learning: São Paulo, 152 p. 

Bibliografia complementar:  

1) WARTHA, E. J. , Silva, E. L , Bejarano, N. R. . Cotidiano e contextualização no Ensino de 

Química. Química Nova na Escola (Impresso), v. 35, p. 84-91, n. 2013. Disponível em 
www.qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/04-CCD-151-12.pdf 

2) KATO, D. S; KAWASAKI, C. S.. As concepções de contextualização do ensino em documentos 

curriculares oficiais e de professores de ciências. Ciênc. educ. (Bauru),  Bauru ,  v. 17, n. 1, p. 35-

50,    2011 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

73132011000100003&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  29  set.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S1516-

73132011000100003. 

3) MORTIMER, Eduardo Fleury; MACHADO, Andréa Horta; ROMANELLI, Lilavate Izapovitz. A 

proposta curricular de química do Estado de Minas Gerais: fundamentos e pressupostos. Quím. 

Nova,  São Paulo ,  v. 23, n. 2, p. 273-283,  abr.  2000 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

40422000000200022&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  29  set.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S0100-

40422000000200022. 

4) SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MORTIMER, Eduardo Fleury. Uma análise de pressupostos 

teóricos da abordagem C-T-S (Ciência - Tecnologia - Sociedade) no contexto da educação 

brasileira. Ens. Pesqui. Educ. Ciênc. (Belo Horizonte),  Belo Horizonte ,  v. 2, n. 2, p. 110-

132,  dez.  2000 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-

21172000000200110&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  29  set.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/1983-

21172000020202  

5) DE ABREU, Teo Bueno; FERNANDES, João Paulo; MARTINS, Isabel. Levantamento Sobre a 

Produção CTS no Brasil no Período de 1980-2008 no Campo de Ensino de Ciências. Alexandria: 

Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, Florianópolis, v. 6, n. 2, p. 3-32, jun. 2013. ISSN 1982-

5153. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37953>. Acesso em: 

29 set. 2017. doi:http://dx.doi.org/10.5007/%x. 

6) SILVA, A. F. ; SOARES, T. S. S.; AFONSO, J. C. Gestão de resíduos em laboratório. Química Nova 

na Escola. v.32, n.1. 2010. p. 37-42. Disponível em http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_1/08-PE-

9208.pdf 

7) GIORDAN, M. O papel da experimentação no ensino de ciências. Química Nova na Escola. v.50, n. 

1999. p.42 a 49. Disponível em http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc10/pesquisa.pdf 

8) HODSON, D. Experimentos na ciência e no ensino de ciências. (Publicado em: Educational 

Philosophy and Theory, 20, 53 - 66, 1988. Tradução, para estudo, de Paulo A. Porto.) disponível em 

http://www.iq.usp.br/palporto/TextoHodsonExperimentacao.pdf 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S1516-73132011000100003
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-73132011000100003
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422000000200022
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422000000200022
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37953
http://dx.doi.org/10.5007/%25x
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_1/08-PE-9208.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_1/08-PE-9208.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc10/pesquisa.pdf
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 ANEXO 3. PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE QUÍMICA III 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUCAÇÃO 

PLANO DE ENSINO 

 

 

Nome do Componente Curricular em português: 

Prática de Ensino de Química III 

Nome do Componente Curricular em inglês: 

Chemistry Teaching Practice III 

Código: Qui238 

Nome e sigla do departamento: 

Departamento de Química - DEQUI 

Unidade acadêmica: 

ICEB 

Nome do docente: Paula Cristina Cardoso Mendonça 

Carga horária semestral 

60 horas 

Carga horária semanal teórica 

04 horas/aula 

Carga horária semanal prática 

00 horas/aula 

 

Data de aprovação na assembleia departamental: xx/xx/xxxx 

 

Ementa: Cotidiano, contextualização e interdisciplinaridade no ensino de química. Experimentação e 

educação ambiental no ensino de química. Abordagem CTS (ciência, tecnologia e sociedade) no ensino 

de química. Questões sociocientíficas e o ensino de química.  

Conteúdo programático: 

- Cotidiano, contextualização e interdisciplinaridade no ensino de química: A perspectiva de 

formação cidadã e do letramento científico e o papel da contextualização; cotidiano e 
contextualização; contextualização e interdisciplinaridade; análise de livros didáticos. 

- Experimentação e educação ambiental no ensino de química: segurança e descarte de resíduos 

químicos em abordagens experimentais no ensino; análise de livros didáticos quanto ao papel da 

experimentação. 

- Abordagem CTS (ciência, tecnologia e sociedade) no ensino de química: a crítica a neutralidade 

da ciência; tecnologia e qual seu papel para a sociedade; dimensões éticas e sociais no trabalho 

científico; movimento CTS; CTS e o ensino de química. 

- Questões sociocientíficas (QSC) e o ensino de química: enfoque CTS a partir de QSC; 
caracterização de QSC; dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais em QSC; vivência 

reflexiva de uma sequência didática (SD) fundamentada em QSC e articulada a argumentação e 

natureza da ciência; natureza da ciência e QSC a partir da abordagem ciência integral; elaboração 
de sequência didática envolvendo QSC. 
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Objetivos: Caracterizar a contextualização, o movimento CTS e as QSC como abordagens que 

contribuem para a formação cidadã atrelada ao objetivo do letramento científico. Análises de materiais 

instrucionais no ensino de química conforme os temas discutidos na disciplina. Vivência de uma 

sequência didática sobre QSC e elaboração de uma sequência didática sobre QSC na promoção da 

articulação entre teoria e prática na formação docente.  

Metodologia: Aulas dialógicas envolvendo as seguintes atividades: Sondagem de ideias prévias dos 

futuros professores; Análise de materiais instrucionais; Discussão de referencial bibliográfico; 

Apresentação oral; Trabalhos em grupo; Produções escritas dos futuros professores; Vivência e 

elaboração de sequência didática (Debates e júri simulado). 

Atividades avaliativas:  

- Cotidiano, contextualização e interdisciplinaridade no ensino de química: atividade escrita, 

realizada em dupla, de análise de livros didáticos, quanto ao critérios relacionados a este assunto 

nas obras analisadas. (1,5 ponto) 

- Experimentação e educação ambiental no ensino de química: atividade escrita, realizada em 

dupla, de análise de livros didáticos quanto ao tipo de experimentação e a segurança e o descarte 

de materiais. (1,5 ponto) 

- Abordagem CTS (ciência, tecnologia e sociedade) no ensino de química: seminários, em grupo, 

sobre os textos indicados nas referências. (1,5 ponto) 

- Questões sociocientíficas (QSC) e o ensino de química: participação no desenvolvimento da SD 

sobre QSC (1,5 ponto); elaboração, em grupo, de SD sobre QSC (3,0 pontos); texto reflexivo, 

individual, sobre a vivência e elaboração de SD sobre QSC (1,0 ponto). 

