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RESUMO 

MELO, M. G. de A. Jogo Tríptico na formação inicial do professor de ciências: 
uma proposta de ensino de Física sob o enfoque CTS que busca promover ACT.  
2019. 306f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2019.  

Esta tese discute a construção do jogo tríptico – objeto de aprendizagem amparado por 
um tema gerador, que se fundamenta em Paulo Freire, e que se divide em três etapas: 
(i) a música controversa, (ii) o jornal ideológico e (iii) o júri simulado – desenvolvido num 
processo de colaboração e cooperação com graduandos de licenciatura em ciências da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A temática do estudo advém da 
necessidade de se formar o futuro professor de ciências como um intelectual crítico e de 
oportunizar reflexões sobre problemas do ensino de ciências que dificultam e 
inviabilizam o processo de alfabetização científico-tecnológica – ACT. O estudo tem o 
objetivo de analisar contribuições, à promoção da ACT, que podem surgir na formação 
inicial do professor de ciências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná por 
meio da construção do jogo tríptico. Trata-se de uma pesquisa fenomenológica de 
natureza aplicada e com abordagem qualitativa que utiliza procedimentos técnicos de 
pesquisa-ação. Os dados coletados são analisados buscando seguir orientações da 
Análise de Conteúdo de Laurence Bardin. O estudo tem como população-alvo 28 
graduandos da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. A pesquisa foi realizada na mencionada universidade, 
na cidade de Ponta Grossa – PR. Durante onze encontros, realizou-se uma sequência 
didática que se dividiu em: atividades de formação colaborativa e planejamento e 
construção dos componentes do jogo tríptico. A pesquisa buscou o amparo teórico de 
Paulo Freire, que vislumbra a formação docente contemplada por uma reflexão 
direcionada à prática educativo-progressiva, favorável à autonomia de ser do indivíduo. 
Os resultados evidenciaram que a construção do jogo tríptico oportuniza um contato 
mais diversificado com as dimensões do conhecimento científico, valorizando atitudes e 
habilidades científico-investigativas que representam atributos importantes das 
dimensões procedimentais e atitudinais. Os resultados também mostraram uma 
valorização de conhecimentos contemporâneos, importantes à dimensão conceitual, 
como os assuntos de Física Nuclear, que contribuem para uma percepção atual da 
ciência no ensino de Física. O jogo tríptico apresentou um rico contexto de reflexão 
sobre a dimensão epistemológica da ciência, oportunizando perceber como a ciência 
nasce e se desenvolve e como pode ser influenciada por interferências externas; 
possibilitou um contato com eixos estruturantes e elementos de ACT e oportunizou uma 
sistematização de ações semelhantes à sequência de eventos de ensino, que melhor 
organiza os materiais CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade –, apontada por 
Aikenhead. Por isso, o jogo tríptico sinaliza na direção da formação integral do futuro 
professor de ciências ao valorizar a criticidade e a autonomia do mesmo e ao 
proporcionar uma educação como um processo de conscientização que o aproxima 
mais de um intelectual crítico e menos de um técnico da educação. 
 
Palavras-chave: Jogo Tríptico, Ensino de Física, Formação de Professores de Ciências, 
Enfoque CTS, ACT. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

MELO, M. G. de A. Triptych game in the initial formation of the science teacher: 
a proposal of physics teaching under the STS approach that seeks to promote STL.  
2019. 306f. Thesis (Doctoral in Science and Technology Teaching) – Federal 
University Technology - Paraná. Ponta Grossa, 2019.  

This thesis discusses the construction of the triptych game - a learning object supported 
by a generative theme, which is based on Paulo Freire, and which is divided into three 
stages: (i) the controversial music, (ii) the ideological journal and (iii) the mock jury - 
developed in a process of collaboration and cooperation with undergraduate students of 
science at the Federal Technological University of Paraná. The theme of the study 
comes from the need to train the future science teacher as a critical intellectual and to 
provide reflections on problems of science teaching that make the process of scientific 
and technological literacy difficult – STL. The study aims to analyze contributions to the 
promotion of STL, which may arise in the initial formation of the science teacher of the 
Federal Technological University of Paraná through the construction of the triptych 
game. It is a phenomenological research of applied nature and with a qualitative 
approach that uses technical procedures of action research. The collected data are 
analyzed in order to follow Laurence Bardin Content Analysis guidelines. The study has 
as target population 28 undergraduate students of the Interdisciplinary Degree in Natural 
Sciences of the Federal Technological University of Paraná. The research was 
conducted at the aforementioned university in Ponta Grossa – PR. During eleven 
meetings, there was a didactic sequence that was divided into: collaborative training 
activities and planning and construction of triptych game components. The research 
sought the theoretical support of Paulo Freire, who envisions the teaching formation 
contemplated by a reflection directed to the educative-progressive practice, favorable to 
the autonomy of being of the individual. The results showed that the construction of the 
triptych game provides a more diversified contact with the dimensions of scientific 
knowledge, valuing attitudes and scientific-investigative skills that represent important 
attributes of procedural and attitudinal dimensions. The results also showed an 
appreciation of contemporary knowledge, important to the conceptual dimension, such 
as Nuclear Physics subjects, which contribute to a current perception of science in 
Physics teaching. The triptych game presented a rich context of reflection on the 
epistemological dimension of science, allowing us to understand how science is born and 
develops and how it can be influenced by external interference; allowed a contact with 
structuring axes and elements of STL and provided a systematization of actions similar 
to the sequence of teaching events, which better organizes the materials STS - Science, 
Technology and Society - pointed out by Aikenhead. Therefore, the triptych game points 
towards the integral formation of the future science teacher by valuing his criticality and 
autonomy and providing education as a process of awareness that brings him closer to a 
critical intellectual and less to an education technician. 
 
Keywords: Triptych Game. Physics Teaching. Science Teacher Training. Focus 
STS, STL. 
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INTRODUÇÃO 

 
Ser livre não é apenas quebrar as próprias 
correntes, mas viver de uma maneira que respeite 
e aumente a liberdade dos outros. 

(Nelson Mandela) 

 
É interessante iniciar este diálogo ressaltando que trabalhei1 por 

aproximadamente quinze anos com o ensino de Física na rede básica de ensino no 

estado do Pará. A experiência se estendeu desde a esfera pública estadual, 

lecionando no ensino fundamental e principalmente no médio, até a privada, 

trabalhando em escolas, inclusive, das redes católica e adventista. Na ocasião, 

convivi com diversos colegas de profissão, professores de Física, formados em 

Física, graduados em Ciências ou em Matemática, Biólogos, Engenheiros, entre 

outros, todos com a mesma missão, o ensino de Física. 

Além disso, passei dois anos em Lajeado-RS fazendo observações numa 

escola do mencionado munícipio para pesquisas de mestrado. 

Tal experiência se aprofunda, posteriormente, na esfera federal trabalhado 

durante três anos com a formação do professor de ciências (Biologia e Física) no 

Instituto de Ciências da Educação – ICED da Universidade Federal do Oeste do 

Pará – UFOPA.  

Toda essa experiência acabou me conduzindo à internalização de uma 

imagem do ensino de ciências, oportunizando, com isso, apresentar um retrato 

falado do ensino de ciências no Brasil. Opto por um retrato falado por entender que 

estarei apresentando, com isso, uma imagem minha, fruto de abstração própria. 

Porém, tentarei mostrar no contexto dessa introdução que tal retrato falado, na 

realidade, representa uma imagem que pode ter muito mais adeptos e não somente 

o autor desse estudo de tese. 

Assim, a figura 1 apresenta um retrato falado do ensino de ciências no Brasil. 

  

                                                           
1 Solicito a autorização da Banca Examinadora para tecer breve relato da experiência profissional que 
me conduziu até aqui e, para isso, utilizar, nesse momento introdutório, a primeira pessoa do singular. 
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Figura 1 – Retrato falado do ensino de ciências 

 
Fonte: autor 

 

A imagem do ensino de ciências, apresentada na figura 1, adquirida mediante 

o exercício da profissão docente, permite-me iniciar tal abstração por uma percepção 

do ensino de ciências com um forte viés esteganográfico2. 

É importante salientar que era comum observar todas as atenções dos 

colegas professores direcionadas ao conteúdo conceitual de Física. “Qual conteúdo 

devemos ensinar aos alunos?”. “Mecânica?”. “Física Térmica?”. “Ondas?”. Os 

conhecimentos procedimentais, epistemológicos, além dos aspectos atitudinais 

quase não apareciam nas discussões. Não se verificava, por exemplo, uma 

preocupação com o trabalho voltado para o desenvolvimento de habilidades como 

mensurar, manusear, refletir, questionar, verificar, analisar, pensar, investigar, entre 

outras, vislumbrando aproveitar uma característica singular da Física, o seu rico 

                                                           
2 A esteganografia pode ser entendida como a arte de esconder ou encobrir informações, ocultando-
as por meio de diversas técnicas. Escondem-se mensagens em imagens, áudios, textos, arquivos 
HTML com o objetivo principal de que essas informações não sejam visualizadas e compreendidas 
por terceiros. Disponível em: <https://www.gta.ufrj.br/grad/09_1/versao-final/stegano/introducao.html>. 
Acesso em 30 de jun. de 2019. 
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aspecto experimental. Os procedimentos até apareciam nos planos, mas não eram 

discutidos pelos docentes. 

Na mesma linha de pensamento, pode-se dizer, estavam os conteúdos 

atitudinais. Pouco, para não ser extremista em afirmar que nada, se discutia no 

planejamento anual. Não se mencionava, por exemplo, a utilização do conteúdo de 

Física vislumbrando uma formação dos discentes voltada para a cidadania. 

Questões como: que valores estaremos trabalhando com o aluno com a Física que 

ensinaremos?, ou como este conteúdo de Física que ensinaremos oportunizará o 

desenvolvimento crítico do aluno para entender o mundo que o cerca e, assim, 

possibilitar agir, visando transformá-lo em um mundo melhor para si e para as 

próximas gerações?(CHASSOT, 2011), quase não faziam parte dos debates entre 

os professores. Sobre isso, é interessante lembrar que o professor precisa trabalhar 

com abordagens vislumbrando “construir uma visão da Física que esteja voltada 

para a formação de um cidadão atuante e solidário, com instrumentos para 

compreender, intervir e participar da realidade socioambiental” (BRASIL, 2002, p.1).  

É preciso dizer que, mesmo se valorizando os conteúdos conceituais, quase 

sempre, em detrimento dos procedimentais, epistemológicos e atitudinais, tais 

assuntos dificilmente alcançavam a Física do século XX. Conteúdos como: 

Radioatividade, Fissão nuclear, Fusão nuclear, Laser, Efeito fotoelétrico, entre 

outros, quase sempre, não chegavam a ser trabalhados com os alunos. Durante 

todo esse tempo de experiência mencionado, o que se viu foi uma Física, sendo 

trabalhada constantemente, distante do contexto vivenciado pelo aluno, uma Física 

que parece não ter nenhuma relação com a tecnologia que o cercava, cujo ensino 

parece ocultar habilidades, estratégias, atitudes, normas e valores necessários à 

compreensão da ciência.  

Esse aspecto reducionista, priorizando uma única dimensão da ciência 

(conceitual) e ainda assim não oportunizando que tal dimensão fosse contemplada a 

contento, contribui para o forte caráter esteganográfico do ensino de ciências 

construído no imaginário de quem vos escreve. 

É necessário ressaltar que os assuntos de Física também se encontram nos 

currículos do ensino básico desde o ensino fundamental e, assim, não é difícil 

perceber que alguns dos problemas, anteriormente citados, intensificam-se nesse 

momento de escolarização, pois o professor de ciências também necessita de uma 

formação adequada, sobretudo, no que se refere ao entendimento das interações 
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Ciência/Tecnologia/Sociedade – CTS3, dos procedimentos usados pelos cientistas 

na resolução de problemas, bem como na compreensão das questões 

epistemológicas que tratam da natureza do conhecimento científico (GIL-PÉREZ; 

CARVALHO, 2009). 

Diante disso, faz-se necessário refletir sobre a formação inicial do professor 

de ciências, pois, assim, vislumbram-se contribuições não somente ao ensino de 

Física, mas também ao de Química e Biologia, pois representam possibilidades de 

atuação desse futuro professor. 

Nesse contexto, é interessante pensar sobre a cultura academicista na qual 

esse professor se insere em sua formação inicial e que acaba fazendo com que se 

reproduzam problemas no decorrer de suas ações docentes nas aulas de ciências.  

Não é difícil observar, mesmo que não se possa generalizar, que a formação dos 

licenciados em ciências é fortemente centrada em “conteúdos específicos, com 

alguns complementos de formação profissional docente” (GIL-PÉREZ; CARVALHO, 

2009, p. 67).  

É importante lembrar que a centralização da formação docente no conteúdo 

conceitual favorece uma cultura de práticas behavioristas4 que priorizam a 

memorização e a repetição no ensino de ciências e que mitigam a criatividade e a 

criticidade. Diante disso, “é interessante observar que minha experiência discente é 

fundamental para a prática docente que terei amanhã” (FREIRE, 1996, p. 90) e se tal 

experiência se concentrou em decorar fórmulas e resolver baterias de exercícios 

repetitivos, certamente isso se reproduzirá quando futuramente planejar a prática 

docente a ser realizada para o aluno do ensino básico.  

Assim, acultura-se um modelo de ensino de ciências alienante em que se 

valoriza a passividade do aluno e se centraliza na figura do professor, mas que 

                                                           
3 Não explicito a dimensão ambiental na sigla por entender que filosoficamente não se pode separar 
tal dimensão de uma abordagem CTS. 
4 Também conhecido como Comportamentalismo ou Conexionismo, o Behaviorismo se caracteriza 
por uma mudança de comportamento ocasionada pelo estímulo proveniente do ambiente externo. Tal 
enfoque, também reconhecido como teoria estímulo-resposta, apresenta Burrhus F. Skinner (1904-
1990) como o mais influente dos seus personagens, mas outros nomes merecem destaque e, entre 
eles, têm-se: Ivan P. Pavlov (1849-1936) e John B. Watson (1878-1958), além de Edwin Guthrie 
(1886-1959), Edward L. Thomdike (1874-1949) e Clark L. Hull (1884-1952) como teóricos que 
antecedem a Skinner. O Behaviorismo tem sua origem vinculada ao estudo do comportamento em 
oposição à psicologia que se interessava pelo pensamento, bem como no sentimento dos indivíduos 
(LEFRANCOIS, 2008; MOREIRA, 1999). 
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também não reflete sobre sua prática, pois não tem sequer consciência de suas 

insuficiências (GIL-PÉREZ; CARVALHO, 2009).  

Como salienta o patrono da educação brasileira, “quanto mais se lhes 

impunha passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a 

adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada” (FREIRE, 1987, p. 34). 

Assim, é inevitável perceber o quanto os elementos da figura 1 estão 

interligados, pois se a prevalência de conteúdos conceituais contribui para práticas 

behavioristas, essas, por sua vez, colaboram para o processo de formação docente 

pautado na racionalidade técnica, ou seja, para o professor como um técnico da 

educação que concebe o ensino como prática reprodutiva ao invés de criativa; um 

indivíduo controlado por competências superiores que mitigam sua autonomia 

(CONTRERAS, 2012). 

Nesse contexto, a experiência que adquiri na educação, fez-me perceber um 

forte aspecto opressor subjacente ao controle dessas instâncias superiores cuja 

imagem é construída mediante algumas evidências:  

 A prisão e exílio de Paulo Freire, após o golpe militar de 1964, por ter 

alfabetizado 300 pessoas pobres, em 40 horas, em Angicos-RN no ano 

de 1963, cuja “aula de politização” oportunizava discutir inclusive sobre 

os direitos trabalhistas daquelas pessoas; a metodologia freiriana, que 

fundamentou o Plano Nacional de Alfabetização apesar de nunca sair 

do papel, foi considerada subversiva pelos militares5. 

 O projeto Escola Sem Partido incentivando que a ação docente seja 

controlada, estabelecendo que o professor seja vigiado e que não 

tenha autonomia sobre como e o quê deve ensinar aos alunos; e a 

contribuição de propostas como essa, que é defendida inclusive pelo 

presidente Bolsonaro, influenciando a última posição ocupada pelo 

Brasil no ranking internacional referente ao prestígio do professor6. 

                                                           
5 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/criticada-pelo-governo-metodologia-paulo-
freire-revolucionou-povoado-no-sertao/>. Acesso em 01 de jan. de 2019. 
6 Disponível em: <https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-cai-para-ultima-posicao-em-
ranking-sobre-prestigio-do-professor,70002593574>. Acesso em 01 de jan. de 2019. 
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 As ameaças direcionadas a professoras e professores que tentam 

atuar com propostas progressistas e que são denunciados por 

simplesmente citarem educadores como Paulo Freire7. 

 Os estudos recentes do Movimento Todos pela Educação revelam que 

o professor da rede básica de ensino com formação de nível superior 

tem, em média, remuneração 30% inferior a qualquer outro profissional 

com escolaridade igual. Tal disparidade é consequência do pequeno 

investimento direcionado à educação básica e aponta na contramão 

dos sistemas educacionais de qualidade no mundo cuja valorização do 

professor representa um aspecto em comum8. 

A acomodação ou passividade diante de fatos ou propostas que atacam 

diretamente a educação, noutrora e hoje, fez-me construir a imagem de um 

professor que aceita, quase sem resistência, imposições nocivas à educação, 

proporcionando, com isso, a internalização de uma representação do professor 

como um paciente de Milgram9 obediente a uma autoridade opressora. 

Vale ressaltar que situações específicas, da relação professor-direção, 

também contribuíram para edificar essa concepção: um colega, professor de uma 

escola pública pertencente à região metropolitana de Belém, certo dia, demonstrou 

sua insatisfação pelo livro de Química que seria adotado naquela ocasião em sua 

disciplina, pois entendia que o mesmo não representava a melhor opção. Porém, 

entremostrou que não poderia interferir por acreditar que tal adoção estaria 

amparada por acordos entre a editora e pessoas da direção da escola. 

