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RESUMO 

Vemos a sala de aula como um espaço multicultural em que estão presentes variadas formas de viver e 

de ver o mundo. Sob este ponto de vista seus agentes - professores e alunos - podem apresentar 

culturas e visões de mundo distintas que podem ser compatíveis e complementares ou completamente 

distintas entre si dificultando ou até mesmo impossibilitando o diálogo e assim a aprendizagem. No 

século 20, a partir dos anos 90, é construído em torno do conhecimento científico um status de 

superioridade epistemológica em relação aos demais conhecimentos. Nesta mesma época 

pesquisadores e educadores passam a questionar a depreciação do saber popular e o cientificismo 

imperante. Diversos debates que daí surgem traduzem maneiras diferentes de alcançar um objetivo 

comum de tornar o ensino de ciências culturalmente mais sensível. É neste sentido que apresentamos a 

proposta deste trabalho: desenvolver de forma compartilhada uma sequência didática (SD) sobre 

questões sociocientíficas suscitadas pelo Estatuto do Embrião - projeto de lei que envolve o encontro 

de diversos conhecimentos e saberes e propicia a simulação de processos decisórios. A ênfase desse 

trabalho encontra-se na explicitação e no mapeamento dos processos de elaboração e de adequação da 

SD que foi desenvolvida sob a inspiração da cartografia de controvérsias (CdC). O intuito principal é o 

desenvolvimento de metodologias que incentivem que as salas de aula se abram para o trabalho com 

as controvérsias que nos cercam cotidianamente. Os aportes teórico-metodológicos da Teoria Ator-

Rede nos permitem mapear as complexas relações entre os polos da ciência e da sociedade, portanto 

utilizamo-nos destes tanto para a elaboração da SD quanto para a análise dos dados desta pesquisa. A 

SD enquanto um objeto sociotécnico possibilitou o surgimento e a união de diversas redes que antes 

não se conectavam. Calculamos podermos contribuir no que diz respeito ao apontamento de um 

caminho para o trabalho de temas controversos por meio de sequências didáticas e também por meio 

do método de análise de dados que desenvolvemos à partir da TAR para a identificação dos atores 

humanos e não humanos participantes da rede sociomaterial propiciada pela SD. Tal método nos 

propiciou compreender o que emergiu ou foi mobilizado em termos de competências, conhecimentos, 

saberes e aprendizados profissionais pelos envolvidos no processo. Interessamo-nos por uma educação 

científica que permita aos cidadãos apropriarem-se de conhecimentos e habilidades necessários ao 

questionamento do raciocínio técnico de cientistas e governantes e que propicie o desenvolvimento de 

uma postura mais ativa em momentos em que se exige tomada de decisões sobre riscos e incertezas 

produzidos pela ciência e pela técnica. Na atualidade percebemos o pouco esforço no que tange a 

equipar cidadãos com novas ferramentas para compreensão de questões controversas de forma 

ajustada à situação presente. Sob este aspecto acreditamos e defendemos que a Teoria Ator-Rede e a 

cartografia de controvérsias sejam potenciais instrumentos na tentativa de representar - de forma 

sensível e compreensível - os debates em torno de questões de interesse público. 

 

Palavras-chave: Teoria Ator-Rede. Cartografia de Controvérsias. Estatuto do Embrião. 

Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade. Questões sociocientíficas. Sequência Didática. 
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ABSTRACT 

We see the classroom as a multicultural space in which there are varied ways of living and seeing the 

world. From this standpoint, its agents - teachers and students - can present distinct cultures and 

worldviews that may be compatible and complementary or completely different from each other, 

making it difficult or even impossible to dialogue and thus learning. In the 20th century, from the 

1990s, a status of epistemological superiority was built around scientific knowledge regarding other 

fields of knowledge. At the same time researchers and educators began to question the depreciation of 

popular knowledge and prevailing scientism. Many emerging debates translate different ways of 

achieving a common goal of making science education culturally more sensitive. It is in this sense that 

we present the proposal of this work: to develop in a shared way a didactic sequence (DS) on socio-

scientific questions raised by the Embryo Statute - a bill that involves the meeting of several kinds of 

knowledge and allows the simulation of decision processes. The emphasis of this work is on the 

explanation and mapping of the processes of elaboration and adequacy of DS that was developed 

under the inspiration of cartography of controversies (CofC). The main purpose is to develop 

methodologies that encourage classrooms to open themselves up to work with the controversies that 

surround us daily. The theoretical-methodological contributions of the Actor-Network Theory allow us 

to map the complex relations between the poles of science and society, so we use them both for the 

elaboration of DS and for the analysis of the data of this research. DS as a sociotechnical object 

allowed the emergence and union of several networks that were not connected before. We estimate 

that we can contribute with regard to pointing out a path to work on controversial topics through 

didactic sequences and also through the data analysis method we developed from ANT to identify the 

human and nonhuman actors participating in sociomaterial network provided by DS. This method 

allowed us to understand what emerged or was mobilized in terms of skills, knowledge, knowledge 

and professional learning by those involved in the process. We are interested in a scientific education 

that enables citizens to appropriate the knowledge and skills necessary to question the technical 

reasoning of scientists and government officials and to foster the development of a more active 

attitude at a time when risk and uncertainties are produced by science and technology. Nowadays we 

notice the little effort in equipping citizens with new tools to understand controversial issues in a way 

that is adjusted to the present situation. In this matter we believe and defend that the actor-network 

theory and the cartography of controversies are potential instruments in an attempt to represent - in a 

sensitive and understandable way - the debates around issues of public interest. 

 

Keywords: Actor-Network Theory. Controversy Mapping. Embryo Statute. Science-

Technology-Society Movement. Socio-Scientific Issues. Didactic Sequence. 
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APRESENTAÇÃO – SOBRE QUEM ESCREVE E DE ONDE ESCREVE 

 

Por mais de vinte anos, vivi em um mundo paralelo criado por líderes de uma 

comunidade religiosa fundamentalista. Passei parte considerável de minha infância e toda a 

adolescência vivendo de forma – relativamente - isolada do mundo. Em maio de 2009, 

desliguei-me deste grupo e desde então tenho conhecido e me apresentado a um mundo novo 

e rico em suas infinitas possibilidades. 

No ano de 2009, graduei-me em Ciências Biológicas (licenciatura e bacharelado) pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Durante a graduação foi-me permitido 

transitar de maneira bem restrita entre os ―dois mundos‖. Em algumas situações de ensino de 

assuntos e teorias científicas que se posicionavam contra ―minhas‖ convicções, observei 

minha aprendizagem ser limitada e cerceada pelos princípios e condutas religiosas que me 

eram impostas. Aprender tais assuntos era um desafio ao qual, muitas vezes, eu não me 

submetia. Essa resistência seria consequência de um discurso científico fundamentalista? 

Seria devido à rígida formação religiosa à qual fui submetida? Ou seria um encontro dessas 

duas situações? Bem, a certeza que tenho é que a resistência ocasionou lacunas em minha 

formação.  

Após graduar-me e já vivendo do lado de fora da caverna
1
 observei situações 

parecidas com a minha durante aulas nas quais lecionei assuntos como evolução, origem da 

vida, sexualidade, meio ambiente e outros. Tanto professores quanto estudantes que passaram 

por meu caminho relataram-me – de alguma forma - certos conflitos em relação à ciência e 

outras formas de se ver o mundo. É notória - aos meus olhos – a necessidade de promoção de 

diálogos e discussões envolvendo ciência e outras vertentes - questões filosóficas, éticas, 

políticas e, sobretudo, religiosas - que modelam a sociedade. 

Lecionei durante sete anos. Atualmente, trabalho na área técnica administrativa do 

Instituto Federal Sul de Minas – campus Machado, mas não recuso as oportunidades de 

ensino que encontro ao longo da caminhada. Leciono matérias específicas em cursos técnicos 

à distância e já lecionei, também, algumas disciplinas em cursos de graduação, muito embora 

minha paixão seja a Educação Básica. 

Em 2012, concluí a especialização em Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) - 

ofertada pelo Centro de Ensino de Ciências e Matemática de Minas Gerais (CECIMIG) da 

                                                           
1
 Este termo faz alusão a narrativa de Platão “Alegoria da Caverna” ou “Mito da Caverna” parte constituinte da 

famosa obra “A República”. Abordaremos, novamente, em parágrafos seguintes. 
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Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG). Este curso 

foi fundamental para minha formação, pois, além de aprimorar meu currículo, ampliou minha 

capacidade de enxergar o ensino, a aprendizagem e a vida despertando-me ainda mais a voltar 

meus olhos para questionamentos envolvendo a tríade: formação religiosa, ensino e 

aprendizagem das ciências e a formação de cidadãos.  

Após a conclusão do curso de especialização, tomei conhecimento do Mestrado 

Profissional de Ensino de Ciências (MPEC) ofertado pela Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) e participei da seleção para a turma do ano de 2015. A notícia da minha aprovação no 

processo seletivo e a aceitação de minha orientação por parte do professor Fábio Silva trouxe-

me alento por saber que na academia há espaço e pessoas que se interessam pela 

complexidade e importância social do assunto em questão.  

É fato que ainda nos dias atuais, de forma, às vezes silenciosa, o fundamentalismo 

(qualquer que seja a ideologia que o sustente) continua afetando psicologicamente as pessoas 

- anulando suas individualidades e seu potencial de racionalidade e ação.  

Faço uma alusão à ―Alegoria da Caverna‖ do filósofo Platão em sua famosa obra A 

República. Esta parábola é um bom exemplo na tentativa de se explicar a situação de pessoas 

cujas mentes são enclausuradas por convicções cerceadas por ideologias fundamentalistas: 

imagine uma caverna onde seres humanos estão aprisionados permanecendo de costas para a 

abertura luminosa, e de frente para a parede escura do fundo do local. A luz que entra na 

caverna projeta, na parede do fundo, imagens destorcidas dos seres e objetos que compõem a 

realidade. Acostumados a ver somente estas projeções os aprisionados assumem a ilusão do 

que veem (as sombras do real) como se fosse a verdadeira realidade.  

Um ex-prisioneiro que consegue se libertar da caverna descobre que passou a vida 

inteira julgando o mundo que o cerca por meio, apenas, de sombras e ilusões que lhe foram 

apresentadas. Entretanto leva um tempo para essa descoberta, pois precisa encarar a realidade 

lentamente a fim de se acostumar com a luz que lhe ofusca os olhos e entender os detalhes das 

coisas, outrora imperceptíveis.  

A libertação é processual e, estando neste processo, apresento aos leitores esta 

investigação que se sustenta no interesse dos pesquisadores em ―incidir luz em cavernas‖ por 

meio da criação de oportunidades reais para o diálogo sobre assuntos controversos. Nosso 

interesse é oportunizar espaços formativos para que professores sejam preparados para formar 

cidadãos aptos às decisões que nos cabem na atual sociedade científica e tecnológica. 
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Importante destacar que esse trabalho se associa a um projeto maior do CNPQ - ―O 

trabalho colaborativo e a construção de sequências didáticas para o ensino de ciências: um 

processo de formação de professores‖ - que consiste na busca de se ampliar e sofisticar 

aportes teóricos e metodológicos para o desenvolvimento de pesquisas que investigam as 

interações entre professores experientes e licenciandos na construção de sequências didáticas 

para a educação básica. Nossa proposta relacionada ao projeto do CNPq consiste em 

desenvolver, de forma compartilhada, uma sequência didática sobre um tema controverso, no 

caso o ―Estatuto do Embrião‖, adequá-la a um público alvo específico, aplicá-la e analisar 

estes três processos tendo em vista a formação de professores. 

Um dos pressuposto que consideramos na construção dessa pesquisa é que a ciência é 

apenas uma das formas de entender e se relacionar com o mundo. Sob esta perspectiva, 

ansiamos em contribuir para um ensino de ciências que respeite a formação e a identidade 

cultural dos participantes, e que - para tanto - promova o espaço reflexivo necessário à 

aprendizagem de teorias e conceitos que possam ser conflitantes com outras maneiras de se 

ver o mundo. Sob esta perspectiva esperamos que este trabalho e a sequência didática 

desenvolvida possam se constituir, respectivamente, como um ponto de passagem
2
 e como um 

produto diferenciado para a formação de professores. 

O trabalho está dividido em cinco capítulos que se organizam da seguinte forma: no 

primeiro nos dedicamos a introduzir e a delinear nossa proposta no sentido de justifica-la e 

caracterizar o Estatuto do Embrião como a ―caixa cinza‖ na qual baseamos a sequência 

didática. O segundo capítulo traz revisões bibliográficas sobre: a abordagem CTS; Questões 

Sociocientíficas e formação de professores; e Bioética. Estes assuntos ao mesmo tempo em 

que contextualizam nossos interesses de pesquisa nos servem de fundamentação teórica para o 

processo de elaboração da SD. Os pressupostos teóricos e analíticos são abordados no terceiro 

capítulo. No quarto capítulo nos dedicamos a abordar o caminho metodológico desta 

pesquisa. No quinto capítulo apresentamos os resultados e as análises e discussões que 

tecemos. 

                                                           
2
 Latour (2000) descreve como “pontos de passagem obrigatórios” aqueles caminhos indispensáveis ou 

exclusivos que precisam ser percorridos pelos cientistas para a constituição do fato científico.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo se divide em duas seções. Na primeira seção nos dedicamos a introduzir 

nossa proposta bem como suas justificativas e objetivos. Na segunda nos dispusemos a 

caracterizar o ―Estatuto do Embrião‖ como a ―caixa cinza‖
3
 que escolhemos como tema 

norteador da nossa sequência didática. 

 

1.1 Delineando a proposta  

 

A sala de aula pode ser vista como um espaço multicultural em que estão presentes 

várias formas de ver o mundo e de viver (SEPULVEDA; EL-HANI; 2004). Portanto, o local 

onde, privilegiadamente, ocorre a formação de conceitos é permeado por discursos, histórias e 

trajetórias diversas de vida que se cruzam e assim demandam entendimento, uma vez que se 

pretende educar cidadãos de forma ética e responsável. Diante de tal contexto, a educação 

científica deve suscitar uma visão de ciência como uma das formas de compreender o mundo 

e assim contribuir para a apropriação de uma alfabetização multidimensional que promova o 

desenvolvimento crítico (SESSA, 2009). Entretanto os agentes da sala de aula - professores e 

alunos - podem apresentar culturas e visões de mundo distintas que podem ser compatíveis e 

complementares ou completamente distintas entre si dificultando ou até mesmo 

impossibilitando o diálogo e assim a aprendizagem. Como exemplo citamos as complexas 

relações entre formação religiosa e formação científica. 

Sepulveda e El-Hani (2004) ao citar Cobern (1991), por exemplo, afirmam que 

pessoas de formação religiosa podem desenvolver uma visão de mundo compatível com a 

ciência. Já Mahner e Bunge (1996) asseveram que a educação religiosa precoce pode 

constituir-se num obstáculo para a educação científica, chegando mesmo a inviabilizá-la.  

Como se vê, até mesmo os posicionamentos referentes à relação entre ciência e 

religião não são consensuais. A literatura categoriza de diferentes formas tal relação e Reiss 

(2009) afirma que a organização categórica mais conhecida é a de Barbour (1990) que 

identificou quatro grupos principais: conflito, independência, diálogo e integração.  

A categoria conflito afirma a existência de sérios embates entre a ciência dos dias 

atuais e as crenças religiosas. De acordo com Barbour (1990) tanto ciência quanto religião 

buscam conhecimentos sólidos a partir de fontes distintas: a ciência por meio de dados lógicos 

                                                           
3
 Este termo será abordado em parágrafos posteriores. 
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e racionais e a religião mediante as escrituras sagradas. Para a ciência o método científico é o 

único caminho confiável para se chegar ao conhecimento e matéria e energia são, em 

conjunto, a realidade fundamental do universo. Esses dois pilares - que constituem a base para 

uma compreensão mitificada da ciência - de acordo com Barbour (1990), colocam o 

materialismo científico do lado oposto ao da teologia no embate Ciência X Religião. A 

categoria independência de acordo com Barbour (1990) se estabelece quando há a tentativa de 

se evitar os conflitos entre ciência e religião. Os que se posicionam dessa maneira afirmam 

que essas duas visões de mundo são independentes e autônomas e uma não deveria interferir 

nos assuntos da outra. Já a categoria diálogo esboça interações indiretas entre ciência e 

religião. Na visão de Reiss (2009) o diálogo surge a partir do fato do desenvolvimento 

científico não necessitar de crenças religiosas, entretanto os avanços científicos ajudam a 

religião a encontrar respostas. A última categoria da classificação de Barbour é a integração. 

Essa posição pode ser exemplificada pelo design inteligente que atribui o surgimento da 

natureza a ação de um Criador e não ao acaso. Segundo Barbour (2009) o design inteligente é 

evidente na afirmação de muitos protestantes que declaram perceber a sabedoria divina em 

estruturas específicas dos organismos, nas propriedades da matéria e nas leis da natureza. 

Sepulveda e El-Hani (2004), também na tentativa de organizar e definir as relações 

entre educação científica e educação religiosa, afirmam a existência de três posicionamentos: 

incompatibilidade; independência e complementação (pois respondem a necessidades 

humanas distintas) e a possibilidade de criação de um campo interdisciplinar da união das 

duas culturas visando fornecer uma visão mais integrada.  

Em obras de Latour (2004) ciência e religião são compreendidas como espaços que 

têm modos específicos de produção e circulação da verdade. Nessa perspectiva o 

desentendimento entre ambas pode ser entendido como um profundo mal entendido 

(COUTINHO e SILVA, 2013). Ainda de acordo com Latour (2004) ciência e religião são 

tradições legítimas e não se deveriam abolir ou fortalecer fronteiras entre elas e sim rearranjar, 

respeitando e fortalecendo os pontos fortes de ambas. 

Mas que assuntos podem suscitar conflitos entre ciência e religião? E como tais 

conflitos se estabelecem? Tomemos como exemplo o surgimento da diversidade da vida. Para 

estudantes que professam fé em um Deus criador e providencial a teoria da evolução é uma 

forte ameaça. Entretanto, para a maior parte da comunidade científica, o pensamento 

evolutivo é considerado o eixo central e unificador das ciências biológicas (DOBZHANSKY, 

1973; MEYER; EL-HANI, 2001). A cientificidade do evolucionismo é justificada pelo fato 
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de a teoria da evolução explicar um grande número de evidências de forma mais consistente 

do que as ideias de criação divina (criacionismo). Assim, evolucionistas defendem a 

prioridade do ensino de evolução uma vez que os seus conteúdos são elementos 

indispensáveis para a compreensão apropriada da grande maioria dos conceitos e dos modelos 

explicativos destas ciências (MEYER; EL-HANI 2001).  

Ainda com o intuito de exemplificar o embate entre ciência e religião citamos a 

experiência de Sepulveda e El-Hani (2004) que analisaram como educação religiosa e 

educação científica se relacionam durante a trajetória de formação de alunos protestantes do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Os dados da pesquisa apontam que tais alunos reagem de diferentes maneiras ao discurso 

científico. Na amostra investigada foram delimitados dois grupos um deles apresentando 

recusa total e sistemática deste discurso e o outro apreendendo-o por meio de uma síntese 

entre o conhecimento científico e sua visão de mundo teísta.  

Até aqui nos concentramos em tecer nossa argumentação em torno do que motivou a 

escrita deste trabalho: a relação ciência e religião no ensino e aprendizagem de ciências. 

Entretanto somos cientes de outros pertencimentos que precisam ser considerados em 

processos educativos tais como questões de gênero, etnia e cultura. Cordeiro (2013) aponta os 

ideais de masculinidade e feminilidade que por séculos apontaram a esfera doméstica como 

espaço feminino limitando o acesso das mulheres à educação e, por conseguinte, à ciência. Já 

em relação às questões étnicas, Arruda e colaboradores (2016) relatam que o ensino acrítico 

de Ciências propicia a manutenção do racismo no ambiente escolar, devido à propaganda 

racista sutil, que, além de ser vista como neutra é difícil de ser detectada.  

Em relação ao pertencimento cultural El-Hani e Sepulveda (2011) identificam e 

denunciam o estabelecimento de um desprezo pela cultura popular e pelo conhecimento 

tradicional e em contrapartida a atribuição de superioridade epistemológica ao conhecimento 

científico. Historicamente, a ciência ocidental moderna sempre foi referência para a seleção 

de conteúdos a serem ensinados nas disciplinas escolares referentes às Ciências Naturais. 

Assim, a ciência caracteriza-se como um ―sistema de conhecimento cuja origem e 

desenvolvimento histórico esteve intimamente relacionado à cultura europeia‖ (EL-HANI; 

SEPÚLVEDA, 2011, p. 162). Dessa maneira pode-se dizer que os colonizadores europeus 

alteraram as culturas por onde passaram por meio de inovações científicas e tecnológicas que 

suplantaram outras formas de conhecimento vinculadas à cultura de diferentes povos. 
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Por volta do ano de 1994 surge um debate entre universalistas epistemológicos e 

multiculturalistas em que os primeiros defendiam a posição de que a ciência tem caráter 

universal e não pode ser ensinada em termos multiculturais e os segundos consideram a 

posição universalista e a política de exclusão que ela fundamenta.  

Em suma, a proposta da educação científica multicultural preocupa-se em não 

violentar as crenças de estudantes que não compartilham da visão de mundo e da estrutura 

conceitual das ciências sendo sensível ao contexto cultural dos alunos. Já os universalistas 

epistemológicos consideram que defender uma educação científica multicultural seria 

violentar a universalidade do conhecimento científico (EL-HANI; SEPULVEDA, 2011).  

Surge, mais tarde, uma posição intermediária neste debate: os pluralistas 

epistemológicos. Estes se posicionam contra a ideia de que todas as formas de conhecimento 

poderiam ser consideradas modalidades de ciência, e preferem atribuir o termo ―ciência‖ ao 

modo de conhecer característico das sociedades ocidentais modernas. Os pluralistas 

epistemológicos defendem a pertinência e a utilidade da demarcação de formas de 

conhecimento diferentes, construídas em condições socioculturais distintas (EL-HANI; 

SEPULVEDA, 2011). Eles defendem, ainda, o reconhecimento da variedade de modos de 

conhecer a natureza e das diferenças e dos desacordos que essas apresentam no que diz 

respeito ao que consideram como ―verdade‖ (EL-HANI; SEPULVEDA, 2011). 

Acreditamos que estes debates suscitados pelos multiculturalistas e pelos pluralistas 

epistemológicos traduzem maneiras diferentes de alcançar o objetivo comum de tornar o 

ensino de ciências culturalmente mais sensível. A preocupação de não constranger estudantes 

que não compartilham da visão de mundo e da estrutura conceitual das ciências precisa ter 

lugar nos currículos de formação de professores. Para tanto, faz-se urgente o diálogo sobre 

propostas que capacitem professores a auxiliar seus alunos na negociação e transposição de 

fronteiras culturais com vistas à promoção de uma educação científica que oportunize a 

aprendizagem de teorias e conceitos científicos ao mesmo tempo em que respeite as 

diversidades de identidades. 

No contexto deste trabalho e na tentativa de desenvolver metodologias de ensino que 

não desrespeitem as identidades religiosas e culturais dos envolvidos lançamos mão da 

abordagem de ensino Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) que surge como uma 

possibilidade de favorecer reflexões e metodologias na tentativa de lidar com as tensões 

científicas e culturais em sala de aula. Segundo Santos (2007) o ensino por meio de temas que 
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envolvem simultaneamente ciência, tecnologia e sociedade propõe um enfoque de 

contextualização do ensino de ciências em uma perspectiva crítica.  

Acreditamos que, tão importante quanto a formação de conceitos, seja a capacidade de 

contextualizá-los e assim promover condições de decisão frente a situações que os envolvam 

na vida real. Nesta perspectiva temos especial interesse no objetivo central da abordagem 

CTS em relação à educação básica que é - além de educar científica e tecnologicamente os 

cidadãos - promover a construção de conhecimentos, habilidades e valores necessários para 

tomada de decisões (SANTOS, 2007).  

Amparados nas indicações e contribuições de uma abordagem CTS escolhemos o 

―Estatuto do Embrião4‖ para nortear a elaboração da sequência didática – SD - que propomos. 

A Teoria Ator-Rede (TAR) também foi escolhida para balizar-nos neste trabalho - 

suportando-nos tanto como aporte teórico quanto como referencial analítico dos dados desta 

pesquisa. 

A escolha da TAR se deu por ser esta uma teoria que critica a tendência moderna de 

purificação dos elementos.  As pesquisas de Bruno Latour - um dos proponentes da teoria - 

têm permitido discutir criticamente diversos fenômenos sociais, ambientais, científicos e 

tecnológicos de forma holística e sem fronteiras desmistificando o atual discurso que tenta 

esconder a hibridização5 constante nos diferentes elementos da realidade (COUTINHO, 

MATOS e SILVA, 2014).  

Latour critica os modernos por acreditarem em categorias ontológicas puras e afirma 

que a ciência - ou qualquer outra atividade humana - não existe de forma isolada do resto da 

sociedade (COUTINHO; MATOS e SILVA, 2014). Sob esta visão, são as hibridações 

presentes nos objetos - e em qualquer setorização humana e não-humana6 - é que dão forma 

ao social. Desde sua incursão em um laboratório de pesquisa neurobiológica na década de 70 

Latour se dedica a problematizar a dicotomia entre sujeito e objeto, a separação entre natureza 

e cultura, e, também, a relação de domínio dos seres humanos sobre as coisas do mundo 

(FREIRE, 2006). 

Em sua obra ―Jamais fomos modernos‖ Latour (1994) utiliza a leitura de um jornal 

francês da atualidade como um exemplo da crescente proliferação de híbridos na 

modernidade: os artigos misturavam questões políticas a reações químicas, o governo ao vírus 

da AIDS e isso em seções distintas como Ciências, Política, Economia e Generalidades. Para 

                                                           
4
 O “Estatuto do Embrião” será discutido no capítulo II. 

5
 Este termo será abordado em parágrafos seguintes. 

6
 De acordo com Melo (2011) não-humanos são tudo que, não sendo humano, joga a favor da construção da 

nossa humanidade. 
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Latour, seções do jornal tentavam dividir os temas em compartimentos específicos, na 

tentativa de não misturar os assuntos, porém multiplicavam-se os artigos que abordavam 

diversas temáticas impossibilitando a classificação dos mesmos como puramente científicos, 

puramente políticos ou puramente econômicos. Eram textos híbridos. 