Cronograma:  

13/08 – Apresentação do plano de ensino; Atividade introdutória cotidiano e contextualização  

15/08 – Bibliografia básica [1]: Cotidiano e contextualização 

20/08 – Bibliografica básica [2]: Contextualização e interdisciplinaridade 

22/08 – Palestra Prof. Nei Nunes-Neto, 17h30 – 19h, Auditório Raquel Pilar Machado - ICEB (Questões 

sociocientíficas e ética) 

27/08 – Programa Nacional do Livro Didático e a contextualização e interdisciplinaridade nas obras de 

Química do Ensino Médio  

29/08 – Atividade avaliativa 1: análise de livros didáticos (contextualização e interdisciplinaridade nas 

obras de Química do Ensino Médio) 

03/09 – Atividade avaliativa 1: análise de livros didáticos (contextualização e interdisciplinaridade nas 

obras de Química do Ensino Médio) 

06/09 – Bibliografia básica [3] e [4]: experimentação e questões de segurança e descarte de resíduos 

10/09 – Programa Nacional do Livro Didático e a experimentação e questões de segurança e descarte de 

resíduos nas obras de Química 

12/09 – Atividade avaliativa 2: análise de livros didáticos (experimentação e questões de segurança e 

descarte de resíduos nas obras de Química) 

17/09 – Atividade avaliativa 2: análise de livros didáticos (experimentação e questões de segurança e 

descarte de resíduos nas obras de Química) 
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19/09 – Seminário 1: a crítica a neutralidade da ciência (bibliografia básica [6] e [8]) 

24/09 – Seminário 2: o que é tecnologia e qual o seu papel para a sociedade (bibliografia básica [6] e [8]) 

26/09 – Seminário 3: dimensões éticas e sociais no trabalho científico (bibliografia básica [6] e [8]) 

01/10 – Seminário 4: o movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) (bibliografia básica [6] e [8]) 

03/10 – Movimento CTS no ensino de ciências/química - Bibliografia básica [5] 

08/10 – Enfoque CTS a partir de QSC – Bibliografia básica [7] e [8]  

10/10 – Dimensões conceitual, procedimental e atitudinal em QSC - Bibliografia básica [7] 

15/10 – Sequência didática sobre QSC  

17/10 - Sequência didática sobre QSC  

22/10 - Sequência didática sobre QSC  

24/10 - Sequência didática sobre QSC  

29/10 - Sequência didática sobre QSC  

31/10 - Sequência didática sobre QSC  

05/11- Sequência didática sobre QSC  

07/11- Sequência didática sobre QSC  

12/11 – Bibliografica básica [8]: natureza da ciência e QSC a partir da abordagem ciência integral 

14/11 – Elaboração de sequência didática sobre QSC  

19/11 - Elaboração de sequência didática sobre QSC 

21/11 - Elaboração de sequência didática sobre QSC 

26/11 - Elaboração de sequência didática sobre QSC 

28/11 - Elaboração de sequência didática sobre QSC 

03/12 - Elaboração de sequência didática sobre QSC, entrega de texto reflexivo  

05/12 - Elaboração de sequência didática sobre QSC, entrega das SD sobre QSC 

10/12 – Socialização das sequência didática sobre QSC  

12/12 - Socialização das sequência didática sobre QSC, fechamento da disciplina, divulgação das notas 

17/12 – EXAME ESPECIAL 

Bibliografia básica:  

[1] WARTHA, E. J. , SILVA, E. L , BEJARANO, N. R. . Cotidiano e contextualização no ensino de 

química. Química Nova na Escola, v. 35, p. 84-91, n. 2013. Disponível em 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/04-CCD-151-12.pdf. Acessado em 17 de julho de 2019. 

[2] ZANON, L. B. Tendências Curriculares no Ensino de Ciências/Química: um olhar para a 

contextualização e a interdisciplinaridade como princípios da formação escolar. In: Maria Inês Petrucci 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/04-CCD-151-12.pdf
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Rosa; Adriana Vitorino Rossi (Org.). Educação Química no Brasil: memórias, políticas e tendências. 

Capinas, SP: Átomo, 2008, p.235-262. 

[3] MACHADO, P. F. L; MÓL, G. Resíduos e rejeitos de aulas experimentais: o que fazer? Química 

Nova na Escola, v. , n.29, p.38-41. 

[4] SILVA, R. R. ; MACHADO, P. F. L. . Experimentação no ensino médio de química: a necessária 

busca da consciênica ético-ambiental no uso e descarte de produtos químicos - um estudo de caso. 

Ciência e Educação (UNESP. Impresso), v. 14, p. 233-249, 2008. 

[5] SANTOS, W. L. P., MORTIMER, E. F.; Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S 

(Ciência - Tecnologia - Sociedade) no contexto da educação brasileira. Ens. Pesqui. Educ. Ciênc. (Belo 

Horizonte),  Belo Horizonte ,  v. 2, n. 2, p. 110-132,  dez.  2000. Diponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-21172000000200110. Acessado em 17 

de julho de 2019. 

[6] CABRAL, G.; PEREIRA, G. R.. Ciência, Tecnologia e Sociedade I. Natal: EDUFRN, 2011. 

[7] CONRADO, D. M. N., NUNES-NETO. Questões sociocientíficas: Fundamentos, propostas de ensino 

e perspectivas para ações sociopolíticas. Salvador, EDUFBA, 2018. 

[8] PÉREZ, L. M. Questões sociocientíficas na prática docente: ideologia, autonomia e formação de 

professores. Bauru: Unesp, 2012. 

[9] ALLCHIN, D. Evaluating Knowledge of the Nature of (Whole) Science. Science Education, v. 95, 

n. 3, p. 918-945. [Traduzido para a língua portuguesa] 

Bibliografia complementar:  

[1] ABREU, R. G.; Contextualização e cotidiano: discursos curriculares na comunidade disciplinar de 

ensino de Química e nas políticas de currículo. XV Encontro Nacional de Ensino de Química. 2014.  

[2] KATO, D. S.; KAWASAKI, C. S.; As concepções de contextualização do ensino em documentos 

curriculares oficiais e de professores de ciências. Ciênc. educ. (Bauru),  Bauru,  v. 17, n. 1, p. 35-

50,    2011.   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

73132011000100003&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em  13  agosto  2019.  