Casos como esses contribuíram, sobremaneira, para a minha percepção de 

um professor desprovido de autonomia, cujo controle externo quase sempre o 

impede de propor modificações curriculares mesmo diante de resultados 
                                                           
7 Disponível em: <https://www.sul21.com.br/ta-na-rede/2019/01/professora-recebe-segunda-denuncia-
por-citar-paulo-freire/>. Acesso em 01 de jul. de 2019. 
8 Disponível em : 
<https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/2019/07/01/internas_educacao,1066019/prof
essores-recebem-menos-que-outros-profissionais-de-nivel-superior.shtml>.  Acesso em 02 de jul. de 
2019. 
9 Stanley Milgram (1933-1984) foi um psicólogo estadunidense que baseou suas experiências nos 
princípios da obediência cuja necessidade de aplicar experimentos abrangendo o controle dos outros 
surge da preocupação com a seguinte questão: quanta dor um indivíduo pode submeter a outro ser 
humano quando está cumprindo ordens de uma determinada autoridade? Utilizando experimentos 
envolvendo choque elétrico, seus resultados mostraram que as pessoas são obedientes as 
autoridades mesmo quando se trata de infligir dor a outros indivíduos por ordem dessas autoridades. 
Em sua conclusão, o psicólogo destaca que a maioria dos indivíduos se dispõe a cumprir ordens 
quando entendem que as mesmas são oriundas de uma autoridade legitima, mesmo que tal 
obediência represente o sofrimento de outrem (WILSON; LONG, 2010). 
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catastróficos como as últimas avaliações do PISA10 em que o Brasil ocupou a 63ª 

posição em ciências num total de 70 países/economias avaliados.  

Como na perspectiva iluminista, “a menoridade é a incapacidade de fazer uso 

de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo” (KANT, 1985, p. 100), 

impregnou-me a imagem de um professor preso à menoridade, ou seja, de um 

indivíduo em situação de heteronomia cuja dependência de outrem o impede de 

tomar decisões.  

Assim, antes de se bradar o “sapere aude!”11, cabe reconhecer que seria na 

realidade uma atitude ingênua imaginar “que as classes dominantes 

desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas 

perceber as injustiças sociais de maneira crítica” (FREIRE, 1981, 73) e não há 

dúvidas de que esse controle começa desde a formação dos professores e se 

perpetua, aculturando-se nos níveis inferiores, mas não menos importante de 

educação. 

Nesse viés, é possível interpretar que a obediência docente ao opressor, que 

o controla ao deixar marcas inclusive em sua cultura, corporifica-se pela alienação 

referente à própria situação em que se encontra (CONTRERAS, 2012), pois ignorar 

as regras subjacentes de sua atividade docente o coloca numa situação alheia 

(GIRUOX, 1997).  Segundo o autor, o professor tem grandes chances de 

desconhecer sua própria alienação. Falando-se de outra forma, pode não ter 

consciência da caverna de Platão12 que o aprisiona, pois como mencionado 

anteriormente sobre o professor de ciências por Gil-Pérez e Carvalho (2009), o 

mesmo carece de consciência de suas insuficiências. 

Não é raro observar professores desatentos às questões políticas que 

interferem em suas ações e às instituições em que atuam ou encontrar professores 

alheios à verdadeira função social que deveriam desempenhar. Pior que isso, é 

                                                           
10 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Priorizou a avaliação na área de ciências no 
ano de 2015. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados>. Acesso 
em 26/12/2016. 
11 Lema do Iluminismo que significa “ouse saber” ou “ouse usar seu intelecto” ou “tem coragem de 
fazer uso de teu próprio entendimento” (KANT, 1985, p. 100). 
12 A caverna de Platão é caracterizada pela ideia de uma caverna na qual os homens que ali 
nasceram, permanecem acorrentados, imóveis e sem a possibilidade de voltar seus olhos para a luz 
que refrata à porta, oriunda de uma fogueira no exterior da mesma. Assim, os homens, nela 
aprisionados, veem somente as sombras dos objetos, existentes fora da caverna, projetadas na 
parede, para a qual estão fixamente voltados, no fundo da caverna. Com isso, pode-se dizer que são 
essas visões sombrosas que representam o mundo real daqueles homens. Enquanto estiverem 
aprisionados, aquela será a realidade de cada um (PLATÃO, 1999). 
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comum observar resistências ao abandono da caverna platônica que o aprisiona na 

ignorância.  

Em novembro de 2018, três estudantes do PPGECT – Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia da UTFPR de Ponta Grossa-PR, 

saíram de um grupo de whatsApp, formado por aproximadamente 80 integrantes do 

citado programa, em repúdio a uma postagem que apresentara um contexto político. 

Tal postagem estimulou a resposta de um doutorando ressaltando que: “o grupo não 

seria destinado a discussões políticas, mas reservado para informações 

relacionadas ao mestrado e doutorado”. Após tal resposta, materializou-se a saída 

de mais nove integrantes, inclusive a do autor da mesma, totalizando doze pessoas. 

O que chamou atenção nesse episódio foi o fato do PPGECT ter como uma 

das principais áreas de estudo o enfoque CTS cuja questão política representa um 

elemento basilar para que o mencionado enfoque vislumbre uma perspectiva 

realmente progressista (FREITAS; QUEIRÓS, 2019). 

Assim, o reacionarismo de doutorandos que deveriam estar abertos à 

discussão política não só por serem de um determinado programa, mas pela 

necessidade de se formar intelectuais críticos na pós-graduação relacionada ao 

ensino de ciências, fez-me lembrar do risco de morte metaforicamente atribuído ao 

ex-prisioneiro que retorna à caverna de Platão para contar as novidades àqueles 

que lá ficaram, pois se o interior da caverna representa o nosso mundo, conjecturar 

a separação entre ciência e política é como acreditar em imagens consideradas 

verdadeiras e que, no entanto, representam simples sombras do conhecimento 

verdadeiro exterior à caverna (JUNIOR, 2014).  

É importante lembrar que existem locais no Brasil em que o professor é 

proibido por lei13 de propor discussões temáticas envolvendo questões políticas nas 

escolas. Assim, o professor de ciências que estiver trabalhando assuntos de 

Radioatividade, por exemplo, não poderá abordar a Operação Radioatividade14 e 

discutir os interesses políticos do então juiz Sérgio Moro que atuava como chefe do 

Ministério Público, agendando prisões como a do presidente da Eletronuclear, o 

                                                           
13 Lei publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas no dia 9 de maio de 2016 com o número 
7.800/2016 cujo projeto é de autoria do então deputado Ricardo Nezinho do PMDB. Disponível em: 
<https://eassim.net/agora-e-lei-professores-estao-proibidos-de-discutir-politica-religiao-e-genero-nas-
escolas/>. Acesso em: 06 de jul. de 2019. 
14 Representa a 16ª etapa da Operação Lava Jato que ocorre em julho de 2015. Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/politica/dialogos-veja-capa-intercept-moro-dallagnol/>. Acesso em 07 de Jul. 
de 2019. 
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almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, contrariando o princípio da imparcialidade da 

magistratura ao orientar ilegalmente procuradores do Ministério Público no âmbito da 

Operação Lava Jato. 

O almirante Othon, que coordenava o programa nuclear brasileiro, era o 

responsável pelo desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro cuja construção 

objetivava o patrulhamento territorial do Brasil e a proteção do petróleo do pré-sal15. 

Segundo Souza (2017), como o pré-sal representava um Brasil menos dependente, 

não agradando aos interesses americanos, a Lava Jato atuou contra a Petrobras 

com intenção de “vender o pré-sal aos saqueadores de dentro e de fora do país” (p. 

225-226). 

Diante disso, pode-se dizer que o ensino de ciências que prioriza a imagem 

de uma ciência neutra, livre de interferências políticas, funciona como uma caverna 

platônica cuja sombra observada no seu interior representaria metaforicamente o 

conteúdo conceitual descontextualizado.  

Assim, somente um “ensino mais político é que pode conduzir a libertação, 

pois ele faz a construção da cidadania” (CHASSOT, 2011, p. 113), possibilita revelar 

o mundo das imagens enganosas, bem como “captar as imagens das verdades 

indemonstráveis que Platão através da linguagem simbólica imaginária do mito da 

caverna está querendo falar diretamente as nossas almas” (JUNIOR, 2014, p. 21). 

Por outro lado, “houve/há uma continuada opressão e sufocação de tentativas 

libertadoras. A dimensão política da educação não era/é conveniente, como hoje 

não é conveniente que saibamos certas noticias” (CHASSOT, 2011, p. 113). 

Por isso, é preciso estar atento ao discurso perigoso que entranha à 

Educação em Ciências e que é comum de se ouvir, inclusive em bancas de defesas 

de mestrado e doutorado, contribuindo fortemente para se intensificar mazelas 

desde a formação dos professores até às ações profissionais futuras dos mesmos, 

qual seja: “para ensinar ciências, é preciso saber o conteúdo”. Em que consiste o 

problema desse discurso? Como afeta a formação dos futuros professores? A quem 

interessa esse discurso? 

Com relação às duas primeiras questões, pode-se dizer que: 

 É um discurso recorrentemente segregador, pois não é difícil perceber, 

nos departamentos de Física das universidades, a valorização do 

                                                           
15 Disponível em: <https://www.brasil247.com/brasil/moro-marcou-a-prisao-do-almirante-othon>. 
Acesso em 07 de Jul. de 2019. 
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bacharelando em detrimento do aluno da licenciatura, pois o último tem 

sua trajetória vinculada a uma grade curricular com menor quantidade 

de conteúdos científicos.  

 O discurso é mal interpretado, proporcionando uma visão reducionista 

de que saber ciências significa se concentrar no conteúdo conceitual. 

Com isso, criam-se extensos currículos com conteúdos específicos, 

deixando de se discutir os conteúdos epistemológicos e 

procedimentais, além dos aspectos atitudinais relacionados à ciência. 

Um problema que afeta também a formação do licenciando em 

ciências. 

 A má interpretação intensifica uma imagem equivocada do 

conhecimento científico, pois o discurso passa uma ideia de que a 

ciência é estática e, portanto, basta memorizá-la para transmiti-la ao 

aluno. Quando se diz que “é preciso saber o conteúdo” diz-se 

implicitamente que ele está ali parado, pronto para ser entendido, que 

não há movimento na ciência, que não há construção. Um combustível 

às praticas behavioristas. 

 Esse discurso é fortemente determinista, pois ao induzir a construção 

de extensos currículos – em níveis básico e superior –, mitiga a 

possibilidade de se trabalhar a relação que a ciência tem com a 

tecnologia, bem como com questões históricas, sociais e ambientais. 

Diante disso, surge a justificativa de que é preciso completar o 

conteúdo e, sendo assim, não sobrará tempo para tais articulações. 

Trata-se de uma forma diferente de dizer que é preciso treinar e, sendo 

assim, não sobrará tempo pra pensar. 

 Finalmente esse discurso aprisiona todos – professores e alunos – na 

mesma caverna platônica, qual seja a do fatalismo, pois não há o que 

fazer, o professor tem um extenso conteúdo a transmitir para o aluno e 

este, por sua vez, só precisa receber e memorizar.  

Pode-se observar que as análises feitas coadunam com a crítica que se faz 

na visão “bancária” de educação, pois quanto mais submeter os indivíduos no 

“arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a 

consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como 

transformadores dele. Como sujeito” (FREIRE, 1987, p. 34). 
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Diante disso, é preciso refletir a quem interessa esse discurso, senão a classe 

dominante. Assim, sobre a terceira questão pode-se dizer que: 

 A classe dominante jamais aceitará sem resistência que o ensino de 

ciências forme cidadãos e cidadãs aptos a questionarem suas 

decisões. Portanto, não raro insinua que a formação do professor 

precisa ser centrada no conteúdo com um fim em si mesmo.  

 O extenso currículo de conteúdo específico impede que o professor 

possa aprofundar um determinado conteúdo científico e até 

contextualizá-lo, atendendo, quase sempre, aos interesses externos 

religiosos, políticos e econômicos que dificultam a possibilidade de se 

trabalhar questões como sexualidade e evolução da vida, por exemplo. 

É importante dizer que uma maneira de fortalecer os interesses dos 

opressores é naturalizando a concepção “bancária” de educação, pois assim anula-

se o poder de criação dos indivíduos ou o minimiza e estimula-se sua ingenuidade 

em detrimento de sua criatividade. A visão “bancária” não objetiva a conscientização, 

pois o direito de pensar é concebido como perigoso.  

Assim, pode-se dizer que “do ponto de vista dos interesses dominantes, não 

há duvida de que a educação deve ser uma prática imobilizadora e ocultadora de 

verdades” (FREIRE, 1996, p. 99), preservando-se “a situação de que são 

beneficiários e que lhes possibilita a manutenção de sua falsa generosidade” 

(FREIRE, 1987, p. 34). Portanto, o discurso anteriormente mencionado está, na 

realidade, a serviço da opressão. É o discurso da ideologia dominante reproduzido 

pelo oprimido. 

Diante do exposto, é interessante se perguntar: o conteúdo conceitual não 

seria então importante à formação do professor? Claro que sim! No entanto, este 

precisa ser concebido como de igual importância com relação aos conteúdos 

epistemológicos e procedimentais, valorizando também os aspectos afetivos. Uma 

formação docente que valorize todas as dimensões de conteúdos estará, 

indubitavelmente, mais a serviço da libertação do que da opressão.  

Sendo assim, a formação inicial do professor de ciências precisa oportunizar 

atividades que contribuam para a autonomia do futuro professor, que possibilite a ele 

construir conhecimentos, que proporcione a tomada de decisão no contexto do 

enfoque CTS, que valorize uma posição crítica e reflexiva diante de suas ações, 

enfim, uma formação que contemple as diversas dimensões da ciência. 
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Por isso, propôs-se para a construção desta tese o subsequente problema de 

pesquisa: Quais contribuições, à promoção da ACT, podem surgir na formação 

inicial do professor de ciências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

UTFPR por meio da construção do jogo tríptico16? 

 O objetivo geral que conduziu esta tese foi: Analisar contribuições, à 

promoção da ACT, que podem surgir na formação inicial do professor de ciências da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR por meio da construção do 

jogo tríptico. 

Para orientar o trabalho de tese, traçaram-se os seguintes objetivos 

específicos de investigação: (i) Identificar contribuições formativas para o graduando 

de licenciatura em ciências da UTFPR, no que se referem a conteúdos conceituais, 

procedimentais, epistemológicos e afetivos que são elementos basilares da ACT, ao 

se trabalhar as etapas do jogo tríptico; (ii) Investigar a abordagem metodológica da 

música controversa, jornal ideológico e júri simulado, no que se refere às suas 

contribuições, no contexto do enfoque CTS, para a formação inicial dos professores 

de ciências da UTFPR; (iii) Verificar se o jogo tríptico contribui para o 

desenvolvimento dos alunos de licenciatura em ciências da UTFPR com relação ao 

ensino de Física. 

Dessa forma, nossa tese é a de que é possível desenvolver o pensamento 

crítico e autônomo na formação inicial do professor de ciências utilizando a 

estratégia teórico-metodológica de construção do jogo tríptico. 

A tese se encontra estabelecida em quatro tópicos. O primeiro apresenta 

fundamentos da Literatura: reflete o ensino de Física, oportunizando pensar modelos 

para a formação inicial do professor e os caminhos que apontam a Paulo Freire; 

discute o enfoque CTS e possibilita compreender a necessidade da ACT à formação 

do professor de ciências; estabelece argumentos para o jogo tríptico por meio de um 

diálogo com a arte, desvelando trípticos, e descreve o objeto de aprendizagem 

possibilitando refletir sua inserção no âmbito de uma sequência didática. O segundo 

tópico fala sobre os materiais, métodos e procedimentos de pesquisa: apresenta 

população e amostra; discute a Pesquisa Ação e descreve as espirais de fases; 

mostra os instrumentos e procedimentos de coleta de dados; propõe a Análise de 

                                                           
16 O jogo tríptico é um objeto de aprendizagem (OA) formado por três outros objetos de 
aprendizagem: a música controversa, o jornal ideológico e o júri simulado. Tal OA é fundamentado 
pelo aspecto humanista de Paulo Freire e amparado por um tema gerador. 
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Conteúdo de Bardin (2011) ao objeto de aprendizagem; discorre sobre inspirações, 

caminhos e características do jogo tríptico e de seus componentes; relata as ações 

da pesquisa, destacando os encontros que conduzem à construção do jogo tríptico e 

ressalta dificuldades para a realização dessa pesquisa. O terceiro tópico se refere 

aos resultados da pesquisa, ou seja, socializa o jogo tríptico: apresenta os 

componentes do jogo tríptico e suas temáticas. O quarto tópico mostra a análise e 

discussão desses resultados, isto é, apresenta uma apreciação critica do jogo 

tríptico: compreendendo atenção ao conteúdo textual da música controversa, do 

jornal ideológico e do júri simulado; analisa e discute os conteúdos observados nas 

ações e comportamentos dos atores na construção do jogo tríptico. Cada tópico e 

subtópico apresenta a fala de um personagem da arte, política, ciência, educação, 

jornalismo, entre outros, cuja frase busca introduzir o excerto a ser apresentado. 
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1  TECENDO FUNDAMENTOS NA LITERATURA 

 

Uma gota fura uma rocha caindo não só duas 
vezes, mas muitas; assim também, um homem se 
faz esperto não só lendo dois, mas muitos livros. 