Latour (1994) contesta o dualismo da Ciência Moderna e defende que natureza e 

sociedade devem ser explicadas a partir de um quadro comum de interpretação. Ele ultrapassa 

a separação entre humanos e não-humanos ao defender que se dê igualdade de tratamento 

para a produção tanto dos primeiros quanto dos segundos – é o ―Princípio da Simetria 

Generalizada‖ que consiste em manter elementos humanos e não-humanos sob o mesmo 

arcabouço de análise evitando a compartimentalização da visão do todo (MELO, 2011). Tal 

princípio refere-se à postura do observador que deve atentar-se para todos os elementos em 

sua pesquisa não afirmando igualdade entre eles, mas preservando a característica 

heterogênea e provisória entre os elementos da rede (FREIRE, 2006). Esta possibilidade vai à 

contramão da categorização entre o natural e o social proposta e empregada na atualidade. 

Para Latour uma ciência não se universaliza, entretanto sua rede se estende e se 

estabiliza podendo transformar fatos científicos em ―caixas-pretas‖, indubitáveis, assépticos e 

destituídos de história (LATOUR, 2000). O interesse da TAR assenta-se na abertura de tais 

―caixas-pretas‖, reconstituindo a trajetória de sua construção a fim de revelar os processos de 

negociação, os interesses envolvidos e as controvérsias e decisões produzidas nesta 

construção (LATOUR, 2000). 

Baseados nestas colocações vimos no ―Estatuto do Embrião‖ - um projeto de lei 

polêmico por suas controvérsias – um elemento da realidade atual composto por questões 

científicas, políticas, éticas, jurídicas dentre outras. Assim, sob o ponto de vista latouriano, 

caracterizamos este projeto de lei enquanto um híbrido que – para ser compreendido (e 

futuramente decidido) – precisa ser analisado sob as visões dos variados actantes7 que o 

performam
8
. 

Por esbarrar em algumas questões éticas, epistemológicas e ontológicas e não fazer 

diferença em espécie entre pessoas e objetos a TAR é considerada uma teoria analiticamente 

radical, incomodando o humanismo ético e epistemológico ao negar que pessoas sejam 

necessariamente especiais (LAW 1992). Entretanto consideramos questão analítica - e não 

                                                           
7
 Considera-se como actante tudo que tem ação, no caso: humanos e não-humanos. 

8
 Uma reunião de elementos humanos e não-humanos que mantidos juntas e ligadas por meio de processos de 

translação, performam uma determinada ação. 
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ética - afirmar que inexiste diferença fundamental entre pessoas e objetos, o que não significa 

dizer que pessoas devem ser tratadas como máquinas e ter seus direitos, deveres e 

responsabilidades negados. Ressaltamos, assim, o encontro entre a TAR e o embrião - objeto 

que escolhemos como tema para nossa SD. O embrião é humano ou não? É sujeito ou objeto? 

Acreditamos que este seja um exemplo emblemático do híbrido que a TAR defende - este fato 

justifica a pertinência da TAR como nossa escolha teórico-metodológica. 

Diversas são as polêmicas suscitadas pelo ―Estatuto do ―Embrião‖ e julgamos que, 

para uma compreensão integral das controvérsias que o cercam seria necessária a elaboração 

de uma sequência extensa de atividades em torno dele. Cientes desta impossibilidade - devido 

ao reduzido número de aulas de biologia e à extensão de conteúdos propostos no currículo - 

nos dispusemos à escolha de algumas questões sociocientíficas9 levantadas pelo documento.  

As questões sociocientíficas escolhidas como base da sequência didática giram em 

torno da atribuição - pelo projeto de lei - dos conceitos de vida e de pessoa ao embrião, 

inclusive ao embrião produzido em laboratório.  

Amparados, ainda, na Teoria Ator-Rede apresentamos o embrião ―in vitro‖ como um 

híbrido – um misto de natureza, ciência e tecnologia - que rompe as fronteiras tradicionais e 

dissolve a identidade das formas de vida colocando em xeque o pensamento essencialista 

predominante na biologia (MAYR, 2005). Novamente justificamos nossa escolha pela TAR 

por nos possibilitar discutir os estatutos de vida e pessoa – inerentes a sujeitos, sendo 

atribuídos ao híbrido sujeito-objeto (entidade) embrião in vitro. 

Sob este olhar o embrião in vitro é considerado uma entidade10 que, além de criar 

novas oportunidades clínicas e comerciais traz à tona, também, riscos e incertezas que 

demandam novas formas de governança e de tomadas de decisões éticas e políticas. Baseados 

nisto acreditamos na importância de se travar diálogos no ambiente escolar para que os 

cidadãos em formação possam se despertar para questões políticas e econômicas que 

sustentam o desenvolvimento científico. 

Neste ponto nos indagamos: as formas tradicionalmente estabelecidas de se ver o 

mundo interferem na tomada de decisão relativa a uma questão sociocientífica? Como se dá 

esta interferência? Quais as estratégias utilizadas por professores para abordar conteúdos 

científicos conflitantes com outras formas de se ver o mundo? Quais as estratégias utilizadas 

pelos estudantes frente a abordagens de conteúdos quando estes vão contra suas visões de 

                                                           
9
 Este tema será abordado no capítulo II. 

10
 Numa perspectiva latouriana entidade é considerado tudo o que existe ou pode existir, produzindo ou sofrendo 

efeitos pela ação de outras entidades - elementos humanos e não-humanos (LATOUR, 2002). 
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mundo? Estas perguntas balizaram o processo de elaboração da SD que será apresentada no 

capítulo IV.  

Inicialmente nossas intenções se voltavam aos efeitos da sequência didática do 

desenvolvimento da argumentação dos alunos. Entretanto no decorrer deste mestrado surgiu a 

oportunidade de associarmos nossa pesquisa a um projeto do CNPQ que consiste na busca 

pela ampliação e sofisticação de aportes teóricos e metodológicos para o desenvolvimento de 

pesquisas que investigam as interações entre professores experientes e licenciandos na 

construção de sequências didáticas para a educação básica.  

À partir desta associação nosso olhar se volta, também, ao processo de elaboração e 

adequação da SD tendo em vista a formação de professores. Assim esta pesquisa tem como 

objetivo geral: ―Mapear os processos de elaboração e adaptação de uma sequência didática 

que pretende desenvolver a tomada de decisões com base na discussão de questões 

sociocientíficas suscitadas pelo ―Estatuto do Embrião―. 

Para tanto, temos como objetivos específicos: a) Desenvolver a sequência didática de 

forma compartilhada a partir do trabalho com sujeitos que tem diferentes níveis de formação e 

experiência educacional; b) Adequar a SD de acordo com um público alvo específico; c) 

Identificar os actantes que performam e são performados durante os processos de elaboração e 

adequação da SD; d) compreender a dinâmica (agência)11 dos actantes nos processos de 

elaboração e adequação da SD; e) Extrair - a partir da análise das translações do professor 

com os outros elementos da rede sociomaterial - consequências para as pesquisas sobre as 

práticas docentes e a formação de professores. 

Acreditamos no potencial da Teoria Ator-Rede no que diz respeito à visualização e 

compreensão das translações que podem vir a ser realizadas em cada momento proposto por 

esta pesquisa. Talvez essas translações subsidiem a elucidação de como se dão os processos 

de ensino e aprendizagem a partir de actantes que podem surgir no decorrer das etapas deste 

trabalho. 

 

1.2 Estatuto do Embrião – definindo e contextualizando nossa “caixa-cinza” 

 

Conforme relatado anteriormente nosso objeto de pesquisa é a sequência didática que 

será apresentada e terá seus processos de elaboração e adequação mapeados em seções 

                                                           
11

 Agência, aquilo que sofre ou exerce uma ação. 
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posteriores. No entanto, optamos por elaborar este tópico visando traçar a controvérsia 

relativa ao estatuto do embrião para justificar nossa escolha pelo tema e também facilitar aos 

leitores o entendimento desta temática controversa. 

A ciência é entendida como uma forma de conhecimento basilar na cosmologia 

naturalista e dualista ocidental ocupando um lugar privilegiado na contemporaneidade 

(DECOLA, 2005). Seria como uma marca que diferencia a modernidade ocidental das demais 

sociedades e culturas não-ocidentais: enquanto os ocidentais modernos acessam a realidade 

por meio do conhecimento científico, os demais povos se atém a uma representação – tida 

pelos modernos como - deformada e simbólica da natureza confundindo e sobrepondo o 

natural e o social (LATOUR, 1994). 

Sob esta ótica, a ciência moderna seria como uma forma de conhecimento diferente e 

totalmente oposta a outras formas de conhecimento como religião e magia, próprias de 

sociedades ―primitivas‖ ou tradicionais. Assim tal ciência se configuraria como numa esfera 

autônoma e distinta, essencial para o progresso e o avanço material do mundo ocidental, um 

conhecimento objetivo e neutro, fundado na razão e não contaminado por preconceitos 

ideológicos e crenças subjetivas (RANQUETAT, 2011). 

Entretanto, conforme veremos em seção posterior, essa visão da ciência como uma 

atividade cognitiva e prática desinteressada e à parte do contexto social, político e econômico, 

começa a ser problematizada na década de 1970. Latour (2000), por exemplo, define a ciência 

e o fato científico como um empreendimento coletivo, construído por uma rede de atores 

humanos e não-humanos.  

Trazendo esta discussão para o contexto do ensino de ciências Coutinho, Matos e Silva 

(2014) evidenciam que assuntos e temas científicos são o resultado de um emaranhado de 

elementos e atores, que, para serem compreendidos exigem a criação de novas entidades. Tais 

entes permitem pensar ciência, tecnologia, sociedade e ambiente como elementos 

fundamentalmente relacionados impedindo a distinção entre categorias como social e natural.  

Utilizar-nos-emos do embrião como um exemplo para trazer essas discussões ao 

contexto desta pesquisa. Há debates entre quem considera o embrião humano como pessoa, 

sujeito de direitos, e quem o considera apenas um emaranhado de material celular. Luna 

(2007) aponta o uso das técnicas (fertilização, criopreservação, câmeras no útero, ultra-

sonografia, dentre outras) evidenciando a importância desses procedimentos no 

posicionamento dos profissionais do assunto. O uso de tecnologias visuais (câmeras no útero, 
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ultrassonografia), por exemplo, constrói a imagem do feto separado da mãe, definindo-se sua 

condição de pessoa de modo a-social, a partir de ―fatos naturais‖. 

A solidez de um fato depende sempre dos humanos e não-humanos que o mantêm em 

movimento se aliando de maneira interligada. Entretanto, em um ambiente de controvérsias, 

todo fato que encontrar alguma oposição ou empecilho em sua circulação é empurrado para a 

―falsidade‖. Nesta situação Latour (2000) caracteriza como modalidades positivas as 

sentenças que afastam o artefato de sua condição de produção e modalidades negativas os 

argumentos que conduzem o artefato para sua condição de produzido. Tais modalidades são 

processos de translação12 e se situam no campo da política e também no campo tecnológico 

(NOBRE, PEDRO, 2010). 

As controvérsias se iniciam quando há um foco da disputa no qual existam porta-

vozes13 
pró e contra que argumentem de maneira a conduzir ou afastar os artefatos para/de 

uma condição de produzidos. Nobre e Pedro (2010) elucidam que o uso que as partes opostas 

fazem de informações e conhecimentos conflitantes é uma das principais revelações dos 

estudos das controvérsias. Em situações controversas os argumentos mobilizados implicam 

jogos de poder e força que se expressam na solidez que os fatos vão adquirindo, desta forma 

não há neutralidade nas informações nem tampouco a existência de ―fatos puros‖ (NOBRE, 

PEDRO, 2010).  

O termo ―caixa preta‖ é utilizado na teoria de sistemas para designar um componente 

considerado extremamente complexo, porém estável uma vez que alcançou o fim das 

discussões e já não restam controvérsias em torno dele. Baseado neste conceito Latour (2000) 

denominou ―caixa-cinza‖ a condição de um artefato cujas controvérsias a respeito dele são 

fortíssimas e, desta forma, ainda não conseguiu se estabilizar. 

Várias precauções devem ser tomadas, várias pessoas devem ser envolvidas na 

discussão, muito investimento financeiro precisa ser feito e muitos instrumentos devem ser 

reunidos para que uma ―caixa-cinza‖ se estabilize e se torne um fato estabelecido (LATOUR, 

2000). É por meio deste processo coletivo de fabricação mediada que ocorre a formação de 

fatos sólidos e robustos (LATOUR, 2000). 

                                                           
12

 Os actantes em rede estão conectados uns aos outros pelo fenômeno de translação (COUTINHO e SILVA, 

2014; SANTOS, 2016). 
13

 O termo porta-voz - sob uma perspectiva latouriana - é aquele que é/foi designado para falar pela existência de 

um grupo e de seus interesses e também em favor de quem ou do que não pode ou não sabe falar (LATOUR, 

2012). 
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Tornar-se uma ―caixa preta‖, significa que tal fato alcançou autonomia e tornou-se 

independente. Porém, quanto mais independência maior o esforço e a tensão de humanos e 

não-humanos para mantê-lo (NOBRE, PEDRO, 2010). 

É neste contexto que apresentamos o ―Estatuto do Embrião‖. As controvérsias e 

polêmicas que o envolvem ainda estão fervilhando e isso faz com que o assunto seja 

considerado uma ―caixa cinza‖ – tema ainda não estabilizado. Mas o que vem a ser o 

―Estatuto do Embrião‖? 

―Estatuto do Embrião‖ - ou ―Estatuto do Nascituro‖ como também é conhecido - é um 

projeto de lei (PL 6150/2005) que foi proposto inicialmente em 2005 pelos deputados federais 

Elimar Máximo Damasceno (PRONA/SP) e Osmânio Pereira (PTB/MG).  

O primeiro artigo do PL trata da proteção integral do nascituro e o segundo se dedica a 

defini-lo como: ―o ser humano concebido, mas ainda não nascido‖. Estes dois primeiros 

artigos já carregam polêmicas e controvérsias14 suficientemente ―quentes‖ para se considerar a 

importância de se estabelecer discussões em torno do assunto. 

A redação do texto que justifica o PL 6150/2005 elucida que a proposta do mesmo se 

baseou em leis estadunidenses e italianas sugerindo-as como bons exemplos a serem 

seguidos.  

Ainda na justificativa, seus proponentes recomendaram a alteração do código penal 

visando: o enquadramento do aborto como crime hediondo; a criminalização da utilização de 

técnicas de manipulação e pesquisas com embriões no país e a criminalização do aborto e dos 

que a ele fizessem apologia. Assim, a interrupção da gravidez em caso de estupro e de risco à 

saúde da mulher - direito garantido desde 1940 – passaria a ser considerada crime que ―choca 

a opinião pública‖.  

Os deputados listam a manipulação, o congelamento, o descarte e o comércio de 

embriões humanos como parte da ―proliferação de abusos com seres humanos não nascidos‖. 

Basta uma pesquisa superficial em sites de busca para perceber que este discurso faz coro aos 

discursos de grupos organizados da sociedade em defesa da família e de questões religiosas. 

Este mesmo discurso coaduna, também, com os discursos de alguns cientistas que percebem 

abusos nas práticas científicas.   

Do lado oposto se estabelece o discurso de cientistas que se manifestaram contra tal 

PL por considerá-lo um retrocesso para o desenvolvimento e avanço científico e tecnológico 

no Brasil. Esses cientistas problematizam a concepção como o início da vida e a visão do 

                                                           
14

 O termo controvérsia será analisado sob a perspectiva da TAR em seção posterior. 
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embrião como um ser vivo. Seus esforços se dão devido à inviabilização de pesquisas com 

células-tronco embrionárias prevista no projeto. O PL, em sua primeira redação, previa de 1 a 

3 anos de prisão a quem "congelar, manipular ou utilizar nascituro como material de 

experimentação" (Art. 25). Tal texto foi arquivado em trinta e um de janeiro de 2007. 

 Em dezenove de março de 2007 os deputados Luiz Carlos Bussuma (PV-BA) e 

Miguel Martini (PHS-MG) reapresentaram o Estatuto do Embrião com alterações substanciais 

em sua redação. O projeto de lei passa a tramitar como PL 478/2007 e não mais sugere 

modificações no código penal, entretanto continua imbuído de questões controversas. 

 Na nova redação o primeiro e o segundo artigo não foram modificados: o PL continua 

conferindo proteção integral ao nascituro e considerando-o como ―o ser humano concebido, 

mas ainda não nascido‖. Essa definição além de indicar a concepção como o início da vida 

inclui como nascituros os seres humanos concebidos 'in vitro'. Assim, sob a perspectiva do 

―Estatuto do Embrião‖, os embriões – estando dentro ou fora da barriga da mãe - passam a ser 

detentores de direitos civis e jurídicos podendo ter sua proteção reclamada pelo Estado. 

O PL 478/2007 atribui, ainda, direitos de personalidade ao nascituro que é considerado 

como sujeito detentor de absoluta prioridade ao direito à vida, à saúde, ao desenvolvimento, à 

alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à família, além de estar colocado a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A 

inviabilização de pesquisas científicas não fica clara na redação atual, entretanto, os direitos 

de personalidade aliados à proteção integral prevista no primeiro artigo do PL são passíveis de 

diversas interpretações. 

Outra polêmica que observamos em torno do documento está na questão do direito 

propriamente dito. Ainda em nossa procura em sites de busca percebemos alguns grupos – 

feministas e advogados – que se declaram opostos ao PL e baseiam seus argumentos na 

sobreposição de direitos que o documento propõe: os direitos do embrião se sobrepondo aos 

direitos da gestante.  

Assim as discussões em torno do Estatuto do Embrião vêm tomando vulto, sobretudo 

em grupos organizados da sociedade. Há aqueles que consideram o projeto de lei como um 

retrocesso na legislação brasileira por ferir princípios fundamentais da Constituição. Outros 

apontam que ele sabota a laicidade do Estado, desconsidera os direitos da mulher sobre ela 

mesma e atenta contra a liberdade de expressão ao criminalizar os que defendem a legalização 

do aborto.  
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Uma análise do projeto de lei nos leva a inferir que sua aprovação submeteria à tripla 

humilhação a mulher estuprada que viesse a engravidar: a agressão sexual propriamente dita; 

a coação - por parte do Estado - a carregar no ventre as lembranças da agressão e a 

convivência com o agressor que estaria obrigado pelo estatuto a pagar pensão à criança. Além 

do direito ao pagamento de pensão alimentícia equivalente a um salário mínimo às crianças 

concebidas de violência sexual o projeto de lei prevê o pagamento de uma bolsa-auxílio a 

mulheres grávidas em decorrência de estupro. 

O Estatuto do Nascituro (PL 478/2007) foi aprovado pela Comissão de Finanças e 

Tributação em cinco de junho de 2013 e no momento aguarda o parecer do relator da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).  

A formação de grupos e antigrupos15 nesta celeuma social vivida atualmente no Brasil 

nos leva a apostar que estamos num momento propício a oferecer uma proposta que desperte 

um senso de cidadania – em professores enquanto formadores e nos estudantes enquanto 

cidadãos em formação. E para tal nos ateremos às seguintes questões controversas suscitadas 

pelo Estatuto do Embrião: a definição do termo nascituro e a atribuição do status de pessoa 

em desenvolvimento a ele.  

Acreditamos que propor a abordagem de um tema polêmico e atual em uma turma 

heterogênea - composta por professor e alunos de diferentes formações - permitirá o encontro 

de opiniões divergentes e conflitantes, enriquecendo tanto a prática docente quanto à 

aprendizagem. Pensamos que este embate de pontos de vista pode oferecer ricos momentos de 

reflexão e estes conduzirem ao fortalecimento de opiniões para a tomada de decisão.  

É sob este olhar que escolhemos as controvérsias que nos serviram como questões 

sociocientíficas (QSC) na construção da sequência didática. No processo de elaboração desta 

sequência amparamo-nos, na perspectiva da abordagem CTS e em pressupostos da Teoria 

Ator Rede.  

Sob a ótica da TAR, para se entender as controvérsias é necessário compreender as 

forças que geram as pontualizações e conhecimentos em conflito e, para isto, o pesquisador 

precisa se manter de forma simétrica não assumindo nenhuma polaridade (NOBRE, PEDRO, 

2010). A compreensão e o mapeamento das discussões requer atenção aos dispositivos de 

                                                           
15

 Faria (2014) assevera que sempre que ocorre a formação de grupos fronteiras são traçadas e grupos 

concorrentes são criticados. Assim, cada grupo em definição ocasiona a formação de outros agrupamentos, os 

antigrupos. Finalmente, quando os grupos são formados, seus porta-vozes buscam por maneiras de defini-los e 

para tal utilizam-se da lei, da tradição, da moda, do conhecimento científico e etc na tentativa de construírem 

fronteiras que pareçam inquestionáveis (FARIA, 2014). 
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saber/poder que estão em ação nas redes16, lembrando que os argumentos lançados, além de 

não serem apenas técnicos, se entrelaçam intimamente com crenças, interesses e outras redes 

nas quais os cientistas estejam inseridos (NOBRE, PEDRO, 2010). 

De acordo com o referencial das redes, a resolução de uma controvérsia ou disputa se 

dá a partir de pressões e acordos que incluem os conhecimentos aceitos e, também, os 

interesses e objetivos dos humanos, bem como a mobilização de não-humanos. Desta forma 

uma engenharia heterogênea é produzida por meio de conhecimentos e humanidades, natureza 

e sociedade que se misturam em meio à controvérsia e sua possível resolução (NOBRE, 

PEDRO, 2010).  

Ainda não houve a estabilização do artefato ―Estatuto do Embrião‖ – a transformação 

dele de ―caixa-cinza‖ em ―caixa-preta‖ – e, enquanto isto não acontece, nos aproveitamos de 

sua condição de instabilidade para suscitar as discussões de interesse desta pesquisa. 

Lembramos ao leitor que a temática controversa é apenas o mote para a discussão sobre a 

elaboração da SD - nosso objeto de investigação. 

Gostaríamos de esclarecer que não pretendemos nos posicionar em relação a um 

―espaço de circulação da verdade‖ específico definindo-o como o correto frente aos demais – 

até por que não acreditamos nisto. A nosso ver, além da ciência, existem diversas formas de 

se entender e se relacionar com o mundo e estas – por fazer parte da construção do social - 

demandam ser respeitadas e – simetricamente – entendidas. Encontramos coro em uma 

esperança que Latour (2004) afirma ser possível: a construção de um mundo comum. Tal 

expectativa nos incita a prosseguir sob as indicações do autor: ―não reconhecendo a realidade 

atual como algo dado – algo que esteve sempre aqui (e nós não tivéssemos percebido até 

agora)‖ – e a ―lutar juntos‖ e ―com unhas e dentes‖ pela construção do mundo que 

acreditamos ser possível (LATOUR, p.455, 2004).  

Assim, amparados na TAR nossos esforços se concentram em multiplicar atores e 

perspectivas, pontos de vista e argumentos e isto não pode ser confundido como uma maneira 

de se evitar compromissos (VENTURINI, 2010). Pelo contrário, neste trabalho assumimos a 

posição política que consideramos ser a ―mais forte: não apenas mudar o mundo, mas dar aos 

outros a chance de fazê-lo‖ (VENTURINI, p.269, 2010). 

                                                           
16

 Diferentemente do sentido da palavra rede atribuído às redes telefônicas, das redes de pescadores, redes de 

metrô, o termo rede surge, em uma perspectiva latouriana, como uma possibilidade de se estabelecer um 

contraste com sociedade, cultura, instituição, concebidos frequentemente como superfícies, fluxos de 

transferências causais e coisas concretas (LATOUR, 2012). A noção de rede refere-se a circulações, fluxos, 

alianças e movimentos entre elementos heterogêneos, que devem deixar traços que possam ser seguidos por um 

analista e serem registrados empiricamente (LATOUR, 2012). 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo está subdividido em três seções. Na primeira apresentamos os 

pressupostos filosóficos do movimento CTSA utilizados para o desenvolvimento desse 

trabalho. Na segunda definimos e discutimos suscintamente as Questões Sócio Científicas e 

seu papel na formação de professores. E na terceira conceituamos Bioética e contextualizamos 

sua importância na perspectiva desta proposta.  

 

2.1 As contribuições do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

 

Questionando valores, interesses e ideologias envolvidos nas relações entre a Ciência, 

a Tecnologia e a Sociedade, o movimento CTS surge entre os anos de 1960 e 1970 

(CONRADO; EL-HANI 2010). Tal movimento inicia-se no Brasil em concomitância com os 

movimentos ambientalistas e passa a ser mais expressivo no final dos anos 1970 (CUNHA, 

2008).  

O principal motivo que conduziu ao surgimento do movimento CTS foram as 

discussões envolvendo questões éticas referentes ao desenvolvimento científico e a falta de 

participação da sociedade nas decisões púbicas (AULER; BAZZO, 2001) somadas a 

impressão negativa das consequências da industrialização e as consequências da atividade 

científica e dos produtos tecnológicos (VASCONCELLOS; SANTOS, 2008).  

Tal movimento mundial na década de 1970 levou à incorporação dos conteúdos de 

ciência-tecnologia-sociedade – CTS nos novos currículos no ensino de ciências que foram 

propostos (SANTOS, 2007). Sob esta ótica, surge um ensino cujo objetivo central, na 

educação básica, é educar os alunos científica e tecnologicamente para a promoção da 

cidadania, construindo conhecimentos, habilidades e valores necessários à solução de 

problemas e à tomada de decisões responsáveis (SANTOS, MORTIMER 2000). 

Ao longo do tempo as propostas CTS incorporaram uma perspectiva de reflexão sobre 

consequências ambientais. Assim, posteriormente, incluíram as implicações relativas ao meio 

ambiente na cadeia das inter-relações CTS que passaram a ser denominadas, também, ciência-

tecnologia-sociedade-ambiente – CTSA (ANGOTTI; AUTH, 2001). 

A associação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – CTSA é considerada 

indispensável para a educação contemporânea, uma vez que intensifica a participação ativa e 
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crítica do indivíduo na sociedade (COUTINHO, et al, 2014; COSENZA et al, 2010; 

MARTINS et al, 2008, SANTOS, 2007 e BRASIL e LEITE, 2013). Entretanto, Ricardo 

(2007) alerta a respeito de duas correntes de pensamento que se apoiam em interesses 

específicos no movimento CTSA: a) vertente baseada em uma visão ingênua da ciência que 

acredita que toda descoberta é para o bem da sociedade; b) a vertente que acredita que a 

ciência e a tecnologia estariam voltadas para uma análise da sociedade em relação a seus 

componentes históricos, sociais, políticos e econômicos, o que diz respeito ao fato da ciência 

e tecnologia não serem suficientes para decidirem sobre assuntos que trazem consequências 

para um grupo social. 

 O movimento CTSA, apesar de suas limitações, apresenta relevância nas estratégias 

educacionais, uma vez que permite a promoção de discussões e debates relacionados à 

produção científica e tecnológica e suas consequências para a sociedade e o ambiente. Tais 

discussões conferem uma voz mais ativa e consciente do povo (AULER, 2002; AULER e 

BAZZO, 2001; RICARDO, 2007). 