 

  

http://lattes.cnpq.br/0184060789032082
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-21172000000200110
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ANEXO 4. CRONOGRAMA REFORMULADO DA DISCIPLINA PRÁTICAS DE ENSINO III 

Cronograma:  

13/08 – Apresentação do plano de ensino; Atividade introdutória cotidiano e 

contextualização  

15/08 – Bibliografia básica [1]: Cotidiano e contextualização 

20/08 – Bibliografica básica [2]: Contextualização e interdisciplinaridade 

22/08 – Palestra Prof. Nei Nunes-Neto, 17h30 – 19h, Auditório Raquel Pilar Machado 

- ICEB (Questões sociocientíficas e ética) 

27/08 – Programa Nacional do Livro Didático e a contextualização e 

interdisciplinaridade nas obras de Química do Ensino Médio  

29/08 – Atividade avaliativa 1: análise de livros didáticos (contextualização e 

interdisciplinaridade nas obras de Química do Ensino Médio) 

03/09 – Atividade avaliativa 1: análise de livros didáticos (contextualização e 

interdisciplinaridade nas obras de Química do Ensino Médio) 

06/09 – Bibliografia básica [3] e [4]: experimentação e questões de segurança e 

descarte de resíduos 

10/09 – Programa Nacional do Livro Didático e a experimentação e questões de 

segurança e descarte de resíduos nas obras de Química 

12/09 – Atividade avaliativa 2: análise de livros didáticos (experimentação e questões 

de segurança e descarte de resíduos nas obras de Química) 

17/09 – Atividade avaliativa 2: análise de livros didáticos (experimentação e questões 

de segurança e descarte de resíduos nas obras de Química) 

19/09 – Seminário 1: a crítica a neutralidade da ciência (bibliografia básica [6] e [8]) 

24/09 – Seminário 2: o que é tecnologia e qual o seu papel para a sociedade 

(bibliografia básica [6] e [8]) 

26/09 – Seminário 3: dimensões éticas e sociais no trabalho científico (bibliografia 

básica [6] e [8]) 

01/10 – Seminário 4: o movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) 

(bibliografia básica [6] e [8]) 

03/10 – Movimento CTS no ensino de ciências/química - Bibliografia básica [5] 

08/10 – Enfoque CTS a partir de QSC – Bibliografia básica [7] e [8]  
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10/10 – Continuação Enfoque CTS a partir de QSC – Bibliografia básica [7] e [8]11 

15/10 – Sequência didática sobre QSC  

17/10 - Sequência didática sobre QSC  

22/10 - Sequência didática sobre QSC  

24/10 - Sequência didática sobre QSC  

29/10 - Sequência didática sobre QSC  

31/10 - Sequência didática sobre QSC  

05/11- Sequência didática sobre QSC  

07/11- Sequência didática sobre QSC  

12/11 – Dimensões conceitual, procedimental e atitudinal em QSC - Bibliografia 

básica [7] 

14/11 – Sequência didática sobre QSC 

18/11 a 22/11 – Curso “Questões Sociocientíficas, Relações CTSA e Ética na 

Educação em Ciências” 

26/11 - Elaboração do parecer da SD “Dietas Alimentares” 

28/11 - Finalização da elaboração da SD sobre uma QSC iniciada no curso oração 

de sequência didática sobre QSC 

17/12 – EXAME ESPECIAL 

 

 
11 Todos os dias detacados em negrito são modificações que ocorreram no cronograma da disciplina ao 

longo do processo. 
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ANEXO 5. PROGRAMA DO CURSO “QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS, RELAÇÕES CTSA E 

ÉTICA NA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS”. 

Ministrantes: Nei Nunes-Neto - Prof. Adjunto Faculdade de Ciências Biológicas e 

Ambientais - UFGD (nunesneto@gmail.com) e Dália Melissa Conrado – Prof.ª Visitante 

PPG em Educação – FAED/ UFGD (profdalia@gmail.com) 

Local: Sala de Multimídia do ICEB - UFOP - Ouro Preto  

Dias e Horários  

• Módulo EaD (21/10 a 16/11): 20h para estudo de todos os textos, preparação dos 

resumos e das apresentações 

• Módulo presencial (18 a 21/11 - 9-12h e 15-18h): 24h 

• Carga Horária Total: 44h 

• Público a que se destina: Estudantes de Licenciaturas e de Pós-Graduação em 

Educação, Ensino de Ciências, Ciências Naturais, Professores da Educação Básicas, 

Pesquisadores em Educação e Ensino de Ciências, entre outros interessados. 

  

Ementa:  

Questões Sociocientíficas (QSC) como instrumentos para um ensino de Ciências na 

perspectiva da Educação CTSA. Dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais dos 

Conteúdos e QSC na educação em ciências. Ensino de Ética na Educação em Ciências. 

Resolução de QSC no Ensino de Ciências e construção de propostas de ensino baseadas 

em QSC e nas relações CTSA, para aplicação em ambientes de aprendizagem em diversos 

níveis.  

 

Objetivos de ensino:  

− Contribuir para maior entendimento do contexto educacional contemporâneo para 

o uso de QSC. 

− Promover discussão crítica sobre conteúdos teóricos e práticos do uso de QSC na 

Educação em Ciências. 

 

Procedimentos:  

− Leitura e discussão de textos 

− Orientação de trabalhos e discussões em grupos  

− Exposições dialogadas 

− Avaliação de propostas de ensino baseadas em QSC 

 

Objetivos de aprendizagem: 

− Compreender elementos básicos de uma educação contextualizada por elementos 

dos estudos Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) aplicados à 

educação. 

mailto:nunesneto@gmail.com
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− Compreender os fundamentos conceituais das QSC como instrumentos para uma 

educação científica contextualizada. 

− Compreender os fundamentos da lógica e da argumentação para a formulação e a 

solução de QSC. 

− Desenvolver capacidade para interpretar, elaborar e solucionar QSC na educação 

em ciências. 

− Desenvolver capacidades argumentativas, sobretudo aquelas aplicadas aos 

contextos sociocientíficos. 

− Desenvolver um entendimento das dimensões ético-políticas presentes nas QSC. 

− Desenvolver e refletir sobre valores referentes ao trabalho colaborativo, de 

natureza inter, multi ou transdisciplinar, os quais são necessários no trabalho com 

as QSC. 

− Construir proposta de ensino baseada em QSC aplicável a ambientes de 

aprendizagem do ensino básico ou superior. 