(Giordano Bruno) 

 

 Nesta seção, apresentam-se excertos que socializarão autores e trabalhos 

que se caracterizam como elementos basilares para a elaboração do referencial 

teórico dessa tese. Para isso, foi realizada uma sistematização de assuntos 

compreendendo: uma reflexão sobre o ensino de Física; uma análise da formação 

inicial do professor, buscando entender modelos formativos e caminhos que levam a 

Paulo Freire; uma discussão acerca do enfoque CTS, apresentando a ACT como 

necessidade à formação do professor de ciências; argumentos para o jogo tríptico, 

buscando amparo na arte para entender a característica de Trípticos; uma reflexão 

sobre Objetos de Aprendizagem e a possibilidade de inserção em sequências 

didáticas. 

 

1.1 REFLETINDO O ENSINO DE FÍSICA 

 
Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo do 
que um preconceito. 

(Albert Einstein) 

 
Não é difícil ouvir indagações dos alunos, em sala de aula, nas diversas 

escolas básicas do nosso extenso pais, questionando a necessidade de se aprender 

determinados assuntos de Física: “para que temos que aprender isso?”, “onde eu 

utilizo aquilo?” e “para que serve este assunto?”, são algumas das perguntas que 

aparecem facilmente no cotidiano dos professores. Questiona-se, no entanto, se o 

professor estará preparado não para responder as perguntas, mas para utilizá-las 

como ponto de partida de construção de conhecimento. Provavelmente não, pois 

não é difícil constatar que a graduação parece não valorizar essa conduta com os 

futuros professores. 

Por outro lado, é bom dizer que a mencionada inquietação dos alunos, 

facilmente observada nas aulas de Física, pode ter raízes alicerçadas nos currículos 
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escolares, fundamentados, quase sempre, por aspectos cartesianos que priorizam a 

desarticulação e o desencontro dos saberes. 

Com relação a isso, é importante estar atento para a necessidade de um 

ensino de Física contextualizado e, sobretudo, articulado a outros conhecimentos, 

pois diante de abordagens conduzidas e estimuladas pela divisão dos saberes, em 

sala de aula, observa-se, seguramente, um empobrecimento da ciência, em 

especial, de sua linguagem (NEVES, 1998). O autor chama atenção para os 

currículos escolares conduzidos por processos desarticulados nos quais a Física, 

por exemplo, não dialoga com outra ciência, a tecnologia não aparece articulada à 

Física ensinada e, esta ciência, por sua vez, parece não ter nenhuma relação com 

aspectos sociais e econômicos e com questões ambientais. Além disso, menciona-

se, também, a valorização de conteúdos conceituais em detrimento de 

procedimentos como mais um aspecto mecanicista do currículo escolar que contribui 

para impossibilitar o aluno de construir conhecimento (NEVES, 1998).  

Por isso, entende-se que a promoção de um ensino de Física priorizando 

abordagens interdisciplinares e contextualizadas, procedimentos e, inclusive, 

atitudes, certamente possibilitará que o aluno consiga observar, entender e refletir 

criticamente a importância das relações existentes entre o conhecimento científico e 

o mundo ao seu redor. 

Por outro lado, existem outras críticas direcionadas ao ensino de Física que 

mencionam o currículo o colocando, também, como obsoleto e desatualizado, além, 

é claro, de descontextualizado, como já mencionado. Destaca-se, nessas análises, 

que no nível médio de ensino, por exemplo, o ensino de Física não se encontra 

articulado, fundamentando o desenvolvimento tecnológico, se caracterizando como 

algo longe do mundo vivenciado pelo aluno (OLIVEIRA; VIANNA; REUBER, 2007).  

Os autores mencionam, ainda, que estes problemas contaminam os 

procedimentos pedagógicos no ensino de Física o caracterizando por práticas 

monótonas, além de desinteressantes para os participantes do processo ensino-

aprendizagem (OLIVEIRA; VIANNA; REUBER, 2007). 

Isso se constitui num grave problema ao se conceber o ensino de Física, pois 

a evolução dos conhecimentos científicos dos alunos necessita de uma pré-

disposição dos mesmos para se promover a aprendizagem significativa dos 

conteúdos trabalhados (AUSUBEL, 2003) e, diante disso, cabe aos professores, em 

constante qualificação, vislumbrarem atividades que minimizem os problemas das 
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práticas, oportunizando aulas mais atrativas, participativas e interessantes aos 

alunos. 

Sabe-se, no entanto, que as mazelas relacionadas ao ensino de Física 

transcendem os problemas das ações docentes, pois os estudos de Silva, Cavalari e 

Muenchen (2015), investigando os artigos dos EPEF – Encontro de Pesquisa em 

Ensino de Física, socializados entre 2000 e 2012, com exceção dos trabalhos do 

EPEF de 2011 que utilizou resumos estendidos com, no máximo, três páginas, cada, 

apontam que o ensino de Física encontra-se carente de pesquisas que relacionem o 

seu processo educativo às temáticas ambientais.  

Um ponto importante que precisa ser destacado, considerando a Física como 

um conhecimento basilar para se compreender a temática ambiental nos seus 

variados aspectos, lembra que essa ausência, nos estudos articulando o ensino de 

Física e as questões ambientais, pode estar relacionada à prioridade em 

abordagens quase que unicamente conceituais que caracterizam a história da Física 

escolar (SILVA; CAVALARI; MUENCHEN, 2015). 

Ressalta-se, porém, que tal problemática é observada inclusive na formação 

inicial de professores de Física, pois os futuros docentes acabam sendo oriundos de 

cursos de formação que priorizam abordagens cujo academicismo conduz o trabalho 

dos conteúdos científicos com um fim em si mesmo, asséptico de sua realidade e 

natureza, desprovido da possibilidade de controvérsia (SILVA; CARVALHO, 2012). 

Diante disso, parece haver um direcionamento maior em se formar um 

reprodutor de conhecimentos científicos, um transmissor de informações prontas e 

inquestionáveis, um dogmatizador com fortes tendências a se perpetuar pela 

alienação. Acultura-se a figura do estereótipo que propaga na educação a imagem 

de um professor, assim como já ocorre com o cientista, caracterizada por um 

indivíduo que não erra, devendo ser inquestionável por ser o detentor de um 

conhecimento “verdadeiro”, isto é, um conhecimento que basta memorizá-lo para 

transmitir ao aluno.  

Por isso, é imprescindível se vislumbrar uma formação dos futuros 

professores de ciências e, em particular, de Física oportunizando aos mesmos a 

possibilidade de contemplar o conhecimento científico amparado por outros 

conhecimentos, inclusive os de senso comum, valorizando erros e incertezas que 

são elementos característicos das atividades humanas. Tal formação necessita, 

então, ser “encharcada” na temática ambiental, pois a mesma desafia os futuros 
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docentes de Física a perpassarem por situações reais e complexas que 

caracterizam essas ações do homem (SILVA; CARVALHO, 2012). 

Existem, porém, outros problemas que emergem no trabalho dos conteúdos 

científicos de Física nas escolas e que merecem reflexão e esforços por parte de 

professores e pesquisadores que se dedicam cotidianamente ao ensino de Física e 

entre eles destacam-se: a carência de abordagens históricas e filosóficas nas aulas 

de Física (NEVES, 1998), bem como a quase inexistência de assuntos de Física 

moderna no trabalho dos professores de Física com os alunos do ensino básico 

(MACHADO; NARDI, 2006).  

Com relação à importância de se trabalhar a história da ciência nas aulas de 

Física, Neves (1998) ressalta que a ausência do processo histórico no trabalho de 

um assunto de Física, por exemplo, bem como a inexistência de suas contingências 

e representações, coloca esse conhecimento científico numa perspectiva análoga à 

religião, pois, diante disso, emerge uma inevitável concepção de paradigmas como 

dogmas, além da compreensão de sociedades científicas como seitas.  

Ao citar o físico e filósofo da ciência estadunidense Thomas Samuel Kuhn, o 

autor salienta a dificuldade de se usar “textos originais” no processo educativo de 

ciências e menciona que os alunos não são estimulados a fazerem leituras de 

clássicos da história da Física (NEVES, 1998). Diante disso, livros como 

Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) de Isaac Newton, bem como 

Dialogo Sopre i due Massimi Sistemi del Mondo (1632) de Galileu Galilei, 

certamente, não são apresentados nos trabalhos de educação em ciência. 

A necessidade de uma abordagem da história e filosofia da ciência nas aulas 

de Física dos alunos da rede básica é uma das recomendações apresentadas por 

documentos oficiais da educação (BRASIL, 2000, 2002, 2006) e, portanto, deve 

fazer parte da formação inicial dos professores que trabalharão com tais assuntos. 

Diante disso, ressalta-se a necessidade de um estudo em que a Física possa 

aparecer em um rico contexto histórico, valorizando aspectos sociais e econômicos, 

bem como as dimensões políticas de um determinado período, além, é claro, de 

oportunizar uma visão crítica da tecnologia, suas necessidades e consequências 

históricas e, principalmente, destacar a importância de caminharem lado a lado à 

evolução do conhecimento científico, a Física amparada pela tecnologia e esta, por 

sua vez, se desenvolvendo paralelamente à primeira (BRASIL, 2002). 
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É sempre importante lembrar que o ensino de Física, amparado pela história 

da ciência, possibilita que o aluno perceba as incertezas, os erros e as resistências 

que caracterizam a construção do conhecimento científico, destacando a ciência 

como um construto humano e, por esse motivo, passível de falhas e de modificações 

(BRASIL, 2006). 

Finalmente, é importante pensar a necessidade de uma atualização curricular 

nas escolas de nível básico no sentido de se vislumbrar uma abordagem de Física 

moderna e contemporânea (FMC) aos alunos, isto é, precisa-se refletir sobre a 

forma linear desses currículos que, de certa forma, sugerem os assuntos de FMC, 

quase sempre, no final do nível básico de ensino e, diante disso, a Física do século 

XX, infelizmente, pouco aparece no ensino médio (JUNIOR; CRUZ, 2009). 

No estudo dissertativo de Mantovani (2015) ressalta-se a necessidade do 

trabalho de conteúdos como Big Bang, por exemplo, desde o final da 1ª série do 

nível médio e, ao mesmo tempo, revela-se a ausência do mesmo. É sempre bom 

lembrar que esta ausência pode estar relacionada à preparação docente ou, mais 

especificamente, à precária capacitação do professor para trabalhar com tais 

assuntos. 

O mencionado autor chama atenção para a importância dos assuntos de FMC 

salientando o quanto esses conteúdos estão presentes no cotidiano dos alunos e 

dos professores e, com isso, destaca as portas, como as dos elevadores, por 

exemplo, que se movem sozinhas e as calculadoras que funcionam alimentadas 

pela energia solar, ambas como exemplos de objetos que necessitam dos conteúdos 

de FMC para serem entendidos a contento pelos atores (MANTOVANI, 2015). 

Diante disso, a inserção de assuntos de FMC no cotidiano escolar dos alunos 

do ensino básico constitui uma necessidade basilar para se entender o mundo atual 

e possibilitar reflexões acerca da utilização de determinadas tecnologias, 

constituindo-se, assim, uma recomendação fundamental de documentos da 

educação (BRASIL, 2002, 2006) precisando contemplar a formação inicial dos 

futuros professores de ciências e, principalmente, dos que trabalharão assuntos de 

Física. 

Nesse ponto de vista, é importante salientar que os assuntos de FMC podem 

surgir também diante de abordagens temáticas, visto que o ensino de Física pode se 

organizar com base na perspectiva dos temas estruturadores que se caracterizam 

como possibilidades de organizadores das ações nas escolas. Tais temas são: 
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“Movimentos: variações e conservações; Calor, Ambiente e usos de Energia; Som, 

Imagem e Informação; Equipamentos Elétricos e Telecomunicações; Matéria e 

Radiação; Universo, Terra e Vida” (BRASIL, 2002, p. 71).  

Nada impede que os assuntos de FMC possam aparecer, mesmo que de 

forma tímida, em qualquer um desses temas estruturadores, mesmo se 

reconhecendo uma possibilidade maior nos dois últimos, isto é, “Matéria e 

Radiação”, bem como “Universo, Terra e Vida”. 

Nesse aspecto, a tese desenvolvida por Colombo Júnior (2014) aborda a 

Física solar como um elemento oportuno de discussões de conteúdos de FMC no 

contexto do ensino de ciências. O autor optou pela temática de Física solar, também, 

em função de sua possibilidade de abordagem interdisciplinar, além de sua 

articulação aos já citados temas estruturadores dos PCN+ “Matéria e Radiação” e 

“Universo, Terra e Vida” (COLOMBO JÚNIOR, 2014). 

Por isso, não existem dúvidas de que a FMC é imprescindível para que se 

possa promover abordagens que favoreçam a articulação da ciência com a 

tecnologia, possibilitando se refletir os impactos dessa relação no mundo 

contemporâneo. Além disso, é preciso entender as questões sociais e ambientais 

que podem surgir em decorrência desse confronto de saberes.  

Por outro lado, é preciso lembrar que o ensino de Física começa no ensino 

fundamental e que ao se trabalhar os primeiros conceitos de forma inadequada, 

pode-se contribuir intensamente para uma aversão a esse conhecimento, 

corroborando-se imagens de uma Física difícil que seria evitada por muitos alunos, 

se pudessem (MOREIRA, 1983). Isso exige, de certa forma, uma reflexão sobre a 

formação inicial do professor de ciências, sobre problemas específicos e 

necessidades que podem caracterizar tal formação.  

 

1.2 A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS: ENTENDENDO 

MODELOS FORMATIVOS E CAMINHOS QUE LEVAM A PAULO FREIRE 

 

Sou contra a educação como processo exclusivo 
de formação de uma elite, mantendo a grande 
maioria da população em estado de analfabetismo 
e ignorância. 

(Anísio Teixeira) 
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Refletir sobre a formação do professor possibilita recordar a fala de Gil-Pérez 

e Carvalho (2009) quando ressaltam que os professores de ciências não são sequer 

conscientes de suas insuficiências e que necessitam de uma formação adequada. 

Ora, diante disso cabe perguntar: que tipo de formação poderia contribuir para um 

processo de conscientização em que o professor de ciências não só compreendesse 

os obstáculos subjacentes à sua prática, mas que também entendesse os 

interesses, sobretudo políticos, que controlam suas ações e que atenuam sua 

autonomia?  

Segundo Contreras (2012), a formação do professor pode ser compreendida 

por diferentes perfis de racionalidades. Por isso, o quadro 1 apresenta um esboço 

desses modelos, mostrando algumas características que possibilitam iniciar 

discussões sobre as intenções e possibilidades subjacentes em cada perfil 

formativo. 
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Quadro 1 – Modelos formativos de professores 

Modelos formativos Características 

 E
sp

ec
ia

lis
ta

 

té
cn

ic
o

 
Tem como ideia básica a racionalidade técnica cuja autonomia do 
professor é enganosa, pois são os pesquisadores especialistas que 
elaboram os métodos e técnicas que serão aplicados pelo professor 
vislumbrando obter resultados já definidos. Assim, o professor é 
controlado sendo dependente de instâncias superiores que determinam a 
racionalização a ser assumida e o ensino é concebido como uma 
aplicação técnica, sendo uma prática reprodutiva e não criativa.  

P
ro

fe
ss

o
r 

re
fl

ex
iv

o
 

 

Conhecimento 

na ação 

Trata-se de um conhecimento que não precede a ação, ao contrário, está 
na ação, unido à mesma. Constitui uma série de ações realizadas 
espontaneamente pelos professores sem pensar nelas antes de executá-
las. Muitas vezes, eles não têm nem consciência do aprendizado dessas 
ações, mas descobrem-se as fazendo. Assim, o conhecimento é 
tacitamente personificado na ação e não se aplica nela. 

 

 

Reflexão na 

ação 

Trata-se de uma reflexão sobre a maneira como habitualmente o 
professor entende a ação que realiza, vislumbrando reconduzi-la de forma 
adequada. Representa uma ocasião para o professor pensar sobre o que 
faz o transformando numa espécie de “pesquisador no contexto da 
prática". Assim, a reflexão na ação pode emergir, inclusive, diante da 
necessidade do professor atender a uma modificação inesperada no ritmo 
da classe ao encontrar, por exemplo, dificuldades relacionadas aos 
resultados ocasionados por alguma estratégia metodológica. 

Modelo formativo progressista 

In
te

le
ct

u
al

 c
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Reflexivo 

crítico 

A diferença básica do modelo de professor reflexivo está no fato de que a 
reflexão crítica não se preocupa somente com a meditação desse 
professor sobre suas próprias práticas, mas supõe ainda uma maneira de 
crítica que lhes possibilitaria analisar e questionar problemas das 
instituições que trabalham. A reflexão crítica é, portanto, mais ampla, pois 
compreende os efeitos que a estrutura institucional desempenha ao 
influenciar os professores com respeito à análise e pensamento de sua 
prática, além do aspecto social e político que precisam obedecer. 

 

 

Transformador 

Compreende um compromisso com a transformação social, buscando-se 
capacitar os indivíduos para pensar e agir com criticidade. Assim, a tarefa 
do professor como IC transformador é planejar desde a crítica referente 
às condições de trabalho até a constituição de uma linguagem que 
oportunize a contemplação de uma sociedade com perspectivas 
democráticas e mais justas, ou seja, uma linguagem que desvele 
injustiças sociais. Com isso, a educação dos alunos perpassa por 
objetivos de formar cidadãos críticos e ativos, cujo norte se materializa por 
princípios como solidariedade e esperança. 

Fonte: autor, adaptado de Contreras, (2012). 

 

Ao apresentar os modelos formativos, o quadro 1 inicia pelo especialista 

técnico cuja formação do professor se orienta pela consolidação de um técnico que 

executa tarefas projetadas por especialistas (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 

2004), ou seja, uma formação que metaforicamente coloca o professor numa 

condição de fantoche ao mitigar sua autonomia. 