Por questionar os valores e os modelos de desenvolvimento científico e tecnológico da 

sociedade na abordagem CTS os conteúdos - científicos e tecnológicos - são estudados à luz 

da discussão de seus aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos, indo na 

contramão do cientificismo imperante da atualidade (LÓPEZ; CEREZO, 1996). Isso implica 

criticidade quanto à utilização de tecnologias e habilidade para examinar prós e contras, 

benefícios e custos do desenvolvimento tecnológico percebendo as inclinações políticas e 

sociais que orientam tal desenvolvimento (SANTOS, 2007). 

A visão crítica de CTS corresponde a uma educação problematizadora, de caráter 

reflexivo que não coaduna com simplificações ou redução de currículos, pois, segundo Santos 

(2007) a tomada de decisão implica a compreensão de conceitos científicos relativos à 

temática em discussão. Tal visão busca ressignificar os assuntos visando à formação de 

agentes de transformação social e o resgate do papel da formação para a cidadania (SANTOS, 

2007). 

Pode-se dizer que o objetivo principal dos currículos CTS é o desenvolvimento de 

valores numa perspectiva humanística para a tomada de decisão. Tais valores - solidariedade, 

fraternidade, generosidade, respeito ao próximo, reciprocidade e consciência do compromisso 

social- estão relacionados às necessidades humanas, portanto vinculados aos interesses 

coletivos e indo na contra mão da ordem capitalista, na qual os valores econômicos se 

sobrepõem aos demais (SANTOS, 2007). 
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Trazendo esta discussão para o contexto brasileiro, Krasilchik (1980, 1987) afirma que 

desde a década de 1970 observam-se - no país- propostas que incluem tópicos relativos à 

CTSA no currículo de ensino de ciências nas quais a maior preocupação se dá em relação a 

problemas ambientais. Na década de 1990 surgem cursos de ciências com ênfase em CTS e 

consequentemente pesquisas, artigos e livros sobre o assunto começam a ser desenvolvidos 

(SANTOS, 2007). 

A primeira versão dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN - para o ensino traz 

―Ciências, Matemática e suas Tecnologias‖ como uma área e este fato - ao pretender a 

promoção de competências e habilidades que desenvolvam no educando a capacidade de 

intervir e julgar de forma prática em cada uma de suas disciplinas - agrega amplo significado 

para a cidadania e para a vida profissional (BRASIL, 2000; SANTOS, 2007).  

Nas recomendações específicas para as disciplinas de Biologia, Física, Química e 

Matemática da primeira versão dos PCN para o Ensino Médio são apresentados tópicos 

relativos ao ―princípio da contextualização‖ que preconiza a inclusão de temas que englobem 

as relações existentes entre ciência e tecnologia. Nesta perspectiva, sob a denominação de 

competências e habilidades, enumeram-se objetivos relacionados à contextualização 

sociocultural para essas disciplinas (BRASIL, 2000; SANTOS, 2007). 

As indicações de contextualização e interdisciplinaridade continuam presentes nos 

documentos mais recentes das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006) como eixos centrais no ensino das diferentes disciplinas. Entretanto, o 

ensino de ciências, na maioria das escolas brasileiras, tem sido trabalhado de forma dogmática 

e descontextualizada da sociedade (SANTOS, 2007). 

Formar cidadãos não se limita à nomeação científica de fenômenos e materiais ou à 

explicação de princípios da ciência e da tecnologia no funcionamento de artefatos utilizados 

no cotidiano. Segundo Santos (2007) a formação de cidadãos pressupõe contextualização e, 

esta, tem por objetivos: a) desenvolver atitudes e valores humanos frente a questões 

científicas e tecnológicas com implicações sociais; b) auxiliar na aprendizagem tanto de 

conceitos científicos quanto de aspectos relativos à natureza da ciência; c) encorajar os 

educandos no estabelecimento de relações entre suas experiências escolares em ciências e os 

problemas do cotidiano. A contextualização pedagógica do conteúdo científico faz com que 

os conteúdos curriculares se tornem socialmente mais relevantes (SANTOS, 2007). 

Sob esta ótica, acreditamos que propostas pedagógicas que utilizem situações reais 

têm função essencial na interação com os alunos podendo dinamizar os processos de 
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construção e negociação de significados favorecendo a formação para a cidadania. A proposta 

- nestas situações - é buscar o conhecimento necessário para entender e procurar solucionar 

casos problemáticos reais. O processo é norteado por reflexões críticas e interativas sobre 

situações existentes no mundo real buscando o desenvolvimento de atitudes e valores aliados 

à capacidade de tomada de decisões responsáveis diante de situações estabelecidas na 

realidade (SANTOS, 2007).  

Certamente tais discussões farão emergir diferentes pontos de vista em sala de aula 

que, mediante a construção coletiva de argumentos, poderão ser problematizados tendo como 

um dos objetivos a propagação de valores fundamentais ao interesse social, ao bem comum e 

à ordem democrática favorecendo a diminuição das desigualdades econômicas, sociais e 

culturais (SANTOS, 2007).  

Consideramos o ―Estatuto do Embrião‖ - um projeto de lei real, que desafia vários 

setores e tradições da sociedade e que se encontra em tramitação no Congresso Nacional – 

como um assunto com alto potencial de trabalho na perspectiva CTS. Acreditamos que 

diálogos contextualizados sobre questões sócio científicas que este PL suscita podem auxiliar 

na formação de cidadãos aptos à tomar decisões que influenciem na aprovação/não aprovação 

dele. 

 

2.2 As Questões Sociocientíficas (QSC)  e a formação de professores 

 

São diferentes os propósitos da introdução de aspectos sócio científicos no currículo 

de ciências e a principal recomendação se refere ao encorajamento dos estudantes no 

desenvolvimento de ações sociais responsáveis a partir de questões relacionadas à sua 

realidade (RATCLIFFE, 1997). 

As Questões Sociocientíficas envolvem controvérsias públicas que constantemente 

circulam e são discutidas na mídia que aborda seus aspectos éticos e morais analisando 

potenciais riscos e impactos globais (MARTÍNEZ PÉREZ et al. 2011).  

Assuntos como a utilização de energias alternativas, o aquecimento global, a poluição, 

a manipulação e o uso de transgênicos, a clonagem, as experimentações em animais, a 

produção e o desenvolvimento de medicamentos e vacinas, a manipulação do genoma de 

seres vivos, as pesquisas e a manipulação de células-tronco, a fertilização in vitro, dentre 

tantos outros são exemplos de questões imbuídas de aspectos científicos e sociais que 

permeiam as discussões da atual sociedade (MARTÍNEZ PÉREZ et al. 2011). 
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Tradicionalmente o ensino de ciências dedica pouca atenção para a argumentação e 

são raros os professores que oportunizam momentos para que seus alunos argumentem 

durante as aulas (NEWTON, DRIVER e OSBORNE, 1999). 

Acreditamos que, sob esta ótica, o trabalho com QSC em sala de aula apresenta uma 

importante perspectiva de pesquisa que pode ser explorada na formação de professores de 

ciências voltada ao fortalecimento da autonomia crítica desses professores (MARTÍNEZ 

PÉREZ et al. 2011). Além disso, a utilização de QSC também manifesta elevado potencial no 

desenvolvimento de processos discursivos democráticos no Ensino de Ciências possibilitando 

a transformação da tradicional transmissão de conteúdos disciplinares, a valorização das 

subjetividades dos estudantes e do trabalho coletivo levando professores e estudantes a 

interações comunicativas que lhes possibilitem repensar a ciência e a tecnologia em termos 

sociais, políticos e culturais (MARTÍNEZ PÉREZ et al. 2011). 

Abordar aspectos sociocientíficos que envolvem as questões da atualidade pode se 

constituir em uma inovação educativa dentro da abordagem CTS (PÉREZ; CARVALHO, 

2012). Inovar - nestas condições - exige a participação ativa do professor que deverá se 

preparar de forma bem fundamentada para abordar a profundidade das controvérsias 

envolvidas. Amparados em Pérez e Carvalho (2012) acreditamos que estes esforços podem 

favorecer a participação dos discentes em discussões que aprimorem seu crescimento pessoal 

e social. 

Apropriamo-nos destes estudos e indicações para apresentarmos uma sequencia 

didática que não prioriza a formação de conceitos científicos específicos e sim, a formação 

atitudinal e procedimental dos estudantes para que estes saibam lidar com o conhecimento 

construído e aplicá-lo de forma efetiva, frente às situações reais que surgem na vida em 

sociedade. 

Conforme proposto para o trabalho com questões sociocientíficas, o processo 

colaborativo de elaboração da sequência didática exigiu a nossa participação ativa no que diz 

respeito ao embasamento teórico para que a SD se fundamentasse nos pressupostos que 

escolhemos para nos nortear – as QSC suscitadas pelo Estatuto do Embrião, o movimento 

CTS e a TAR – para assim surtir efeitos relacionados à nossa esperança – contribuir para a 

formação cidadã. 

Acreditamos que trabalhar com QSC relacionadas a fatos reais ou verossimilhantes - 

como um projeto de lei em tramitação - pode conduzir professores a despertar nos estudantes 

o desejo de vencer a inércia frente às desordens sociais que se estabelecem. Tais desordens, 
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muitas vezes, são compreendidas como situações dadas e - pensamos que - nosso papel seria o 

de conduzir os estudantes na construção de seu potencial de atuação sobre tais situações. 

Neste tópico não pretendemos esgotar o amplo leque de abordagens oferecido pela 

dupla formação de professores X trabalho com QSC. O objetivo foi apenas o de pincelar o 

assunto e contextualizar a presente pesquisa. 

À respeito de referências que têm fundamentado os estudos sobre a formação e a 

prática de professores indicamos a leitura da discussão apresentada por Santos (2016) em sua 

dissertação de mestrado17. 

As questões sociocientíficas suscitadas pelo ―Estatuto do Embrião‖ nos conduziram a 

arregimentar a Bioética como outro assunto necessário e basilar deste trabalho. No próximo 

tópico nos dedicamos a abordar tal tema - de forma sintética - e contextualizamos sua 

importância no ensino de ciências.  

 

2.3 Bioética: um tema para o ensino de ciências e biologia 

 

O termo ética atualmente é utilizado no discurso midiático, por profissionais de várias 

áreas e pela população em geral, entretanto nem sempre seu significado é empregado de 

maneira consensual. Moore (1975) retrata a ética como sendo a investigação geral a respeito 

daquilo que é bom. Já Clotet (1986) propõe que a ética objetiva facilitar a realização das 

pessoas: o ser humano realizando-se como tal, como pessoa. Vasques (2000) a define como a 

busca de justificativas para verificar se as ações humanas estão ou não adequadas. Já Veatch 

(2000) traz uma definição operacional de ética ao defini-la como a realização de uma reflexão 

disciplinada das intuições morais e das escolhas morais feitas pelas pessoas.  

Embora distintas entre si tais definições são essencialmente complementares ao 

abordarem a ética como uma virtude, ou seja, como algo considerado correto e desejável. Por 

permear o campo dos valores e bons costumes o senso comum tende a confundir ética com 

moral. Tais conceitos designam o mesmo campo de fenômenos e o mesmo domínio de 

reflexão sobre a ação, o bem ou o justo. Entretanto, a moral, originária do latim ―mores‖ – 

                                                           
17

 Santos (2016) se fundamenta nos trabalhos de Carvalho e Gíl-Pérez (2007); Campos e Diniz (2001); Brasil 

(2002); Freitas e Villani (2002); Selles (2002); Rosa e Schnetzler (2003); Diniz e Campos (2004); Brasil (2006); 

Santos et al. (2006); Bastos (2008); Duarte et al. (2009); Maldaner, Zanon e Auth (2011); El-Hani e Greca 

(2011); El-Hani et al. (2011); Fernandez (2011); Figueirêdo e Justi (2011); Bonzanini e Bastos (2013); Azevedo 

e Abib (2013); Carmo (2013); Urzetta e Cunha (2013); Fernandes, Munford e Ferreira (2014) e Viana (2014). 
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costume -, é considerada como fruto do padrão cultural vigente incorporando regras eleitas 

como necessárias ao convívio entre os membros dessa sociedade.  

Com o rápido desenvolvimento da ciência e da tecnologia, principalmente dos últimos 

cinquenta anos, paradigmas morais passaram a ser questionados e transformados, emergindo, 

assim, a necessidade de se estabelecer novos referenciais éticos que, por sua vez, requerem da 

sociedade ordenamentos jurídicos pertinentes (GARRAFA, 2006). Tais mudanças têm 

exigido que as áreas de conhecimento envolvidas com os fenômenos relacionados ao 

nascimento, vida e morte das pessoas se adequem às novas situações e dilemas. As novas 

tecnologias reprodutivas, os transplantes de órgãos e tecidos humanos, terapias gênicas e 

outras situações relacionadas aos limites da vida, têm impulsionado a filosofia, por exemplo, a 

caminhar agilmente de forma a acompanhar a evolução dos conceitos, descobertas e 

mudanças que se instauraram no cotidiano das pessoas e coletividades (GARRAFA, 2006). 

Tornam-se cada dia mais frequentes e delicados os conflitos entre os direitos humanos 

e os avanços científicos e tecnológicos. A discussão bioética se impõe, assim, visando 

entender o tênue limite que separa as duas situações e contribuir na busca de respostas 

equilibradas aos embates atuais e vindouros. Schramm (1994) afirma que agir eticamente é 

um labor secundário de algo que pertence à biologia humana, assim, na opinião dele ―toda 

ética é, antes e fundamentalmente uma bioética‖. 

Garrafa (2006) destaca que o pluralismo de valores, a responsabilidade individual e 

pública, a tolerância e o que chama de quatro ―P‖s necessários a uma prática ética responsável 

– prevenção (preparo antecipado visando o impedimento de algum acontecimento), proteção 

(manifestação de cuidado com algo para que fique a salvo de perigos ou fatores externos), 

precaução (cuidado, medida antecipada com o intuito de prevenir contra algum mal) e 

prudência (fazer prever e procurar evitar inconveniências e perigos) - são indicadores 

essenciais e necessários, porém não suficientes para uma nova abordagem ética.  

Nos últimos anos a sociedade tem passado por grandes transformações advindas dos 

avanços da ciência e da tecnologia e este fato tem sido objeto de discussão pelas implicações 

éticas que provoca. As produções científicas e tecnológicas se atrelam a interesses 

econômicos, políticos, sociais, morais e éticos sendo inseridas, assim, em processos e valores 

da sociedade e, portanto, criam preocupações que deveriam fazer parte do currículo do ensino 

de Ciências (SILVA, KRASILCHIK, 2013). 

Razera e Nardi (2006) se propuseram a analisar as publicações de pesquisas em ensino 

de Ciências no Brasil e o resultado indicou um volume expressivo de trabalhos publicados 
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sobre temas relacionados ao ensino, currículo e formação de professores priorizando aspectos 

cognitivos referentes à construção e desenvolvimento do conhecimento. Por outro lado, o 

levantamento apontou que assuntos relacionados à ética e à construção e evolução moral dos 

alunos são negligenciados ou omitidos nas investigações da área. Tal cenário pode ser 

considerado insatisfatório haja vista a responsabilidade das Ciências nas implicações éticas 

profundas ocorridas na sociedade (SILVA, KRASILCHIK, 2013). 

Bryce e Gray (2004) realizaram um estudo no qual apontam que professores e alunos 

descrevem como essenciais e valiosas as discussões envolvendo aspectos éticos e sociais no 

ensino de ciências principalmente aqueles relacionados à biotecnologia. Entretanto a pesquisa 

destaca as dificuldades que os professores manifestam frente a questões controversas em sala 

de aula. As discussões em torno de assuntos polêmicos geralmente são deixadas para as 

ciências sociais e justificam tal negligência alegando falta de tempo; desconforto em relação à 

exposição; receio de superficialidade na apresentação e tratamento dos fatos; dificuldade em 

lidar com discussões e o interesse em ensinar somente ciências (BRYCE; GRAY, 2004). O 

estudo aborda, ainda, as percepções dos discentes em relação às controvérsias: eles 

unanimemente relatam que, quando acontecem, as discussões são provocadas por eles 

mesmos, sendo raramente ocasionadas pelos professores que – na visão dos estudantes – se 

posicionam de maneira sempre neutra (BRYCE; GRAY, 2004).  

Bishop (2006), em sua proposta de ensino de bioética voltada para discentes dos anos 

finais do Ensino Fundamental e discentes do Ensino Médio, aponta que, dentre outros, os 

objetivos do ensino e da aprendizagem da bioética seriam: desenvolver habilidades de 

raciocínio analítico, desenvolver a percepção ética, adquirir senso de responsabilidade pessoal 

e lidar com a ambiguidade moral. Esta abordagem requer cuidado e preparo por parte do 

professor que guia as discussões levando os alunos a descobrir questões de valores, a 

expressar por si mesmos e a pensar a respeito de pontos favoráveis e contrários diante de uma 

situação (SILVA, KRASILCHIK, 2013). 

Sob esta perspectiva a bioética pode ser considerada um valioso instrumento 

metodológico para a socialização do debate científico podendo desencadear interessantes 

trabalhos pedagógicos interdisciplinares (SILVA, KRASILCHIK, 2013). Interessados nisto 

dedicamo-nos a trazer - para o contexto da sala de aula de ciências - assuntos que abordam a 

vulnerabilidade da existência humana na tentativa – com base em diversas opiniões - de tecer 

discussões com vistas ao desenvolvimento e fortalecimento da argumentação para futuras 

tomadas de decisões.  
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CAPÍTULO 3 – REFERENCIAL TEÓRICO ANALÍTICO 

 

Neste capítulo apresentamos a teoria Ator-Rede como nosso aporte teórico-analítico. 

Está subdividido em três seções. Na primeira expomos suas origens e pressupostos 

filosóficos, na segunda definimos alguns de seus conceitos básicos e na terceira abordamos 

suas finalidades no campo educacional, bem como sua perspectiva em relação à nossa 

pesquisa.  

 

3.1 Origem e pressupostos filosóficos da Teoria Ator-Rede (TAR) 

 

A Teoria Ator-Rede foi tomada como referência para a fundamentação teórica e 

analítica desta pesquisa. Um de seus proponentes, o filósofo e antropólogo Bruno Latour, 

nasceu em 1947, em Beaune, Burgundy na França. Primeiramente Latour formou-se em 

Filosofia desenvolvendo estudos voltados à sociologia do desenvolvimento enquanto foi 

assistente de pesquisas na África. Mais tarde interessou-se pela Antropologia - mais 

especificamente pela Antropologia das Ciências. Em suas primeiras obras Latour se propôs 

aos estudos do campo que investigam as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Ao 

conciliar ideias da Filosofia, Antropologia e Sociologia o autor ultrapassa os limites 

colocados entre o contexto social e o conteúdo científico. 

Diante disto, Latour propõe-se a fazer um estudo antropológico da sociedade moderna 

e nas décadas de 1990 e 2000 apresenta a Teoria Ator-Rede (TAR) sustentando que o social é, 

também, um modelo de realidade, ou seja, uma construção do sociólogo e não um fato dado. 

Nesta perspectiva as relações entre humanos e não-humanos se comparam a um entrelaçado 

de redes que fragmentam qualquer solidez em micro conexões ou desconexões possibilitando 

pensar a partir de um dinamismo processual e constante de associações (NOBRE, PEDRO, 

2010). 

Na Teoria Ator-Rede, a explicação de um fato não busca uma visão focada apenas nos 

interesses que o envolvem, pois a disputa de interesses é insuficiente para a compreensão da 

produção dos fatos. A análise das redes deve adquirir caráter sociotécnico, uma vez que a 

TAR propõe uma simetria no tratamento do social e do tecnocientífico fazendo com que as 

translações ganhem destaque e apontem para um processo de constante redefinição (NOBRE, 

PEDRO, 2010). 
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Para Law (1992) a TAR – conhecida também como ―Sociologia da Tradução‖ – trata 

da mecânica do poder sugerindo que os poderosos deveriam ser analisados exatamente da 

mesma forma que quaisquer outros. Tal fato não significa negar o poder inerente aos 

―marajás‖, mas sim que eles, sociologicamente, não se diferem em espécie dos miseráveis 

sendo este um dos pressupostos centrais da TAR: analisar como se dá a geração de tamanho, 

poder e organização (LAW, 1992). 

  

3.2 Conceitos básicos da Teoria Ator-Rede 

 

Consideramos que para se aproximar da TAR, é necessário definir alguns conceitos 

que serão trabalhados ao longo do texto. Por exemplo, a palavra ator (ou actante), sob a ótica 

da TAR, pode ser uma pessoa, animais, coisas, uma instituição, máquinas, entidades ou 

objetos - tudo que age produzindo efeitos no mundo ou sobre ele (LATOUR, 2001). 

Latour (2012) destaca que os atores podem ser comparados a abelhas que se dispersam 

em enxames por todas as direções e, a cada ação de um ator, um traço é produzido. Um 

conjunto de traços forma a rede. Dependendo das associações que os atores fizerem entre si os 

traços podem se manifestar de diferentes formas sendo curtos ou longos, frágeis ou espessos, 

numerosos ou raros (LATOUR, 2012).  

O que define um actante como tal é o conjunto de suas relações e não uma essência ou 

um conjunto de propriedades (HARMAN, 2009). Assim actantes estão sempre implantados 

em suas relações (HARMAN, 2009) devendo ser compreendidos pela interação de suas 

interferências (BENNETT, 2010). Latour indica que os actantes nunca podem ser 

compreendidos como uma entidade isolada - eles devem ser definidos por suas atuações, com 

base em suas performances. Assim a TAR interessa-se em definir o actante com base naquilo 

que ele faz (LATOUR, 2001).  

A teoria ator-rede insiste que agentes sociais não estão localizados apenas em corpos, 

para a TAR um ator é uma rede de certos padrões de relações heterogêneas, ou um efeito 

produzido por uma determinada rede (LAW, 1992). Amar, pensar, agir, escrever, enfim, os 

atributos geralmente atribuídos a seres humanos, são produzidos em redes que passam através 

do corpo e se ramificam tanto para dentro quanto para além dele (LAW, 1992). Um ator é e 

sempre será uma rede - daí o termo ator-rede (LAW, 1992). 
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A palavra rede na TAR concerne a fluxos, alianças e circulações, nas quais os atores 

envolvidos constantemente interferem e sofrem interferências (FREIRE, 2006). Segundo 

Latour, as redes são urdidas por inúmeros e diferentes elementos que estão em complexas 

interações e grande parte de seus actantes é híbrida carregando duplas facetas: natural e social, 

humana e não-humana (LATOUR, 2000). 

Em uma rede um ator se associa a outros actantes por meio do processo de translação 

– tal conceito na TAR sugere o deslocamento, o movimento de interesses oferecendo novas 

interpretações destes ao mesmo tempo em que canaliza as pessoas para diferentes direções 

(LATOUR, 2000). Os atores responsáveis pela translação são denominados mediadores uma 

vez que deslocam/transformam os interesses dos sujeitos, em vez de operarem apenas como 

meros intermediários dos conteúdos (LATOUR, 2012). 

Os processos de translação permitem uma fusão entre a natureza e a cultura, sujeito e 

objeto, ocasionando o aparecimento de entidades identificadas como seres híbridos. Os 

modernos se opõem ao discurso de translação e a existência dos seres híbridos empenhando-

se em purificar - criar duas zonas ontológicas distintas, categorizando entre o social e o 

natural, entre os humanos e não-humanos - as coisas. Entretanto a proliferação dos híbridos de 

sujeito e objeto, sociedade e natureza, ciência e política é cada vez maior através de redes 

(LATOUR, 1994). 

Faz-se importante, também, definirmos o significado da palavra ―controvérsia‖ de 

acordo com a perspectiva da teoria Ator-Rede. Latour (2015) atribui uma gama extensa de 

aplicações ao termo abrangendo desde os desacordos entre cientistas especializados até as 

questões que mobilizam leigos, ou seja, todo tipo de dissidência. 

Para Venturini (2010) as controvérsias são situações por meio das quais os atores 

discordam (ou concordam em suas discordâncias). O autor sugere coragem a um pesquisador 

que se proponha a um Estudo Ator-Rede uma vez que estará arriscando-se a encarar a ―lava 

fumegante‖ ao ―mergulhar‖ no ―magma das controvérsias‖ (VENTURINI, P.264, 2010). 

Segundo Nobre e Pedro (2010) controvérsias constituem-se num observatório de 

diferenciada importância para o rastreamento de redes. O social se faz visível apenas no 

processo da produção de novas associações e tal visibilidade é sempre momentânea. Manter 

as conexões feitas é uma árdua tarefa, porém tal trabalho fica invisível nos processos de 

fechamento das caixas-pretas. Os mediadores seguem como simples intermediários. Assim, 

para analisar um social, é preciso existir alguma prática de pesquisa que os traga visibilidade 

fazendo com que objetos mudos falem (NOBRE, PEDRO, 2010). 
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O surgimento e o desenvolvimento de uma controvérsia ocorrem simultaneamente à 

produção de grupos fortemente dispostos em oposição e, assim, são formados os grupos e 

antigrupos cuja existência depende de um constante trabalho (LATOUR, 2000). Para a defesa 

das fronteiras grupais os actantes trazem como aliados ciência, filosofia, religiões, leis, 

tecnologias e etc. Atenta-se para os próprios vínculos na comparação com os vínculos alheios 

e assim se dá a formação dos de dentro e os de fora (NOBRE, PEDRO, 2010). 

As controvérsias acerca dos diferentes sentidos de pertencimentos e translações são 

alvos de estudo das redes. Mais ―profunda‖ e cara será a controvérsia quanto maior for o 

desacordo, pois serão necessários muitos actantes para servirem de aliados aos argumentos 

utilizados. Assim, a solidez não é nada além do efeito de um alinhamento de aliados, 

articulados na defesa de um argumento. As controvérsias ressurgirão a cada vez que as 

ligações forem postas à contraprova (NOBRE, PEDRO, 2010). 

 

3.3 A Teoria Ator-Rede subsidiando a educação 

 

Para a TAR a ciência é um processo de ―engenharia heterogênea‖ que justapõe 

elementos do social, do técnico, do conceitual, e do textual e os converte (ou ―traduz‖) para 

um conjunto de produtos científicos, igualmente heterogêneos (LAW, 1992). Todas as 

interações humanas com outras pessoas são mediadas por meio de objetos e também por redes 

de objetos-e-pessoas que participam do ordenamento do social moldando-o. A linha que 

divide pessoas e máquinas (ou animais) está sujeita a negociação e mudanças, desta maneira, 

humanos e não-humanos ganham e perdem atributos tais como independência, inteligência, e 

responsabilidade pessoal (LAW, 1992). Pessoas são o que são por serem uma rede ordenada 

segundo padrões de materiais heterogêneos (LAW, 1992). 