 

Avaliação: 

A avaliação do aluno será feita com base no controle de frequência (aprovação com no 

mínimo 75% de presença nas atividades da disciplina) e realização das atividades. As 

notas serão dadas conforme os pesos abaixo: 

- Apresentação das Propostas de ensino baseadas em QSC (Peso 3). 

- Apresentação, na forma de seminário, de textos indicados na disciplina (Peso 2). 

- Resenha crítica de textos apresentados (Peso 2). 

- Participação nas aulas (Peso 2). 

- Autoavaliação (Peso 1). 

 

Conteúdo Programático 

Módulo EaD: 21/10 a 16/11 

Leitura e estudo de: todos os textos e preparação dos resumos e apresentações.  

Resumos dos textos: atividade individual. Apresentações de textos e propostas de ensino: 

atividade em grupos. 

 

Módulo Presencial: 18 a 21/11 

 

Horári

os 

 

18/11 

Apresentações 

dos textos de 

modelos de 

QSC 

19/11 

Elaboração das 

propostas de 

ensino 

20/11 

Apresentação 

de propostas de 

ensino baseadas 

em QSC 

21/11 

Ética e Ações 

sociopolíticas na 

Educação em 

Ciências 

9-12h 

Texto 

1(30’+30’) 

Texto 2 

(30’+30’) 

Palestra: Bases 

para a construção 

e a resolução de 

Proposta 1 

(20’+40’) 

Proposta 2 

(20’+40’) 

Palestra: Ética, 

valores e ação na 
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Texto 3 

(30’+30’) 

QSC no Ensino 

de Ciências 

Proposta 3 

(20’+40’) 

educação em 

ciências 

15-18h 

Texto 4 

(30’+30’) 

Texto 5 

(30’+30’) 

Texto 6 

(30’+30’) 

Trabalho em 

grupo com 

orientações 

Proposta 4 

(20’+40’) 

Proposta 5 

(20’+40’) 

Proposta 6 

(20’+40’) 

Discussões finais, 

dúvidas e síntese. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Os grupos para apresentação dos textos e das propostas de ensino devem ser 

formados até dia 31/10 e os nomes dos componentes informados ao email 

profdalia@gmail.com, por uma pessoa de toda a turma que reúna as informações 

e envie em um único email.  

 A apresentação do texto deverá ser de até 30 minutos, com o restante para discussão 

com todo a turma.  A avaliação da apresentação dos textos utilizará como critérios: 

conteúdos principais, organização lógica, linguagem, redação, tempo, capacidade de 

síntese.  

 Os resumos sobre os textos deverão ser entregues por e-mail para 

profdalia@gmail.com até dia 16/11, impreterivelmente. Os resumos, de 500 a 1000 

palavras, serão produzidos em grupo e devem contemplar os principais 

pontos/argumentos do texto, assim como seus comentários críticos. Embora cada 

grupo apresente um texto, todos os estudantes devem ler todos os textos e produzir, 

em grupo, resumos sobre eles, de modo a criar condições para discussões de todos os 

textos.  

 A proposta de ensino baseada em QSC deve seguir o modelo da ficha enviada e a 

apresentação deve contemplar os elementos da ficha. 

 Para a emissão de certificado de realização do curso, será realizada uma avaliação 

ao final, levando em conta o desempenho conforme os pesos informados acima.  

 

Textos 

1 ZEIDLER, D. et al. Beyond STS: A Research-based Framework for Socioscientific 

Issues Education, Science Education, n. 89, p.357–377, 2005. 

mailto:profdalia@gmail.com
mailto:profdalia@gmail.com
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2 CHANG RUNDGREN, S.-N.; RUNDGREN, C.-J. SEE-SEP: From a separate to a 

holistic view of socioscientific issues. In: Asia-Pacific Forum on Science Learning 

and Teaching, v.11, n.1, 2010. 

3 JONES, A. et al. Developing students’ futures thinking in science education. Research 

in Science Education, v.42, p.687-708, 2012. 

4 SADLER, T. D.; FOULK, J. A.; FRIEDRICHSEN, P. J. Evolution of a model for 

socio-scientific issue teaching and learning. International Journal of Education in 

Mathematics, Science and Technology, v.5, n.2, p.75-87, 2017. 

5 BENCZE, L. et al. Estudantes agindo para abordar danos pessoais, sociais e ambientais 

relacionados à ciência e à tecnologia. In: CONRADO, D. M.; NUNES NETO, N. (Orgs.). 

Questões sociocientíficas: fundamentos, propostas de ensino e perspectivas para ações 

sociopolíticas. Salvador: EDUFBA. p. 515-559. 

6 CONRADO, D. M.; NUNES NETO, N. Questões sociocientíficas e dimensões 

conceituais, procedimentais e atitudinais dos conteúdos no ensino de ciências. In: 

CONRADO, D. M.; NUNES NETO, N. (Orgs.). Questões sociocientíficas: 

fundamentos, propostas de ensino e perspectivas para ações sociopolíticas. Salvador: 

EDUFBA. 77-118. 
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ANEXO 6. EPISÓDIOS DE ENSINO NO DESENVOLVIMENTO DE UMA SD SOBRE AGROTÓXICOS 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

Após o término da discussão da atividade 5, foi entregue aos estudantes a 

atividade 6, composta por um texto intitulado “Ampliando as possibilidades do combate 

ao Aedes aegypti”. A professora sugeriu que cada estudante lesse alternadamente um 

parágrafo do texto, a fim de que todos participassem. Ela também forneceu instruções 

para que os estudantes resolvessem as questões 1.1 e 1.2 dessa atividade.  

1.1 Após a apresentação dessa outra opção de combate ao mosquito A. aegypti e das 

discussões realizadas nas aulas anteriores, utilize seus modelos e analogias para 

explicar o comportamento do terpeno farnesol, no ar e na água. Caso não seja 

possível explicar, reformule-os ou proponha novos modelos e analogias. 

Dados:  

• Massa molar do farnesol: 222,37 g/mol. 

• Solubilidade: Insolúvel em água. 

1.2 Além do uso de pesticidas naturais para combater as larvas, existem outras 

maneiras de combater o mosquito. Quais vocês conhecem? Dê exemplos. 

 

A pesquisadora 3, com o intuito de auxiliar os estudantes do grupo a avaliar os 

modelos e analogias anteriores, estabeleceu com eles discussões como a ilustrada pelo 

episódio de ensino a seguir. 

Quadro 30. Episódio de Ensino 19 

2100. Pesquisadora 3: Gente, agora vocês terão que usar o modelo que vocês 

elaboraram antes para explicar esses comportamentos de agora ((se refere ao 

comportamento do óleo essencial)). 