Nesse viés, o professor não planeja o ensino, somente o realiza 

fundamentado em contratos e controles externos; a docência se materializa por uma 
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privação do controle das ações e uma constante desqualificação profissional 

(VALÉRIO, 2017). 

Assim, na perspectiva da racionalidade técnica, o professor é concebido como 

um técnico-especialista que utiliza regras, técnicas e teorias anteriormente 

estabelecidas acrescentando àquelas do conhecimento pedagógico (KRAHE, 2000). 

Por isso, devido à essência positivista que subjaz o modelo do profissional técnico, 

obstáculos se materializam, pois regras e técnicas utilizadas para alcançar um 

resultado anteriormente previsto, dificilmente solucionam as adversidades 

manifestadas de outros contextos (FREITAS; QUEIRÓS, 2019). 

A abordagem tecnocrática é fortemente conduzida por ênfases behavioristas, 

valorizando o treinamento docente, desvalorizando o aspecto crítico e intelectual no 

trabalho de professores e estudantes pela prioridade de considerações práticas 

(GIROUX, 1997). O autor deixa claro que ao priorizar a racionalidade tecnocrática, 

tal formação se caracterizará pela separação entre teoria e prática e contribui para 

um processo pedagógico que simplesmente ignora a criatividade no trabalho do 

professor (GIROUX, 1988). 

Nesse contexto, o ensino é controlado para o professor se adaptar a um perfil 

de competência técnica com ênfase à neutralidade política e esse código ontológico, 

definido a priori, é impresso em sua formação (VALÉRIO, 2017). 

É preciso ressaltar que vislumbrando compreender alterações curriculares 

realizadas em licenciaturas de uma universidade no Brasil e outra no Chile, em 

meados de 1990, a pesquisa realizada por Krahe (2000) sinaliza que a formação de 

professores era fortemente impregnada pela racionalidade técnica no final da citada 

década. Porém, o estudo realizado por Luz (2009) permite perceber que a 

predileção do professor como técnico e da divisão entre teoria/prática, bem como 

entre ensino/pesquisa, caracteriza a formação sugerida pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, referentes à Formação de Professores da Educação Básica, para nortear 

os cursos de licenciatura em nível de graduação plena, segundo a Resolução17 

CNE/CP 1/2002. 

Isso permite observar o forte caráter político que permeia a formação de 

professores e, ao mesmo tempo, oportuniza pensar em outras possibilidades como a 

formação de um professor reflexivo, preocupado com a análise do contexto, que 

                                                           
17 BRASIL, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução 
CNE/CP 01, de 18 de Fevereiro de 2002. 
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“reflete na pratica e sobre a prática, constituindo saberes e valores capazes de 

alterá-la contingencialmente” (VALÉRIO, 2017, p. 330). Assim, o professor reflexivo 

concentra esforços para uma reflexão instrumental voltada à sua prática (RIBEIRO, 

2016). Diante disso, embasado em Schön (1992, 2000), o profissional reflexivo é 

aquele cujo perfil de racionalidade pode ser concebido por princípios como: 

“conhecer na ação” e “reflexão na ação”. 

Assim, o “conhecimento na ação” se caracteriza por ser mais automático, 

rotineiro, espontâneo, ou seja, tácito (DUARTE, 2003). Por isso, se for pedido a um 

profissional para falar sobre o conhecimento tácito que subjaz à sua prática, a 

probabilidade de ter dificuldades será grande por não ter desenvolvido uma 

linguagem própria para conversar sobre tal conhecimento (FREITAS; QUEIRÓS, 

2019), denotando, assim, uma incapacidade de verbalizá-lo. 

Por outro lado, a “reflexão na ação” não teria um caráter tão espontâneo 

quando comparado ao “conhecer na ação” (DUARTE, 2003), sendo, portanto, mais 

consciente ao conceber um aspecto crítico que questiona o arcabouço de 

pressupostos do “conhecer na ação” (SCHÖN, 2000). Para o autor, o pensamento 

crítico na ação, possibilita a reestruturação das estratégias dessa ação. 

Apesar de fazer críticas contundentes ao modelo tecnicista e buscar resolver 

situações que não são solucionadas por mero repertório técnico (CONTRERAS, 

2012), é preciso perceber, no entanto, o reducionismo inerente à ideia do professor 

reflexivo conceituado em Schön, como um modelo restrito, pois o professor busca 

entender as limitações referentes à instituição em que realiza sua prática, 

condicionado por uma ausência de análise crítica referente ao aspecto político, 

econômico e social desempenhado pela escola (FREITAS; QUEIRÓS, 2019). 

Contreras (2012, p. 148) ressalta que “a prática profissional não é só a 

realização de pretensões educativas”, ou seja, um trabalho reflexivo competente 

perpassa por uma ação coletiva com objetivos de modificar não apenas as 

interações ocorridas no ambiente escolar; precisa oportunizar alterações em 

contextos sociais mais extensos, possibilitando, inclusive, entender criticamente as 

condições sociais que interferem no ensino (MEDEIROS; CABRAL, 2006). 

Assim, Contreras (2012) chama atenção para o mundo desigual e injusto, 

cujas contradições não são fáceis de entender, pois nem sempre são explicitas, 

permitindo, com isso, perguntar: 
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A reflexão é suficiente para isso? O que faz pensar que a reflexão do ensino 
conduza por si mesma a busca de uma prática educativa mais igualitária e 
libertadora e não o contrário, à realização e ao aperfeiçoamento de 
exigências institucionais e sociais que poderiam ser injustas e alienantes? 
(CONTRERAS, 2012, p. 148). 
 

Diante disso, parece claro que ser somente reflexivo não será suficiente e 

que, assim, é preciso que a formação do professor contemple outras possibilidades, 

oferecendo condições para compreender o contexto em que atua, mas 

oportunizando tal compreensão por uma perspectiva progressista que torne possível 

a transformação e emancipação desse professor e, inclusive, do seu entorno 

(FREITAS; QUEIRÓS, 2019). 

Assim, a formação docente pode ser contemplada na perspectiva do 

professor como um profissional intelectualmente crítico e reflexivo, pois, segundo 

Giroux (1997, p. 198), “os programas de educação de professores poucas vezes 

estimulam os futuros professores a assumirem seriamente o papel do intelectual que 

trabalha no interesse de uma visão de emancipação”. Isso representa um problema 

à formação do professor, sobretudo daquele que vai atuar na área de Educação em 

Ciências, pois “a ciência é uma atividade intelectual muito complexa, que requer 

capacidades intelectuais muito desenvolvidas para poder compreendê-la” (POZO; 

GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 69). A conscientização da inexistência da ciência como 

sendo “pura”, “autônoma” e “neutra” (JAPIASSU, 1981), por exemplo, deve 

perpassar tal formação! 

Segundo Duarte (2006), a formação de um intelectual crítico (IC) necessita, 

na atualidade, de uma intensa e persistente batalha objetivando a elevação da 

consciência. O autor ressalta que o elemento principal, concernente à formação do 

IC, está no aspecto da necessidade de superar a organização da sociedade que, 

atualmente, é regida pelos ditames do capital. Por isso, discutir sobre a natureza 

profissional do professor, representa uma resposta que vislumbra superar aspectos 

de inércia intelectual, social e política referentes à atividade do professor 

(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004). 

Nesse contexto, o percurso do professor reflexivo em direção ao intelectual 

crítico não é tão simples de compreender, pois necessita de criticidade sobre a 

reflexão que não pode se constituir reducionista ou imediatista, bem como não deve 

se restringir ao âmbito pedagógico e à aula, muito menos se concentrar sob a 

responsabilidade individualizada do professor (VALÉRIO, 2017). Assim, um modelo 
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de formação que almeje o professor como intelectual crítico pode enveredar por dois 

caminhos: o Reflexivo Crítico e o Transformador (FREITAS; QUEIRÓS, 2019). 

Nesse viés, no modelo de professor IC, a reflexão crítica busca analisar as 

circunstâncias sociais e históricas em que se construíram o entendimento e a 

valorização da prática educacional, oportunizando a problematização do propósito 

político subjacente à prática reflexiva (CONTRERAS, 2012). Sobre isso, o autor 

menciona que a disposição da prática escolar condiciona a maneira como os 

indivíduos analisam e valorizam as atividades de ensino e este, por sua vez, como 

experiência institucionalizada, é influenciado por grupos hegemônicos cujos 

interesses e objetivos podem ser contrários aos valores relativos à educação. 

Por isso, parece fundamental que a reflexão crítica ocorra sobre a prática, 

pois representa “uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir 

virando blábláblá e a prática, ativismo” (FREIRE, 1996, p. 22).  

Assim, a reflexão crítica proporciona o desvelamento da ideologia que jaz à 

prática, pois, sobre isso, pode-se dizer que:  

A reflexão crítica é libertadora porque nos emancipa de visões acríticas, dos 
pressupostos, hábitos, tradições e costumes não questionados a das formas 
de coerção e de dominação que tais práticas supõem e que muitas vezes 
nós mesmos sustentamos, em um autoengano. São essas práticas de 
dominação, e as distorções ideológicas realizadas pelos próprios 
participantes em sua sustentação, que uma reflexão libertadora pretende 
modificar (CONTRERAS, 2012, p. 181). 
 

Diante disso, “se o momento já é o da ação, esta se fará auténtica práxis se o 

saber dela resuntante se faz objeto de reflexão crítica” (FREIRE, 1987, p. 29). Por 

outro lado, Contreras (2012) ressalta que as insuficiências das concepções 

referentes ao modelo de professor reflexivo, a ausência de um conteúdo que 

repercutisse um programa compreendendo a prática da libertação e, além disso, que 

manifestasse um compromisso social com perspectiva emancipadora, são 

elementos que direcionaram olhares para a necessidade do modelo de professor 

como IC transformador. Para tanto, o autor destaca a importância de se desenvolver 

um discurso articulando a linguagem da possibilidade com aquela da análise crítica, 

oportunizando, assim, fundamentos teóricos aos professores para uma prática 

docente com criticidade que seja potencialmente transformadora.  

Assim, o professor deve se mostrar contrário às injustiças de caráter 

econômico, político e social no interior das escolas e fora delas e é nesse viés que 

Giroux (1997) apresenta o professor como intelectual transformador, ou seja, aquele 
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que associa reflexão e prática acadêmica a favor do desenvolvimento educacional 

do estudante vislumbrando transformá-lo num cidadão reflexivo, ativo e crítico. 

No modelo de IC transformador, o professor precisa ajudar o estudante a 

obter um conhecimento crítico acerca das estruturas sociais fundamentais que vão 

desde a economia e o Estado e perpassam pelo mundo do trabalho e da cultura de 

massas, proporcionando que tais instituições sejam suscetíveis de transformação na 

perspectiva de uma ordem social mais humanizada (GIROUX, 1991). 

Giroux (1997) salienta sobre a importância do discurso da democracia ao 

professor como IC transformador, possibilitando, com isso, a produção de 

pedagogias contra-hegemônicas que contribuam para a ação transformadora dos 

estudantes, isto é, para uma educação que oportunize a assunção de riscos, que 

possibitite a mudança institucional, que estimule o combate à opressão e o 

fortalecimento da democracia, inclusive, fora das escolas, num contexto social mais 

extenso. Assim, o autor ressalta que é fundamental para o professor, como IC 

transformador,  fazer o pedagógico mais político e, ainda, o político mais 

pedagógico. 

 
Tornar o pedagógico mais político significa inserir a escolarização 
diretamente na esfera política, argumentando-se que as escolas 
representam tanto urn esforço para definir-se o significado quanto uma luta 
em torno das relações de poder. Dentro desta perspectiva, a reflexão e ação 
críticas tomam-se parte do projeto social fundamental de ajudar os 
estudantes a desenvolverem uma fé profunda e duradoura na luta para 
superar injustiças econômicas, políticas e sociais, e humanizarem-se ainda 
mais como parte desta luta. Neste caso, o conhecimento e o poder estão 
inextrincavelmente ligados à pressuposição de que optar pela vida, 
reconhecer a necessidade de aperfeiçoar seu caráter democrático e 
qualitativo para todas as pessoas, significa compreender as precondições 
necessárias para lutar-se por ela. Tornar o político mais pedagógico 
significa utilizar formas de pedagogia que incorporem interesses políticos 
que tenham natureza emancipadora; isto é, utilizar formas de pedagogia 
que tratem os estudantes como agentes críticos; tornar o conhecimento 
problemático; utilizar o diálogo crítico e afirmativo; e argumentar em prol de 
um mundo qualitativamente melhor para todas as pessoas. Em parte, isto 
sugere que os intelectuais transformadores assumam seriamente a 
necessidade de dar aos estudantes voz ativa em suas experiências de 
aprendizagem. Também significa desenvolver uma linguagem crítica que 
esteja atenta aos problemas experimentados em nível da experiência 
cotidiana, particularmente enquanto relacionados com as experiências 
pedagógicas ligadas à prática em sala de aula . Como tal, o ponto de 
partida destes intelectuais não é o estudante isolado, e sim indivíduos e 
grupos em seus diversos ambientes culturais, raciais, históricos e de classe 
e gênero, juntamente com a particularidade de seus diversos problemas, 
esperanças e sonhos (GIROUX, 1997, p. 163, grifo nosso). 
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A fala de Giroux possibilita mostrar algumas caracteristicas importantes do IC, 

pois revela a necessidade: do desenvolvimento da consciência; do trabalho com o 

carimbo do contraditório entre alienação e humanização e de assumir posição 

contrária à seletividade na forma de distribuir o conhecimento nas instituições de 

ensino (DUARTE, 2006). 

Assim, o modelo IC oportuniza uma formação interessante ao professor de 

ciências, pois representa uma abordagem progressista que: compreende questões 

sociopolíticas ligadas à educação, vislumbrando-se a análise crítica de questões 

sociais; tem como essencial a discussão e reflexão de temas trabalhados pelas 

instituiçoes de ensino, que possibilitem a compreensão e superação da concepção 

fragmentada e tecnicista que assola a educação; tem como princípio fundamental 

compreender discussões que objetivem a transformção social; tem como objetivo 

principal desenvolver pedagogias que não se fundamentem somente nos interesses 

do capital, possibilitando, assim, contribuir com a justiça e transformação social; 

exige um ensino politizado (FREITAS; QUEIRÓS, 2019). Os autores apresentam a 

abordagem freiriana como um exemplar da educação progressista. 

Diante disso, observando-se os modelos apresentados para a formação do 

professor, desde o especialista técnico até o perfil progressista do IC, é possivel 

perceber um expectro crescente de autonomia que caracteriza tal sequência. Freire 

(1996) ressalta que é fundamental “expulsar” a sombra invasora do opressor que se 

encontra “dentro” do oprimido e substituí-la por uma autonomia e responsabilidade 

própria. Isso mostra que a liberdade exige uma busca constante, pois ningém possui 

liberdade de ser livre, precisando, assim, lutar por ela por não tê-la (FREIRE, 1987). 

Assim, é conveniente que o professor participe de uma formação que desvele 

a força ideológica do discurso do opressor, que é impregnante e condicionante, pois 

a “educação que procura desenvolver a tomada de consciência e a atitude crítica, 

graças à qual o homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de submetê-lo, de 

domesticá-lo, de adaptá-lo” (FREIRE, 1980, p. 35). 

Por isso, quando Gil-Pérez e Carvalho (2009) ressaltam que o professor de 

ciências precisa “estar preparado para aprofundar os conhecimentos e para adquirir 

outros novos” (p. 22), percebe-se a necessidade de compreender que “todo 

aprendizado deve estar intimamente associado à tomada de consciência de uma 

situação real e vivida” (FREIRE, 1980, p. 51) e o conhecimento, por sua vez, 



42 
 

constrói-se por um importante processo de busca e não por transferência, 

transmissão ou depósito (FREIRE, 1987). 

Diante disso, o autor revela que a concepção “bancária” de educação serve à 

dominação, tendo o educador como o sujeito e o educando como um mero objeto do 

processo e, por isso, apresenta a educação problematizadora como aquela que 

supera a contradição educador-educando, servindo, assim, à libertação. Freire 

(1987) ressalta que essa educação libertadora se constitui por um ato cognoscente.  

Segundo Freitas e Queirós (2019), além dessa abordagem freiriana, a 

perspctiva CTS também representa uma corrente importante da educação 

progressista e a alfabetização científica, um interessante encaminhamento dessa 

forma de educação. Assim, um caminho que pode oportunizar grandes contribuições 

à formação inicial dos professores de ciências pode ser trilhado pelo estudo do 

movimento CTS. 

 

1.3 DISCUTINDO O MOVIMENTO CTS 

 
Urge preveni-los do muito que se poderia fazer, 
com apoio no saber científico, e do descalabro e 
pequenez do que se está fazendo. 

(Darcy Ribeiro) 
 
 
Não existe um consenso sobre o início do enfoque CTS, no entanto, com o 

final da segunda grande Guerra Mundial, observou-se uma necessidade 

incomensurável de se discutir e refletir a relação entre ciência e tecnologia (C&T) e 

de se entender os impactos desta relação nas dinâmicas sociais (MORAES; 

ARAÚJO, 2012). 

Antes, porém, imperava-se uma concepção triunfalista e essencialista na 

caracterização desta relação, fundamentada e amparada pelo “modelo linear de 

desenvolvimento”, isto é, precisava-se produzir mais ciência para se desenvolver 

mais tecnologia e, com o desenvolvimento da tecnologia, se alcançaria mais 

riquezas que, por sua vez, proporcionariam à sociedade um crescente bem estar 

desejado (BAZZO, et al., apud MORAES; ARAÚJO, 2012). 

Por outro lado, com o lançamento do Sputnik pela extinta União Soviética, a 

sociedade começou a perceber a necessidade de se refletir sobre outras questões 

que circundavam a relação entre ciência e tecnologia e, entre elas, destacam-se 



43 
 

aspectos econômicos e interesses políticos que podem conduzir tal relação, além, é 

claro, das questões religiosas e dos princípios morais que podem interferir nas 

pesquisas, a ela relacionada (CEREZO, apud MORAES e ARAÚJO, 2012).  