Law (1992) afirma que - na visão dos autores da Teoria Ator-Rede - o conhecimento é 

um produto social, e não algo produzido por meio da operação de um método científico 

privilegiado. Tais autores argumentavam que o ―conhecimento‖ (agentes, instituições sociais, 

máquinas e organizações) pode ser visto como fruto ou efeito de uma rede de materiais 

heterogêneos (LAW, 1992). Assim, na perspectiva da TAR o conhecimento é uma questão 

material, mas é, também, uma questão de organizar e ordenar materiais sendo o produto final 

de um árduo esforço no qual elementos heterogêneos – tubos de ensaio, reagentes, 

organismos, mãos habilidosas, microscópios eletrônicos, monitores de radiação, outros 
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cientistas, artigos, computadores, e etc. – são justapostos numa rede que supera suas 

resistências (LAW, 1992).  

Sob essa perspectiva a aprendizagem é vista como um produto de uma série de 

condições que emergem numa causalidade em redes, um fenômeno multifacetado e dinâmico 

que toma corpo enquanto uma instância mediadora que se afeta como um todo nas interações 

com o mundo (MELO, 2011). A aprendizagem emergiria, assim, como resultante de uma 

série de vetores que ao longo da história de vida dos seres vivos se combinam de forma 

complexa nas interações feitas com as entidades do contexto em que vivem, diante dos 

múltiplos desafios impostos pela sobrevivência (MELO, 2011). Assim o ato de aprender sob a 

perspectiva da TAR pode ser entendido como deixar-se afetar. 

Latour (2001) associa a aprendizagem a partir do duplo sentido do termo translação: 

deslocamento de uma linguagem à outra; de um lugar a outro. Neste sentido para aprender 

faz-se necessário realizar passagens linguísticas e geográficas operando movimentos que 

conservam e deformam ao mesmo tempo os registros em questão (MELO, 2011).  

A aprendizagem pressupõe o abandono das referências e a disposição para decifrar 

códigos desconhecidos, pois aprender está associado a uma ação que traduz e que transforma 

modificando e afetando o sujeito que aprende (MELO, 2011). Assim, nesta pesquisa nos 

amparamos no entendimento de Melo (2011) quando afirma que nem sujeito nem mundo são 

dados a priori - ambos estão em permanente construção: ―o sujeito é modificado/afetado 

quando aprende e o mundo também não será o mesmo depois da aprendizagem, pois terá 

sofrido uma tradução por aquele que aprendeu.‖  

Para Melo (2011) a aprendizagem só faz sentido se a pessoa dispõe dela para operar 

efeitos sobre si e sobre o mundo. Lançar mão de determinados conhecimentos torna-se 

possível, uma vez que o aprendido faça sentido e seja digerido/transformado como parte 

daquele que aprende, ou seja, desde que aconteça uma ―tradução‖ (preferimos, o termo 

translação), encontrando-se sentido entre o que se ensina e o que se pode aprender de um 

assunto num momento determinado (MELO, 2011).  

Sob a ótica da TAR cada sujeito tem suas aprendizagens ligadas a uma rede que lhes 

dá sustentação e que se origina em vários coletivos e quanto menos requerido for o 

conhecimento mais perecível ele será. Desta maneira não há como uma aprendizagem 

desconectada se sustentar enquanto uma bagagem vivencial que possa futuramente ser 

utilizada: o ―aprendiz‖ passivo que apenas recebe o conhecimento se torna impedido de 

realizar a sua tradução e de acrescentar a sua marca (MELO, 2011). Assim conhecimentos 
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que não têm sustentação à bagagem intelectual, ao capital cultural dos aprendizes não estarão 

conectados em uma rede, portanto não serão traduzidos, ou seja, não haverá a aprendizagem. 

O que pode acontecer é uma aprendizagem mimética (aquela que ocorre por uma pressão 

circunstancial), mas logo se perde porque resta desconexa como corpo estranho e sem sentido 

na vida daquele que supunha ter aprendido (MELO, 2011). 

Embasamos esta pesquisa nos fundamentos da Teoria Ator-Rede por acreditar que nos 

traz subsídios no que diz respeito à fundamentação das nossas ideias em relação à 

possibilidade de existência de um mundo comum pelo qual nos dispusemos a lutar. 

Encontramos no discurso crítico que a TAR faz à modernidade uma base para 

entendermos a atual postura de professores que, muitas vezes – por detrás do estabelecimento 

de uma posição à favor da ciência – podem vir a adotar uma prática fundamentalista. Tal 

prática - fundamentada na existência de um único espaço de circulação da verdade - 

desinteressa-se da heterogeneidade da sala de aula e das variadas formações dos estudantes 

presentes.  

Tratando-se de aprendizagem, acreditamos que um discurso fundamentalista da 

ciência não encontrará coro em sujeitos que, porventura, se desenvolveram moldados em 

rígidas formações religiosas, por exemplo. A perspectiva das redes nos elucida que este 

discurso não conseguirá se ligar à rede que sustenta a aprendizagem dos indivíduos em 

questão. Desta forma o conhecimento – desconectado - não proporcionará translações e o que 

poderá ocorrer - com estes indivíduos - é uma aprendizagem circunstancial, um decorar 

momentâneo para a realização de uma avaliação, por exemplo.  

A mesma teoria nos traz subsídios suficientes para contestar, também, a prática 

docente que se exime da responsabilidade de contrapor o discurso científico a outras opiniões. 

Ainda amparados sob o ponto de vista da TAR, as redes que compõe e modelam o social são 

heterogêneas assim como o são os artefatos científicos e suas implicações. Então como 

contextualizar o ensino de ciências - com vistas a formação de cidadãos - se não por meio de 

uma prática docente que dê voz aos variados actantes permitindo um ambiente discursivo? Da 

mesma forma que um discurso fundamentalista pode não encontrar lugar na rede de 

aprendizagem de alguns alunos, uma prática desprovida da devida contextualização também 

pode não se ligar à rede. 

Sob tantas contribuições e inspirações não poderíamos deixar de nos apoiar também na 

TAR para a elaboração de nossa sequência didática que será apresentada no próximo capítulo.  
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Em relação às analises acreditamos no potencial da TAR no que diz respeito à 

visualização e compreensão das translações que podem vir a ocorrer nos momentos propostos 

por esta pesquisa – elaboração e adequação da SD ao público alvo e sua aplicação. Talvez 

essas translações subsidiem a elucidação de como se dão os processos de ensino e 

aprendizagem a partir de actantes que podem surgir no decorrer das etapas deste trabalho. 
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CAPÍTULO 4 – CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo abordamos os aspectos metodológicos que delinearam este trabalho 

tanto para o desenvolvimento de nosso produto educacional quanto da análise das situações de 

planejamento e adequação da sequência didática. Está subdividido em seis seções. Na 

primeira descrevemos a cartografia de controvérsias - uma inspiração metodológica para a 

elaboração da nossa sequência didática. Na segunda seção apresentamos a concepção de 

sequência didática como um objeto sociotécnico. Na terceira descrevemos os participantes. 

Na quarta seção expomos os procedimentos éticos. Na quinta explicitamos a coleta de dados e 

na sexta seção, por fim, descrevemos a análise dos dados a partir da teoria ator rede. 

 

4.1 Cartografia de Controvérsias (CdC) 

 

Latour (2015) aponta a recente proliferação de controvérsias, principalmente àquelas 

ligadas a questões científicas e tecnológicas - as controvérsias sociotécnicas - e atribui este 

fato como consequência de uma demanda antiga e legítima pela democratização dos debates 

técnico-científicos. 

Como uma forma de permitir a abertura das caixas-pretas das disputas científicas e 

também o fechamento de controvérsias, Latour (2015) nos instrui a desenhar mapas e a fazer 

toda forma de inscrição que permita a visualização de alianças e oposições entre atores e 

ideias ativos em uma disputa. Segundo o autor essas estratégias são de grande utilidade para 

se explorar as controvérsias sem se perder em meio a sua complexidade (LATOUR, 2015). 

Apresentamos, assim, a cartografia de controvérsias como uma ―metodologia para 

mapear problemas complexos e traçar novos cenários possíveis de mundo‖ (ALLAIN, p.7, 

2015). Venturini (2010) aponta que tal metodologia é baseada na Teoria Ator Rede e se 

caracteriza como um conjunto de ferramentas capazes de lidar com a crescente hibridização 

entre humanos e não-humanos e seguir disputas que perpassam fronteiras disciplinares. 

Venturini (2010) indica que a observação de atores sozinhos e de redes sociais 

estabilizadas não é o suficiente para entender o processo de construção dos fenômenos 

sociais. Segundo o autor são os atores-redes, ou seja, as configurações fugazes nas quais os 

atores renegociam os laços de velhas redes e o surgimento de novas redes que redefinem a 

identidade dos atores - é que devem ser observados (VENTURINI, 2010). Neste sentido 

mapear as controvérsias, permitiria a visualização desses elementos e suas performances 
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permitindo, assim a formação de uma opinião e a consequente decisão sobre quais atores 

vigiar e quais apoiar (LATOUR, 2015). 

Assim como é complexa a vida mapear suas interações também o será. A cartografia 

de controvérsias não indica um único protocolo metodológico para este mapeamento, antes 

sugere uma promiscuidade deles (VENTURINI, 2010). Os próximos parágrafos se dedicam a 

explanar um caminho para uma cartografia de controvérsias. 

O primeiro passo é a escolha da controvérsia. Em seguida dá-se início à observação e 

esta nunca pode ser interpretada como sendo uma busca pelo ponto de vista holístico final. Ao 

contrário da procura por uma visão purificada o interesse da cartografia das controvérsias está 

em multiplicar as interferências e as contaminações (VENTURINI, 2010).  

Para o processo de mapeamento Venturini (2010) propõe lançar mão de algumas 

lentes de observação. Não se trata apenas de um guia metodológico. O autor utiliza-se desta 

analogia a fim de levar os interessados pela metodologia a focar a visão nas diferentes 

camadas da controvérsia: 

A primeira lente – ―das declarações à literatura‖ – é proposta na tentativa de identificar 

a extensão da arena controversa mapeando a teia de referências e revelando como os discursos 

dispersos são entretecidos em literaturas articuladas. Aqui delineia-se a controvérsia passando 

dos argumentos (esparsos e aparentemente isolados entre si) para o debate (articulação dos 

argumentos das vozes dissonantes). A segunda lente – ―da literatura aos atores‖ - propõe 

considerar conexões que se espalharam para além do universo textual. As declarações sempre 

serão parte de redes maiores compreendendo humanos e não-humanos. Nesse ponto responde-

se à pergunta ―quem são os atores envolvidos?‖ e assim passa-se do debate aos atores que 

agem no contexto da controvérsia. 

A terceira lente – ―dos atores às redes‖ – indica que os atores são sempre compostos 

por redes e componentes de redes e eles se configuram como atores por interagirem, 

moldarem relações e serem moldados por relações. Assim atores e argumentos nunca estão 

isolados nas controvérsias e suas identidades são definidas a partir de alianças e oposições a 

determinados grupos. Desta forma esta lente propõe a visualização das conexões e dos 

movimentos de individualização e aglutinação que caracterizam as controvérsias. Na quarta 

lente – ―das redes ao cosmos‖ - Venturini (2010) propõe que a ênfase dada na dinâmica das 

redes não deve obscurecer o fato de que que a maioria dos atores e grupos aspira a algum tipo 

de estabilidade. O autor propõe a importância das ideologias e o dever de não subestima-las, 

pois podem ser mais influentes do que qualquer cálculo realista (VENTURINI, 2010). A 
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quarta lente, assim, propõe definir onde a controvérsia acontece uma vez que toda 

controvérsia é parte de outra controvérsia maior, e também é composta por subcontrovérsias 

menores cabendo ao pesquisador escolher sua escala de investigação sendo, entretanto capaz 

de situá-la na escala de disputas a qual ela pertence (VENTURINI et al., 2015). 

A quinta lente – ―do cosmos à cosmopolítica‖ – é definida por Venturini (2010) como 

a mais complicada e entendê-la requer abandonar a crença de que, por trás de todas as 

ideologias e controvérsias, existe alguma realidade objetiva independentemente do que os 

atores pensam ou dizem.  Segundo o autor essa crença é centrada no homem e esquece que 

nem todos os atores sociais são seres humanos. O autor afirma que por detrás de qualquer 

verdade filosófica, religiosa, artística, científica ou técnica haverá sempre uma controvérsia 

que postula um substrato último de verdade. À partir daí os atores passam a reivindicar acesso 

privilegiado e a sustentar que a realidade pode finalmente ser revelada - por meio da filosofia, 

da religião, da arte, da ciência ou da tecnologia- e todos, querendo ou não, acabarão por 

concordar com isso. Assim, esta última lente de observação procura responder quando a 

controvérsia acontece levando o pesquisador a evidenciar o local das batalhas mostrando 

como evoluem ao longo do tempo todos os elementos evidenciados pelas demais lentes. O 

que dificulta é o fato de, muitas vezes, o tempo das controvérsias ser heterogêneo uma vez 

que diferentes partes da mesma controvérsia podem permanecer silenciadas por tempos 

(quando cosmos prevalecem sobre outros ou quando atores encontram resistência) e de 

repente explodir em desenvolvimentos rápidos. 

A discussão proposta pela quinta lente não pretende indicar que não se pode concordar 

com a verdade e nem mesmo negar a possibilidade de se alinhar visões com vistas à 

coexistência em um mundo comum.  

Venturini (2010) destaca que, sob a ótica da Teoria Ator Rede, o papel que a pesquisa 

deve desempenhar em disputas coletivas não é o de controlar seu fechamento, mas o de 

mostrar que elas podem ser fechadas de muitas maneiras distintas. Nesse processo os 

pesquisadores podem expressar suas ideias – e são incentivados a isto - entretanto, ao exibir 

suas opiniões, devem estar atentos para não esconder as dos outros. Assim, ao contrário de se 

orgulhar da imparcialidade a cartografia das controvérsias exige de seus praticantes a 

apresentação de outras parcialidades além das suas (VENTURINI, 2010). 

Latour (2015) alerta quanto ao pouco esforço no que diz respeito a equipar cidadãos 

com novas ferramentas para compreender questões controversas de forma ajustada à situação 

presente. Segundo o autor faz-se necessária a utilização de novas ferramentas para representar 
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- de forma compreensível - os debates em torno de questões de interesse público. Sob este 

aspecto acreditamos e defendemos que a Teoria Ator-Rede e a cartografia de controvérsias 

sejam potenciais instrumentos no desenvolvimento de metodologias para este processo.  

Amparados nisto apresentamos nas seções seguintes nossa Sequência Didática - produto deste 

mestrado profissional. 

 

4.2 A Sequência Didática 

 

A sequência didática ―Do Estatuto do Embrião às pesquisas envolvendo células-tronco 

embrionárias: uma abordagem Ator-Rede para alunos de Ensino Médio‖ foi publicada no 

livro ―Sequências didáticas: propostas, discussões e reflexões teórico-metodológicas‖. Sua 

concepção e desenvolvimento foram pautados no projeto de pesquisa ―Elaborando Sequências 

Didáticas para o Ensino Médio de Biologia‖ contemplado pelo Edital CAPES-FAPEMIG 

13/2012 — Pesquisa em Educação Básica (anexo IV).  

Tal projeto se configura como uma iniciativa que se destaca por oferecer 

oportunidades para a criação de estratégias didáticas diferenciadas favorecendo ambientes e 

tempos para a formação de docentes. Ele procurou atender a linha temática que contempla 

ações de pesquisa e intervenção em escolas de educação básica relacionadas à solução de 

problemas na educação pública. 

Sob esta perspectiva nos dedicamos ao desenvolvimento de uma sequência didática de 

biologia para o ensino médio, orientada pelos enfoques da abordagem Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA), e norteada por questões sociociotécnicas ou tecnocientíficas. 

A opção - dos proponentes do projeto - por estes referenciais se deu pelo comprometimento 

―com o desenvolvimento de estratégias didáticas que se abrem para a confrontação com 

diferentes problemas que afligem e influenciam a vida das pessoas, mas que são pouco 

abordados nas aulas de biologia‖ (SANTOS, COUTINHO e SILVA, p.9 2016).  

Assim, acreditamos que nossa sequência didática possa se estabelecer como um 

caminho de estímulo e orientação a professores(as) de biologia para que estes se sintam 

convidados ―a abrir as suas aulas para o contraditório e para as diferentes realidades que nos 

são apresentadas cotidianamente‖ (SANTOS, COUTINHO e SILVA, p.9 2016). 

Nossa concepção do termo ―sequência didática‖ se aproxima da definição de Zabala 

(1998, p.18) ―um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 
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realização de certos objetivos educacionais, e que tem um princípio e um fim conhecido tanto 

pelos(as) professores(as) quanto pelos estudantes‖.  

Porém tendo em vista que tal sequência será desenvolvida em outros contextos não 

podemos concebê-la como um conjunto de atividades muito bem delimitado. Assim nos 

unimos a Santos, Coutinho e Silva (2016) no que diz respeito à apresentação de um novo 

sentido e uma nova proposta para o trabalho com sequências didáticas. Nesta perspectiva nos 

apropriamos de aportes teóricos e conceituais de Bruno Latour e seus colaboradores, e 

apresentamos nossa SD como um objeto sociotécnico que propicia uma rede sociomaterial da 

qual participam tanto entidades humanas quanto não-humanas. 

Acreditamos que por meio desta proposta teremos condições de identificar os actantes 

que performam e são performados durante os processos de elaboração, adequação e aplicação 

da SD - na tentativa de compreender o que se revela das práticas sociomateriais as quais 

envolvem os humanos e não-humanos no contexto de um ambiente educacional. Para isto 

utilizamos a TAR como ferramenta de construção e análise de nossa sequência didática. 

Sob a inspiração da cartografia de controvérsias nossa ideia principal é que tanto o(a) 

professor(a) quanto estudantes ajam como um(a) ―cartógrafo(a)‖ observando e mapeando as 

interações entre humanos e não-humanos. Ao professor cabe, também, intervir conforme 

necessário. Essa intervenção se daria no sentido de multiplicar atores e perspectivas, pontos 

de vista e argumentos. 

Por meio das atividades sugeridas intentamos atribuir – implicitamente - tanto a(o) 

docente quanto aos discentes os ―três mandamentos da observação‖ de acordo com a 

cartografia de controvérsias: 1) não restringir a observação a uma única teoria ou 

metodologia; 2) observar a partir de tantos pontos de vista quanto possível; 3) ouvir as vozes 

dos atores mais do que as próprias presunções (VENTURINI, p. 260, 2010 tradução nossa). 

Ainda inspirados pelas indicações de Venturini (2010) conferimos ao(a) professor(a) a 

função de não controlar o fechamento das controvérsias, mas sim mostrar que elas podem ser 

fechadas de várias formas. Durante o processo o(a) professor(a) pode expressar suas ideias – e 

acreditamos que o caminho proposto pela SD os incentiva a isto - entretanto, ao exibir suas 

opiniões, deve estar atento para não esconder as dos outros. 

Para todas as atividades propostas há sugestões e materiais de apoio. A SD tem a 

duração de 8 aulas (hora/aula de 50 minutos) que foram agrupadas em 4 momentos ou fases. 

A SD é apresentada de forma resumida no Quadro 1  e a sua versão completa pode ser 

encontrada no Apêndice 1. 
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Quadro 1 – Estrutura da Sequência Didática 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

1º MOMENTO 

“Problematizando o 

assunto” 

 

- Avaliação Diagnóstica; 

- Proposição de entrevistas e solução de questões problema; 

- Proposição de pesquisa sobre legislação brasileira; 

- Leitura do PL e problematização de QSC suscitadas; 

- Proposição de elaboração textual (dissertação). 

2º MOMENTO 

“Estimulando 

controvérsias e 

lidando com saberes 

científicos e culturais” 

 

- Contraposição de visões de mundo; 

- Apresentação do embrião como um bio-objeto; 

- Pesquisas com células-tronco como QSC; 

- Proposição de pesquisas para fundamentação de opiniões 

para futura simulação de processo decisório.  

 

3º MOMENTO 

“Analisando 

recalcitrâncias” 

- Júri simulado. 

 

4º MOMENTO 

“Identificando as 

traduções” 

- Café com conversa. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3 Participantes  

 

Esta pesquisa envolveu quatro tipos de sujeitos participantes: a pesquisadora, a aluna 

bolsista de iniciação à docência, a professora de Biologia (professora regente da SD) e uma 

turma de vinte alunos do terceiro ano de um curso técnico integrado ao Ensino Médio de uma 

escola da rede federal de ensino localizada em uma cidade do interior de Minas Gerais.  

A professora responsável pela disciplina de Biologia foi escolhida pelo fato de ter 

demonstrado acentuado interesse no momento da apresentação da proposta. Faz-se relevante 

citar que a sequência didática foi apresentada a outras duas professoras que recusaram 
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participar por não se sentirem à vontade em ambientes de discussão envolvendo as 

controvérsias escolhidas para esta pesquisa. 

A escolha por esta instituição se explica por estar localizada em uma região conhecida 

por sua expressiva religiosidade demandando – a nosso ver - necessidade de investigações 

mais profundas a respeito de como professores e alunos interpretam o conhecimento científico 

e como estas interpretações são trazidas e trabalhadas em sala de aula.  

A participação da aluna bolsista de iniciação à docência se deu durante o processo de 

elaboração da sequência didática. Sua escolha ocorreu devido ao fato da bolsista ter 

experiência na elaboração de SDs –e dos pesquisadores proponentes deste trabalho 

valorizarem e incentivarem o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID)18.  

Os estudantes participantes, de faixa etária entre 17 e 19 anos, participaram das aulas 

que aconteceram uma vez por semana, duas horas/aula em horários geminados no período de 

um mês. A razão da escolha por esse grupo peculiar de alunos do Ensino Médio ocorreu pelo 

fato terem tido contato com conhecimentos sobre o assunto abordado além de terem visto 

recentemente os conteúdos sobre Biotecnologia. Outro fator que norteou a escolha foi a idade 

e maturidade dos alunos e a preocupação da professora participante em oferecer a estes 

estudantes que, em breve deixarão a educação básica, a oportunidade de participação em um 

espaço de formação cidadã. 

 

4.4 Procedimentos éticos 

 

Este trabalho iniciou-se após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto. A fim de evitar ou minimizar 

contratempos ou impedimentos, foi entregue à direção da escola participante um documento 

intitulado Termo de Concordância da Escola (anexo IV). O objetivo deste termo foi o de 

esclarecer os objetivos e os procedimentos da pesquisa, bem como o local de sua realização, o 

                                                           
18

O PIBID além de fomentar tal iniciação prepara os futuros professores da Educação Básica no sentido de 

proporcionar aos participantes a construção de saberes docentes por meio de práticas compartilhadas, parcerias 

na elaboração de estratégias de ensino e materiais e desenvolvimento de estudos sobre formação de professores. 

E todos esses esforços na tentativa de se construir novos olhares para as escolas públicas proporcionando maior 

integração entre a teoria e a prática. O PIBID proporciona aos graduandos o contato com as demandas das 

escolas e assim iniciam suas atividades elaborando propostas específicas para cada comunidade escolar visando, 

sempre, o desenvolvimento dos estudantes da Educação Básica. 
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docente e estudantes envolvidos. Tal documento foi assinado pela diretora autorizando as 

intervenções da pesquisadora junto à docente e à turma selecionada.  

O convite à participação dos estudantes foi realizado de forma presencial pela 

pesquisadora e pela docente responsável pela condução das atividades que, durante uma aula 

de Biologia, introduziram brevemente a pesquisa aos presentes. Todos 

consentiram/assentiram em participar e, desta forma aqueles que já haviam completado 

dezoito anos até a data assinaram o Termo de Consentimento (anexo I) em participação na 

pesquisa. Aos sujeitos participantes que ainda não haviam completado dezoito anos foram 

entregues os Termos de Consentimento para assinatura dos pais ou responsáveis. A este grupo 

de estudantes foi entregue, ainda, o Termo de Assentimento (anexo II) contendo, basicamente, 

as mesmas informações constantes no Termo de Consentimento (anexo I).  

A participação da docente na pesquisa também foi formalizada por meio de um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo I). 

 

4.5 Coleta de dados 

 

Os dados foram formalmente coletados durante as etapas de adequação e aplicação da 

SD. Devido a incompatibilidade de horários a etapa de elaboração se deu por meio de trocas 

de e-mails entre a pesquisadora e a bolsista. Os momentos em que professora regente e 

pesquisadora se reuniram para adequação da SD foram gravados em áudio. A aplicação da SD 

foi registrada em áudio, vídeo e anotações – pela pesquisadora - em um caderno de campo.  

O processo de elaboração da SD se deu entre os dias 09 de setembro de 2015 e 13 de 

janeiro de 2016. No dia 08 de março de 2016 a sequência foi apresentada formalmente para a 

professora de Biologia responsável por conduzir a intervenção. Este encontro será 

considerado como parte dos momentos de adequação da SD por apresentar as translações 

iniciais do processo.   

Houve dois encontros posteriores nos quais - professora regente e pesquisadora 

adequaram a sequência didática de acordo com o público alvo participante. No primeiro 

encontro, realizado no dia dezessete de março de 2016, foram sugeridas e realizadas 

alterações estruturais na SD. O segundo encontro ocorrido em 29 de agosto de 2016 se 

destinou á definição de datas e condições de desenvolvimento das atividades. Entre estes dois 

encontros a pesquisadora sentiu a necessidade de marcar um momento específico de conversa 

a fim de caracterizar o percurso acadêmico e profissional da professora e, também, verificar 
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suas impressões sobre o ensino de questões sociocientíficas na abordagem proposta por esta 

pesquisa.  Este momento ocorreu no dia 17 de março de 2016. Os quatro encontros com a 

professora regente foram gravados em áudio para posterior transcrição e análise. 

Após a formalização dos estudantes participantes ocorreu a aplicação da sequência 

didática. O processo de aplicação teve a duração de quatro semanas e se deu entre os dias 12 

de setembro de 2015 e 03 de outubro de 2015. Foram utilizadas, ao todo, seis aulas de 

cinquenta minutos cada.  

A professora regente gerenciou a classe e as interações dialógicas sem a intervenção 

da pesquisadora que permaneceu ao fundo da sala tomando notas em caderno de campo e 

operando a câmera filmadora e o gravador de áudio. Após a aplicação, os dados registrados 

em áudio foram transcritos para futura análise deste processo. 

 

4.6 Análise dos dados a partir da Teoria Ator-Rede 

 

O enfoque das análises sob a perspectiva da teoria ator-rede está em situar como coisas 

e processos são performados19 evidenciando quem atua e como atua, e como essa atuação 

pode influenciar, transformar, limitar ou definir a realidade. Assim – a partir da TAR - 

esperamos uma maior compreensão da agência dos actantes durante os processos de 

elaboração e adequação da SD. 