2101. Eliane: Aquele do bom ar? 

2102. Pesquisadora 3: É, esse mesmo. Essa foi a analogia que vocês usaram, né? O 

que estavam tentando explicar com essa analogia? Vocês podem usar essa analogia 

que vocês fizeram para explicar o comportamento do farnesol no ar? Ou querem usar 

aquela que fizeram para a ideia da solubilidade primeiro? Essa que vocês acabaram 

de fazer? 

2103. Eliane: O que é o farnesol? 

2104. Pesquisadora 3: Olha, o farnesol é uma substância presente no óleo essencial. 

2105. Eliane: Óleo o quê?  
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2106. Pesquisadora 3: Óleo essencial é um óleo que é extraído de plantas, flores e 

frutos. Não é igual ao óleo de cozinha, mas terá algumas características semelhantes. 

Pesquisadores usaram o óleo essencial em um vidrinho que continha algumas larvas 

do Aedes aegypti e eles observaram que uma quantidade muito pequena de óleo era 

suficiente para matar as larvas do mosquito em apenas um dia. E daí, eles estão 

fazendo estudos sobre a eficácia do óleo essencial no combate às larvas do mosquito. 

Agora queremos que vocês usem os modelos e analogias anteriores para explicar esse 

comportamento do óleo essencial, tanto no ar quanto na água. Vocês lembram dos 

modelos e analogias? São aqueles que vocês fizeram para os pesticidas. Lembram? 

Vocês fizeram qual analogia? 

2107. Eliane: Do bom ar.  

2108. Pesquisadora 3: Vocês usaram ele para explicar o comportamento do pesticida 

no ar, né? E agora, para esse último comportamento vocês fizeram qual analogia? 

2109. André: Água e sal e água com areia. 

2110. Pesquisadora 3: Então... essas analogias são capazes de explicar o 

comportamento do terpeno farrnesol no ar e na água?  

2111. André: Ah, não sei... Acho que do ar não, mas da água sim. 

2112. Eliane: Acho que o da solubilidade a gente consegue e o do ar não, porque a da 

solubilidade é a mesma coisa. 

2113. André: Acho que porque a gente usou a analogia da água e do óleo, aí eu acho 

que dá certo sim.  

2114. Pesquisadora 3: Todos vocês concordam? 

2115. André: O óleo não dissolve na água, não.  

2116. Pesquisadora 3: O óleo não dissolve na água, não é mesmo? E aqui esse óleo 

essencial, ele dissolve na água?  

2117. Eliane: Não, ele não dissolve em água também.  

2118. André: Então, dá para a gente usar. 

2119. Pesquisadora 3: Hum, então, podemos usar, porque as interações serão 

semelhantes?  

2120. André: Acho que sim. 

2121. Pesquisadora 3: Por quê? 

2122. Eliane: Porque eles são semelhantes.  
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2123. André: Os dois terão a mesma interação, os dois são óleos e interagem de 

maneira semelhante na água, eles terão o mesmo comportamento. 

2124. Pesquisadora 3: Então, essa analogia consegue explicar o comportamento da 

solubilidade, né? Se a analogia de vocês consegue explicar, vocês acham que o modelo 

de vocês vai dar conta também?  

2125. Wagner: Vai. 

2126. Pesquisadora 3: Então, registrem essa ideia aí, e depois vamos pensar na 

dispersão do ar. 

 

Na décima quinta aula a professora retomou a discussão sobre a atividade com 

toda turma e, em seguida, os integrantes dos grupos deram prosseguimento à realização 

da atividade. A pesquisadora 3 retornou ao grupo para dar sequência à discussão iniciada 

anteriormente sobre a adequação dos modelos e analogias anteriores para representar o 

comportamento do farnesol, conforme ilustra o episódio de ensino a seguir. 

Quadro 31. Episódio de Ensino 20 

2151. Pesquisadora 3: Vocês lembram o que a gente está analisando? O óleo essencial, 

né? Então, lembram lá no início de tudo... O que a gente estava discutindo? Era a 

respeito dos pesticidas, Malathion, Cipermetrina, não era? E agora nós viemos com 

uma outra proposta ao combate do mosquito, né? Que são os óleos essenciais e daí 

nós viemos perguntar para vocês se os modelos e analogias que vocês elaboraram 

antes, conseguem explicar o comportamento do óleo essencial na água e no ar. Daí 

vocês lembram que vocês me falaram que dava para usar a analogia de vocês? Qual 

que era mesmo? O que está escrito aí? 

2152. Eliane: Do óleo de cozinha com a água. 

2153. Pesquisadora 3: E aí o que isso é semelhante com o comportamento do óleo 

essencial em água? 

2154. André: A densidade, igual a gente desenhou aqui ((mostra o modelo da figura 

9)).  

 

Figura 9: Modelo do sistema óleo em água. 

2155. Pesquisadora 3: A densidade pode ser parecida dos dois, né? Eles são óleos, né? 

Então, eles também terão propriedades físicas e químicas semelhantes, porque ambos 
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são óleos, né? Não sabemos ao certo os valores dessa densidade, mas podemos afirmar 

que serão próximas. Mas, e se a gente for pensar no nível das partículas, essas aqui 

que vocês desenharam, o que vocês podem falar? O comportamento delas será 

semelhante?  

2156. André: Sim. 

2157. Pesquisadora 3: Por quê? 

2158. André: Acho que vão... as bolinhas pretas vão ficar em cima e as outras vão 

ficar embaixo e elas não vão se misturar com a água ((aponta para o modelo da figura 

9)).  

2159. Pesquisadora 3: Ah, você acha que vai ser semelhante, porque a água vai ficar 

embaixo e o óleo vai ficar em cima? 

2160. André: É. 

2161. Mariana: Aí eu acho que interage, nessa parte que está encostando com a água 

aqui ((mostra a figura 9)).  

2162. Pesquisadora 3: Quando o óleo e a água estão em uma mistura, vai existir uma 

interação entre eles? 

2163. Todos: Sim. 

2164. Pesquisadora 3: E essa interação, ela vai ser forte ou fraca? 

2165. Mariana: Fraca. 

2166. Pesquisadora 3: Então, por que que ela não vai ser forte?  

2167. Mariana: Porque ele é pouco solúvel, praticamente insolúvel em água. 

2168. Pesquisadora 3: Então, isso quer dizer o quê? Que algumas partículas estarão 

em contato com as outras de água? 