Diante disso, a década de 1960 é marcada pelo aparecimento de grupos, 

incipientemente das ciências sociais, destinados a analisar o panorama científico e 

sua produção, buscando refletir sobre as questões sociais relacionadas e seus graus 

de participação na pesquisa, contribuindo, assim, para o surgimento de movimentos 

atentos para a ruptura de uma concepção de ciência neutra e linear (RAMOS et al., 

2019). 

Com isso, a década de 1970 pode ser entendida como um marco referencial 

para o início de uma nova percepção e uma eminente necessidade de se entender o 

desenvolvimento da relação, entre ciência e tecnologia, como fundamental para se 

discutir a formação de um cidadão crítico e atuante no mundo em que vive, 

possibilitando se refletir sobre “os impactos que tais desenvolvimentos teriam nos 

cidadãos, no modo de viver de cada um, na cultura, etc.” (MORAES; ARAÚJO, 2012, 

p. 41). 

No contexto educacional, a relação entre ciência e tecnologia carrega consigo 

um estigma de ser excludente e inacessível, proporcionando aspectos desfavoráveis 

à construção do conhecimento, pois a ideia de que seu entendimento destina-se 

somente aos mais inteligentes parece ser hegemônica no meio social, contribuindo, 

de certa forma, para se perpetuar concepções de que a capacidade de decidir sobre 

tal relação não passa pela sociedade, mas por uma minoria capaz de entendê-la 

(CARAMELLO, et al., 2010). 

Assim, é importante lembrar que em um currículo CTS, dentre os elementos 

centrais de sua constituição, destaca-se a necessidade de se preparar a sociedade 

para entender e refletir sobre a relação C&T e, principalmente, dela poder intervir 

tomando decisões necessárias diante do surgimento e desenvolvimento de 

tecnologias cada vez mais novas e, porque não dizer, cada vez mais impactantes 

positiva ou negativamente (ROEHRIG; CAMARGO, 2014). 

Na educação CTS, pode-se perceber, em grande parte dos programas de 

ciências CTS, objetivos importantes, tais como: elevar a alfabetização científica dos 

cidadãos; desenvolver o interesse dos estudantes por assuntos de ciência e 

tecnologia; estimular o interesse dos alunos nas interações envolvendo ciência, 

tecnologia e sociedade e contribuir para que os estudantes desenvolvam o raciocínio 
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crítico e o raciocínio lógico, favorecendo soluções criativas de problemas, 

particularmente, na tomada de decisões (AIKENHEAD, 1994). 

Diante disso, percebe-se a urgente necessidade de se promover atividades 

mais reflexivas que envolvam os licenciandos em ciências, isto é, ações que possam 

contribuir para a formação de uma sociedade atuante e competente para tomar 

decisões, pois “a produção da C&T incorpora valores e interesses [...] do contexto 

em que é produzida e, além disso, sua utilização pode estar associada a riscos e 

prejuízos para a sociedade” (CARAMELLO, et al., 2010, p. 3401-1). 

É interessante ressaltar que a urgência em utilizar o amparo do currículo CTS 

nas aulas de ciências configura-se numa necessidade de tornar os conteúdos 

curriculares mais significativos aos alunos, de proporcionar atividades 

contextualizadas e interdisciplinares, de oferecer aulas mais participativas e 

interativas e de se mitigar problemas históricos na educação em ciências, visto que 

“no currículo tradicional, o conteúdo de ciências é ensinado de forma isolada da 

tecnologia e sociedade [...] fatores externos não são considerados” (ROEHRIG; 

CAMARGO, 2014, p. 874). 

Além disso, é importante dizer que não se deve conceber um currículo 

fechado para se trabalhar a relação C&T, pois não se pensa em receitas prontas de 

atividades que devam ser desenvolvidas (MORAES; ARAÚJO, 2012). A flexibilidade 

do currículo CTS coaduna com a dificuldade que se tem para definir a Educação 

CTS, porém, as diversas formas de entendimento da Educação CTS não são 

antagônicas, mas complementares (ROEHRIG; CAMARGO, 2014). 

Tal flexibilidade curricular pode ser interpretada observando-se a natureza do 

enfoque CTS, pois suas raízes alicerçadas nos EUA, por exemplo, mostram um 

movimento CTS mais preocupado com os impactos sociais e ambientas que podem 

surgir com desenvolvimento da tecnologia, isto é, com o final da 2ª Guerra Mundial, 

a sociedade norte-americana passou a ter um interesse maior pela discussão e 

entendimento de C&T, formatando, assim, um movimento com bases mais ativistas 

(MORAES; ARAÚJO, 2012). 

Por outro lado, os autores relatam que na Europa o enfoque CTS está mais 

fundamentado em pesquisas acadêmicas cujas dinâmicas sociais de interesse 

precedem à evolução da C&T, preocupando-se, assim, mais com a natureza da 

ciência. 
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Independentemente das origens do movimento CTS, observa-se nele um 

caminho interessante para estimular o interesse dos alunos por conteúdos científicos 

(CARAMELLO, et al., 2010; ROEHRIG; CAMARGO, 2014) e tal caminho precisa ser 

oportunizado pelo professor, o que justifica a necessidade de capacitá-lo já na 

graduação para possibilitar tal empreendimento. 

Existe também uma ampla recomendação de documentos oficiais da 

educação no sentido de se buscar uma formação mais voltada ao desenvolvimento 

de um cidadão crítico e atuante na sociedade (BRASIL, 1997, 2000, 2002, 2006) 

contemplando, assim, um dos aspectos centrais da abordagem CTS (MORAES; 

ARAÚJO, 2012; ROEHRIG; CAMARGO, 2014).  

Por isso, o enfoque CTS é recomendado explicitamente como uma 

perspectiva importante para se oportunizar, à população, a possibilidade de se 

alfabetizar cientificamente, pois o movimento oportuniza a discussão da articulação 

“entre os pólos que a sigla designa e a relevância de aspectos tecnocientíficos em 

acontecimentos sociais significativos. Envolve ainda reflexões no campo econômico 

e sua articulação com o desenvolvimento tecnológico e científico” (BRASIL, 2006). 

Espera-se, com isso, que o vazio crítico do currículo tradicional seja 

preenchido pela ciência CTS e que a mesma desenvolva o interesse, bem como a 

compreensão pública da ciência (AIKENHEAD, 1994), pois uma das recomendações 

“precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da 

curiosidade crítica [...] com que podemos nos defender de „irracionalismos‟ 

decorrentes do [...] nosso tempo altamente tecnologizado” (FREIRE, 1996, p. 32). 

 

1.3.1 Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT): uma necessidade à formação do 

professor de ciências 

 

A liberdade nunca é voluntariamente oferecida 
pelo opressor. Deve ser exigida pelo oprimido. 

(Martin Luther King Jr.) 

 

Talvez o primeiro aspecto que precisa ser discutido sobre a ACT consiste na 

maneira como se define tal conceito. Diante disso, Sasseron e Carvalho (2011) 

fizeram uma revisão de diversos estudos sobre o tema no contexto do ensino de 

ciências, investigando a literatura estrangeira no que se refere à Didática das 
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Ciências e observaram diferenças nessa definição. Assim, a ACT apontando para 

um ensino de ciências com interesses na formação de cidadãos e cidadãs e que visa 

uma ação e atuação consciente em sociedade pode ser definida de acordo com o 

quadro 2. 

 

Quadro 2 – A expressão Alfabetização Científica: diferenças encontradas na literatura 

estrangeira 

Expressão 

utilizada e idioma 

Significado Autores que utilizam a 

expressão 

Objetivo 

 

“Alfabetización 

Científica”  

(língua espanhola) 

 

Alfabetização 

Científica 

(Membiela, 2007, Díaz, 

Alonso e Mas, 2003, 

Cajas, 2001, Gil-Pérez e 

Vilches-Peña, 2001). 

“Designar o ensino cujo objetivo 

seria a promoção de capacidades e 

competências entre os estudantes 

capazes de permitir-lhes a 

participação nos processos de 

decisões do dia-a-dia” 

(SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 

60). 

“Alphabétisation 

Scientifique” 

(língua francesa) 

Alfabetização 

Científica 

(Fourez, 2000, 1994, 

Astolfi, 1995). 

 

“Scientific Literacy” 

(língua inglesa) 

 

Letramento 

Científico 

(Norris e Phillips, 2003, 

Laugksch, 2000, Hurd, 

1998, Bybee, 1995, 

Bingle e Gaskell, 1994, 

Bybee e DeBoer, 1994) 

Fonte: autor, adaptado de Sasseron e Carvalho, (2011) 

 

É importante ressaltar que o termo inglês literacy em documentos da 

UNESCO18 recebe significado de “cultura” ao invés de “alfabetização” de acordo 

com o belga Gerard Fourez e a expressão “scientific literacy” é substituída pala 

expressão “la culture scientifique” na literatura francofônica, mostrando, assim, 

dificuldades nessa tradução em outras línguas (SASSERON; CARVALHO, 2011). 

 Esse aspecto semântico que pluraliza a interpretação, faz com que autores 

nacionais também diversifiquem o entendimento da expressão em nosso país, 

utilizando o termo com variações no ensino de ciências como mostra o quadro 3. 

  

                                                           
18 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 
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Quadro 3 – A expressão Alfabetização Científica: diferenças encontradas na literatura 

nacional 

Expressão utilizada Autores que utilizam Objetivo 

 

Letramento Científico 
(Mamede e Zimmermann, 2007, 

Santos e Mortimer, 2001). 

“Ensino de Ciências que almeja a 

formação cidadã dos estudantes 

para o domínio e uso dos 

conhecimentos científicos e seus 

desdobramentos nas mais diferentes 

esferas de sua vida” (SASSERON; 

CARVALHO, 2011, p. 60). 

 

Alfabetização Científica 

(Brandi e Gurgel, 2002, Auler e 

Delizoicov, 2001, Lorenzetti e 

Delizoicov, 2001, Chassot, 2000). 

Enculturação Científica (Carvalho e Tinoco, 2006, 

Mortimer e Machado, 1996). 

Fonte: autor, adaptado de Sasseron e Carvalho, (2011). 

 

Observando os quadros 2 e 3, é possível verificar, independente das 

expressões utilizadas, que no essencial das discursões concentram-se iguais 

preocupações relativas ao ensino de ciências, isto é, “motivos que guiam o 

planejamento desse ensino para a construção de benefícios práticos para as 

pessoas, a sociedade e o meio-ambiente” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 60). 

Assim, busca-se um ensino que seja importante também além da escola, que o 

conhecimento científico lá apropriado possa ser utilizado em contextos diversos, na 

tomada de decisões de problemas que envolvam aspectos sociais e ambientais, que 

desnude o mundo ao formar um cidadão. 

É importante ressaltar que o PISA avalia o “letramento científico” e muitos dos 

documentos que embasam o mencionado programa, exigem que se promova uma 

educação para a cidadania, pois o “letramento científico é capacidade de se 

envolver com as questões relacionadas com a ciência e com a ideia de ciência, 

como um cidadão reflexivo” (BRASIL, 2016. p. 37). 

Por outro lado, mesmo que as expressões se apresentem de forma diferente, 

nada impede que um estudo que vislumbre inclusive melhorar o desempenho dos 

estudantes brasileiros nas avaliações do PISA possa se concentrar no termo 

“alfabetização científica”, pois se entende que tal expressão envolve a concepção de 

letramento que se compreende como:  

a capacidade de ler, compreender e expressar opiniões sobre ciência e 
tecnologia, mas também participar da cultura científica da maneira que cada 
cidadão, individualmente e coletivamente, considerar oportuno 
(KRASILCHIK; MARANDINO, 2007, p.18). 
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Nesse aspecto, pode-se dizer que a ACT se constrói no momento em que o 

ensino de ciências, em todos os níveis desde o ensino básico até a pós-graduação, 

favorece o entendimento dos conhecimentos, procedimentos e valores, 

possibilitando “aos estudantes tomar decisões e perceber tanto as muitas utilidades 

da ciência e suas aplicações na melhora da qualidade de vida, quanto as limitações 

e consequências negativas de seu desenvolvimento” (CHASSOT, 2003, p.99). 

Diante disso, entende-se que a preparação do indivíduo para atuar de forma 

crítica e responsável na tomada de decisões que envolvam C&T, para atuar em 

sociedade e para se constituir cidadão se encontra no cerne dos objetivos dos 

diversos autores nacionais e internacionais, mesmo diante da pluralidade semântica 

anteriormente mencionada (SASSERON; CARVALHO, 2011).  

Nesse contexto, preocupado com diferentes visões de alfabetização científica, 

Kemp (2000) sistematiza elementos que considera importantes para uma 

alfabetização científica. O quadro 4 apresenta tais elementos e descreve seus 

significados. 
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Quadro 4 – Elementos de Alfabetização Científica 

ELEMENTOS SIGNIFICADO 

 

Independência 

intelectual 

Inclui coisas como ser capaz de descobrir informações e tomar uma decisão 
pessoal sobre uma questão envolvendo ciência, ser capaz de avaliar 
conselhos "especializados" e a capacidade de continuar a aprender ciências 
depois que a educação formal terminar. 

 

Comunicação em 

ciências 

Refere-se às habilidades necessárias para interpretar as comunicações 
científicas (por exemplo, ler, escutar, visualizar) e para codificar tais 
comunicações (por exemplo, escrita, fala, desenho), seja com não cientistas 
ou especialistas em ciências. 

 

Ciência e sociedade 
Inclui entendimentos das relações entre ciência e sociedade, civismo 
(democracia), cultura, segurança nacional e economia, bem como alguns 
entendimentos de como a ciência é controlada/influenciada pela sociedade. 

 

Conhecimento 

conceitual 

Refere-se ao conhecimento (fatos e entendimentos) sobre as várias 
disciplinas científicas. Todos os documentos mostrados concebem 
conhecimento conceitual de forma ampla, isto é, deve incluir algum 
conhecimento de uma série de disciplinas científicas, não apenas uma ou 
duas. 

Ciência e tecnologia Refere-se às inter-relações entre estas duas esferas. 

Ciência na vida 

cotidiana 

Implica encontros normais com a ciência e seus produtos (tecnologia), 
incluindo aqueles que ajudam alguém a ser economicamente produtivo. 
Também inclui declarações como "entender o mundo moderno". 

 

Apreciação da 

ciência 

Implica em várias coisas, incluindo o apoio à ciência básica e aplicada, a 
apreciação da ciência como um meio de conhecimento e como um esforço 
humano significativo, e o estímulo intelectual/satisfação derivado do uso da 
ciência para responder às próprias questões. 

 

Ética da ciência 
Inclui conhecer e estar prestes a aplicar os valores da ciência, como a 
objetividade e a lógica, bem como as "responsabilidades morais e cívicas" da 
ciência e dos cientistas. 

 

Natureza da ciência 

Inclui a compreensão de coisas como testes de hipóteses (variáveis, 
controles), a confiança em evidências testáveis para tomar decisões, a 
natureza provisória das descobertas científicas e a natureza autocorretiva do 
empreendimento científico. 

 

História da ciência 
Significa alguma "familiaridade com as realizações da ciência" e cientistas, 
mas não necessariamente um conhecimento profundo ou detalhado da 
história da ciência. 

Ciência nas 

humanidades 

Refere-se à relação da ciência com outras disciplinas do currículo e às 
influências mútuas que a ciência e outras disciplinas podem ter exercido 
sobre a outra. 

 

Aptidões científicas 

Significa realmente ser capaz de fazer ciência, em vez de apenas reconhecer 
ou saber sobre isso. Embora muitas vezes tenha sido implicado, 
especialmente no que diz respeito a ser capaz de pensar como um cientista, 
é aqui explicitado pela primeira vez. 

Ciência e 

matemática 

A conexão entre "Ciência e matemática" é explicitada no SFAA – “Ciência 
para todos os americanos (daqui em diante)”, ao passo que foi meramente 
assumida em concepções anteriores de alfabetização científica. 

Fonte: autor, adaptado de Kemp, (2000, p. 34-36, tradução nossa). 

 

Apesar do quadro 4 mostrar a diversidade de elementos importantes para 

uma alfabetização científica, mencionados por Kemp (2000), existem trabalhos que 

parecem incorporar tais elementos em eixos mais abrangentes (SASSERON; 

CARVALHO, 2011). 
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Diante disso, segundo Sasseron e Carvalho (2011), existem habilidades 

importantes que precisam ser contempladas ao se procurar indícios de alfabetização 

científica nos indivíduos, destacando-se, assim, três eixos estruturantes que 

englobam tais habilidades e que podem ser usados no planejamento e execução de 

aulas, bem como na elaboração de atividades que vislumbrem a promoção da 

alfabetização científica entre os atores.  

Assim, o quadro 5 faz uma sistematização de tais eixos e suas respectivas 

descrições. 

 
Quadro 5 – Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica 

Eixo Descrição 

Compreensão básica de 

termos, conhecimentos e 

conceitos científicos 

fundamentais. 

Concerne na possibilidade de trabalhar com os alunos a construção de 
conhecimentos científicos necessários para que seja possível a eles 
aplicá-los em situações diversas e de modo apropriado em seu dia-a-
dia. Sua importância reside ainda na necessidade exigida em nossa 
sociedade de se compreender conceitos-chave como forma de poder 
entender até mesmo pequenas informações e situações do dia-a-dia. 

Compreensão da 

natureza das ciências e 

dos fatores éticos e 

políticos que circundam 

sua prática. 