Latour (2008) assevera, que o pesquisador deve ―(...) registrar, não filtrar; descrever, 

não disciplinar‖ e seguir cada pista que aparece da mesma forma que um detetive rastreia os 

enigmas de seu caso investigativo. Trata-se de descrever - avançando de forma lenta - a fim 

de se construir uma descrição mais plana, sem agregar volume à realidade. Ele indica, ainda, 

que uma narrativa ou uma descrição - na qual os atores fazem algo ao invés de apenas 

transportar efeitos sem transformá-los - seria um bom relato sob a perspectiva da Teoria Ator 

Rede (LATOUR, 2008). 

O alvo é seguir os actantes e relatar este processo descritivo que, de acordo com Pedro 

(2008), deve minimamente: 1) encontrar uma porta de entrada para se adentrar na rede e 

participar de sua dinâmica; 2) identificar os porta-vozes, os que ―falam pela rede‖ e sintetizam 

a expressão de outros actantes, não deixando de buscar, também, as ‗vozes discordantes‘; 3) 

acessar tudo o que possibilite uma exposição visual permitindo ‗objetivar a rede‘; 4) mapear 

                                                           
19

 Uma reunião de elementos humanos e não-humanos que mantidos juntas e ligadas por meio de processos de 

translação, performam uma determinada ação. 
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as ligações da rede delineando as relações que se estabelecem entre os diversos atores e nós 

que a compõem (as translações produzidas pelos atores e suas articulações; os efeitos de 

sinergia cooperação, encadeamento, repercussão, cristalizações e limitações da rede).  

Optamos por apresentar e analisar os dados referentes às etapas de elaboração e 

adequação da SD por meio de relatos que narram os fatos acontecidos. Cada uma das etapas 

foi relatada numa seção distinta. Acreditamos que esta forma de exibição permitirá uma 

demonstração mais clara e mais completa da negociação de interesses que se sucedeu entre os 

actantes.  

No decorrer dos relatos as translações identificadas são esquematizadas por meio de 

diagramas que pretendem evidenciar os actantes envolvidos e suas performances em relação à 

elaboração e adequação da sequência didática. Segundo De Freitas (2012) a diagramação é 

alusiva, alegórica, elástica e criativa, permitindo a elucidação do funcionamento das coisas ao 

invés de revelar o que as coisas significam. Para a autora os diagramas são mais que meras 

representações, ilustrações, imagens, metáforas – são dispositivos, mecanismos, ferramentas 

materiais de amostragem direta que cortam o espaço e aludem a novas dimensões e novas 

estruturas (DE FREITAS, 2012). Cada diagrama é analisado com base nos pressupostos da 

TAR, evidenciando as translações encontradas.  
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo está subdividido em duas seções. Na primeira apresentamos o relato e os 

diagramas relativos à etapa de elaboração da sequência didática. Na segunda seção 

apresentamos o relato e os diagramas relativos aos momentos de adequação da SD. Em ambas 

as seções descrevemos e analisamos os momentos de translação entre os actantes imersos na 

rede sociomaterial propiciada pela SD.  

 

5.1 Elaboração da Sequência Didática 

 

Devido à minha experiência pessoal – formação religiosa fundamentalista e não 

aprendizagem de alguns conhecimentos científicos - cheguei ao MPEC com um interesse em 

pesquisar controvérsias científicas e religiosas em torno dos assuntos Evolução e origem da 

vida.  

Ao longo do primeiro semestre de caminhada - enquanto estudante regular do MPEC e 

durante algumas conversas com meu orientador professor Fábio Silva - cheguei à conclusão 

de que quando se trata da temática ciência versus religião, os assuntos Teoria da Evolução e 

origem da vida já são bastante abordados na literatura em ensino de ciências e biologia. Ao 

longo de nossas conversas ele, enquanto professor da disciplina Fundamentos de Bioética para 

alunos de graduação sugeriu abordarmos o assunto ―Estatuto do Embrião‖. Como é um 

estudioso da Teoria Ator Rede sugeriu apresentarmos o embrião como um híbrido, um misto 

de natureza e tecnologia. Em uma troca de e-mails, ele indicou-me, ainda, que percorrêssemos 

um caminho teórico para o desenvolvimento de uma bioética ou ensino de bioética inspirado 

na Teoria Ator-Rede com a perspectiva de estabelecimento de um novo modelo de reflexão 

sobre os problemas de origem similar. 

A proposta do mestrado profissional requer, além da dissertação, a apresentação de um 

produto educacional e nesta perspectiva o professor Fábio Silva sugeriu que nosso produto 

fosse uma sequência didática ou uma série de vídeos educativos que seriam disponibilizados 

no Youtube. 

A partir desse instante estamos em condições de apresentar um diagrama para 

representar as associações e evidenciar as translações desse momento inicial de construção da 

SD. 
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Figura 1 – Movimentos iniciais 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Aqui evidenciamos o início da reunião de actantes propiciando a formação de uma 

rede que realiza uma ação no mundo (SILVA et. al., 2016). Neste início da rede procuramos 

evidenciar as primeiras operações de translação que consistem na combinação de interesses 

até então difusos num único objetivo composto – a elaboração de um produto para o mestrado 

profissional. O que importa nestes movimentos de translação não é unicamente a fusão de 

interesses que eles ensejam, mas a criação de uma nova mistura (LATOUR, 2001, p.107). 

O diagrama registra como a experiência e os interesses do orientador foram 

fundamentais para direcionar o meu trabalho como pesquisadora. Percebe-se um desvio dos 

meus interesses que são deslocados para seguirem o caminho proposto pelo orientador. Trata-

se de uma das estratégias de translação de interesses caracterizadas por Latour (2000) na qual 

ocorre um deslocamento do interesse explícito das pessoas (neste caso o meu interesse 

explícito) para seguirem o caminho do cientista (neste caso o orientador); como se este as 

convidasse: ― ―Eu quero; por que você não quer?‖. 

Eu nunca havia ouvido falar sobre o projeto de lei em questão, mas uma pesquisa 

superficial foi suficiente para perceber as questões sociocientíficas que ele suscita e a 

consequente polêmica em torno dele. Durante leituras num site de busca percebi ciência, 

religião, política, tecnologia, filosofia, economia, ONGs, legisladores enfim, vários setores e 
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entidades da sociedade se aliando e se posicionando sobre o assunto. Diante disto meus 

interesses foram ampliados para além das possíveis interferências dos embates ciência X 

religião na aprendizagem – passei a interessar-me pela formação de cidadãos. Estes 

movimentos estão registrados no diagrama abaixo: 

 

Figura 2 – Mobilização do Mundo 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Denominamos a figura de ―Mobilização do Mundo‖, pois, numa perspectiva 

latouriana, esta seria a ―expressão geral dos meios pelos quais os não-humanos são 

progressivamente inseridos no discurso‖ (LATOUR, 2001, p.118). Via estes movimentos 

iniciais eu - enquanto pesquisadora – dirigi-me para o mundo, tornando-o móvel, trazendo-o 

para o local da controvérsia, mantendo-o empenhado e fazendo-o suscetível de argumentação 

(LATOUR, 2001, p.119). É por meio da mobilização do mundo que objetos de pesquisa 

tornam-se legíveis para o cientista (SILVA et. al, 2016). Este processo ampliou o interesse da 

pesquisadora que passou das controversas relações entre os discursos fundamentalistas da 

ciência e da religião para uma educação científica responsável pela formação cidadã. 

A análise deste diagrama nos leva a perceber uma extensa rede em torno da ―pesquisa 

na internet‖ na qual estão envolvidos não apenas a pesquisadora e o ―Estatuto do Embrião‖, 

mas também diversas entidades, tais como ciência, religião, economia, questões jurídicas, 

questões filosóficas/éticas, ONGs e assim por diante. Fica evidente o recrutamento de actantes 
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que até então não se relacionavam e que, em assembleia, proporcionaram importantes 

translações para a definição do produto. Por este motivo, consideramos a ―pesquisa na 

internet‖ como um ator-rede. A utilização que aqui fazemos do termo ator-rede é meramente 

para fins didáticos, tendo em vista que qualquer ator pode se decompor em uma rede e 

qualquer rede - não importando quão heterogênea ela seja - pode ser aglutinada e funcionar 

como um ator (VENTURINI, 2010). 

Venturini (2010) caracteriza os atores-redes como configurações fugazes nas quais os 

atores renegociam os laços de velhas redes e o surgimento de novas redes que redefinem a 

identidade dos atores. Assim as translações propiciadas por meio da ―pesquisa na internet‖ 

redefiniram o status do ―Estatuto do Embrião‖ de projeto de lei desconhecido para o tema da 

sequência didática a ser elaborada enquanto produto deste mestrado profissional.  

No final da aula de uma das disciplinas de mestrado ministradas pelo professor Fábio 

Silva ele chamou-me para conversar e disse-me que era membro do grupo de pesquisa da 

FAE/UFMG ― ―Processos e relações na produção e circulação de conhecimento‖ também 

conhecido como ―Laboratório de Pesquisas Ator-Rede e Educação (ANT-LAB). Segundo ele 

o grupo havia apresentado um projeto de pesquisa - ―Elaborando Sequências Didáticas para o 

Ensino Médio de Biologia‖ - contemplado pelo Edital CAPES-FAPEMIG 13/2012 — 

Pesquisa em Educação Básica - e dispunha de uma verba para a elaboração de um livro. 

A proposta era que o livro fosse um compilado de sequências didáticas de biologia - 

para o ensino médio - orientadas pelos seguintes enfoques: abordagem Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA), questões sociociotécnicas ou tecnocientíficas e o ensino de 

ciências por investigação. Ele informou-me que o grupo se propunha – sob a perspectiva da 

TAR - a apresentar um novo sentido e uma nova proposta para o trabalho com sequências 

didáticas. Nesta conversa ele convidou-me a participar da elaboração deste livro sugerindo 

que começássemos nossos trabalhos no mestrado pela elaboração do produto.  

Nesta mesma conversa ele sugeriu que uma bolsista do PIBID - aluna da Universidade 

Federal de Ouro Preto - auxiliasse-nos na elaboração da sequência didática.  

Acordados estes pontos demos início aos trabalhos. Por incompatibilidade de horários 

a elaboração da SD se deu por troca de e-mails entre pesquisadora, bolsista e orientador. Estas 

translações são esquematizadas no diagrama a seguir: 
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Figura 3: Formando Alianças 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Neste diagrama percebemos, novamente, a atuação do orientador enquanto um 

mediador responsável pela extensão da rede. Por meio da agência dele fui inserida em uma 

rede da qual não tinha conhecimento. Esta inserção foi responsável pelo estabelecimento de 

alianças que desempenharam papel fundamental na formulação da SD: a definição de seu 

enfoque e de alguns de seus parâmetros. É interessante voltarmos ao primeiro diagrama e 

percebemos a progressiva extensão da rede que se iniciou de uma experiência 

pessoal/profissional e neste momento passa a ser uma questão de interesse coletivo por meio 

das mediações do orientador.  

Devido aos sete anos de experiência profissional que tive enquanto professora minhas 

primeiras preocupações se relacionaram ao tempo e à possibilidade de aplicar o produto 

desenvolvido. Meu intuito era a elaboração de uma sequência exequível e atraente tanto para 

os professores quanto para os alunos, algo que se encaixasse e pudesse ser adaptado à 

realidade escolar que conheci. 

Leituras sobre a abordagem CTS e sobre a Teoria Ator Rede auxiliaram-me no 

estabelecimento de alguns rumos. Mesmo ainda sem definir as atividades e o que 

necessariamente seria abordado determinei que, nesta SD, gostaria de proporcionar tempo e 

espaço para: contextualizar o conhecimento científico no meio social; conhecer e discutir 
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visões de mundo diversas; desenvolver a cidadania; formar cidadãos para processos 

decisórios. 

Apresentei essas ideias iniciais à bolsista. Ela falou-me sobre a experiência dela na 

elaboração de sequências didáticas. Percebi que havia algo em comum em relação à nossa 

forma de se pensar o ensino: ela também se preocupava com a duração e sugeriu a utilização 

de materiais de fácil acesso.  Estes movimentos estão esquematizados no diagrama abaixo: 

 

Figura 4: Arregimentando mais aliados 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Este diagrama elucida as experiências anteriores (tanto da bolsista quanto da 

pesquisadora) e os artigos científicos sobre CTS e sobre TAR sendo arregimentados como 

aliados no processo de elaboração da SD. A análise da atuação destes actantes nos indica a 

fusão de duas redes (a da pesquisadora e a da bolsista) sendo conectadas pela SD que se 

estabelece como o principal mediador deste processo.  

De volta ao relato: como sugestão o orientador enviou-nos uma proposta de SD 

elaborada de acordo com o enfoque determinado para a elaboração do livro. A SD era sobre o 

uso de Plantas Medicinais e havia sido elaborada por integrantes do grupo ―Laboratório de 

Pesquisas Ator-Rede e Educação (ANT-LAB)‖.  
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O orientador enviou um novo e-mail no qual indicava uma estrutura, uma espécie de 

padrão que trazia os tópicos e neles pormenorizava o que precisava ser descrito nas seções da 

SD conforme apresentado abaixo: 

 

Quadro 2 – Modelo Padrão de Elaboração das Sequências Didáticas do Livro 

TÍTULO 

(1,2,3) º ano do ensino médio (regular, EJA, Educação do campo, Educação 

Indígena) 

DURAÇÃO 

PÚBLICO ALVO 

MATERIAIS 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Relações por tópicos do que se espera de aprendizagem por meio da sequência 

didática. Os tópicos devem começar por verbos no infinitivo que expressem ações. 

CONTEÚDOS 

Relação de conteúdos que podem ser abordados. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Momento 1: 

Apresentação e descrição pormenorizada da atividade proposta. Expor os 

objetivo desta etapa. Evidenciar todos os materiais que serão utilizados, origem, 

cuidados, potenciais e limitações. Textos, imagens, filmes e outros devem ser 

identificados e descritos de forma sucinta. Ser bem criteriosos para evitar problemas de 

direitos autorais. Questões que podem suscitar debates e reflexões devem ser 

evidenciadas. 

Momento n:  

Apresentação e descrição pormenorizada da atividade proposta. Expor os 

objetivo desta etapa. Evidenciar todos os materiais que serão utilizados, origem, 

cuidados, potenciais e limitações. Textos, imagens, filmes e outros devem ser 

identificados e descritos de forma sucinta. Ser bem criteriosos para evitar problemas de 

direitos autorais. Questões que podem suscitar debates e reflexões devem ser 

evidenciadas. 

 

PROPOSIÇÕES DE AVALIAÇÃO 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Por várias vezes elaborei projetos de ensino e planejamento de minhas aulas, mas esta 

foi a primeira vez que, formalmente, investi tempo para elaborar uma sequência didática 

pensando que outros professores poderiam, futuramente, fazer uso dela em diversos contextos 

em suas aulas. Assim, minha primeira atividade - ao ler o exemplo enviado pelo orientador - 
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foi elaborar uma sequência de perguntas que balizariam a escrita da SD: qual público 

pretendemos atingir? Que conhecimentos pretendemos mobilizar? Quais as expectativas de 

aprendizagem? Que tipo de material pretendemos utilizar? De acordo com a realidade do 

público alvo quanto tempo separar para investir nesta atividade? Que tipo de atividades 

precisamos lançar mão para atingir nossos interesses? Como desenvolver tais atividades? O 

que e como avaliar os alunos neste processo? Segue abaixo o quadro 3 para melhor 

visualização das respostas dadas por mim a estas questões: 

 

Quadro 3 – Fundamentos da elaboração da nossa Sequência Didática 

Qual público pretendo atingir? Alunos do ensino médio que já 

tenham desenvolvido os conteúdos prévios 

necessários ao entendimento do assunto a ser 

abordado. (3º ano?) 

Que conhecimentos pretendo 

mobilizar? 

Células tronco, embrião, técnicas de 

reprodução assistida (fertilização in vitro, 

criopreservação...), bioética (biodireito, 

legislação). 

Quais as expectativas de 

aprendizagem? 

Conhecimento de visões de mundo 

sobre questões sociocientíficas suscitadas pelo 

―Estatuto do Embrião‖; conhecimento da 

fundamentação de opiniões diversas; 

desenvolvimento da argumentação; 

aprendizagem atidudinal; aprendizagem 

procedimental; desenvolvimento da cidadania. 

Que tipo de material pretendo 

utilizar? 

Materiais acessíveis, de preferência 

disponibilizados na internet. Tirinhas, 

charges, histórias em quadrinhos, vídeos, 

reportagens, artigos, etc. 

De acordo com a realidade do público 

alvo quanto tempo separar para investir nesta 

atividade? 

No máximo oito aulas. A abordagem 

é interdisciplinar sugiro a participação de 

professores de outras disciplinas para a 

participação. 

Que tipo de atividades preciso lançar 

mão para atingir meus anseios iniciais 

(proporcionar tempo e espaço para discussão, 

argumentação e o preparo para a cidadania)? 

Momentos de diálogo; grupos de 

discussão; pesquisas - enfim, atividades que 

os instrua na formulação/fundamentação de 

seus pontos de vista, que os permita a noção 

de vivenciar a contextualização de conceitos 

científicos na sociedade. Atividades que 

desenvolva a aptidão em processos decisórios. 

Como desenvolver tais atividades? Resolução de situações problema, júri 

simulado ou audiência pública simulada a 

partir da proposição de uma questão polêmica, 

entrevistas com representantes da sociedade. 

O que e como avaliar os alunos neste 

processo? 

Avaliar as atividades ou as 

interações/argumentações durante o processo? 
Fonte: elaboração da autora. 
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Os movimentos até aqui descritos nos subsidiam para a elaboração do esquema a 

seguir: 

Figura 5: Autonomização 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Neste diagrama percebemos o Laboratório de Pesquisas Ator-Rede e Educação (ANT-

LAB) enquanto um aliado que – no momento do estabelecimento da rede - compartilha 

objetos e interesses de estudo.  

Segundo Latour (2001) a autonomização trata da estruturação de uma comunidade 

científica: consiste no movimento pelo qual uma profissão ou um grupo de pesquisa se torna 

independente engendrando seus próprios critérios de avaliação e relevância. O diagrama 

acima evidencia uma comunidade que é composta por profissionais que produzem 

conhecimentos fazendo-os circular por meio de trocas com os colegas e produções escritas, 

fomentando convencimento ou novas controvérsias (LATOUR, 2001).  

Nossa aliança com o ANT-LAB – e consequentemente com alguns actantes que no 

momento agiam sobre ele – estabeleceu um modelo e uma estrutura para a SD acelerando o 

―fluxo sanguíneo‖20 e elevando a ―taxa de pulsação‖ deste processo de elaboração (LATOUR, 

                                                           
20

 “O fluxo sanguíneo da ciência – Um exemplo da inteligência científica de Joliot” é um capítulo do livro A 

Esperança de Pandora (2001).  Nessa obra Bruno Latour descreve cinco fluxos, que representam as translações, 
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2001, p. 123). A partir deste momento ocorre certa pressão sobre ideias até então esparsas e a 

SD passa a ser efetivamente esboçada. 

Enviei - via e-mail - um arquivo contendo este levantamento inicial para o orientador e 

para a bolsista a fim de iniciarmos a elaboração da SD. À partir da leitura do ―Estatuto do 

Embrião‖ e de seus conhecimentos prévios das relações entre ciência e religião a bolsista 

pontuou a origem da vida de um ser humano como um conhecimento a ser mobilizado. 

Segundo ela há divergências principalmente entre ciência e religião na tentativa de definição 

deste momento.  

Esta sugestão aliada à minha experiência pessoal (não aprendizagem) e profissional 

(dificuldade em abordar o assunto) conduziram-me à escolha da controvérsia central da SD: o 

conceito de vida e a definição de seu início podem variar de acordo com visões de mundo 

distintas (científica, religiosa, ética filosófica). Por meio dessas reflexões defini a questão 

sociocientífica basilar da SD: o conceito de vida e de pessoa e a atribuição do status de vida e 

de pessoa ao embrião. A figura a seguir elucida as translações desta etapa. 

 

Figura 6: O Reforço de Anseios Iniciais 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

                                                                                                                                                                                     
que se integram para possibilitar a emergência dos estudos científicos, sendo: a mobilização do mundo, a 

autonomização, as alianças, a representação pública e os vínculos e nós (LATOUR, 2001). 
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Neste diagrama percebemos a importância da atuação da bolsista para a definição de 

pontos centrais da SD. Seus dizeres corroboraram com meus interesses de pesquisa e sua 

agência se deu no sentido de reforçar meus anseios iniciais de tratar ciência e religião 

enquanto visões de mundo distintas, porém legítimas.  

Em trocas de e-mails a bolsista sugeriu o uso de ―tirinhas‖, charges e histórias em 

quadrinhos e assim nos colocamos na busca de mais ideias e materiais para nossa sequência 

didática.  

A bolsista enviou-me um e-mail no qual relatava sua dificuldade em encontrar 

―tirinhas‖, charges e histórias em quadrinhos sobre o Estatuto do Embrião. Eu também não 

estava encontrando e assim passamos a nos concentrar na procura de outros tipos de materiais.  

Pedi a ela que me auxiliasse na busca de materiais diversos sobre pesquisas com 

células tronco embrionárias. Outra questão sociocientífica que identifiquei no ―Estatuto do 

Embrião‖ e que gostaria de abordar na SD para cumprir com a proposta de apresentar o 

embrião ―in vitro‖ como um bio-objeto. 

 A bolsista enviou-me alguns materiais que julgava interessantes. Dentre eles um que 

texto trazia informações sobre células tronco do cordão umbilical e levantava a questão: 

congelar ou não? Este texto explicava ao leitor por meio de perguntas e respostas várias 

questões relativas às células tronco do cordão umbilical a ao funcionamento de bancos 

públicos e privados dessas células. A leitura deste texto levou-me a refletir sobre a questão 

econômica por detrás das pesquisas com células tronco. 
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Figura 7: A Performance de Não-Humanos 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

O diagrama representa a ação de elementos não-humanos como mediadores. A agência 

de tais entidades – em conjunto – performa uma ação: a busca de materiais diversos sobre 

pesquisas com células tronco embrionárias. 

O ―Estatuto do Embrião‖ suscitou diversas polêmicas. A leitura da cartografia de 

controvérsias fez-me imaginá-lo como uma ―controvérsia ilimitada‖ tendo em vista o contexto 

escolar (número reduzido de aulas e extensão do currículo). Assim indiquei as pesquisas com 

células tronco embrionárias para figurarem como ―rés‖ em nossa simulação de processo 

decisório. Esquematizamos essa translação no diagrama abaixo: 
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Figura 8: As Progressivas Alianças com Não-Humanos 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

A análise deste diagrama nos leva a perceber a crescente formação de alianças entre 

não-humanos. Novamente percebemos via diagrama a performance destas entidades como 

mediadores definindo elementos e trabalhando em prol da construção da sequência didática.  

Definimos não mais utilizar tirinhas, charges ou história em quadrinhos uma vez que 

não estávamos encontrando. A bolsista sugeriu o trabalho com vídeos e enviou-me dois links 

de vídeos disponíveis no Youtube. Um deles, o documentário ―A chave para a regeneração‖ 

produzido no Brasil e mostra os avanços que fazem das células-tronco uma grande esperança 

para o futuro da medicina. No documentário são relatadas pesquisas e tratamentos 

experimentais que têm ajudado a salvar vidas e a melhorar radicalmente as condições de 

pacientes de doenças neurológicas e cardíacas, além de casos de cegueira e diabetes. São 

apresentados casos e experiências com cobaias animais atualmente em curso no Brasil. Tais 

experiências dão esperança a jovens portadores de doenças degenerativas e vítimas de lesões 

da medula. A sinopse descrevia o documentário como responsável por expor um cenário 

fascinante e polêmico que desafia os limites do ser humano diante da vida e da morte. 
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Assistir a esses vídeos reafirmou em mim o interesse em oportunizar tempo e espaço 

para se discutir questões sociocientíficas em sala de aula com vistas à formação de cidadãos. 

Assistir ao documentário fez-me, inicialmente, basear parte considerável das atividades da SD 

nele.  

 

Figura 9: A Primeira Prova de Forças 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

O diagrama evidencia a primeira resistência encontrada durante a elaboração da 

sequência didática. A dificuldade de se achar certo material se constituiu como um elemento 

que desviou o curso de elaboração das atividades da SD. Tal dificuldade constitui-se como 

uma entidade que estabelece provas de força às ações da pesquisadora, exercendo pressão 

sobre seus argumentos e se posicionando como algo que mantêm o fluxo e coopera para a 

extensão da rede. 

Enviei ao orientador e à bolsista um e-mail contendo uma prévia da SD dividida em 

cinco momentos. Cada momento recebia um nome específico e sugeria um número de aulas a 

serem utilizadas e cada uma dessas aulas tiveram suas metodologias e atividades sugeridas e 

detalhadas.  

Ao analisar a SD o orientador indicou-me alguns pontos de grande importância: 

apontou que a SD estava bastante baseada no documentário e este fato poderia torná-la 
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inviável em determinadas situações; indicou-me reduzir o número de questões de uma 

determinada atividade e sugeriu a elaboração de situações problema. Outro apontamento que 

acatei foi a não definição de prazos para as atividades dos alunos nem o número de alunos em 

cada grupo, essas questões poderiam ser sugeridas, entretanto o professor adaptaria a SD de 

acordo com a realidade de sua sala de aula. 

Com base nos apontamentos do orientador retiramos a utilização do documentário 

como parte da SD e sugeri utilizarmo-nos dele apenas como inspiração para a elaboração das 

situações-problema. Solicitei à bolsista que elaborasse algumas situações-problema tendo 

como base o documentário e as questões sociocientíficas suscitadas pelo ―Estatuto do 

Embrião‖. Até aqui temos elementos suficientes para mais um diagrama: 

 

Figura 10: A Segunda Prova de Forças 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Este esquema mostra a agência de um conjunto de elementos não-humanos sobre o 

orientador. A análise de tal conjunto nos leva a perceber que a SD sendo submetida a uma 

nova prova de força. Esta pressão agiu sobre o orientador que pressionou a pesquisadora que 

delegou uma ação à bolsista performando – ao final – numa alteração nas atividades da SD. 

Novamente temos aqui aliados não-humanos tornando o ―fluxo sanguíneo mais rápido e com 

uma taxa mais elevada de pulsação‖ (LATOUR, 2001,p.123) 
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A fim de tornar as atividades da SD mais interativas e agregar actantes às atividades 

sugeri entrevistas estruturadas com alguns representantes da sociedade. Tais representantes 

seriam ―porta-vozes‖ das diversas visões de mundo que traríamos para o contexto da sala de 

aula. Este movimento segue esquematizado no diagrama abaixo: 

 

Figura 11: Nova Performance de Não-Humanos 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Este diagrama ilustra, novamente, a arregimentação de aliados - em conjunto - 

performando a elaboração de uma das atividades propostas na SD. 