2169. Mariana: Não. Elas vão estar perto e interagindo pouco, bem fraco. 

2170. Pesquisadora: Então, qual é a semelhança entre o comportamento do óleo 

essencial na água e o óleo de cozinha na água 

2171. Mariana: Eles não vão se dissolver bem na água.  

2172. Pesquisadora 3: E quero que vocês me digam o que é diferente. 

2173. André: Além da composição química? 

2174. Pesquisadora 3: A composição química será diferente, né? O que mais? 
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2175. Mariana: O local onde eles são usados? 

2176. Pesquisadora 3: Sim, são usados em locais diferentes. O que mais? Se vocês 

acharem mais alguma diferença, coloquem aí, tá? E coloquem as semelhanças 

também. Vou voltar para ver o que podemos comparar com o comportamento do óleo 

essencial no ar, está bem?  

 

Na décima oitava aula os estudantes começaram a resolver a questão 1.2, na qual 

eles foram solicitados a indicar outras maneiras de combate ao mosquito. O diálogo que 

se estabeleceu encontra-se ilustrado no episódio 22, transcrito no quadro a seguir.  

Quadro 34. Episódio de Ensino 22 

2236. Eliane: Tem outras maneiras? 

2237. Mariana: Tem sim. 

2238. Wagner: Não deixar vasilha com água parada. Tirar todo o lixo do lugar. 

2239. Eliane: Então, vamos fazer essa já ((se refere à questão 1.2)). Lavar as caixas 

d’água sempre, deixá-las tampadas. 

2240. Mariana: Não deixar a água parada.  

2241. Eliane: Não deixar águas paradas em potes e pneus, eu coloquei assim.  O mais 

importante é a água parada.  

2242. Pesquisadora 3: Fecharam aí? 

2243. Eliane: Lacrou! 

2244. Pesquisadora 3: Já pegou dengue? 

2245. Eliane: Tenho tempo não ((risos)). 

2246. Wagner: Tem mais alguma coisa hoje? 

2247. Pesquisadora 3: Agora vocês irão fazer a 7, já que vocês acabaram a atividade 

6, né? Vou entregar a folha aqui para vocês lerem. 
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ANEXO 7. SEQUÊNCIA DIDÁTICAS ELABORADA PELOS FUTUROS PROFESSORES 

Curso “Questões Sociocientíficas, Relações CTSA e Ética na Educação em Ciências” 

Prof. Nei Nunes-Neto (FCBA-UFGD) e Profa. Dália Conrado (PPGEdu-UFGD) 

Prática de Ensino de Química III (QUI-238) 

Professora Paula Cristina Cardoso Mendonça 

Estudantes: *********. 

FICHA PARA PRODUÇÃO DE PROPOSTA DE ENSINO BASEADA EM QSC  

Título:  

Abordando a problemática sobre aditivos alimentares em uma sequência didática 

CTSA. 

Nível educacional e unidade ou módulo a que se aplica: 

3° ano do ensino médio regular. 

Número de horas-aula da proposta de ensino/sequência didática: 

As aulas podem ser aplicadas em uma sequência de aproximadamente seis aulas 

de 50 minutos. 

Áreas do conhecimento que mobiliza: 

Química orgânica, biologia e ética. 

Enunciado da QSC: 

Francisco e Joana têm três filhos, Valentina, Enzo e Miguel, de 17, 16 e 2 anos, 

respectivamente. 

Essa família consome muitos alimentos processados. No café da manhã e no café da 

tarde, eles costumam se alimentar de mortadela, margarina, bacon, ovos e pães. No almoço, 

abusam no consumo de frituras preparadas com óleo de soja, além de tomarem muito 

refrigerante, suco artificial e etc. No jantar os pais costumam pedir alimentos como: pizzas, 

sanduíches, entre outros.  

No mês passado, Francisco, foi ao médico para realizar alguns exames de rotina e 

descobriu que estava com determinados problemas de saúde, relacionados a sua má 

alimentação; inclusive colesterol (LDL) alto. Devido a esses resultados, o médico sugeriu 
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mudança nos seus hábitos alimentares, que deveria se estender também a sua família, para 

que pudessem prevenir futuros problemas de saúde. 

O pai então, ao chegar em casa, se reuniu com a família para decidirem quais 

mudanças seriam necessárias para melhorar sua alimentação. 

Pai: – Vamos fazer um almoço no domingo, mas precisamos pensar em um cardápio 

saudável. O que vocês sugerem?  

Valentina: – Vamos fazer macarrão com atum, pai?! 

Enzo: – Aaaaaaah, não! Atum é muito ruim! Credo! Compra salsicha, por favor. É 

uma delícia!  

Mãe: – Se acalmem! Temos que pensar na saúde da família. Será que esses alimentos 

não fazem mal para o Miguel? Ele só tem dois anos. Que tal fazermos um macarrão com 

legumes? 

Enzo: – Mãe, ninguém gosta de legumes! Macarrão com salsicha é bem mais gostoso. 

Valentina: – É mesmo mãe. Ninguém gosta de legumes! 

Pai: – Concordo com vocês, crianças! Legumes não sustentam. E eu ouvi outro dia 

no noticiário que comer proteínas é muito importante para nossa saúde. Já que tenho que me 

alimentar melhor, acho que devemos escolher uma carne. 

Mãe: – Então peguem aqui esse dinheiro e tragam os ingredientes logo. 

 

Valentina e Enzo foram ao supermercado, mas ainda tinham divergências quanto à 

escolha do atum ou da salsicha. Se essa situação acontecesse com você, qual destes 

ingredientes você compraria para fazer seu macarrão para o almoço? (Considerando que 

ambos possuem o mesmo preço). 

 

Questões norteadoras ou orientadoras: 

2. Quais motivos o levaram a essa escolha?  

3. A partir dos rótulos abaixo, analise e responda. Quais as vantagens e desvantagens 

de se consumir atum ou salsicha? P2 
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4. P2 Com base em sua resposta à questão anterior, sua escolha entre o atum e a 

salsicha permaneceu a mesma ou mudou? Justifique sua escolha e tente convencer 

a família de Enzo e Valentina sobre qual dos dois seria mais saudável para eles 

consumirem. 

5. São utilizados conservantes nesses alimentos? C1.2 e P1.2 

a. Se sim, quais? 

b. Se não, explique como esses alimentos permanecem por tanto tempo na 

prateleira sem estragar. 

6. Pesquise e apresente as estruturas dos conservantes presentes nos alimentos da 

atividade. C1 e P1 

O texto a seguir, será entregue aos alunos. 

O COMPORTAMENTO DOS NITRITOS NO ORGANISMO HUMANO 

As amidas são grupos de substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura uma 

carbonila ligada a um nitrogênio. Pertencem às funções nitrogenadas, assim como as aminas, 

os nitrocompostos, as nitrilas entre outros. Uma característica importante destes compostos 

é que eles são capazes de fazer ligações de hidrogênio com a água. 