Reporta-se, pois, à ideia de ciência como um corpo de conhecimentos 
em constantes transformações por meio de processo de aquisição e 
análise de dados, síntese e decodificação de resultados que originam 
os saberes. Com vista para a sala de aula, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, esse eixo fornece-nos subsídios para que o caráter 
humano e social inerentes às investigações científicas seja colocado em 
pauta. Além disso, deve trazer contribuições para o comportamento 
assumido por alunos e professor sempre que defrontados com 
informações e conjunto de novas circunstâncias que exigem reflexões e 
análises considerando-se o contexto antes de tomar uma decisão. 

Entendimento das 

relações existentes entre 

ciência, tecnologia, 

sociedade e meio-

ambiente. 

Trata-se da identificação do entrelaçamento entre estas esferas e, 
portanto, da consideração de que a solução imediata para um problema 
em uma destas áreas pode representar, mais tarde, o aparecimento de 
outro problema associado. Assim, este eixo denota a necessidade de se 
compreender as aplicações dos saberes construídos pelas ciências 
considerando as ações que podem ser desencadeadas pela utilização 
dos mesmos. O trabalho com este eixo deve ser garantido na escola 
quando se tem em mente o desejo de um futuro sustentável para a 
sociedade e o planeta. 

Fonte: autor, adaptado de Sasseron e Carvalho, (2011, p. 75-76) 

 

O quadro 5 possibilita pensar que, se as atividades didáticas que forem 

planejadas, embasadas nos três eixos estruturantes, proporcionam oportunizar a 

importantíssima ACT dos alunos, seria interessante inserir os futuros professores de 

ciências em ações vislumbrando aculturar os mesmos diante de tais atividades. 

Diante disso, é interessante oferecer a capacitação do professor 

possibilitando que ele reflita sobre a necessidade de se pensar em atividades que 

possam contemplar um conteúdo científico, mas que oportunizem um envolvimento 

maior dos atores, que eles possam observar a relevância do assunto para se 
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resolver problemas reais do cotidiano. Almejam-se, dessa forma, ações em que se 

possa observar a atualidade do currículo e sua articulação com o mundo 

contemporâneo. 

Apesar de existirem dificuldades para uma conceituação unívoca da 

alfabetização científica, segundo Kemp (2000), é importante que se busque um 

caminho para se promover a ACT e tal possibilidade pode ser oportunizada se o 

trabalho for conduzido com a utilização de suas dimensões, mencionadas por Rosa 

e Martins (2007), quais sejam:  

Conceitual: envolve a compreensão de conhecimentos específicos. Termos 
que a identificam: conceitos de ciências e relações entre ciência e 
sociedade; Procedimental: envolve os procedimentos, processos, 
habilidades e capacidades. Termos relacionados: obtenção e uso da 
informação científica, aplicação da ciência na vida cotidiana, utilização da 
ciência para fins sociais e cívicos, e divulgação científica ao público de 
maneira acessível; Afetiva: envolve emoções, atitudes, valores, e 
disposição para a alfabetização científica. Elementos: gostar de ciências, 
interesse por ciências (ROSA; MARTINS, 2007, p. 6). 

 

Segundo os autores, tais dimensões representam consensos existentes nos 

quais o conceito de alfabetização científica estaria compreendido. Porém, esses 

elementos também podem ser entendidos como conhecimentos ou conteúdos. 

Segue esboço desses conteúdos ou dimensões e suas características apresentadas 

no quadro 6. 
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Quadro 6 – Tipos de conteúdos no currículo 

Autor Conteúdos Características 

P
oz

o 
&

 G
óm

ez
 C

re
sp

o 
(2

00
9,

 p
. 2

7-
28

) 

Conceituais Envolve trabalhar [conhecimentos] dos 
mais específicos e simples (os fatos ou 
dados) aos conceitos disciplinares 
específicos até alcançar os princípios 
estruturais das ciências. 

Mais específicos ↔ Mais gerais 

Fatos/dados Conceitos Princípios 

Atitudinais Devem promover não apenas atitudes ou 
condutas específicas, mas também 
normas que regulem essas condutas e, 
sobretudo, valores mais gerais que, [...] 
permitam sustentar e interiorizar nos 
alunos essas formas de comportamento e 
de aproximação ao conhecimento. 

Mais específicos ↔ Mais gerais 

Atitudes Normas Valores 

Procedimentais Teriam como objetivo não só transmitir 
aos alunos os saberes científicos, mas 
também torná-los partícipes, na medida do 
possível, dos próprios processos de 
construção e apropriação do 
conhecimento científico, o que envolve, 
também, superar limitações específicas no 
aprendizado tanto de técnicas ou 
destrezas como, principalmente, de 
estratégias de pensamento e 
aprendizagem. 

Mais específicos ↔ Mais gerais 

Técnicas/ 

destrezas 

 Estratégias 

OBS: Os conteúdos mais específicos devem 
ser instrumentais para acessar os conteúdos 
mais gerais, que devem constituir a 
verdadeira meta do currículo de ciências.  

Z
ab

al
a 

(1
99

8,
 p

. 4
1-

46
,1

99
9,

 p
. 1

0-
13

) 

 

Factuais Tratam do conhecimento de fatos, 
acontecimentos, situações, dados e 
fenômenos concretos e singulares: a idade 
de uma pessoa, a conquista de um 
território, a localização ou a altura de uma 
montanha, os nomes, os códigos, os 
axiomas, um fato determinado num 
determinado momento, etc. Sua 
singularidade e seu caráter, descritivo e 
concreto, são um traço definidor. O ensino 
está repleto de conteúdos factuais: toda a 
toponímia na área de geografia; as datas 
e os nomes de acontecimentos na de 
história; os nomes de autores e correntes 
na de literatura, música e artes plásticas; 
os códigos e os símbolos nas áreas de 
língua, matemática, física e química; as 
classificações na de biologia; o 
vocabulário nas línguas estrangeiras, etc. 

Considera-se que o aluno ou a aluna 
aprendeu um conteúdo factual quando é 
capaz de reproduzi-lo, mas a reprodução 
se produz de forma literal; portanto, a 
compreensão não é necessária já que 
muitas vezes tem um caráter arbitrário. 

Conceituais (é preciso “saber”) Distinguem alguns conteúdos complexos, 
como saber o nome de uma pessoa ou a 
data de um acontecimento, ou outros 
muito mais complexos, como conhecer o 
processo digestivo ou as causas da 
transformação da matéria. Uma das 
características dos conteúdos conceituais 
é que a aprendizagem quase nunca pode 
ser considerada acabada, já que sempre 
existe a possibilidade de ampliar ou 
aprofundar seu conhecimento, de fazê-la 
mais significativa. 

A aprendizagem implica uma compreensão 
que vai muito além da reprodução de 
enunciados mais ou menos literais. Podemos 
dizer que sabemos o princípio de 
Arquimedes quando este conhecimento nos 
permite interpretar o que sucede quando um 
objeto submerge num líquido. 

Procedimentais (é preciso “saber fazer”) Representam um conjunto de ações 
ordenadas e com um fim, quer dizer, 
dirigidas para a realização de um objetivo. 

Podem aparecer em 3 eixos contínuos: 
O continuum motor/cognitivo 



53 
 

   Motor◄---------------------------►Cognitivo 
   (saltar)...................................... (inserir) 
   (perfurar)                                      (ler) 
◄(recortar)                                  (traduzir)► 

São conteúdos procedimentais: ler, 
desenhar, observar, calcular, classificar, 
traduzir. Incluem, entre outras coisas, as 
regras, as técnicas, os métodos, as 
destrezas ou habilidades, as estratégias, 
os procedimentos. 

O continuum poucas ações-muitas ações 
Poucas ações◄-------------►Muitas ações 
   (perfurar).............................(observar) 
   (calcular)                                  (ler) 
◄(traduzir)                             (desenhar)► 
O continuum algoritmo/heurístico 
Algoritmo◄------------------------►Heurístico 
  (abotoar).................................(classificar) 
(algoritmo da soma)                      (ler) 
(procurar uma palavra           (estratégias de 
   no dicionário)                     aprendizagem)                           

Atitudinais (é preciso “ser”) Engloba uma série de conteúdos que por 
sua vez podemos agrupar em valores, 
atitudes e normas. Cada um destes 
grupos tem uma natureza suficientemente 
diferenciada que necessitará, em dado 
momento, de urna aproximação 
específica. 

Valores 
São os princípios ou as ideias éticas que 
permitem às pessoas emitir um juízo sobre 
as condutas e seu sentido. São valores: a 
solidariedade, o respeito aos outros, a 
responsabilidade, a liberdade, etc. 
Atitudes 
São tendências ou predisposições 
relativamente estáveis das pessoas para 
atuar de certa maneira. Trata-se da forma 
como cada pessoa realiza sua conduta de 
acordo com valores determinados. Assim, 
são exemplos de atitudes: cooperar com o 
grupo, ajudar os colegas, respeitar o meio 
ambiente, participar das tarefas escolares, 
etc. 
Normas 
São padrões ou regras de comportamento 
que devemos seguir em determinadas 
situações que obrigam a todos os membros 
de um grupo social. As normas constituem a 
forma pactuada de realizar certos valores 
compartilhados por uma coletividade e 
indicam o que pode se fazer e o que não 
pode se fazer neste grupo. 

Fonte: autor, adaptado de Zabala (1998, 1999) e Pozo & Gómez Crespo (2009) 

 

Apesar das semelhanças entre os conteúdos factuais e conceituais, 

apresentadas no quadro 6, no que se refere, por exemplo, a nomes de pessoas e 

datas de acontecimentos como sendo conteúdos factuais/conceituais, segundo 

Zabala (1998,1999), é preciso perceber, no entanto, que os conteúdos factuais – 

cujos fenômenos construídos pela sociedade, os fatos e acontecimentos são 

diretamente observáveis – apresentam um caráter eminentemente descritivo, 

compreendendo, como exemplo, “a descrição do contexto geográfico onde ocorreu a 

Guerra de Canudos, com indicação descritiva de datas, de pessoas, de vestimentas, 

dos locais, etc” (MORETO, 2005, p. 87).  
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Por outro lado, segundo o autor, os conteúdos conceituais compõem uma 

estrutura de conceitos e definições articuladas aos saberes que são construídos pela 

sociedade, importando entender, por exemplo, o que significa densidade 

demográfica e terras improdutivas, quando se estuda a ocupação de um território em 

certa região.  

Nesse contexto, Zabala (1999) ressalta que quando se fala em conteúdo 

conceitual, faz-se referência não somente a conceitos, considerando-se também 

fatos e princípios. Isso permite classificar os conteúdos de aprendizagem em três 

extensos grupos para os currículos oficiais: os conteúdos conceituais (aquilo que é 

preciso “saber”), os procedimentais (aquilo que é preciso “saber fazer”) e os 

atitudinais (aquilo que admitem “ser”). Assim, de acordo com Pozo e Gómez Crespo 

(2009), os fatos podem ser compreendidos como elementos mais específicos e 

importantes para alcançar os componentes mais gerais do conteúdo conceitual. 

No caso dos conteúdos procedimentais, apesar de Pozo e Gómez Crespo 

(2009) apresentarem as técnicas/destrezas como componentes mais específicos e 

as estratégias como conteúdos mais gerais, é importante ressaltar a dificuldade para 

diferenciar precisamente uma técnica, um método, uma habilidade (destreza) ou 

algoritmo, uma estratégia, pois as “diferenças entre uns e outros são sutis e 

dependem, frequentemente, dos distintos enfoques adotados” (ZABALA, 1999, p. 

11). 

Levando em conta o que se ressaltou, os conteúdos procedimentais podem 

ser compreendidos no contexto contínuo de três linhas e, com isso, um conteúdo 

procedimental pode localizar-se em algum ponto desses três continuum, porém é 

difícil fixar um limite preciso entre os conteúdos (ZABALA, 1999). Pode-se dizer, 

então, que “ler” constitui um conteúdo procedimental com uma vertente mais voltada 

para as capacidades cognitivas, cujo número de ações seria grande (mais próximo 

do extremo: muitas ações), mas a ordem dessas ações não seria sempre a mesma 

(vertente mais próxima do pólo heurístico), implicando, assim, na tomada de 

diversas decisões. Por isso, é possível corroborar com o autor que um mesmo 

conteúdo procedimental pode ter vertentes, por exemplo, motora e cognitiva, 

presentes, pois se trata de um continuum. 

No caso dos conteúdos atitudinais, Zabala (1998) os divide em atitudes 

normas e valores. Pozo e Gómez Crespo (2009) apresentam as atitudes como 

conteúdos atitudinais mais específicos. Tais atitudes podem representar objetos de 
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aprendizagem que, por sua vez, ocorrem quando o indivíduo pensa, sente e atua de 

uma maneira relativamente constante diante do objeto concreto para o qual se 

direciona essa atitude (ZABALA, 1998). De modo igual, pode-se falar também na 

aprendizagem de habilidades, pois aprender um conteúdo procedimental resulta de 

sua especificidade de “saber fazer” (ZABALA, 1999). 

Assim, caso um trabalho pretenda contemplar o desenvolvimento de 

conhecimentos procedimentais e atitudinais na área de Educação e Ciências, 

poderá recorrer às habilidades científicas e investigativas, bem como as atitudes 

cientificas e investigas, valorizando, com isso, atributos mais específicos. Os 

conteúdos e seus respectivos atributos são apresentados no quadro 7.  

 

Quadro 7 – Habilidades e atitudes científico-investigativas 

Habilidade científica é faculdade de uma pessoa aplicar procedimentos cognitivos específicos 
relacionados com as formas de construir o conhecimento científico na área das ciências naturais.  

 

Habilidade Investigativa é a habilidade em descobrir ou construir conhecimento para si mesmo. 
 

Atributos de habilidade investigativa Atributos de habilidade científica 

Testar hipóteses, 
realizar 
investigações, 
comparar dados, 
usar modelos, 
analisar 
explicações. 
 

Propor perguntas, definir/identificar problemas, formular 
hipóteses, analisar hipóteses, planejar investigações, 
projetar experimento, conduzir experimentos, interpretar 
experimento, observar, medir, identificar variáveis, 
controlar variáveis, coletar/registrar dados, organizar 
dados, analisar dados/evidências, classificar, desenvolver 
descrições, desenvolver explicações, desenvolver 
modelos, argumentar, desenvolver previsões, estabelecer 
inferências, elaborar conclusões, comunicar. 

Avaliar implicações 
éticas, discutir, 
trabalhar em 
equipe.  

Atitude científica é tratada como uma condição de humanidade, uma vez que, diferentemente dos 
outros animais, os humanos estamos sempre insatisfeitos com nossa percepção de mundo, e por 
isso nos perguntamos pelos processos que ocorrem conosco e com nosso entorno (situação de 
interrogação permanente). 

 

Atitude investigativa é o fazer associado à curiosidade, isto é, como uma conduta relacional que 
pode ser identificada através de alguns comportamentos tais como formulação de perguntas e de 
hipóteses, coleta de dados, proposição de procedimentos ou de estratégias para resolução do 
problema, identificação do problema, entre outros. 

 

Atributos de atitude investigativa Atributos de atitude científica 

Consideração de implicações 
sociais, autonomia, tolerância 
à ambiguidade, persuasão. 

Curiosidade, racionalidade, 
objetividade, mente aberta, 
parcimônia, ceticismo, 
colaboração/cooperação, 
criatividade. 

Mentalidade crítica, honestidade 
intelectual, humildade/modéstia, 
respeito pela evidência, vontade de 
mudar de opinião, aversão à 
superstição, busca de verdade, 
precisão, 
determinação/persistência, 
responsabilidade, aceitação da 
incerteza. 

Fonte: autor, adaptado de Pizzato et al. (2019, p. 356-359). 

 

O quadro 7 corrobora as concepções de Zabala (1998, 1999), pois permite 

observar: a importância do “saber fazer”, nas definições e atributos de habilidades 
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científicas e investigativas, bem como maneiras como se deve “ser”, destacadas nos 

atributos e definições das atitudes científico-investigativas. 

As diferenças, porém, entre habilidades científicas e investigativas e as 

atitudes, também reside no fato de que as últimas são mais complexas, de cunho 

mental e são manifestadas por comportamentos que são estimulados por um 

problema ou por uma incerteza (PIZZATO et al., 2019).  

Assim, o desenvolvimento de habilidades e atitudes necessita que os 

conteúdos procedimentais e atitudinais preencham um lugar importante no ensino de 

ciências (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009), pois, segundo os autores, os professores 

de ciências têm o conhecimento de quais conteúdos conceituais são mais 

importantes no contexto da disciplina, mas não costumam explicitar outras 

dimensões como as atitudinais, por exemplo. 

Além disso, o ensino de ciências que se centraliza no conteúdo conceitual, 

acaba dificultando o aprendizado desse conteúdo, pois a compreensão significativa 

do mesmo necessita que tal ensino assuma características similares à investigação 

científica, valorizando a interação das dimensões procedimentais com as conceituais 

e axiológicas (CACHAPUZ et al., 2011). 

É importante lembrar que o conhecimento científico que interessa às 

avaliações do PISA, na área de Ciências, compreende os conteúdos conceituais19 e 

procedimentais, além de aspectos atitudinais, mas inclui, também, a dimensão 

epistemológica como um conhecimento importante à alfabetização científica20 dos 

alunos (OECD, 2015). 

Nesse contexto, Cahapuz et al. (2011) falam sobre a importância da  

epistemologia para a educação científica e mencionam que tal conteúdo envolve “a 

reflexão sobre a produção da ciência, sobre seus fundamentos e métodos, sobre 

seu crescimento, sobre os contextos de descoberta” (p. 70). Diante disso, como o 

professor de ciências quase não se envolve com o conhecimento epistemológico 

(ALABRARRACÍN; NARDI, 2016), faz-se necessário que o mesmo conheça os 

“problemas que originaram a construção dos conhecimentos científicos. [...] 