Sob a inspiração da cartografia de controvérsias tive a ideia de promover tanto o(a) 

professor(a) quanto estudantes à qualidade de ―cartógrafos‖ observando e mapeando as 

interações entre humanos e não-humanos. Ao professor caberia intervir conforme necessário. 

Tal intervenção seria no sentido de multiplicar atores e perspectivas, pontos de vista e 

argumentos. 

Por meio das atividades sugeridas intentamos atribuir – implicitamente - tanto a(o) 

docente quanto aos discentes os ―três mandamentos da observação‖ de acordo com a 

cartografia de controvérsias: 1) não restringir a observação a uma única teoria ou 

metodologia; 2) observar a partir de tantos pontos de vista quanto possível; 3) ouvir as vozes 

dos atores mais do que as próprias presunções (VENTURINI, p. 260, 2010 tradução nossa). 
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Ainda inspirada pelas indicações de Venturini (2010) sugeri conferimos ao(a) 

professor(a) a função de não controlar o fechamento das controvérsias, mas sim mostrar que 

elas podem ser fechadas de várias formas.  

Para todas as atividades propostas há sugestões e materiais de apoio.  

 

Figura 12: Fechando a “Caixa-Preta” 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Neste diagrama estão as translações finais do processo de elaboração da sequência 

didática. Aqui percebemos não-humanos como os precursores responsáveis pelos movimentos 

de translação evidenciados. Tais mediadores conduziram a pesquisadora a uma agência 

fundamental para o sucesso da SD: a promoção de alunos e professora a ―cartógrafos‖. 

Temos aqui a constituição do fato – a elaboração da SD - o fechamento da caixa-preta 

(LATOUR, 2000). O reforço dos vínculos que justifica e legitima as ações da pesquisadora e 

dos seus aliados que permitem a manutenção de uma realidade. 

Para a Teoria Ator-Rede, a ciência pronta e suas caixas-pretas mascaram o 

emaranhado de associações entre atores humanos e não humanos (LATOUR, 2000). Durante 

todo o processo de construção percebemos um conjunto de elementos heterogêneos - até então 

desvinculados – ―se unindo em alianças e partilhando‖, agora, ―de um destino comum dentro 
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de um coletivo comum‖ (LATOUR, 2001, p. 117). Interesses difusos e translações isoladas 

não mais importam, mas sim o que emerge da mistura disto: a sequência didática.  

Com efeito, o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências oferecido pela UFOP 

tornou-se a juntura crucial que permitiu a realização conjunta dos interesses do orientador, da 

formação da bolsista do PIBID e dos anseios da pesquisadora. Neste momento - em meio ―ao 

complexo de forças mobilizadas‖ em torno da sequência didática elaborada - já não é mais 

possível afirmar o que pertence a cada um dos envolvidos (LATOUR, 2001, p. 107). 

Graças ao trabalho conjunto diversas entidades estão interligadas e a relevância do que 

nós – enquanto cientistas - dizemos para ―o que o mundo é‖ depende, agora, do que 

acontecerá por meio da utilização da sequência didática (LATOUR, 2001, p. 117). 
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5.2 Adequação da Sequência Didática 

 

5.2.1 Primeiro Encontro – Apresentação formal da proposta 

 

Já mantinha um contato profissional com a professora Míriam e em conversas 

informais havia compartilhado informações sobre meus interesses de pesquisa durante o 

MPEC. Nessas conversas ela se mostrava interessada e sinalizava que gostaria de participar 

do meu projeto. Em seu discurso ela manifesta um interesse latente em um Ensino Médio que 

prime pelo desenvolvimento da cidadania.  

Em nossos contatos descrevi alguns produtos educacionais do MPEC/UFOP e ela se 

animou dizendo se interessar pela proposta do mestrado profissional em ensino de Ciências e 

pela formação oferecida pelo programa.  Segundo ela participar de minha pesquisa de 

mestrado seria uma espécie de ―via de mão dupla‖ que auxiliaria tanto a mim quanto a ela, 

uma vez que teria a oportunidade de participar de estudos relacionados à área de ensino. Em 

uma dessas conversas, informalmente, acordamos sua participação neste trabalho. Estes 

eventos nos subsidiam para a elaboração da figura a seguir: 

 

Figura 13: Interesses em Jogo 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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A leitura do relato em conjunto com a análise deste diagrama nos permite perceber um 

trabalho inicial em prol da mobilização de actantes que antes não se relacionavam. Este 

esforço implicou na formação de alianças, e, por conseguinte, na instauração de uma rede que 

realiza uma ação no mundo (LATOUR, 2000), neste caso, a participação da professora 

Míriam enquanto sujeito desta pesquisa.  

O primeiro encontro se deu na sala de professores de Biologia da escola onde a SD 

seria aplicada. Estavam presentes eu, a professora Míriam e o orientador desta pesquisa, o 

professor Fábio Silva. Convidei o professor Fábio devido ao fato de conhecer o interesse da 

professora Míriam em participar como professora colaboradora no MPEC. Este encontro 

poderia, além de propiciar a apresentação da proposta de adequação da SD, favorecer, 

também, a formação de uma parceria entre ela e o MPEC. 

Iniciei a reunião entregando à professora Míriam uma cópia física da SD.  

Expliquei à professora Míriam que no mestrado profissional, além da dissertação é 

necessário o desenvolvimento de um produto educacional. Neste momento apresentei a ela a 

SD – enquanto produto - pronta e falei que havia sido idealizada como um capítulo de um 

livro proposto por um grupo de pesquisa da FAE/UFMG do qual fazíamos parte. Explico, 

ainda, que durante o processo surgiu a oportunidade de encaixá-la em um projeto de 

financiamento que preconizava a elaboração de SDs compartilhadas e assim conjuntamente a 

adequaríamos. Os movimentos até aqui descritos são esquematizados no diagrama abaixo: 
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Figura 14: Iniciando uma Nova Rede 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

O esquema evidencia a atuação da pesquisadora como um ator-rede que propiciou a 

construção de alianças entre as entidades humanas e não-humanas envolvidas. Tais 

associações performaram uma realidade: a reunião para acerto dos detalhes de adequação da 

SD ao público alvo ao qual ela seria aplicada. 

A professora Míriam é o actante que aproximará a pesquisadora e o fato constituído (a 

sequência didática) do ambiente que se pretende intervir: a sala de aula. Além disto, ela pode 

ser vista, neste momento, como uma aliada que além de propiciar alguns dos objetivos deste 

trabalho de mestrado poderá ter satisfeitos seus anseios e, também, contribuir com alguns 

interesses do orientador enquanto coordenador do programa de mestrado. Nesse sentido o 

empenho da pesquisadora se dá em ―tornar o público interessado‖; uma vez que ―sem colegas 

e sem um mundo, o pesquisador não custaria muito, mas também não valeria nada‖ 

(LATOUR, 2001, p.122). 

O cenário esquematizado no diagrama evidencia um movimento de translação que 

consiste em combinar ―interesses até então diferentes num único objetivo composto‖ 

(LATOUR, 2001, p.106). Percebemos ainda o recrutamento do MPEC como um ator-rede, 

um aliado que passa a fazer parte da rede que conecta não humanos (a SD, a escola, o livro, o 

grupo de pesquisa, o financiamento etc.) e os três humanos evidenciados.  
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Nesse primeiro momento, a pesquisadora agrega os actantes que a permitem dar curso 

ao seu empreendimento. Todos esses elementos dão sustentação para a conclusão de algumas 

etapas do desenvolvimento de seus estudos: a adequação da sequência didática e sua 

aplicação.  

A duração da SD deixou a professora Míriam preocupada: oito aulas de cinquenta 

minutos equivaliam à metade de um bimestre. Esta preocupação se deu ao fato de o público 

alvo envolvido ser composto por alunos de um curso técnico integrado (apenas duas aulas de 

Biologia por semana). Além da extensão curricular da qual ela tinha que dar conta. Expliquei 

a ela que a proposta era esta: ela ver as impossibilidades e adequar da forma que julgássemos 

melhor em relação ao público alvo. 

Expliquei a ela que nosso intuito seria agendar momentos para adequar a sequência de 

acordo com a realidade da instituição de ensino, do número de aulas de Biologia e das turmas 

que participariam da aplicação da SD. A proposta era que, eu e ela conjuntamente, 

analisássemos o material e o colocássemos de acordo com a realidade dela. O professor Fábio 

Silva sugeriu que eu a enviasse uma cópia virtual da SD para que ela pudesse ler e fazer 

marcações via computador. 

Ao fazer uma breve leitura do conteúdo da SD ela sugere agendar a aplicação para o 

início do ano letivo de 2016 -, o calendário da escola estava atrasado devido a períodos de 

greve, assim o ano letivo 2016 se iniciaria em maio. Ela faz essa sugestão com vistas a 

encaixar a SD num momento mais adequado em relação á conteúdo.  

Em conversas informais havíamos aventado a possibilidade de aplicação da SD em 

turmas de terceiro ano por - segundo a professora Míriam - se tratar de alunos ―mais 

amadurecidos‖ para o assunto. Genética seria o primeiro conteúdo do ano letivo para as 

turmas de terceiro ano e, segundo ela, a SD ficaria fora de contexto: 

 

Míriam: Até porque a gente chega com genética, e eu acho que isso não fica muito 

fora do assunto. Tudo bem, que talvez seria melhor se a gente conseguisse colocar 

isso no conteúdo de primeiro ano, porque a gente fala um pouco de desenvolvimento 

embrionário, mas isso é um assunto que, normalmente, a gente não tem tempo para 

trabalhar adequadamente. E eu acho que o aluno de terceiro ano, nesse primeiro 

momento, ele é melhor para desenvolver este projeto. 

Juliana: Em uma outra conversa, a gente estava falando sobre a maturidade dos 

alunos, e a gente tem que ver o que é melhor né. Por exemplo, inserir isso de acordo 

com o conteúdo, ou com a maturidade!? 
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Míriam: Casar as duas coisas né, eu acho que é possível a gente pegar na parte de 

genética, no comecinho do terceiro ano. E a gente já pode pensar também, em 

alguma estratégia de adaptar isso para o primeiro ano. 

Juliana: Bacana!  

(Trecho da gravação da reunião). 

 

Questionei quando seria abordado o assunto Biotecnologia e a professora disse que 

após o conteúdo de genética no terceiro ano do Ensino Médio. Disse, também, que havia 

algumas ―pinceladas‖ da matéria no primeiro ano. Desde o início da proposta a professora 

exprimiu o desejo de aplicar a SD em turmas de terceiro ano, entretanto como ela pensou que 

meu prazo para terminar o mestrado estava finalizando ela sugeriu aplicar em turmas de 

primeiro ano após terem construído uma noção básica sobre genética.  

Ela sugeriu os meses de setembro/outubro de 2016 como a melhor época para 

aprofundar assuntos relativos à Biotecnologia, uma vez que neste momento os alunos do 

terceiro ano já teriam visto os conteúdos relativos à Genética. Quando a professora soube que 

eu ainda estava dentro do prazo - em relação ao mestrado - insistiu na aplicação da SD para 

alunos do terceiro ano, pois gostaria de – por meio da SD - ter a chance de construir uma 

noção de cidadania com a turma antes deles se formarem e saírem da escola.  

Preocupada com a questão dos dados para a minha qualificação a professora Míriam 

sugeriu que aplicássemos um questionário prévio para os alunos, uma espécie de ―pré-teste‖ a 

fim de levantarmos informações. O professor Fábio explicou que não havia essa necessidade 

uma vez que o que nos interessa é o processo e não o produto. Ele falou ainda que o interesse 

é ver como eles se aproximam desse conteúdo uma vez que esse tema é controverso para nós, 

mas não sabemos se será para eles. Segundo ele esta é uma das perguntas que queremos 

responder. 

Definimos que a aplicação seria para alunos do terceiro ano após verem os conteúdos 

relativos à Genética. A professora Míriam se responsabilizou em elaborar um esboço da 

programação para o estabelecimento das datas. O professor Fábio reforçou a necessidade de 

adequação compartilhada da SD frisando que ela não era imutável e que a ideia de adequá-la 

sugeria tanto corte quanto acréscimo. Indicou que ela poderia acrescentar algo relativo a 

imunologia, - área de doutoramento dela-, caso julgasse interessante. Assim finalizamos nosso 

encontro agendando o próximo para a semana seguinte. Os movimentos finais deste encontro 

estão esquematizados no diagrama a seguir: 
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Figura 15: Não-Humanos Definindo Data e Público Alvo de Aplicação da SD 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Este diagrama evidencia não-humanos como mediadores responsáveis pelas 

translações de escolha da data e do público alvo de aplicação da sequência didática. Aqui 

percebemos a greve, o currículo, o calendário e o prazo de qualificação submetendo a SD a 

uma nova prova de força uma vez que giram em torno de um potente actante: o tempo. 

Faz-se importante destacar que, embora o período de greve tenha sido um importante 

mediador, ele foi uma peculiaridade do público alvo em questão e, portanto, não foi um fator 

observado durante a construção da SD.  

A análise conjunta dos diagramas referentes ao primeiro encontro propicia a percepção 

de um esforço em tornar a sequência didática (o ―fato científico‖) em um empreendimento 

coletivo e adequado a um público alvo específico. Amparados em Latour temos que: 

A qualidade da referência de uma ciência não vem de um salto mortale para fora do 

discurso e da sociedade, com vistas a ter acesso às coisas, e sim da extensão de suas 

mudanças, da segurança de seus vínculos, do acúmulo progressivo de suas 

mediações, do número de interlocutores que atrai, de sua capacidade de tornar os 

não-humanos acessíveis às palavras, de sua habilidade em interessar e convencer os 

outros, e de sua institucionalização rotineira desses fluxos. (LATOUR, 2001, p. 

115). 
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Neste sentido os esforços dos actantes envolvidos e as translações evidenciadas se dão 

no sentido de diminuir a distância que existe atualmente entre as pesquisas desenvolvidas nas 

universidades e as práticas desempenhadas pelos professores em sala de aula 

(NASCIMENTO, GUIMARÃES, EL-HANI, 2009). 

 

5.2.2 Segundo Encontro – Alterações Estruturais da SD 

 

Iniciei nosso encontro perguntando à professora Míriam quais as impressões dela em 

relação à SD. Ela classificou a sequência como ―muito bonita‖ e disse que as atividades 

propostas estavam bastante interessantes, porém indicou a inviabilidade de ceder as oito aulas 

propostas. Ela disse ter tentado pensar em como conseguir este número de aulas, mas disse ter 

sido complicado sinalizando a necessidade de reduzir a SD de alguma forma. Quando ela 

menciona a tentativa de conseguir mais aulas, se refere a ter solicitado a professores de outras 

disciplinas. 

Afirmou ter tido uma dúvida em relação a ser nosso intuito a interpelação dos alunos 

de forma direta sobre a questão religiosa. Eu disse que esse não era nosso interesse e que as 

discussões – não apenas de cunho religioso - surgiriam naturalmente por meio das atividades 

propostas. Ela se interessou e contou-me que havia passado por uma situação delicada no 

passado em relação a isso. 

Não, isso é bacana! Uma vez eu tive uma turma de terceiro ano que eu passei 

seminário sobre evolução. Aí um rapaz, foi apresentou, tranquilo e tal. Aí depois que 

apresentou o seminário, ele virou para mim e falou ―Professora, essa parte está 

sendo avaliada ainda?‖ Aí eu falei, ―Não, tranquilo, pode falar o que você quiser‖, 

daí ele falou ―Eu não acredito em nada disso, nada, nada, eu sou evangélico, e é 

totalmente diferente a maneira da gente enxergar‖. Então, eu falei para ele 

―Tranquilo! Sua visão, ok! Eu estou te apresentando a visão da ciência, mas não 

quero de modo algum te impor nada‖. Mas a gente tem que estar preparada, para 

estas reações meio ―exageradas‖ assim que possam acontecer... 

Eu achei você ter escolhido o Estatuto de Embrião foi muito delicado, porque eu 

acho que isso ofende menos, do que evolução, por exemplo, ofendeu este aluno. Eu 

acho que foi uma escolha muito inteligente, muito delicada.  

(Trecho da gravação da reunião). 
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Em relação ao primeiro momento intitulado ―avaliação diagnóstica‖, ela disse não ter 

dúvida sobre a necessidade de se suscitar a discussão proposta, porém sugeriu que a turma 

fosse dividida em grupos primeiro e que as perguntas propostas (O que é a vida? Quando 

começa a vida?) fossem dadas aos grupos para que eles discutissem. Em seguida sugeriu que 

alterássemos a conformação da turma em um círculo para fazermos um plenário. Nesse 

momento ela acessa uma experiência anterior: 

 

Eu acho que tende a sair coisas interessantes. Isso aqui está bem próximo do que 

você já tinha proposto mesmo, só para a gente tornar isso dinâmico. Por que ai você 

coloca aqui, de eleger um representante que vai apresentar a opinião do grupo, e eu 

também fiz agora, recentemente, um debate com os alunos, e todo mundo falou, foi 

muito bacana, então abrir para todo mundo falar, eu acho que a única modificação 

seria essa. 

(Trecho da gravação da reunião). 

 

Acatei tal sugestão por – assim como a professora Míriam – interessar-me em agregar 

dinamismo às atividades tornando-as mais atrativas. Neste ponto temos dados suficientes para 

a elaboração do esquema a seguir: 
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Figura 16: Primeira Adequação - Agregando Dinamismo 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Por meio deste diagrama vislumbramos a primeira translação de adequação da SD. 

Neste movimento percebemos a professora Míriam como o mediador responsável pela 

modificação ocorrida. 

A primeira aula do primeiro momento sugeria como ―para casa‖ uma entrevista que 

cada grupo faria com representantes específicos da sociedade. A professora Míriam disse ser 

―complexa‖ a aplicação desta atividade de uma semana para a outra pela rotina dos estudantes 

de Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio (pelo número de aulas e pelo extenso 

currículo). Ela sugeriu dois caminhos: que esta atividade fosse feita de forma indireta por 

meio de pesquisas na literatura e na internet ou que o prazo para a realização das entrevistas 

fosse ampliado. 

Perguntei a ela o que achava mais viável: dar maior prazo para a atividade ou fazer 

indiretamente via internet conforme ela havia sugerido. Disse também que quando a SD foi 

idealizada pensamos em representantes acessíveis para a realidade do local. Em minha 

opinião os professores das disciplinas citadas, um médico, um advogado e um pesquisador, 

por exemplo, seriam facilmente acessados na própria instituição ou na universidade federal 

localizada na cidade. Ela reiterou: 
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Professor de Filosofia e Ética, ok. Líder religioso, complexo, e eu acho que seria 

uma das entrevistas mais bacanas, e eu achei bem legal que vocês não colocaram 

aqui nenhuma religião específica, ai abre esse leque para eles pesquisarem também. 

E pesquisador, embora tenha muitos aqui na UFOP, as vezes eles não são tão 

acessíveis. Temos pesquisadores aqui na escola também né, tem o professor Júlio, 

por exemplo, que está envolvido em pós-graduação. 

(Trecho da gravação da reunião). 

 

Endossei a ideia da entrevista por acreditar que fosse interessante sugerir o contato 

pessoal com as diversas vozes em torno da controvérsia. Relembrei que atividades de 

pesquisa já são sugeridas em outros momentos, assim a entrevista seria uma forma diferente 

que, além de tornar as atividades da SD mais variadas, proporcionaria um contato com porta-

vozes humanos. Ela concordou, porém falou que teríamos que alterar a sequência das 

atividades para que os alunos tivessem tempo hábil para a realização da tarefa. Eu relembrei 

que a proposta era exatamente esta: adequar a sequência de acordo com a realidade do público 

alvo. Definimos que os grupos seriam formados na primeira aula e receberiam desde então a 

tarefa da entrevista, porém teriam duas semanas para realizá-la. Os movimentos descritos são 

evidenciados a seguir: 
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Figura 17: Prova de Forças – Manutenção das entrevistas com alteração de prazo 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Neste diagrama podemos perceber o esforço dos actantes humanos– sob seus pontos 

de vista - em agregar aliados que os permitiriam dar curso ao empreendimento. A professora 

Míriam - enquanto porta-voz da realidade escolar - se aliou aos fatores que inviabilizavam a 

aplicação da atividade no formato em que foi proposta. A pesquisadora - visando manter uma 

atividade inspirada na TAR e na cartografia de controvérsias - arregimentou os atores que 

corroboravam com uma das propostas da SD: multiplicar atores e perspectivas, pontos de 

vista e argumentos (VENTURINI, 2010).  

Por meio da leitura do relato e da análise do diagrama fica evidenciado que não é a 

atividade ―entrevista‖ o actante responsável pela prova de força estabelecida, mas sim o 

tempo estabelecido que se manifesta como um elemento que tenciona os argumentos e se 

posiciona como o fator responsável por manter a controvérsia viva. A superação da prova de 

força levou à translação: manutenção da atividade, entretanto com alteração do prazo previsto.  

Perguntei a professora Miriam se sugeria alguma alteração no modelo da entrevista. 

Ela caracterizou o roteiro como ―tranquilo‖ dizendo que não ofenderia a ninguém e não 

propôs alterações.  

Ela perguntou se todas as atividades propostas na SD seriam avaliadas. Eu sugeri que 

sim, pois em minha opinião este fato aumentaria a adesão dos participantes. Ela concordou.  

Neste momento esclareci que poderiam haver alunos que não quisessem ou não fossem 
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permitidos pelos pais/responsáveis a participar da pesquisa e que, neste caso estava claro em 

nosso projeto submetido ao comitê de ética, que as discussões propostas são previstas pelos 

PCN e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Desta maneira esses 

alunos em questão participariam das aulas sendo isentos, porém da participação da pesquisa. 

Ela anuiu indicando tal solução como ―elegante‖.  

Em relação à avaliação das atividades ela disse ter pensado em não fazer prova 

bimestral e transferir o valor desta avaliação (dez pontos) para as atividades propostas pela 

SD. Segundo ela este fato daria aos alunos um dia de folga na semana de provas em bloco o 

que também aumentaria a adesão dos participantes. 

 

Figura 18: Avaliação - um aliado para a adesão do público alvo 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Neste diagrama percebemos o protagonismo da professora Míriam por meio de seu 

esforço em aumentar as possibilidades de atrair o público alvo. Ela foi a mediadora 

responsável por trazer atrativos outrora inexistentes na sequência didática. Identificamos neste 

momento seu trabalho em prol de referenciar a SD como um conjunto de atividades de valor 

no contexto da formação científica.  

A adesão do público alvo está diretamente relacionada à avaliação de todas as 

atividades e também à anulação da prova bimestral. Assim ela demonstra uma habilidade em 

interessar e convencer os outros – aptidão inerente à construção de uma ciência referendada 

(LATOUR, 2001). 
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A SD sugeria que algumas atividades fossem realizadas em laboratório de informática. 

A professora Míriam disse que havia WiFi na escola e que se ao invés de usarmos o 

laboratório déssemos a possibilidade do uso do celular eliminaríamos a necessidade de 

deslocamento da turma facilitando o processo. Segundo ela essa simples alteração evitaria 

uma longa caminhada e a dispersão dos estudantes. Lembrei que eliminaríamos também a 

necessidade de agendamento do laboratório que é bastante concorrido na instituição em 

questão. Concordamos e procedemos com a alteração.  

É, esse debate que eu dei há poucos dias, todo mundo lá na internet, ai eu disse ―Que 

bom gente, no meu tempo eu não tinha essa facilidade! ‖ 

(Trecho da gravação da reunião). 

 

Figura 19: WiFi e celular - aliados para a adesão do público alvo 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Novamente percebemos a atuação da professora Míriam no que diz respeito à 

aumentar a participação dos alunos durante a atividade. Desta vez a sugestão dela se 

estabelece na tentativa de vencer a prova de força exercida pelo actante tempo. Mais uma vez 

ela agregou elementos no sentido aumentar a adesão já que, indiretamente, esta simples 

alteração na SD teria o potencial de arregimentar mais estudantes e, também, a qualidade do 

envolvimento deles durante a participação das atividades.  

Em relação ao júri simulado proposto ela disse: 
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E nesse momento três a, que seriam aulas geminadas também, do júri simulado. Eu 

achei isto genial, me senti aqui na escola, quando eu estava no terceiro ano, a gente 

fez um julgamento simulado da Igreja na Idade Média, claro que a Igreja perdeu, foi 

bem bacana, assim, eu achei uma atividade legal. Inclusive você dividiu quem faz o 

que, então eu acho que isso vai ser bem interessante. E dependendo da turma 

também, a gente tenta envolver todo mundo, o advogado de defesa, ao invés de ser 

um, a gente faz um grupo maior de alunos ali.... 

(Trecho da gravação da reunião). 

 

Sugeri a ela tornar a SD mais ―científica‖ agregando a construção de conceitos 

científicos e técnicas ás atividades com informações relacionadas ao conteúdo de embriologia. 

Quando propus isto queria saber as impressões dela sobre a proposta de uma SD mais 

dialógica que conteudista. Essa minha proposta se deu devido a uma insegurança em, sendo 

professora de ciências, propor uma atividade que privilegie a formação cidadã não a formação 

conceitual. Esclareci que o professor Fábio Silva discordava de mim neste ponto e ela também 

discordou e foi enfática:  

 

Não, formação do embrião não, por favor! 

(Trecho da gravação da reunião). 

 

Ela disse que me emprestaria o livro do terceiro ano caso eu me interessasse em ver o 

conteúdo que eles veriam previamente à SD. Segundo ela o capítulo destinado à genética 

abordava biotecnologia. 

 

E ele é bem biologia molecular mesmo, aquela mais clássica de todas, mas aí ele 

aborda um pouquinho sobre algumas coisas que a gente quer, ele fala um pouquinho 

sobre organismos geneticamente modificados, então dá para você puxar ali uma 

célula tronco, essa discussão mais biotecnológica mesmo. Agora, eu acho que talvez 

ficasse melhor se a gente fizesse primeiro, eu passasse essa teoria e depois a gente 

aplicava esta parte mais prática. 

(Trecho da gravação da reunião). 

 

Ela se refere à SD quando fala de ―parte mais prática‖ e sugere não agregarmos 

conceitos científicos uma vez que os alunos veriam esses no momento prévio à aplicação da 
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sequência. Eu assenti dizendo sobre a importância de nós, enquanto professoras, nos 

preocuparmos, também, com o levantamento de discussões culturais, éticas e filosóficas em 

sala de aula de forma a contextualizar o ensino de ciências. A professora Míriam concordou 

dizendo se entristecer e se frustrar pelo fato do Ensino Médio ser ―enciclopédico‖ e os 

professores não terem tempo disponível para suscitar tais discussões importantes para a 

formação cidadã.  

 

A gente não tem tempo de fazer esse tipo de coisa. Então a gente fica muito 

―conteudista‖, e nisso a gente acaba perdendo oportunidade, que é a formação do 

cidadão. E adolescente tem aquela velha máxima, tudo que ele escuta na rua é que 

está certo, então se ele puder ter uma discussão mais saudável, seria melhor. 