Os nitritos são empregados quase sempre como nitrito de sódio (NaNO2). O nitrito 

no organismo reage com substâncias do trato gastrointestinal, formando nitrosamina. Eles 

agem com a hemoglobina, oxidando o ferro ao estado férrico e impedem a função normal da 

hemoglobina no transporte do oxigênio. 

Os nitritos estão relacionados com a indução de alterações no DNA celular e indução 

de câncer. Porém essa reação é reversível devido à presença de uma enzima chamada 

redutase da metahemoglobina (RM) e, com a participação do agente redutor NADH 

(Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo), a hemoglobina volta ao seu estado inicial e 

transporta oxigênio. Mas um cuidado extra deve ser tomado com crianças lactantes, pois elas 

não possuem essa enzima. 
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A chamada transposição das grandes artérias (TGA), conhecida também como 

“síndrome do bebe azul”, é uma condição na qual a pele de um bebê fica azulada.  

Isso ocorre devido à diminuição da quantidade de hemoglobina no sangue do bebê. 

A hemoglobina é a proteína do sangue responsável por transportar oxigênio dos pulmões e 

entregá-lo às diferentes células e tecidos. Quando o sangue é incapaz de transportar oxigênio 

ao redor do corpo, o bebê fica azul (cianótico). 

 

6. De acordo com o texto apresentado, descreva como você imagina que as estruturas 

desses conservantes interagem com o organismo. 

Você acredita que essa informação deveria influenciar na escolha da família de 

Enzo? P1 

7. De acordo com o código alimentar, uma comissão das Nações Unidas e do 

governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde, classifica os aditivos em 

categorias conforme suas funções. A lista geral harmonizada MERCOSUL 

assinala aditivos permitidos na região e o número de ordem em que se encontram 

agrupados no Codex (INS – Sistema Internacional de Numeração, Codex 

Alimentarius FAO/OMS, que é aberta para quaisquer modificações). Essa lista é 

de grande importância na rotulagem de alimentos industrializados devido à 

obrigação de se declarar os componentes dos aditivos no rótulo e nas embalagens, 

podendo isso ser feito por intermédio da função principal destes, pelo seu nome 

completo ou seu número INS. Essa necessidade se dá pelos possíveis problemas 

que possam surgir, como por exemplo, em casos de alergia a algum desses 

componentes, o consumidor precisará reconhecê-lo na embalagem 

(ALBUQUERQUE et. al, 2012). 

Com base no que lhe foi apresentado nesta questão e nos rótulos que você 

observou, uma pessoa alérgica seria capaz de conseguir identificar facilmente a 

substância nociva ao seu organismo? Justifique. C4, P3 e A3 

8. Após a leitura do texto abaixo, você considera a legislação brasileira que trata 

sobre os aditivos alimentares, eficaz? E a fiscalização sobre a produção, você 

considera eficaz no Brasil? C4, P3, A2 e A3 
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Dez aditivos alimentares perigosos que já foram banidos no exterior 

Diversos produtos químicos comumente encontrados em nossos alimentos 

são muito prejudiciais e chegaram até a ser proibidos lá fora. 

 Muitos aditivos de alimentos, sejam eles industrializados ou não, são 

considerados perigosos para o consumo e, por isso, são bastante limitados pelos 

órgãos de inspeção de alimentos. Alguns desses aditivos são tão prejudiciais que são 

proibidos em certos países. 

1. Corantes artificiais 

Corantes artificiais, que são proibidos na Noruega, Áustria, Finlândia, Reino 

Unido e na França (e restritos no resto da União Europeia) ainda são encontrados em 

todos os outros países, em itens como queijos, doces, refrigerantes e muitos outros. 

O problema desses corantes é que são feitos com elementos derivados do petróleo e 

do alcatrão e são muito associados a vários tipos de câncer, inclusive no cérebro. 

 Uma pesquisa feita pela FSA (Agência de Normas Alimentares do Reino 

Unido, em tradução livre) sugere que o consumo de certos corantes artificiais e do 

conservante benzoato de sódio pode estar ligado ao aumento de hiperatividade no 

caso de algumas crianças. De qualquer forma, é importante lembrar que a 

hiperatividade também é associada a muitos outros fatores em adição a certas 

atividades, portanto, uma dieta supervisionada pode ajudar a administrar o 

comportamento hiperativo, mas pode não ser uma solução completa. Outros fatores 

podem incluir parto prematuro, genética e a própria criação. 

 Na União Europeia, os corantes artificiais são proibidos em cinco países e, 

nos outros, uma advertência deve ser colocada em toda comida ou bebida que 

contenha qualquer uma das seis cores - amarelo crepúsculo (E110), amarelo de 

quinoleína (E104), azorrubina (E122), vermelho 40 (E129), tartrazina (E102) e 

ponceau 4R (E124). A embalagem deve conter um aviso alegando que pode haver 

um efeito adverso na atividade e atenção em crianças. No Brasil, são permitidas 

cinco das seis cores (amarelo crepúsculo, azorrubina, vermelho 40, tartrazina e 

ponceau 4R). 
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 Texto adaptado de: eCycle. Dez aditivos alimentares perigosos que já foram 

banidos no exterior. eCycle. Disponível em: < 

https://www.ecycle.com.br/component/content/article/62-alimentos/2865-dez-

aditivos-perigosos-proibidos-exterior-salmao-aquicultura-ractopamina-corantes-

artificiais-frango-contaminado-com-arsenico-olestra-oleo-vegetal-bromado-bvo-

hormonio-sintetico-rbst-bromato-de-potassio-azodicarbonamida-conservates-bha-

bht.html>. Acesso em: 20 de nov. de 2019. 

 

APÓS UMA DISCUSSÃO SOBRE OS CONCEITOS DE ANTROPOCENTRISMO, 

BIOCENTRISMO E ECOCENTRISMO SERÃO PASSADOS DOIS VÍDEOS PARA 

OS ALUNOS, DEMONSTRANDO COMO FUNCIONA O PROCESSO DE 

PRODUÇÃO DA SALSICHA E DO ATUM ENLATADO. 