Conhecer, em especial, quais foram as dificuldades e obstáculos epistemológicos” 

                                                           
19 Nos documentos do PISA 2015, é denominado como “conhecimento de conteúdo” (OECD, 2015). 
20 Os documentos do PISA 2015 utilizam o termo “letramento científico” em vez de ACT (OECD, 
2015). 
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(GIL-PÉREZ; CARVALHO, 2009, p. 22), pois tal investida representa, segundo os 

autores, uma ajuda fundamental à compreensão das dificuldades dos alunos.  

Dessa forma, é imprescindível qualificar o futuro professor de ciências para 

trabalhar assuntos de Física, por exemplo, buscando atender as necessidades 

inerentes às dimensões anteriormente citadas, pois assim estará se oportunizando 

uma formação mais ampla do docente. Com isso, indubitavelmente, aumentam as 

chances de se ter um professor competente no que se refere a preparar o aluno 

para “além dos muros da escola”, possibilitando a ele entender o mundo e se 

constituir, efetivamente, como um cidadão dele, corroborando, assim, uma 

necessidade basilar do movimento CTS (MORAES; ARAÚJO, 2012). 

É importante lembrar que a aula de ciências deve proporcionar o conteúdo de 

“Física voltado para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, 

com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade” constituindo 

uma recomendação dos PCN+ (BRASIL, 2002, p. 56) e o professor de ciências 

precisa estar preparado para buscar atingir tal recomendação. 

Diante disso, é interessante refletir estratégias que possam contribuir para se 

contemplar um ensino de Física, nas aulas de ciências, que possibilite o 

aparecimento das mencionadas dimensões, mas também dos elementos de 

alfabetização científica, bem como dos eixos estruturantes da ACT anteriormente 

citados. A construção de objetos de aprendizagem pode ser um interessante recurso 

a ser utilizado. 

 

1.4 CONSTRUÍNDO ARGUMENTOS PARA O JOGO TRÍPTICO 

 
A desobediência é uma virtude necessária à 
criatividade. 

(Raul Seixas) 

 
Neste tópico, busca-se construir um arcabouço teórico que amplie a 

contribuição para a fundamentação do jogo tríptico. Assim, procura-se amparo na 

arte por meio da compreensão de obras como Trípticos; descreve-se de forma 

genérica o Objeto de Aprendizagem o articulando sutilmente ao contexto de 

sequências didáticas. 

 



58 
 

1.4.1 Conversando com a Arte: desvelando o Tríptico 

 
A lei suprema da arte é a representação do belo. 

(Leonardo da Vinci) 
 
Trípticos são objetos ou obras constituídas de três partes que na arte se 

formam por retábulos que podem ser pintados ou esculpidos e que possuem um 

painel central e outros dois laterais, conectados por dobradiças (JANSON, 1992). 

Por outro lado, os retábulos podem ter diversos painéis para se fecharem, uns 

sobre os outros, e o número de painéis é que possibilitará sua denominação. O 

díptico, por exemplo, é a denominação do retábulo com apenas dois painéis, já o 

tríptico, um retábulo com três folhas, enquanto o políptico constitui um retábulo com 

quatro elementos (SANTOS, 1991). 

Diante disso, pode-se falar que uma das obras mais fascinantes do pintor 

Hieronymus Bosch21, influenciado pelo período medieval, é o Jardim das Delícias 

Terrenas. A obra é formada por um retângulo de madeira, cuja altura é de 195 cm e 

a largura é de 202 cm, possuindo folhas laterais que, ao se fecharem, representam a 

criação do Universo (SILVA; STROHER; KREMER, 2009). A figura 2 mostra o verso 

da citada obra. 

  

                                                           
21  O pintor Hieronymus Bosch é um artista do final do século XV e início do XVI, que se caracterizava 
por ser um indivíduo bem preocupado com os vícios pertencentes a sua sociedade e que viveu na 
cidade de s‟Hertogenbosch, localizada nos Países Baixos (NUNES, 2010). 
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Figura 2 – O Jardim das Delícias. Verso do tríptico 

 
Fonte: Web Gallery of Art22 

 

Pode-se perceber na figura 2 a totalidade do Universo “com claros vislumbres 

do jogo dos opostos, expressos em luzes e sombras, nos planos celeste e ctônico, 

superior e inferior, destro e sinistro, simbólico e diabólico” o que simbolicamente é 

retratado por Bosch como o “princípio de tudo, o germe do vir a ser” (IOSHIMOTO, 

2009, p. 175-176). 

Diante disso, é importante lembrar que assim como na ciência, “é impossível 

pensar em uma verdade absoluta acerca da intenção das obras de arte, mas é 

inevitável aceitar que todas apresentam um conteúdo” (NUNES, 2010, p. 29) pronto 

para aguçar o imaginário e proporcionar o desenvolvimento das Funções Mentais 

Superiores. Assim, a multiplicidade desse conteúdo se desvela no trípitico aberto e 

pode ser observada na figura 3. 

  

                                                           
22 Disponível em: <https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/bosch/index.html>. Acesso em 22 dez. 
2017. 
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Figura 3: O Jardim das Delícias (c.1500). Tríptico aberto. 

 
Fonte: Museu do Prado, Madri23.  

 
 

O elemento central, O Jardim das Delícias, está repleto de casais nus 

luxuriosamente se acareciando, cercando-se de frutas como morango e cerejas, 

além de fontes e animais exóticos como peixes voando e pássaros gigantes. O 

painel esquerdo revela O Paraiso Terreno, com uma fonte central sobre um lago, 

diversos animais como girafa e elafante e a criação de Adão e Eva, além do jardim 

do Éden. Contudo, o painel direito representa O Inferno, com faces caracterizadas 

por expressar sofrimento e dor, com orelhas cortadas, monstros, cartas de baralho 

entre outros (SILVA; VISALLI, 2010). 

É interessante refletir que “o ato da apreciação estética de uma obra de arte 

provoca um movimento de sensações e experiências interiores que tornam possível 

uma mudança no pensar e agir dos homens” (NUNES, 2010, p. 30) e que pode 

contribuir significativamente em outras campos de conhecimento como no ensino de 

ciências, por exemplo. Por isso, é possível pensar que toda essa multiplicidade no 

tríptico aberto se encontra envolto por molduras de caracteristicas singulares que 

parecem formar uma unidade que constitui: vida e morte, bem e mal, prazer e 

aflição.  

                                                           
23 Disponível em: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/triptico-del-jardin-de-las-
delicias/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609?searchid=ba1228ba-ef16-7070-b78f-
af4995c61285>. Acesso em 22 dez. 2017. 
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Nessa obra, no lado direito do tríptico, também conhecido como o Inferno 

Musical, apresenta-se o que seria o autoretrato de Bosch, uma das poucas imagens 

atribuidas ao pintor (SILVA, 2015). A figura 4 entremostra o autoretrato do artista 

escondido entre os elementos da obra. 

 

 
Figura 4: O Inferno Musical (1500). O autorretrato de Bosch. 

 
Fonte: Museu do Prado, Madri24. 
 

É importante lembrar que “a arte expressa e registra as mudanças na forma 

de pensar e agir dos homens nos diferentes periodos históricos” (NUNES, 2010, p. 

20). O que pensava então, Bosch, ao entremostrar seu rosto dissimulado em meio à 

dor, tristeza e angustia? Talvez, quizesse dizer que a tortura, a indiferença e a 

                                                           
24 Disponível em: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/triptico-del-jardin-de-las-
delicias/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609?searchid=ba1228ba-ef16-7070-b78f-
af4995c61285>. Acesso em 22 dez. 2017. 
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opressão podem ter natureza de onde menos se espera, inclusive, podendo estar no 

interior de cada um; ou que o opressor sempre procura ocultar a sua imagem. 

De um modo geral, é importante ressaltar que na vertente fantástica ou 

simbólica25 de Bosch, destacam-se como grandes obras, além de O Jardim das 

Delícias Terrenas, o “Carro de Feno, O Juizo Final, As tentações de Santo Antônio”, 

apesentando sequências estruturadas em serpentina, determinadas por uma perfeita 

simultaneidade que envolve visão e pensamento (SILVA; STROHER; KREMER, 

2009, p 354). 

Diante do exposto, pode-se conceber que assim como o Rei Filepe II da 

Espanha, na metade final do século XVI, teria colecionado obras de Bosch em 

decorrência de suas qualidades educativas (BOSING, apud , SILVA; VISALLI, 2010), 

pode-se perfeitamente utilizar uma de suas principais criação, O Jardim das Delícias, 

como inspiração para se criar um objeto de aprendizagem. 

 

1.4.2 Descrevendo Objetos de Aprendizagem 

 

Compreender as coisas que nos rodeiam é a 
melhor preparação para compreender o que há 
mais além. 

(Hipátia) 

 

Um Objeto de Aprendizagem (OA) pode ser um interessante recurso para se 

resolver o problema do forte componente abstrato que caracteriza determinados 

conteúdos científicos. É um meio digital reutilizável que contribui para se aprender 

algum conceito (SPINELLI, 2007).  

Por outro lado, nada impede que os OA possam estar associados também a 

conhecimentos procedimentais e epistemológicos e não somente aos conteúdos 

conceituais no ensino de ciências, pois os mesmos surgem como recursos 

apropriados para “potencializar a reestruturação de práticas pedagógicas, criando 

novas maneiras de refletir sobre uso da comunicação, da informação e da interação” 

(AUDINO; NASCIMENTO, 2010, p. 130).  

                                                           
25 “A atividade artística de Hieronymus Bosch, com pouco mais de quarenta quadros e vinte 
desenhos, é comumente dividida em duas vertentes: a realista e a fantástica” (BOSCH, apud SILVA; 
STROHER; KREMER, 2009, p. 354). 
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Ainda sobre o surgimento dos OA, pode-se dizer que coaduna também com 

objetivos “de localizar conteúdos educacionais na Web, para serem reutilizados em 

diferentes cursos e plataformas, possibilitando, assim, a redução de custos de 

produção de materiais educacionais” (SANTOS, FLÔRES, TAROUCO, 2007, p. 2). 

Segundo Wiley (2000) os OA são elementos de um novo modo de instrução 

alicerçada em computador que tem como fundamento o paradigma dirigido a objetos 

da informática. Por isso, os OA podem ser caracterizados como entidades digitais 

dispostos na Internet, fazendo com que os indivíduos possam acessá-los e também 

usá-los simultaneamente (FLÔRES; TAROUCO; REATEGUI, 2009).  

É preciso ressaltar, contudo, que um OA não se caracteriza como elemento 

restritamente virtual, possibilitando-se conceber um conceito mais abrangente o 

qualificando como “todo o objeto que é utilizado como meio de 

ensino/aprendizagem. Um cartaz, uma maquete, uma canção, um ato teatral, uma 

apostila, um filme, um livro, um jornal, uma página na web” (GUTIERREZ, 2004, p. 

6), todos podem ser OA. Outro recurso que tem seu espaço como OA é o jogo 

educativo, pois com ele o estudante participa ativamente do processo de ensino-

aprendizagem, experimenta situações de tomada de decisão que favorece a 

criticidade, aperfeiçoa competências para se resolver problemas e se aparelha de 

um catalisador atitudinal com relação ao objeto cognoscível (TROUCO; CUNHA, 

2006). 

Assim, OA são definidos como qualquer ente, digital ou não digital, podendo 

ser usado, reutilizado ou referenciado no decorrer do ensino com suporte 

tecnológico (IEEE, 2000). Com isso, os ambientes de aprendizagem interativa e 

colaborativa constituem exemplos de OA que podem ser contemplados em 

contextos variados, no Ensino Infantil e Fundamental (MATHIAS; VASCONCELOS; 

FAGAN, 2009), mas também nos níveis médio e superior.  

Diante disso, torna-se interessante inserir o futuro professor de ciências em 

atividades que contemplem um recurso como o OA “passível de combinação e/ou 

articulação com outros Objetos de Aprendizagem de modo a formar unidades mais 

complexas e extensas” (PIMENTA, BATISTA, 2004, p. 102). Além do que, tais 

atividades podem ocorrer com o amparo de sequências didáticas. 
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1.4.3 Falando de sequência didática 

 
Não importa onde você está, e sim aonde quer 
chegar. 

(Luiz Inácio Lula da Silva) 
 
Uma sequência didática pode ser concebida pelo planejamento de diferentes 

ações que oportunizem diversas formas de se interagir com o conteúdo (AYRES, C.; 

ARROIO, 2015), isto é, caracteriza-se por uma relação, planejada passo a passo 

pelo professor, de atividades, além de estratégias e intervenções, que oportunize a 

apropriação do conteúdo ou tema sugerido aos alunos (KOBASHIGAWA, et al., 

2008). 

Nesse contexto, é importante lembrar que ao se referir à aprendizagem de 

conteúdos, não está se reduzindo a uma perspectiva apenas conceitual, pois o 

desenvolvimento de conteúdos procedimentais e atitudinais, que estão no mesmo 

nível de importância dos conceituais, precisa estar presente nos objetivos planejados 

pelo professor e, para isso, é indispensável se pensar à participação ativa do aluno26 

no processo ensino-aprendizagem (AZEVEDO, 2009). 

Diante disso, a construção de uma sequência didática pode surgir de uma 

preocupação que se discorre nos PCN+, qual seja o conteúdo de Física precisa se 

constituir num elemento para se entender o mundo e, para isso, as ações precisam 

partir da seguinte indagação: para que ensinar um conteúdo de Física?; ao invés de: 

o que se deve ensinar de Física? (BRASIL, 2002). Não há duvidas da necessidade 

de se oportunizar uma reflexão sobre essas questões aos futuros professores de 

ciências desde a formação inicial dos mesmos. 

 Com isso, esse professor poderá perceber a necessidade de um ensino de 

Física articulado à realidade do aluno, vislumbrando que o mesmo esteja se 

desenvolvendo para agir em contextos reais, isto é, diante de “crises de energia, 

problemas ambientais, manuais de aparelhos, concepções de universo, exames 

médicos, notícias de jornais” entre outros (BRASIL, 2002, p. 61). 

 Essa preocupação se ancora nas concepções de Zabala (1998), pois o 

planejamento para se alcançar a apropriação, pelos alunos, de determinados 

conteúdos, reflete, de certa forma, a intenção do educador. Ressalta-se, então, que 

o objetivo do professor pode ser apenas de trabalhar conteúdos conceituais, mas 
                                                           
26 Principalmente se este aluno for um licenciando de ciências, pois certamente poderá realizar 
atividades similares com os seus futuros alunos. 
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pode, também, compreender os procedimentais, que abrangem técnicas, além de 

métodos, bem como os atitudinais que se preocupam com normas e valores, além, é 

claro, de atitudes (ZABALA, 1998). 

 A realização de uma sequência didática que prioriza as três dimensões 

anteriormente citadas, e não somente a perspectiva conceitual, caracteriza o 

trabalho de Fonseca (2005) e a autora menciona a dimensão conceitual como 

aquela norteada por “o que se deve saber”, a dimensão procedimental como “o que 

se deve saber fazer” e a perspectiva atitudinal equivale a “como se deve ser” 

(FONSECA, 2005, p. 1291-1292). 

 Assim, se a intenção do professor consiste em trabalhar um conceito como o 

de inércia, por exemplo, amparado pela história e filosofia da ciência, além de buscar 

entender aspectos de natureza da ciência, a sucessão de ações de ensino-

aprendizagem pode constar, por exemplo, questionários para que concepções 

iniciais sejam identificadas, aulas com a utilização de slides, textos para leituras, 

aulas expositivo-dialogadas e questionário final para observar, por exemplo, indícios 

de evolução dos conhecimentos (MONTEIRO; MARTINS, 2015).  

 Por outro lado, a sequência também pode ser sistematizada para se trabalhar 

assuntos de Física do século XX como relatividade especial, valorizando, por 

exemplo, a produção dos alunos no decorrer das aulas, flexibilizando tal 

planejamento para que a sequência possa ser reformulada caso se perceba a 

necessidade para alcançar os objetivos traçados inicialmente (OTERO; ARLEGO; 

PRODANOFF, 2015). 

 Mesmo que uma sequência didática precise ser planejada com uma intenção 

clara, isto é, “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim 

conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p.18), nada 

impede que ela seja readaptada e reformulada a contento. 

 Assim, uma sequência pode utilizar variadas estratégias de ensino 

valorizando aspectos como “aprendizagem por descoberta, mudança conceitual, 

ensino por investigação em torno do problema e enfoque CTS” (JIMÉNEZ-

TENORIO; OLIVA, 2016, p. 121, tradução nossa), por exemplo, podendo inclusive 

ser planejada para a formação de professores da rede básica de ensino. 

 Diante do exposto, percebe-se que as possibilidades de criação de 

sequencias didáticas transcendem a fronteira dos conteúdos e também, é claro, das 
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estratégias, pois uma “sequência didática permite o estudo nas várias áreas de 

conhecimento do ensino, de forma interdisciplinar” (BRASIL, 2012). 
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2  MATERIAL, MÉTODOS E PROCEDIMENTO 

 

Não se pode ensinar tudo a alguém, pode-se 
apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo o 
caminho. 

(Galileu Galilei) 

 

Nesta seção, apresentam-se aspectos relacionados à metodologia utilizada 

no estudo.  A classificação de pesquisa para o estudo de tese pode ser entendida 

como: do ponto de vista do objeto, o trabalho trata de uma pesquisa de campo, 

pois o pesquisador se desloca para o local no qual ocorre, espontaneamente, o 

fenômeno a ser estudado. Além disso, tal pesquisa pode ser utilizada para se 

conseguir diversas informações e/ou conhecimentos referentes a um determinado 

problema, com a perspectiva de se chegar a uma resposta (MARCONI; LAKATOS, 

2003). 

No que se refere à natureza, o estudo trata de uma pesquisa aplicada, visto 

que o pesquisador vislumbra soluções direcionadas a problemas concretos que 

caracterizam o ensino de ciências, conjecturando utilizar conhecimentos teóricos em 

ocasiões circunstanciais da formação de professores (GIL, 2008). 