(Trecho da gravação da reunião). 

 

Definimos não modificar a proposta dialógica da SD e aplicá-la após a turma ter visto 

os conteúdos de Genética, aplicações da Genética Molecular e Biotecnologia.  

 

Figura 20: Purificação de domínios 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A análise conjunta do relato e da figura 20 nos leva a perceber a compartimentalização 

da realidade em setores distintos. Problematizando esta discussão sob o ponto de vista da 
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TAR apresentamos como oportuna a crítica que Latour faz aos modernos e à lógica dualista 

de oposição que estes estabelecem entre sociedade e natureza (LATOUR, 1994). No contexto 

deste trabalho, a aplicação dessa lógica forja domínios que parecem ser imaculados e 

imisturáveis (teoria e prática; o ensino do conteúdo de biologia e a formação cidadã) além de 

estabelecer um abismo, uma divisão, entre eles.  

Todo o esforço que sustenta esta pesquisa e a elaboração da SD baseia-se na crítica à 

prática moderna de purificação de domínios dicotômicos. A SD em questão propõe a 

mobilização conjunta de conhecimentos teóricos, práticos e a formação cidadã. Pode-se dizer 

que ela se estabelece como uma espécie de híbrido criado na tentativa de superar as 

dicotomias do mundo moderno. Entretanto faz-se interessante pontuar a insegurança da 

pesquisadora manifesta em sua proposta em tornar a SD ―mais científica‖. 

A professora Míriam disse ter achado interessante a estrutura da SD e gostaria de 

viabilizar a aplicação dela com o mínimo de interferências possível. Ela ministrava duas aulas 

(geminadas) por turma a cada semana. Desta forma, definiu que a SD seria realizada em três 

semanas (seis aulas de cinquenta minutos cada). Entretanto devido ao fato de termos optado 

por manter as entrevistas e a fim de não comprometer a ordem lógica das atividades ela 

sugeriu que houvesse uma semana livre entre o primeiro e o segundo momento. Desta forma, 

ela disse que nesta semana em questão ela poderia aplicar uma avaliação da matéria anterior à 

SD criando o tempo necessário para que os alunos realizassem as entrevistas. 

Assim a aplicação da SD teria a duração de quatro semanas na seguinte conformação: 

1ª Semana (duas aulas geminadas): aulas 01, 03 e 04 (condensou o conteúdo de três 

aulas propostas na SD em duas aulas). 

2ª Semana: LIVRE (aplicação de teste): 

3ª Semana (duas aulas geminadas): aula 02 e 05. 

4ª Semana (duas aulas geminadas): aulas 06, 07 e 08 (condensou o conteúdo de três 

aulas propostas na SD em duas aulas). 

Segundo a professora Míriam a condensação dos conteúdos não comprometeria a 

qualidade das atividades propostas uma vez que as turmas atuais de terceiro ano do Ensino 

Médio da instituição em questão contam com um número relativamente baixo de alunos. Os 

movimentos descritos até aqui estão representados na figura abaixo: 
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Figura 21: A agência da professora regente 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Mais uma vez a análise do diagrama nos leva a perceber a atuação protagonista da 

professora Míriam, que, sob a atuação de sua experiência de vida e em prol da viabilização da 

atividade mobiliza o mundo ao seu redor.  

 

5.2.3 Terceiro Encontro – Acerto dos detalhes práticos de aplicação da SD 

 

No dia vinte e nove de agosto do ano de dois mil e dezesseis nos encontramos para 

definir algumas questões relacionadas à aplicação da SD. Nesta data todos os participantes já 

haviam preenchido, assinado e entregado os termos que formalizam a participação deles 

enquanto sujeitos da pesquisa. 

Falei para ela que uma releitura da LDB e das Diretrizes curriculares para a Educação 

Básica consolidou em mim um desejo de que os alunos soubessem o que preconizava a 

legislação a respeito da Educação Básica apontando a vertente da formação cidadã. Ela disse 

que havia pensado em levantar esta questão na aula anterior à aplicação da SD e, assim, 

apresentá-la como uma alternativa de se desenvolver a cidadania em sala de aula. 
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Frisei que a motivação da elaboração da SD da forma como a propusemos estava no 

interesse dos pesquisadores em propiciar momentos propícios para que professores 

construíssem nos estudantes a ideia de que além do mercado de trabalho e do vestibular eles 

também são educados para processos decisórios concernentes a assuntos da sociedade. E que, 

para isto eles precisariam mobilizar conhecimentos diversificados e entender diversos pontos 

de vista para fundamentar suas posições. 

Falei sobre o mito do cientificismo imperante na atualidade e ela achou importante o 

fato da SD proposta respeitar outros saberes que não são científicos.  

Ela acredita que a abordagem sobre tomada de decisão caberia no momento de 

encerramento da SD, mas na opinião dela seria interessante se os próprios estudantes 

chegassem naturalmente a esta conclusão uma vez acreditava ser este o caminho proposto 

pela SD. 

Com base no que havia sido acordado durante o primeiro encontro para a adequação 

da SD definimos da seguinte forma as datas de aplicação da SD: o início seria no dia doze de 

setembro (aulas 01, 03 e 04); haveria uma pausa de uma semana para que os alunos tivessem 

condições de realizar as entrevistas propostas (seria aplicado no dia dezenove de setembro 

uma avaliação); retomada da aplicação no dia vinte e seis de setembro (aulas 02 e 05) e 

finalização no dia três de outubro (aulas 06, 07 e 08). 

Com base neste cronograma definimos que uma câmera seria colocada na sala de aula 

na semana prévia à aplicação da SD e eu frequentaria as aulas para que eles se acostumassem 

com minha presença ao fundo da sala.  

Lembrei que todas as atividades indicadas tinham sugestões anexas ao corpo da SD, 

porém na realidade da turma em questão não haveria uma situação problema para cada grupo. 

Perguntei se ela gostaria de sugerir alguma e ela disse que achava interessante repetir as 

situações em grupos diferentes para que houvesse diferentes pontos de vista para a mesma 

situação e que, talvez, isto enriqueceria o debate. 

Dialogamos sobre a situação atual do Estatuto do Embrião e apontei como interessante 

o fato de levar os alunos a pensar que, algumas alterações que a redação do projeto de lei 

sofreu se deram devido à manifestações populares e à pressão de grupos que se organizaram 

em torno de um interesse comum. 

Acordamos que a professora aplicaria a SD e eu ficaria ao fundo da sala tomando nota 

em meu caderno de campo e cuidaria da câmera e do gravador sem intervir nas aulas 

propriamente ditas. Ela disse que, durante o processo, não manifestaria sua opinião e deixaria 



88 

  

os estudantes livres. Segundo ela seu papel seria seguir a sequência e gerir possíveis conflitos 

que ela acreditava que não ocorreriam uma vez que conduziria os procedimentos respeitando 

os saberes e posturas apresentadas.  

Concordamos no fato de que não queremos chegar a uma ―resposta certa‖ nosso 

intuito é que os estudantes reflitam sobre os assuntos propostos e desenvolvam as atividades 

para que possamos ver o efeito que esta proposta terá sobre eles. 

 

Figura 22: A purificação de domínios na modernidade 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados do diagrama acima em conjunto com o relato nos evidenciam a preocupação 

implícita da pesquisadora em como configurar o ensino de ciências de forma que estimule o 

envolvimento político dos estudantes em questões controversas produzidas pelo 

conhecimento científico. Identificamos aqui um anseio que se aproxima do que é proposto por 

Callon et al (2011) quando defende uma gestão democrática dialógica na qual os envolvidos 

são considerados capazes de apropriarem-se dos conhecimentos mobilizados e contribuir para 

o processo de decisão (POULIOT, 2008). 

Finalizado o processo de adaptação da sequência didática a professora Míriam sugeriu 

que eu - enquanto pesquisadora e uma das proponentes da SD - tivesse a oportunidade de 

aplica-la em uma de suas turmas. Acolhi a proposta e desta forma a SD foi aplicada em dois 
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momentos – um pela pesquisadora e outro por mim. Entretanto, conforme dito anteriormente, 

a aplicação da SD não será objeto de investigação desta pesquisa. 



90 

  

CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme destacado inicialmente esse trabalho se associa a um projeto fomentado 

pelo CNPQ que consiste na busca de ampliação e sofisticação de aportes teóricos e 

metodológicos para o desenvolvimento de pesquisas que investigam as interações entre 

professores experientes e licenciandos na construção de sequências didáticas para a Educação 

Básica. Dentro desta proposta nossos objetivos consistiram em desenvolver, de forma 

compartilhada, uma sequência didática sobre um tema controverso - o ―Estatuto do Embrião‖ 

-, adequá-la a um público alvo específico, aplicá-la e analisar estes três processos tendo em 

vista a formação de professores.  

Latour (2014) sustenta que, não importa quem você seja, em algum momento de sua 

vida será convocado a se posicionar sobre uma questão técnico-científica e a exercer sua 

cidadania. Ele comenta, ainda, sobre o baixo investimento de energia e inteligência por parte 

da política no que diz respeito a equipar cidadãos com novos procedimentos, instrumentos, 

dispositivos e ferramentas que possibilitem compreender as controvérsias técnico-científicas 

de maneira ajustada à situação contemporânea (LATOUR, 2014). Foi neste contexto que nos 

baseamos para o desenvolvimento desta pesquisa e de nossa sequência didática. Ambos os 

trabalhos foram desenvolvidos tendo em vista a formação de professores para atuarem no 

ensino de ciências interessados na formação cidadã dos estudantes da Educação Básica e na 

atuação destes em disputas técnico-científicas de interesse público.  

Segundo Latour (2014), para atuar como um cidadão em termos de ciência e 

tecnologia é necessário aprender a delinear a disputa, definir os partidos envolvidos, seus 

compromissos e interesses. Neste sentido, concentramos nossos esforços no desenvolvimento 

da SD enquanto uma metodologia capaz de tornar as disputas técnico-científicas mais 

compreensíveis a leigos e aproximar estudantes e leigos de questões nas quais podem e devem 

opinar.  

Em relação à sequência didática enquanto o produto deste mestrado profissional, 

acreditamos que por meio do caminho que propusemos, pode-se promover um ensino que 

permita evidenciar quem e quais são os envolvidos na disputa em questão, facilitando a 

percepção dos grupos e a identificação dos interesses desses grupos. Facilita, ainda, a 

percepção de partidarismos e dos interesses desses partidos. Dessa maneira, esperamos que 

possa ser uma ferramenta eficaz no que diz respeito a permitir que as pessoas se informem e 

pensem sobre as controvérsias abordadas.  
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Quanto ao processo de elaboração da SD trazemos alguns apontamentos. Devido à 

indisponibilidade de tempo a fase de criação ocorreu prioritariamente via e-mail. Assim o 

norteamento dado à sequência ficou a cargo da pesquisadora que trouxe o tom que lhe 

aprouve dentro da estrutura e dos moldes propostos.  Acreditamos que tal fase seria mais 

dialógica caso tivesse ocorrido de forma presencial.  

Já o processo de adequação se deu de forma presencial, entretanto na reunião inicial 

entre pesquisadores e professora regente foi acordado o envio da SD a ela via e-mail. Desta 

forma seu primeiro contato com o material se deu de maneira solitária. Como ela se interessou 

pela SD a fase de adequação nos serviu para acertar pequenas alterações. Talvez, se 

houvéssemos separado momentos de leitura e análise conjunta do material outros atores 

teriam emergido durante o processo.  

A SD enquanto um objeto sociotécnico possibilitou o surgimento e a união de diversas 

redes que antes não se conectavam. Acreditamos, assim, que a proposta de elaboração e 

adequação compartilhada da SD nos propiciou – no contexto desta pesquisa - diminuir a atual 

distância das pesquisas desenvolvidas nas universidades e as práticas desempenhadas pelos 

professores em sala de aula (NASCIMENTO, GUIMARÃES e EL-HANI, 2009).  

Tendo em vista a proposta do projeto do CNPq conjecturamos que esta nossa 

experiência possa contribuir no que diz respeito à apresentação do potencial da cartografia de 

controvérsias como uma metodologia para rastrear temas controversos. Consideramos ainda 

que, a partir do que foi exposto ao longo desta pesquisa, que o método que desenvolvemos a 

partir da TAR para análise de dados nos foi útil uma vez que possibilitou a identificação dos 

atores humanos e não humanos participantes da rede sociomaterial propiciada pela SD e a 

compreensão do que emergiu ou foi mobilizado em termos de competências, conhecimentos, 

saberes e aprendizados profissionais pelos envolvidos no processo. A análise nos possibilitou, 

ainda, acompanhar a performance dos envolvidos elucidando as mediações, as provas de 

força, as negociações de interesse e as decisões que foram delineados e que estão imbricados 

na rede. 

Devido ao tempo disponível para a condução da pesquisa, infelizmente não analisamos 

os dados advindos da aplicação da SD que ficarão como questões para serem exploradas em 

trabalhos futuros. Mas sob a perspectiva de um olhar preliminar acreditamos que esses tragam 

interessantes discussões uma vez que durante a realização da sequência de atividades 

percebemos o desenvolvimento da argumentação dos estudantes envolvidos e também o seu 

interesse em participar de uma proposta metodológica diversificada. 
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APÊNDICE - Sequência Didática 

 

Proponentes: Juliana Roberto de Oliveira 

Ana Carla Cruz 

Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

 

 Do Estatuto do Embrião às pesquisas envolvendo células-tronco embrionárias: uma 

abordagem ator-rede para alunos de Ensino Médio 

 

I. INTRODUÇÃO 

A sala de aula pode ser vista como um espaço multicultural em que estão presentes várias formas de ver o 

mundo e de viver (SEPULVEDA; EL-HANI; 2004). Portanto, o local onde, privilegiadamente, ocorre a 

formação de conceitos é permeado por discursos, histórias e trajetórias diversas de vida que se cruzam e assim 

demandam entendimento, uma vez que se pretende educar cidadãos de forma ética e responsável. Diante de tal 

contexto, a educação científica deve suscitar uma visão de ciência como uma das formas de compreender o 

mundo e assim contribuir para a apropriação de uma alfabetização multidimensional que promova o 

desenvolvimento crítico (SESSA, 2009). Entretanto os agentes da sala de aula - professores e alunos - podem 

apresentar culturas e visões de mundo distintas que podem ser compatíveis e complementares ou completamente 

distintas entre si dificultando ou até mesmo impossibilitando o diálogo e assim a aprendizagem. Como exemplo 

cita-se as complexas relações entre formação religiosa e formação científica.  

Ciência e religião, por estruturarem-se em fundamentos epistemológicos próprios, são tradições que muitas 

vezes estão em desacordo sobre as explicações para os fenômenos do mundo natural. Cobern (apud 

SEPULVEDA e EL-HANI, 2004), por exemplo, afirma que pessoas de formação religiosa podem desenvolver 

uma visão de mundo compatível com a ciência. Já Mahner e Bunge (1996) asseveram que a educação religiosa 

precoce pode constituir-se num obstáculo para a educação científica, chegando mesmo a inviabilizá-la. 

Considerando-se o exposto apresentamos esta sequência didática como ferramenta para o ensino ético e 

reflexivo de ciências. O Estatuto do Nascituro (PL nº 478, de 2007) e as pesquisas com células-tronco 

embrionárias são questões polêmicas que envolvem, além de conceitos científicos e tecnológicos, diversos 

setores da sociedade desafiando sistemas religiosos, éticos, políticos e culturais tradicionais. Desta maneira é um 

tema potencial para ser trabalhado em sala de aula sob a perspectiva CTS e da teoria Ator-Rede (TAR). Pensar 

sobre o embrião e todas as controvérsias que cercam o seu estatuto em nossa sociedade, nos leva a caracterizá-lo 

como um tema propício para suscitar as seguintes questões: A cultura e a religião interferem na aprendizagem de 

conteúdos polêmicos relativos ao Estatuto do Embrião? Como se dá esta interferência? Quais as estratégias são 

utilizadas pelos aprendizes para lidarem com as suas concepções culturais e religiosas? Qual a disponibilidade 

dos adolescentes para enfrentar o desafio da aprendizagem de temas polêmicos como o assunto em questão?  
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Pesquisas e proposições com base na TAR têm permitido discutir criticamente diversos fenômenos sociais, 

ambientais, científicos e tecnológicos de forma holística e sem fronteiras desmistificando o atual discurso que 

tenta purificar e esconder a hibridização constante em os diferentes elementos da realidade (COUTINHO, 

MATOS e SILVA, 2014). Para Bruno Latour (um dos proponentes da teoria ator-rede), os modernos, acreditam 

em categorias ontológicas puras, entretanto a ciência e nem qualquer outra atividade humana não existe de forma 

isolada do resto da sociedade (COUTINHO; MATOS e SILVA, 2014). 

Artefatos biotecnológicos e da bioengenharia são algumas das formas de se perceber e entender claramente 

o que vem a ser hibridação. Esses elementos colocam em xeque o pensamento essencialista predominante na 

biologia ao romper as fronteiras tradicionais e dissolver a identidade das formas de vida (MAYR, 2005). Desta 

forma surge o conceito de bio-objetos: hibridizações que não podem mais ser consideradas de natureza humana, 

animal, vegetal ou sintética (WEBSTER, 2012). Os bio-objetos são, assim, um entrelaçamento de elementos e 

atores que não permitem a distinção entre categorias como social e natural. A falta de fronteiras nítidas e 

essências que possibilitem enquadrá-los faz com que eles sirvam como um dispositivo conceitual ou heurístico 

(WEBSTER, 2012) favorecendo uma abordagem CTSA no espaço escolar. Os bio-objetos apontam que a ordem 

natural é biossocial e a ordem social é bionatural (COUTINHO; MATOS e SILVA, 2014). 

Sob essa perspectiva o embrião é considerado um bio-objeto que além de criar novas oportunidades clínicas 

e comerciais apresenta, também, riscos e incertezas que demandam novas formas de governança e de tomadas de 

decisões éticas e políticas. 

Ao propor esta sequência didática pretendemos contribuir com o ensino responsável de ciências, uma vez 

que um dos objetivos é oportunizar uma alfabetização científica que não implique na perda da identidade cultural 

dos participantes, mas promova a aprendizagem de teorias e conceitos, mesmo que conflitantes com suas visões 

de mundo. 

Duração: seis aulas. 

Público-alvo: Alunos do Ensino Médio. 

Materiais: 

 Folhas de ofício. 

 Quadro negro. 

 Textos para a aula: ―Identificando a rede‖. 

 Fotocópias (roteiros de entrevista, das atividades propostas, do PL nº478 de 2007 e das instruções 

para o Júri Simulado). 
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Momento 1: Problematizando o assunto  

Neste momento inicial objetiva-se levantar noções e conhecimentos prévios dos alunos sobre o Estatuto 

do Nascituro e preparar espaços para discussões e reflexões acerca das controvérsias relativas ao assunto.  

Duração: Três aulas de 50 minutos. 

 

Aula 01: Avaliação diagnóstica. 

Metodologia: O professor iniciará com uma breve discussão objetivando levantar o que os alunos 

sabem sobre o assunto e conhecimentos relacionados a ele (vide anexo I). Em seguida dividirá a turma em 

grupos de aproximadamente cinco alunos. Cada grupo receberá uma situação problema para discutir a respeito e 

responder às questões propostas (vide anexo II para sugestões de situações problema). As situações devem 

possibilitar e direcionar as discussões nos grupos às seguintes questões: o que é vida? Quando começa a vida? O 

embrião é um ser humano? Por quê? O embrião fertilizado ―in vitro‖ é um ser humano? Por quê? 

Após discussão em grupo e elaboração das respostas solicitadas o professor mediará a discussão em 

conjunto. Para isso a turma se organizará em um círculo a fim de socializar as questões-problema a eles 

destinadas e as respostas que elaboraram. Durante as discussões é interessante saber se houve consenso entre os 

participantes de cada grupo ou se durante o processo de elaboração das respostas houve pessoas com opiniões 

divergentes. 

No momento da socialização das respostas o professor deverá nortear o processo de forma a elucidar o 

quanto o assunto é polêmico e, portanto, passível de diversas opiniões. 

Cada grupo deverá entregar suas respostas ao professor. Sugere-se que esta atividade seja avaliada. 

Para casa: Cada grupo deverá entrevistar um representante da sociedade visando problematizar o 

conceito de vida e o estatuto de vida que pode ser atribuído ao embrião (vide anexo III para sugestão de roteiro 

de entrevista). Esses representantes podem ser: 

Grupo 1 – Um professor de Biologia; 

Grupo 2 – Um médico; 

Grupo 3 – Um político; 

Grupo 4 – Um advogado; 

Grupo 5 – Um professor de Filosofia/Ética; 

Grupo 6 – Líder religioso; 

Grupo 7 – Um pesquisador 

Sugere-se que a entrevista seja uma atividade avaliada. 

Os alunos terão um prazo de quinze dias para esta tarefa. 

 

Aulas 02: Do Estatuto do Nascituro à pesquisa com células tronco embrionárias – discussões e 

reflexões. 

 

Metodologia: Num primeiro momento definir brevemente e apresentar de maneira panorâmica um 

histórico do Estatuto do Nascituro aos alunos (vide anexo V). Em seguida entregar a cada um deles uma 

fotocópia do documento para juntos fazerem a leitura e análise do projeto de lei (PL). Ler cada um dos artigos e 

problematizar os pontos principais. Sugestões de pontos a serem problematizados: 
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 Art. 2º - A definição do termo nascituro indica que o início da vida se dá na concepção. 

 Art. 2º - De acordo com o PL nascituros ―in vitro‖ também são sujeitos de direito. 

 Art. 3º O nascituro tem plena proteção jurídica.  

 Art. 3º - direitos da personalidade atribuídos ao nascituro. 

 Art. 3º - O nascituro tem direitos patrimoniais. 

 Art. 4º - O nascituro tem absoluta prioridade. (O que o faz prioritário aos olhos dos 

proponentes do PL?). Para reflexão: um ser por vezes informe tem assegurado pela família, 

pela sociedade e pelo estado, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, ao 

desenvolvimento, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à família, além de 

colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

 Art. 6º - o PL atribui ao nascituro o status de pessoa em desenvolvimento. O que define um ser 

como pessoa? Com base em que o legislador fez esta colocação? 

 Art. 9º - Ao privilegiar o nascituro (absoluta prioridade) o Estado não estaria discriminando 

outros segmentos da sociedade como crianças, por exemplo? Um ser com expectativa de vida 

após nascer, uma criança em potencial, tendo privilégios em relação aos demais já nascidos.  

O professor deverá nortear a discussão de forma dialógica. Finalizar a problematização indicando a importância 

da formação científica, ética e filosófica para participação ativa na sociedade.  

 

Num segundo momento sugere-se que o professor solicite aos alunos que se reúnam em grupos e pesquisem por 

meio da internet (via celulares, tablets, notebooks...) as questões que seguem abaixo: 

 

1) O Estatuto do Nascituro (Projeto de Lei nº 478, 2007) tem alguma relação com pesquisas envolvendo 

células tronco embrionárias? Se afirmativo como se dá esta relação? 

2) Pesquisas com células tronco embrionárias são permitidas no Brasil? Há uma legislação que 

regulamenta esta pesquisa? Se afirmativo, qual a legislação? 

3) Situação problema (vide anexo VI) para sugestões de situação problema relativas às pesquisas com 

células tronco embrionárias). 

 

Sugere-se que esta atividade seja avaliada. 

 

Aula 03: Preparando o espaço para discussões. 

Metodologia: Nesta aula o professor problematizará a visão da ciência, da religião, da filosofia, da 

política, do direito e da ética por meio das entrevistas feitas pelos alunos. Ele lerá cada pergunta e cada 

representante dos grupos exporá a opinião do entrevistado. Sugere-se que o professor desenhe uma tabela no 

quadro na qual anotará, durante a exposição das opiniões, expressões e palavras chaves que definam ou 

caracterizam cada ponto de vista sobre os assuntos abordados (vide anexo IV para sugestão de tabela). 

Durante o processo apontar pontos que polemizem o assunto. Questionar os alunos: ―O que 

especificamente torna o tema polêmico?‖ Elaborar questões e estratégias visando despertar os alunos ao fato da 

personificação do embrião, da atribuição do status de pessoa, de indivíduo a ele. 
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Para casa:  

Elaborar um texto dissertativo respondendo às seguintes questões: o que é ser pessoa? Você é uma 

pessoa? Se afirmativo, desde quando você se tornou uma pessoa? O que faz de você uma pessoa? O embrião 

humano é uma pessoa? Desde que momento o embrião humano se torna uma pessoa? Por quê? 

 

Momento 2: Estimulando controvérsias e lidando com saberes científicos e culturais 

 

Acreditamos que nessa aula emerjam importantes controvérsias entre ciência, religião, cultura, filosofia, 

ética e questões relacionadas ao direito. 

A proposta é levar os discentes à busca de conhecimentos e fundamentos de controvérsias que giram em 

torno da pesquisa com células tronco embrionárias. Acreditamos que será um momento rico e propício ao 

surgimento de demandas relativas principalmente à cultura, religião, ética e filosofia. 

Duração: Duas aulas de 50 minutos. 

 

Aula 01: Identificando a rede 

 

Metodologia: O professor retomará a discussão da aula anterior abrindo espaço para que os alunos 

falem seus pontos de vista em relação à pesquisa e ao uso de células-tronco embrionárias. Ele conduzirá a 

conversa de modo a apresentar o embrião produzido em laboratório como um bio-objeto, um artefato híbrido 

(um misto de vida e tecnologia) e construir o debate em torno deste assunto evidenciando que o mesmo se 

sustenta como uma rede intrincada formada por diferentes atores.  

Ainda dispostos nos mesmos grupos a proposta é que cada grupo receba a missão de entender os 

fundamentos das opiniões de vertentes controversas em torno da polêmica da pesquisa com células-tronco 

embrionárias para, na próxima aula, realizar-se um Júri Simulado visando debater o assunto de maneira 

consciente e fundamentada. Além de estimular a pesquisa o professor poderá municiar os grupos com materiais 

relativos aos temas. Deverá, também, abordar como se dá um Júri e qual a sua finalidade (para instruções 

relativas à Júri Simulado vide anexo VII). 

Sugere-se estimular os alunos a pesquisarem via internet em sala de aula. O professor poderá sugerir 

links que julgar interessantes. 

Seguem abaixo sugestões de temas por grupo: 

Grupo 1 – Aspectos e pontos de vista éticos e filosóficos sobre a pesquisa com células-tronco 

embrionárias. 

Grupo 2 – Aspectos e pontos de vista religiosos e culturais sobre a pesquisa com células-tronco 

embrionárias. 

Grupo 3 – Aspectos e pontos de vista políticos e do direito sobre a pesquisa com células-tronco 

embrionárias. 

Grupo 4 – Aspectos e pontos de vista da ciência sobre a pesquisa com células-tronco embrionárias. 