Links: 

https://youtu.be/zz-MLDQdRx4 

https://youtu.be/xT2LxeAuVSc 

9. Após assistir os vídeos, reflita se há impactos ambientais no processo de produção 

de cada um desses alimentos.  

a. Se sim, quais? C3, P3 e A2 

b. Se não, por quê? C3, P3 e A2 

10.  Pesquisa de campo: 

10.1. Com base no que foi discutido durante a sequência, pesquise se nos 

alimentos utilizados para o preparo da nossa merenda escolar há conservantes e 

quais são eles. P1.2 

10.2. A partir das respostas à questão 10.1 responda:   

a) Os conservantes encontrados agem da mesma forma no 

organismo, comparado aos conservantes encontrados na salsicha e 

no atum? C1 e C2 

https://www.ecycle.com.br/component/content/article/62-alimentos/2865-dez-aditivos-perigosos-proibidos-exterior-salmao-aquicultura-ractopamina-corantes-artificiais-frango-contaminado-com-arsenico-olestra-oleo-vegetal-bromado-bvo-hormonio-sintetico-rbst-bromato-de-potassio-azodicarbonamida-conservates-bha-bht.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/62-alimentos/2865-dez-aditivos-perigosos-proibidos-exterior-salmao-aquicultura-ractopamina-corantes-artificiais-frango-contaminado-com-arsenico-olestra-oleo-vegetal-bromado-bvo-hormonio-sintetico-rbst-bromato-de-potassio-azodicarbonamida-conservates-bha-bht.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/62-alimentos/2865-dez-aditivos-perigosos-proibidos-exterior-salmao-aquicultura-ractopamina-corantes-artificiais-frango-contaminado-com-arsenico-olestra-oleo-vegetal-bromado-bvo-hormonio-sintetico-rbst-bromato-de-potassio-azodicarbonamida-conservates-bha-bht.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/62-alimentos/2865-dez-aditivos-perigosos-proibidos-exterior-salmao-aquicultura-ractopamina-corantes-artificiais-frango-contaminado-com-arsenico-olestra-oleo-vegetal-bromado-bvo-hormonio-sintetico-rbst-bromato-de-potassio-azodicarbonamida-conservates-bha-bht.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/62-alimentos/2865-dez-aditivos-perigosos-proibidos-exterior-salmao-aquicultura-ractopamina-corantes-artificiais-frango-contaminado-com-arsenico-olestra-oleo-vegetal-bromado-bvo-hormonio-sintetico-rbst-bromato-de-potassio-azodicarbonamida-conservates-bha-bht.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/62-alimentos/2865-dez-aditivos-perigosos-proibidos-exterior-salmao-aquicultura-ractopamina-corantes-artificiais-frango-contaminado-com-arsenico-olestra-oleo-vegetal-bromado-bvo-hormonio-sintetico-rbst-bromato-de-potassio-azodicarbonamida-conservates-bha-bht.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/62-alimentos/2865-dez-aditivos-perigosos-proibidos-exterior-salmao-aquicultura-ractopamina-corantes-artificiais-frango-contaminado-com-arsenico-olestra-oleo-vegetal-bromado-bvo-hormonio-sintetico-rbst-bromato-de-potassio-azodicarbonamida-conservates-bha-bht.html
https://youtu.be/zz-MLDQdRx4
https://youtu.be/xT2LxeAuVSc
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b) Você acha que também pode haver algum impacto ambiental no 

processo de fabricação desses alimentos que você analisou na 

escola? A2 

10.3. Com base em sua pesquisa, todos os conservantes são prejudiciais à saúde? 

Justifique. C1.2 e P1.2 

10.4. Imagine que Francisco, conversou com você e lhe pediu ajuda para tomar 

uma decisão sobre quais mudanças eles podem fazer para tornar suas refeições 

mais saudáveis. Quais conselhos você daria para a família? Justifique pensando 

em como essa escolha poderia influenciar nos resultados de novos exames que 

serão feitos por Francisco (utilize as informações que discutimos até agora). 

11. Junte-se aos seus colegas e discutam quais atitudes vocês poderiam tomar para 

conscientizar sua família sobre a importância da redução do consumo de 

conservantes. A1 e A4 

12. Quais atitudes você acha que a escola e/ou a secretaria de educação da cidade 

poderiam ter para eliminar o uso de certos conservantes na merenda? Elabore ou 

utilize meios para tornar suas ideias acessíveis para esse público. A1 e A4 

Objetivos de aprendizagem: ao final das questões, os alunos devem ser capazes de: 

● Conceituais  

C1: Compreender as propriedades de alguns compostos orgânicos 

C1.2: Compreender o que são conservantes 

C2: Compreender os possíveis malefícios que a ingestão de conservantes pode causar à 

sua saúde 

C3: Compreender os conceitos antropocentrismo, biocentrismo e ecocentrismo 

C4: Compreender as regras sobre as formas de rotulagem dos alimentos embutidos 

● Procedimentais:  

P1: Identificar as estruturas dos conservantes 

P1.2: Classificar o que são e quais os tipos de conservantes 
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P2: Desenvolver habilidades de escolha entre os tipos de conservantes e argumentar sobre 

elas 

P3: Desenvolver sua capacidade de raciocínio  lógico e argumentação 

● Atitudinais:  

A1: Refletir criticamente sobre a diminuição do consumo de alimentos que contenham 

conservantes sintéticos. 

A2: Avaliar criticamente o processo de produção desses alimentos do ponto de vista da 

ética 

A3: Avaliar criticamente a estruturação do código dos aditivos alimentares do ponto de 

vista da legislação 

A4: Planejar e executar uma ação sociopolítica 

Proposta de meios para aplicação e discussão da QSC pelo elaborador/professor: 

A sequência pode ser aplicada em um conjunto de aproximadamente seis aulas de 

50 minutos cada uma, caso o professor queira estender a discussão, será necessária a 

disponibilização de mais aulas. Essa sequência deve ser trabalhada em um contexto onde 

o professor tenha iniciado o assunto “hidrocarbonetos” e já tenha discutido com os alunos 

sobre algumas funções orgânicas. Dentre os métodos utilizados para a aplicação da 

sequência enfatizamos a importância da argumentação entre os alunos e o professor, para 

que os mesmo debatam sobre as respectivas respostas. Caso o professor queira extrapolar 

ainda mais, ele pode optar por utilizar também métodos de modelagem, onde poderá ser 

trabalhada a interação das moléculas dos conservantes no organismo humano e assim, 

promover uma melhor dinâmica em sala de aula.  

Deve-se levar também em consideração que poderiam ser encontradas diferentes 

situações durante as aulas, como por exemplo, a presença de alunos vegetarianos na 

turma. Nestes casos, o professor deve tentar aprofundar ao máximo, assuntos como os 

malefícios e benefícios (não só para a saúde humana) da ingestão de carne e fazê-los 

refletirem se é realmente necessário a inserção de carne na dieta.  
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