Grupo 5 – Pontos de vista de ONGs e pacientes que aguardam os avanços das pesquisas com células-

tronco embrionárias para tratamento e cura de doenças e lesões. 
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O professor percorrerá a sala visando observar e analisar os consensos e dissensos durante as discussões 

em grupo. Ao final do último momento da sequência didática faz-se interessante abordar se houve, durante todo 

o processo, situações relativas à divergências de opiniões entre os participantes de cada grupo e discutir tais 

divergências oportunizando a formação do conhecimento. 

 

Aula 02: Analisando recalcitrâncias e conhecendo mundos possíveis 

Neste momento propõe-se o estímulo à reflexão, à argumentação fundamentada e ao debate de ideias 

visando a formação de jovens pensantes, críticos e capazes de intervir na sociedade de maneira consciente e 

responsável. 

 

Metodologia: Durante essa aula ocorrerá a preparação Júri Simulado e a sala deverá ser organizada 

para tal atividade (vide anexo VI). Cada grupo deverá elencar um representante que terá direito a cinco minutos 

para se manifestar favorável ou contra as pesquisas com células-tronco embrionárias e explanar os fundamentos 

dessa posição de acordo com o que o grupo pesquisou. É importante frisar que cada grupo deverá defender a 

posição pesquisada independente do ponto de vista pessoal de cada participante, ou seja, o grupo deve incorporar 

a vertente controversa que recebeu e coadunar com suas posições e ideias. 

Durante a simulação o professor observará atentamente as posições de cada grupo e analisará coerência 

e fundamentação das argumentações apresentadas. Ao final da simulação ele dará o feedback apontando os 

pontos positivos e negativos das explanações de cada grupo. 

É importante que o professor encerre esta atividade indicando aos alunos a necessidade de se conhecer 

visões distintas de um determinado tema, para que possam construir sua opinião de forma coerente e 

fundamentada. É a consistência dos argumentos que sustentam o discurso, assim neste assunto em particular, não 

há opiniões consideradas certas ou erradas e sim fundamentos sólidos ou abaláveis. 

 

Momento 3: Identificando as traduções 

Este é o momento final da sequência didática e espera-se que as etapas anteriores tenham oportunizado 

aos alunos além de um rico espaço para a construção do conhecimento, momentos de contato e reflexão com 

posições diversas em relação à temática explorada. 

Duração: 01 aula de 50 minutos 

 

Aula 01: Finalizando o processo 

 

Metodologia: visando identificar e analisar as traduções e a aprendizagem o professor finalizará a 

aplicação da SD propondo um evento chamado ―Café com conversa‖. Neste evento ele poderá propor que cada 

grupo leve alimentos (bolos, pães, leite, café, frutas...) e utensílios para juntos fazerem um lanche. Durante o 

evento conversarão sobre a atividade e os momentos de aprendizagem propostos.  
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ANEXO I 
 

Panorama sobre o Estatuto do Embrião 

O Estatuto do Nascituro é um projeto de lei brasileiro proposto pelos deputados federais Luiz Carlos 

Bassuma e Miguel Martini no ano de 2007. Tal proposta visa garantir proteção integral ao nascituro (―ser 

humano concebido, mas ainda não nascido‖). 

A proposta original defendia que código penal brasileiro fosse alterado a fim de proibir o aborto em todos os 

casos e considerá-lo crime hediondo. A proposta indicava, também, a proibição do congelamento 

(criopreservação), descarte e comércio de embriões humanos.  

O Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres manifestou-se contrário ao estatuto, alegando que ele violaria os 

Direitos Humanos das mulheres ao dificultar a realização de abortamentos em casos não puníveis pelo Código 

Penal: risco de vida à gestante, estupro e gravidez de feto anencéfalo. 

Os grupos contrários ao projeto afirmam que ele representaria um forte retrocesso por: ferir os direitos 

fundamentais das mulheres ao desconsiderar a mulher como portadora de direitos sobre si mesma; atentar contra 

a liberdade de expressão (criminalizando os que defendem a legalização do aborto); condenar o uso da pílula do 

dia seguinte e impedir o desenvolvimento de pesquisas com células-tronco embrionárias. 

O Estatuto do Nascituro sofreu algumas alterações e foi aprovado em 5 de junho de 2013 em uma redação menos 

restritiva  pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Ainda há um longo caminho até que ele seja 

aprovado no Congresso Nacional e as polêmicas que giram em torno dele são inúmeras envolvendo concepções 

religiosas, filosóficas, éticas, jurídicas, políticas e científicas. Procuraremos nos ater às polêmicas relacionadas 

apenas ao embrião evitando, assim, trabalhar questões delicadas como estupro e aborto. Propomos nessa 

sequência didática explorar o conceito de vida e de pessoa e a atribuição do status de vida e de  pessoa ao 

embrião acreditando que este é o ponto central da polêmica. 
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ANEXO II 

Sugestões de situação problema para a aula 01: ―Avaliação Diagnóstica‖ 

Componentes do Grupo:  

 

 

 

Data:  

Valor da Atividade:  Nota do Grupo:  

 

SITUAÇÃO PROBLEMA Nº 1 

A pílula do dia seguinte é um método emergencial de se inviabilizar uma gravidez indesejada. Sua 

utilização é recomendada por médicos em casos de estupro ou em que houve falha de um dos métodos 

contraceptivos habituais. Além disso, não é recomendado o uso repetidas vezes, tendo em vista a alta 

dosagem hormonal que compõe este fármaco.  

- Como você explicaria a utilização e os efeitos deste fármaco a alguém que não conhece tal método? 

- Este método pode ser considerado abortivo? Por quê? 
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Componentes do Grupo:  

 

 

 

Data:  

Valor da Atividade:  Nota do Grupo:  

 

SITUAÇÃO PROBLEMA Nº 2 

 

Muitas mulheres que apresentam problemas de infertilidade viram na fertilização in vitro (uma técnica 

de reprodução assistida por médicos e realizada em laboratório) a possibilidade de realizarem seu 

sonho de ser mãe. Nesta técnica os ovócitos maternos são coletados por um médico especializado e 

devidamente acondicionados. Em seguida os espermatozoides do pai são injetados nos ovócitos para 

que ocorra a fertilização e posteriormente são implantados no útero materno para que possibilite a 

gravidez. A tentativa de fertilização é realizada em mais de um gameta feminino e aqueles 

considerados de boa qualidade que não são implantados no útero podem ser mantidos viáveis em 

temperaturas ideais através do processo de criopreservação. 

- Quais possíveis destinações podem ser dados aos embriões criopreservados? Para cada uma das 

possibilidades apresentadas fundamente uma justificativa, considerando aspectos éticos, legais, 

científicos que você acredita estar envolvidos.  
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ANEXO III 

Sugestão de roteiro de entrevista: 

Componentes do Grupo:  

 

 

 

Data:  

Valor da Atividade:  Nota do Grupo:  

 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA COMUIDADE 

IDADE: SEXO: (   )F        (   )M 

SEGMENTO DA SOCIEDADE QUE REPRESENTA: 

TEMPO DE TRABALHO NESTE SEGMENTO:  

 

1) O que é vida? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Quando começa a vida? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3) O embrião é um ser humano? Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4) O embrião fertilizado ―in vitro‖ é um ser humano? Por quê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5) Você conhece o Estatuto do Nascituro? Se afirmativo, você é favorável ou contra ele? Por quê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6) Você já ouviu falar sobre pesquisas com células tronco embrionárias? Se afirmativo, você se posiciona 

favorável ou contra tais pesquisas? Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ANEXO IV 

Sugestão de tabela para ser desenhada no quadro: 

 Prof. de 

Ciências 

Médico Político  Advogado Professor de 

Filosofia/Ética 

Líder 

Religioso 

Pesquisador 

Vida        

Início da 

vida 

       

Embrião = 

ser humano? 

       

Embrião ―in 

vitro‖ = ser 

humano? 

       

Estatuto do 

Nascituro 

       

Pesquisa 

com células 

tronco 

embrionárias 
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ANEXO V 

 

 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

 

 

PROJETO DE LEI No 478, DE 2007 

(Apensos os PLs 489/07, 1.763/07e 3.748/08) 

 

 

Dispõe sobre o Estatuto do Nascituro e dá outras providências.  

Autor: Deputado LUIZ BASSUMA e MIGUEL MARTINI  

Relatora: Deputada SOLANGE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

I – COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO  

 

Na reunião deliberativa desta Comissão, realizada no dia 19 de maio de 2010, após a leitura do 

parecer, foi proposto modificação o texto do substitutivo, no caput do art. 13, ao final da frase, 

acrescenta-se a expressão: (Ressalvados o disposto no Art. 128 do Código Penal Brasileiro).  

Ante o exposto, voto pela aprovação do PL 478/07 e dos apensados PL 489/07, PL 1.763/07 e 

PL 3.748/08, nos termos do novo substitutivo que apresento.  

 

 

 

Sala da Comissão,  em de 2010. 

 

 

 

 

Deputada SOLANGE ALMEIDA  

Relatora 
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA  

 

 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI No 478, DE 2007 

 

  

Dispõe sobre a proteção ao nascituro.  

 

 

O Congresso Nacional decreta:  

 

Art. 1º Esta lei dispõe sobre normas de proteção ao nascituro.  

Art. 2º Nascituro é o ser humano concebido, mas ainda não nascido.  

Parágrafo único. O conceito de nascituro inclui os seres humanos concebidos ainda que ―in 

vitro‖, mesmo antes da transferência para o útero da mulher.  

Art. 3º Reconhecem-se desde a concepção a dignidade e natureza humanas do nascituro 

conferindo-se ao mesmo plena proteção jurídica.  

§ 1º Desde a concepção são reconhecidos todos os direitos do nascituro, em especial o direito 

à vida, à saúde, ao desenvolvimento e à integridade física e os demais direitos da personalidade 

previstos nos arts. 11 a 21 da Lei nº10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

§ 2º Os direitos patrimoniais do nascituro ficam sujeitos à condição resolutiva, extinguindo-se, 

para todos os efeitos, no caso de não ocorrer o nascimento com vida.  

Art. 4º É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao nascituro, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, ao desenvolvimento, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à família, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.  

Art. 5º Nenhum nascituro será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punido na forma da lei, qualquer atentado, por ação 

ou omissão, aos seus direitos.  

Art. 6º Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se destina, as 

exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar do 

nascituro como pessoa em desenvolvimento.  

Art. 7º O nascituro deve ser destinatário de políticas sociais que permitam seu 

desenvolvimento sadio e harmonioso e o seu nascimento, em condições dignas de existência.  

Art. 8º Ao nascituro é assegurado atendimento através do Sistema Único de Saúde – SUS.  

Art. 9º É vedado ao Estado e aos particulares discriminar o nascituro, privando-o de qualquer 

direito, em razão do sexo, da idade, da etnia, da origem, de deficiência física ou mental.  

Art. 10. O nascituro terá à sua disposição os meios terapêuticos e profiláticos disponíveis e 

proporcionais para prevenir, curar ou minimizar deficiências ou patologia.  
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Art. 11. O diagnóstico pré-natal é orientado para respeitar e salvaguardar o desenvolvimento, a 

saúde e a integridade do nascituro.  

§ 1º O diagnostico pré–natal deve ser precedido de consentimento informado da gestante.  

§ 2º É vedado o emprego de métodos para diagnóstico pré-natal que causem à mãe ou ao 

nascituro, riscos desproporcionais ou desnecessários.  

Art. 12. É vedado ao Estado ou a particulares causar dano ao nascituro em razão de ato 

cometido por qualquer de seus genitores.  

Art. 13. O nascituro concebido em decorrência de estupro terá assegurado os seguintes 

direitos, ressalvados o disposto no Art. 128 do Código Penal Brasileiro:  

I – direito à assistência pré-natal, com acompanhamento psicológico da mãe;  

II – direito de ser encaminhado à adoção, caso a mãe assim o deseje.  

§ 1º Identificado o genitor do nascituro ou da criança já nascida, será este responsável por 

pensão alimentícia nos termos da lei.  

§ 2º Na hipótese de a mãe vítima de estupro não dispor de meios econômicos suficientes para 

cuidar da vida, da saúde do desenvolvimento e da educação da criança, o Estado arcará com os custos 

respectivos até que venha a ser identificado e responsabilizado por pensão o genitor ou venha a ser 

adotada a criança, se assim for da vontade da mãe.  

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

Sala da Comissão, em   de   de 2010.  

 

 

 

 

Deputada SOLANGE ALMEIDA Relatora 

 

 

 

 

 

Acesso em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4E0DC1343E82CA54D2FE0F8CC

8318743.node2?codteor=770928&filename=Parecer-CSSF-19-05-2010 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4E0DC1343E82CA54D2FE0F8CC8318743.node2?codteor=770928&filename=Parecer-CSSF-19-05-2010
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4E0DC1343E82CA54D2FE0F8CC8318743.node2?codteor=770928&filename=Parecer-CSSF-19-05-2010
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ANEXO VI 

 
Sugestões de situação problema para as aulas 03 e 04 (aulas geminadas): Do Estatuto do Nascituro 

à pesquisa com células tronco embrionárias – discussões e reflexões. 

Componentes do Grupo:  

 

 

 

Data:  

Valor da Atividade:  Nota do Grupo:  

 

SITUAÇÃO PROBLEMA Nº 1 

 

 

Até o ano de 2010, pesquisas com células-tronco embrionárias foram realizadas em animais no 

laboratório chefiado por uma renomada pesquisadora. A partir deste mesmo ano alguns pacientes que 

apresentam doenças degenerativas como distrofia muscular e lesões na medula espinhal se 

voluntariaram para participar dos testes. Os resultados obtidos têm mostrado um grande progresso 

nestes pacientes.  

A cidade de Distrofilândia, no interior de MG apresenta um grande número de pacientes com distrofia 

muscular e a pesquisadora citada anteriormente, tem grande interesse de ofertar tratamento nesta 

localidade, para isso, vocês, enquanto cientistas, foram recrutados para participar da equipe de 

pesquisadores que apresentará os estudos que utilizam as células-tronco embrionárias no tratamento de 

doenças degenerativas em pacientes humanos para esta comunidade.  

- Como você apresentaria para a comunidade este tipo de tratamento? Lembre-se que as pessoas que 

receberão o tratamento devem ficar cientes sobre o que são e de onde vêm as células-tronco 

embrionárias. 



116 

  

 

Componentes do Grupo:  

 

 

 

Data:  

Valor da Atividade:  Nota do Grupo:  

 

SITUAÇÃO PROBLEMA Nº 2 

O tratamento com células-tronco de doenças cardíacas graves é utilizado por muitos pacientes do 

Hospital do Coração de São Paulo. A equipe de pesquisadores injetam células tronco retiradas da 

medula óssea em tecidos danificados do sistema circulatório favorecendo a regeneração destes e 

diminuindo os índices de cirurgias cardíacas e o risco de perda de vidas. Você tem um amigo, com 

arteriosclerose que já passou por algumas intervenções cirúrgicas no coração e precisa urgentemente 

de um tratamento em que não sejam realizadas cirurgias com grandes cortes. Em conversa com o 

pesquisador responsável por este departamento no Hospital do Coração em São Paulo, ele apresenta a 

possibilidade do tratamento com células-tronco.  

- Como você convenceria seu amigo sobre esta nova possibilidade de tratamento? 

- Que tipos de células-tronco são empregadas neste tratamento? (Lembre-se de falar como são 

obtididas as células-tronco e qual seu potencial de ação). 
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ANEXO VII 
 

 

Orientações para a realização do Júri Simulado. 

 

Esta atividade consiste na simulação de um tribunal judiciário. Para tanto cada participante terá sua 

função predeterminada. 

 

Três grupos serão formados: dois grupos serão compostos por debatedores (com mesmo número de 

pessoas) e o outro grupo será responsável pelo veredicto. 

 

O processo inicia-se com o lançamento do tema proposto pelo professor que coordenará a prática, 

delimitando o tempo para cada grupo defender sua tese e atacar a tese defendida pelo grupo opositor. 

 

Há uma preparação prévia dos grupos para a defesa de sua premissa com argumentos fundamentados e 

convincentes. É necessário conceder um tempo inicial para que os alunos socializem suas informações 

no grupo, antes do início do debate. A partir daí, cada grupo lança a sua tese inicial, defendendo seu 

ponto de vista. 

 

É interessante que o professor, enquanto coordenador da atividade, lance perguntas que motivem o 

debate. Entretanto ele deverá evitar fornecer respostas ou apoiar alguma das posições. 

 

Finalmente cada grupo terá um tempo predeterminado para fazer suas considerações finais. Após tais 

considerações o júri popular se reúne para socializar as ponderações e apontamentos que fizeram ao 

longo da atividade e decretar o veredicto. 
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

PAIS DOS ALUNOS 

Prezados Pais ou Responsáveis,  

 Convidamos seu filho ou filha a participar da pesquisa “O Estatuto do Embrião: 

tema para uma sequência didática para alunos de ensino médio na perspectiva da teoria 

Ator-Rede.”, que será realizada para obtenção do título de Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Prof. Dr. 

Fábio Augusto Rodrigues e Silva, como trabalho final da aluna Juliana Roberto de Oliveira.  

O objetivo do estudo é compreender os processos de ensino/aprendizagem dos alunos do 

3º ano do Ensino Médio por meio de uma sequência de atividades. Faremos um trabalho 

sobre o Estatuto do Embrião envolvendo conteúdos sobre pesquisas com biotecnologias 

e células-tronco embrionárias. A ideia é preparar o aluno para discutir problemas e 

questões que estejam diretamente ligados às questões sociais, da produção da ciência, e 

da tecnologia. Para o início da pesquisa, você deverá assinar este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e o seu filho ou filha um Termo de Assentimento. O 

estudo será realizado no início do ano letivo desta instituição, nas dependências da escola 

durante as aulas de Biologia com a presença do (a) professor (a).  

Durante a pesquisa trabalharemos com diálogos, debates e outras atividades que 

visam instrumentalizar os alunos da turma e formá-los enquanto cidadãos críticos 

capazes de opinar e intervir em assuntos na sociedade. É importante que você saiba que, 

ao propor esta pesquisa, pretendemos contribuir com o ensino responsável de ciências, 

uma vez que um dos objetivos é oportunizar uma educação científica que promova a 

aprendizagem de teorias e conceitos, mesmo que conflitantes com suas visões de mundo. 

Adotamos a prática de debates e diálogos, pois tais atividades promovem a exposição de 

forma respeitosa de ideias e conceitos. Acreditamos que tais atividades possibilitarão aos 

alunos a compreensão das relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, 

favorecendo um aprendizado diferenciado e motivador. 

Contudo, devemos esclarecer todos os riscos envolvidos neste estudo, que 

compreendem a revelação da identidade dos voluntários. Todos os cuidados serão 

tomados buscando garantir os direitos e assistência necessária de acordo com Resolução 

CNS 466/2012 que prevê todas as medidas de segurança que devem ser tomadas para 

preservar o participante da pesquisa. Assim, manteremos sigilo sobre os dados que serão 

acessados apenas pelos pesquisadores e nos resguardaremos para que os participantes, 

identificados por pseudônimos, não tenham suas ações e opiniões reveladas 

publicamente.  

Os procedimentos desta pesquisa incluem filmagem durante a execução das atividades 

para facilitar a coleta de todas as informações relevantes, para que posteriormente sejam 

analisadas, com o objetivo de compreender e verificar o processo de aprendizagem. Para a 

utilização das imagens, pedimos a você e seu filho que assinem também um termo de 

utilização de imagens. Além disso, utilizaremos um caderno para anotações e produção de 

textos e atividades, que serão elaborados pelos alunos, sobre assuntos que envolvem ciência, 

tecnologia e sociedade, vistos durante a pesquisa. Todos os registros efetuados no decorrer 

deste estudo estarão sob a responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues 

e Silva e serão arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por 

um período de cinco anos, sendo incinerados e deletados dos computadores após este 

prazo.  
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Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou artigo científico 

e posteriormente socializados com a escola para que os senhores tenham um retorno da 

pesquisa.   

Durante as atividades, caso seu filho (a) sinta-se desconfortável ou constrangido em 

responder alguma pergunta, poderá recusar-se a participar da pesquisa sem qualquer prejuízo 

e os seus dados não serão objetos de análise. Ressalta-se, porém que como os conteúdos 

que serão trabalhados na atividade são inerentes ao currículo do ensino de biologia, a 

participação do aluno é imprescindível para o seu bom desempenho escolar. Neste 

sentido, ele participará das atividades, mas não será considerado como participante da 

pesquisa.  

Destacamos ainda que não haverá qualquer forma de remuneração (bolsa) e que a 

participação será voluntária, mas também não haverá nenhum ônus (gastos financeiros) para o 

(a) Senhor (a) e seu filho (a) uma vez que pesquisa será custeada pela própria pesquisadora. 

O (a) Senhor (a) tem a liberdade para sanar dúvidas que possam surgir em qualquer fase 

da pesquisa para o Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, pelo telefone (31) 3559-1604 

ou para a mestranda Juliana Roberto de Oliveira, pelo telefone (31) 9 9945-4808, ou ainda 

para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP, no 

Campus Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368.  

Finalmente, tendo compreendido tudo o que lhe foi informado sobre a participação 

voluntária de seu filho no estudo acima, e estando consciente dos direitos, responsabilidades, 

riscos e benefícios que esta participação implica, o (a) Senhor (a) concorda e autoriza a 

participação do seu filho, sem que para isso não tenha sido forçado (a) ou obrigado (o).  

  

- O Senhor autoriza a filmagem do seu filho durante as atividades?  

                     Sim                                                 Não 

 

________________________________________________ 

Assinatura dos Pais ou Responsáveis 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Orientador da Pesquisa 

Ouro Preto, ____ de ______de 2016 
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ANEXO II – TERMO DE ASSENTIMENTO DO ALUNO 

 

Prezado (a) aluno (a), 

Eu, Pesquisadora Juliana Roberto de Oliveira, aluna do Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto, orientanda do Prof. Dr. Fábio Augusto 

Rodrigues Silva, gostaria de convidá-lo a participar da pesquisa “O Estatuto do Embrião: 

tema para uma sequência didática para alunos de ensino médio na perspectiva da teoria 

Ator-Rede”. 

A direção da escola aprovou essa proposta de pesquisa e o objetivo principal é analisar a 

aprendizagem a partir da aplicação de uma sequência de atividades que  acontecerão 

durante as aulas de biologia com a presença do (a) professor (a) por um período de 

aproximadamente um mês e meio no início do ano letivo de 2016. Essas atividades irão 

ajudá-lo na compreensão de uma série de assuntos que envolvem a ciência, a tecnologia 

e a sociedade.  

Se você não se sentir à vontade durante as atividades, poderá recusar-se a participar da 

pesquisa e estará livre para deixar o estudo sem qualquer prejuízo. Como os conteúdos 

abordados são tópicos do currículo do ensino médio é imprescindível que você participe 

das atividades. Entretanto, as suas falas e suas ações não serão objetos de análise nesta 

pesquisa. 

Informo ainda que a participação na pesquisa é voluntária e que não haverá 

nenhum auxílio (bolsa) financeiro por participação e também nenhum ônus (gasto) para 

você e ou seus responsáveis. Este trabalho será custeado pela pesquisadora. 

Durante a pesquisa promoveremos debates, diálogos e atividades que favorecerão a 

aprendizagem de conteúdos que envolvem biotecnologias e a sociedade.  Para que esta 

pesquisa se desenvolva em segurança tomaremos alguns cuidados para evitar a 

revelação de dados pessoais (nome, idade, imagem etc.) como o bloqueio no acesso a 

computadores que serão acessíveis apenas a mim e a meu orientador.  

Todos os registros feitos no decorrer deste trabalho estarão sob a responsabilidade do 

Orientador Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva e serão guardados no Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, sendo 

incinerados após este prazo.  

Os procedimentos desta pesquisa incluem registros de áudio e vídeo, por isto você irá 

assinar um termo de utilização de imagem, em caderno de campo e produção textual. E os 
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resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e ou publicado em uma 

revista de artigo científico.   

Quaisquer dúvidas sobre esta pesquisa podem ser dirigidas ao Prof. Dr. Fábio Augusto 

Rodrigues e Silva, pelo telefone (31) 3559-1604 ou para mim Juliana Roberto de Oliveira, 

pelo telefone (31) 9 9945-4808, ou ainda para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP no Campus Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP 

ou pelo telefone (31) 3559-1368. Finalmente, tendo compreendido tudo o que foi informado 

sobre a sua participação voluntária no mencionado estudo e, estando consciente dos direitos, 

responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, você concorda em 

participar com consentimento dos seus pais, sem que para isso tenha sido forçado (a) ou 

obrigado (a). Peço-lhe a gentileza de devolver esse termo assinado. 

________________________________________________ 

Juliana Roberto de Oliveira / M 7- 883.281 

Pesquisadora Principal – julyroliver@yahoo.com.br 

___________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues Silva 

Orientador da pesquisa – fabogusto@gmail.com 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, __________________________________________, de __________ anos de idade, 

após a leitura desse documento (TERMO DE ASSENTIMENTO), sinto-me esclarecido (a) 

em relação a proposta e concordo em participar voluntariamente desta pesquisa.   

Ouro Preto, _______ de ________________________ de 2016. 

______________________________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) – documento de identificação 
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ANEXO III – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E 

SOM DE VOZ PARA FINS DE PESQUISA 

Eu,_____________________________________ autorizo a utilização da minha imagem e 

som de voz, na qualidade de participante no projeto de pesquisa intitulado: ―O Estatuto do 

Embrião: tema para uma sequência didática para alunos de ensino médio na perspectiva 

da teoria Ator-Rede‖ sob responsabilidade dos pesquisadores Juliana Roberto de Oliveira e 

professor Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva vinculados ao programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências – Universidade Federal de Ouro Preto. Minha imagem e 

som de voz podem ser utilizados apenas para análise por parte da equipe de pesquisa. Tenho 

ciência de que não haverá divulgação da minha imagem nem som de voz por qualquer meio 

de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet, exceto nas atividades vinculadas ao 

ensino e a pesquisa explicitada acima. Tenho ciência também de que a guarda e demais 

procedimentos de segurança com relação às imagens e sons de voz são de responsabilidade 

dos pesquisadores responsáveis. Deste modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, o 

uso para fins de pesquisa, nos termos acima descritos, da minha imagem e som de voz. Este 

documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com os pesquisadores responsáveis pela 

pesquisa e a outra com o (a) participante.  

Ouro Preto, ___ de __________de 2016.  

________________________________________________ 

Juliana Roberto de Oliveira / M 7- 883.281 

Pesquisadora Principal – julyroliver@yahoo.com.br 

___________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues Silva 

Orientador da pesquisa – fabogusto@gmail.com 

Assinatura do (a) participante________________________________________________ 
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ANEXO IV – PUBLICAÇÃO 
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