Segundo a forma de abordagem do problema, a investigação se caracteriza 

por uma pesquisa qualitativa, uma vez que existe a necessidade de se interpretar o 

fenômeno estudado (pensamento, comportamento, procedimentos e atitude dos 

licenciandos, por exemplo) em um ambiente natural, além disso, evidencia-se por 

utilizar procedimentos cuja intenção não é a de medir ou de articular a números as 

suas medições. Algumas técnicas se destacam para a coleta de dados nas 

pesquisas qualitativas e entre elas pode-se mencionar a observação não-

estruturada, revisão de documentos, análise de discursos cotidianos, entrevista 

aberta, entre outras (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). 

Com relação ao ponto de vista dos seus objetivos, a pesquisa será 

descritiva, porque é sistematizada por observações, registros e análise de 

fenômenos, buscando entendê-los, sem a manipulação dos mesmos, pois visa obter 

opiniões e esboçar ações e comportamentos de um grupo de licenciandos 

vislumbrando descrever as características de um fenômeno (GIL, 2008), a 

construção de um OA. 
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De acordo com os procedimentos técnicos, o trabalho apresenta uma 

pesquisa-ação, pois se trata de uma pesquisa social articulada mediante ações em 

que pesquisadores e indivíduos, participantes da situação, envolvem-se 

cooperativamente, de modo participativo (THIOLLENT, 1985), vislumbrando 

transformações na realidade que encerra os indivíduos envolvidos, valorizando a 

comunicação entre semelhantes para executar um trabalho coletivo, oportunizando 

espaços de efetiva participação, mas oferecendo a capacitação como elemento 

basilar à participação dos indivíduos (BALDISSERA, 2001). 

 

2.1 Estudo, População e Amostra 

 
O impossível custa um pouco mais, e derrotados 
são aqueles que cruzam os braços e se entregam. 

(Pepe Mujica) 

 
O estudo tem como população-alvo 28 graduandos da Licenciatura 

Interdisciplinar em Ciências Naturais da UTFPR. A pesquisa foi realizada na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, na cidade de Ponta Grossa – 

PR. A concordância em participar do estudo, bem como as autorizações para o uso 

de imagem, som e voz encontram-se nos Anexos A e B. A execução das atividades 

que produziram os dados principais do estudo ocorreram no segundo semestre de 

2018, na citada universidade. 

Uma etapa de formação foi conduzida pelo pesquisador e pelo professor da 

disciplina APCC-527. Na parte final da disciplina, aconteceu uma etapa de 

construção do OA, o jogo tríptico. Foram coletados dados28 desses momentos, 

buscando atender a adequação dos instrumentos de análise.  

Além disso, houve a participação de outros professores da UTFPR, de 

doutorandos do PPGECT29 e de uma mestranda do PPGEP30 da citada universidade 

no final desse estudo de tese, atuando como colaboradores no último momento de 

construção do jogo tríptico, o júri simulado.  

 

                                                           
27 Atividade Prática como Componente Curricular - V 
28 Foram utilizados como instrumentos: questionários e observações (gravação de áudio, diário de 
campo, filmagem e grupos de whatsapp). 
29 Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia. 
30 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. 
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2.2 Revelando o Método de Pesquisa: a Pesquisa Ação 

Nunca é tarde demais para começar tudo de novo. 
(Raul Seixas) 

 

Apresenta-se a Pesquisa Ação (PA) como a modalidade escolhida, no âmbito 

de pesquisa qualitativa, para esse estudo. Porém, para se observar uma boa 

dimensão das possibilidades conferidas à PA, socializa-se, como elemento inicial de 

reflexão sobre a mesma, a figura 5. 

Figura 5 – Refletindo a Pesquisa Ação 

 
Fonte: autor 
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Fazendo uma observação ampla na figura 5, é possível entender que a PA 

entremostra um caminho à melhoria da educação, caracterizando os atores, que 

dela participam, como elementos ativos, colaborativos, indagadores e críticos de 

suas ações. Consequentemente, pode-se perceber que: 

Pesquisa-ação é uma forma de indagação autorreflexiva que empreendem 
os participantes em situações sociais com relação a melhorar a 
racionalidade e a justiça de suas próprias práticas, seu entendimento das 
mesmas e as situações dentro das quais elas têm lugar (CARR; KEMMIS, 
1988, p. 174). 
 

Sobre isso, é importante ressaltar que na formação docente, vislumbrando-se 

valorizar a reflexão sobre a prática, “o aprendiz de educador assuma que o 

indispensável pensar certo [...] que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo 

próprio aprendiz em comunhão com o professor formador” (FREIRE, 1996, p. 38-39). 

Diante do exposto, nessa atmosfera de amparo entre os atores, é necessário 

apresentar algumas condições fundamentais para que a investigação-ação seja 

realizada a contento. 

A primeira, que um projeto tenha planejado como tema uma prática social, 
considerada como uma forma de ação estratégica susceptível de 
melhoramento; a segunda, que dito projeto percorra um espiral 
planejamento, ação, observação e reflexão, estando todas estas 
características implantadas e inter-relacionadas sistemática e 
autocraticamente; a terceira, que o projeto implique aos responsáveis das 
práticas em todos e cada um dos momentos da atividade, ampliando 
gradualmente a participação no projeto para incluir a outros afetados pelas 
praticas, e mantendo um controle colaborativo do processo (CARR; 
KEMMIS, 1988, p. 177). 
 

Ainda nesse contexto, pode-se perceber, na figura 5, que a PA pode 

enveredar por interesses técnicos em que se valoriza a replicação de pesquisas que 

foram executadas por outros grupos, por interesses práticos em que acontece um 

processo de cooperação entre os atores que apresentam preocupações 

semelhantes e por interesses emancipatórios em que se “privilegia processos de 

intervenção visando à transformação da realidade instaurada, ao mesmo tempo, 

emancipando os indivíduos que dela participam” (CARVALHO, 2016, p. 48).  

Sobre essa necessária mudança na realidade, na qual os atores se 

encontram metaforicamente vendados e amordaçados, presos a cavernas platônicas 

cujo real se constitui enevoado, Freire ressalta que 

A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda a 
solta no mundo. [...] insiste em convencer-nos de que nada podemos contra 
a realidade social que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar “quase 
natural”. Frases como “a realidade é assim mesmo, que podemos fazer?” 
[...] expressam bem o fatalismo desta ideologia e sua indiscutível vontade 
imobilizadora. (FREIRE, 1996, p. 19-20). 
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Diante disso, a PA, priorizando uma conduta emancipatória, desveladora e, 

assim, mais humanista na educação, representa um interessante caminho à prática 

do professor, pois 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá 
dois momentos distintos. O primeiro em que os oprimidos vão desvelando o 
mundo da opressão e vão comprometendo-se na práxis, com a sua 
transformação; o segundo, em que, transformada a realidade opressora, 
esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos 
homens em processo de permanente libertação (FREIRE, 1987, p. 23). 
 

Isso mostra a importância do indivíduo se constituir como sujeito da ação, 

pois uma transformação social que necessite, entre outras coisas, de uma reflexão 

sobe a prática, precisa acontecer com a participação ativa das pessoas, valorizando 

a emancipação dos envolvidos por um processo que explore a criticidade sobre suas 

próprias ações. 

Outro aspecto importante sobre a PA, conferido na figura 5, refere-se à 

necessidade de um processo de colaboração ininterrupto entre os participantes, pois 

“[...] a pesquisa colaborativa é um importante caminho para superar a divisão entre 

acadêmicos e professores” (ZEICHNER, 1998, p.223) e uma das estratégias que 

precisa ser valorizada para superar tal divisão é “por meio do apoio a projetos de 

pesquisa-ação desenvolvidos pelos educadores, levando muito a sério o 

conhecimento produzido nesse processo” (MOLINA, 2007, p. 48). 

Assim, é preciso entender que a teoria dialógica da ação coloca a 

colaboração, entre os sujeitos que se encontram, como um aspecto importante na 

transformação do mundo (FREIRE, 1987). Sobre isso, o autor ressalta que 

A colaboração, como característica da ação dialógica, que não pode dar-se 
a não ser entre sujeitos, ainda que tenham níveis distintos de função, 
portanto, de responsabilidade, somente pode realizar-se na comunicação 
[...] O diálogo, que é sempre comunicação, funda a colaboração [mas] o 
diálogo não impõe, não maneja, não domestica (FREIRE, 1987, p. 96-97). 

 

Diante disso, não há duvidas de que a colaboração que entremeia a PA não 

pode se estabelecer com imposições, pois, com isso, atenua-se o diálogo e o sujeito 

da relação, inevitavelmente, se aproximaria da condição de objeto. 

Na mesma linha de pensamento, para Stenhouse, a PA oportuniza a figura do 

professor-pesquisador, possibilitando que o docente aculture-se numa postura 

investigativa, ensejando, assim, que esse professor possa refletir com “sentido 

crítico e sistemático a própria atividade prática” (STENHOUSE, 1991, p. 209). Assim, 



72 
 

valoriza-se uma prática reflexiva e a pesquisa se constitui num elemento basilar para 

o ensino, tornando possível “considerar todas as aulas como laboratórios, todo 

ensino como experimento, todos os alunos como [...] membros da atividade 

investigadora do currículo” (STENHOUSE, 1987, p. 109). 

É importante lembrar que não existe ensino disjunto de pesquisa, tampouco 

pesquisa sem ensino, pois “[...] faz parte da natureza da prática docente [...] a 

pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se 

perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador” (FREIRE, 1996, p. 29). 

Por isso, não se pode “duvidar de que a nossa prática nos ensina. Não podemos 

duvidar de que conhecemos muitas coisas por causa de nossa prática” (FREIRE, 

1989, p. 40) e isso reforça a concepção de Elliott de que o objetivo fundamental da 

PA se constitui em  

[...] desenvolver mais a prática que o praticante. O desenvolvimento do 
professor vem a ser um objetivo secundário subordinado em contextos onde 
praticantes são livres para experimentar com suas práticas, mas não têm 
desenvolvido suficientemente aquelas capacidades necessárias para 
exercer esta liberdade (ELLIOTT, 2000, p. 143). 
 

Nesse contexto, entende-se que “é pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 39). Com 

isso, vislumbra-se que os próprios professores desenvolvam a teoria educativa, 

amparados por reflexão crítica acerca de seus conhecimentos práticos (CARVALHO, 

2016), pois “voltando-se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a 

curiosidade ingênua, percebendo-se com tal, se vá tornando crítica” (FREIRE, 1996, 

p. 39). Isso pode ser corroborado pela fala de Elliott ao ressaltar que 

Sobre a base da minha própria experiência como facilitador da investigação-
ação educacional em escolas e aulas, sustento que este processo 
autorreflexivo leva sempre os professores a clarear a natureza dos dilemas 
evidenciados em suas práticas (ELLIOTT, 2000b, p. 139). 

 

Assim, por conseguinte, “a prática docente crítica, implicante do pensar certo, 

envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” 

(FREIRE, 1996, p. 38). Na mesma linha de pensamento, Rosa parece incorporar as 

ideias de Elliott e acrescenta a espiral reflexiva como elemento importante à 

conscientização das ações dos professores.  

Quando os professores fazem uso da espiral reflexiva eles têm a 
oportunidade de planejar ações educativas mais conscientes, pois permite 
um replanejamento da intervenção, a incorporação de novos 
conhecimentos, possibilita a ressignificação de suas ações e respalda 
escolhas e a compreensão de como as decisões rotineiras, além disso, 
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possibilita novas reflexões conduzindo a modificações nas suas próprias 
práticas e à melhoria de suas ações pedagógicas. A espiral reflexiva vincula 
a reconstrução do passado à construção de um futuro mediado pela ação 
dos referidos atores do processo histórico (ROSA, 2003, p. 176). 

 

 Assim, a PA pode representar um campo fértil de possibilidades para que o 

professor possa: refletir sobre práticas behavioristas que permearam toda a sua 

vivência na educação, aculturando a memorização e a repetição no processo de 

ensino-aprendizagem; pensar criticamente sobre a concepção “bancaria” de 

educação que imbui à escola e coloca o aluno na condição de objeto, coadjuvante, 

receptor de informações sem o direito de questionar, de atuar e de pensar. 

Por isso, a figura 5 mostra que existe uma articulação entre as concepções de 

Carr e Kemmis, bem como de Elliott e Stenhouse com o pensamento de Paulo Freire 

que projeta os fundamentos de sua pedagogia dirigidos à prática, inaugura a 

concepção politico-emancipatória na qual a PA em educação se apresenta em 

diversos países, se constituindo o “influenciador e, sob alguns aspectos, pioneiro, no 

caminho evolutivo da pesquisa ação crítica” (COSTA, 1991, p 47). 

 

2.3 Descrevendo espirais de fases: propondo intervenções 

 

Os que se encantam com a prática sem a ciência 
são como os timoneiros que entram no navio sem 
timão nem bússola, nuca tendo certeza do seu 
destino. 

(Leonardo da Vinci) 

 

Com a intenção de transformar a realidade para que se intensifique a cultura 

da reflexão sobre a própria prática, propõem-se, então, os ciclos espiralados ou 

espirais de fases, pois uma espiral autorreflexiva é caracterizada por 

sistematizações de atividades que se constituem num processo evolutivo cujos 

momentos de problematização ou conscientização, planejamento, ação, observação 

ou registros, reflexão e replanejamento são aperfeiçoados constantemente no 

contexto da PA. 

Assim, o quaro 8, pode oferecer uma interessante visão das etapas de cada 

ciclo da pesquisa e da forma como eles evoluem. 
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Quadro 8 – Os ciclos evolutivos da pesquisa-ação 

FORMANDO E PREPARANDO GRUPOS 

1º
 C

IC
LO

 (
1 

en
co

nt
ro

) 

Problematização-

conscientização 

 Conversas entre pesquisador-professor-graduandos. 
 Socializando e discutindo a proposta. 

 

Planejamento 

 Formação de grupos. 
 Discussão de normas e responsabilidades para o trabalho. 
 Refletindo Temas Geradores. 

Ação  Primeiro encontro pesquisador-professor-graduando. 
 Respondendo questionário diagnóstico (graduando). 

Observação-registro  Expectativa e interesses dos graduandos. 
 Diário de campo do pesquisador. 

Reflexão  Análise e interpretação das respostas do questionário 
diagnóstico (pesquisador-professor). 

ENTENDENDO A REALIDADE DO ENSINO DE CIÊNCIAS E DA PRÁTICA DOCENTE 

2º
 C

IC
LO

 (
2 

a 
3 

en
co

nt
ro

s)
 

Problematização-

conscientização 

 Como fazer com que os graduandos de licenciatura em 
ciências reflitam sobre problemas do ensino de ciências? 

 

Planejamento 

 Projetando-se a utilização de artigos que discutam 
reducionismo (prioridade de conteúdo conceitual), bem 
como tendências (Behavioristas) do ensino de ciências. 

 Planejando-se a formulação de hipótese para melhorias na 
prática do professor de ciências. 

Ação  Leitura de artigos e discussão visando entender a realidade 

 

Observação-registro 

 Registro das interpretações em gravação de áudio (visões: 
pesquisador-professor-graduandos). 

 Registro de hipóteses formuladas pelos graduandos. 
 Diário de campo do pesquisador. 

 

Reflexão 

(ouvindo o graduando) 

 Sobre possibilidades que melhorem a prática docente. 
 Sobre como essa prática pode ser aperfeiçoada 

diversificando conteúdos (procedimentais e atitudinais). 
 Sobre as hipóteses formuladas pelos graduandos. 

Replanejamento  Conjecturando-se a utilização de vídeos e filmes que 
possibilitem ampliar a visão dos atores. 

BUSCANDO FUDAMENTAÇÃO NAS TEORIAS (CONTEÚDOS) 

3º
 C

IC
LO

 (
2 

a 
3 

en
co

nt
ro

s)
 

Problematização-

conscientização 

 Quais contribuições podem ser conferidas à concepção da 
prática docente de graduandos de licenciatura em ciências 
quando buscam amparo em teorias (conteúdos)? 

 

Planejamento 

 Projetando-se a utilização de: artigos que explorem 
conteúdos epistemológicos, procedimentais e conceituais 
relativos à ciência; além de filmes, documentários, músicas 
e atividades lúdicas como elementos contributivos. 

 Planejando-se a formulação de novas hipóteses para 
melhorias na prática do professor de ciências. 

Ação  Leitura de artigos; observação de filmes, documentários e 
músicas e realização de atividades lúdicas. 

 

Observação-registro 

 Registro das manifestações em gravação de áudio (visões: 
pesquisador-graduandos). 

 Registro de novas hipóteses formuladas pelos graduandos. 
 Diário de campo do pesquisador. 

Reflexão 

(ouvindo o graduando) 

 Sobre contribuições das teorias discutidas para possíveis 
alterações na prática docente. 

 Sobre novas hipóteses formuladas pelos graduandos 
comparando-as com aquelas formuladas no ciclo anterior. 

Replanejamento  Conjecturando-se a construção de mapas conceituais, 
vislumbrando incentivar a busca por conteúdos 
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epistemológicos (visões de Ciência). 
MODIFICANDO A REALIDADE: CRIANDO OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

4º
 C

IC
LO

 (
5 

a 
7 

en
co

nt
ro

s)
 

Problematização-

conscientização 

 Como construir objetos de aprendizagem que possam 
contribuir para o processo ACT dos atores? 

 

Planejamento 

 Formando grupos e discutindo funções. 
 Projetando-se a construção do jogo tríptico, aproveitando o 

arcabouço teórico trabalhado no ciclo anterior. 
 

Ação 

 Leitura de artigos e observação de vídeos 
 Construir e aplicar o jogo tríptico (música, jornal e júri 

simulado). 
 

Observação-registro 

 Registro das manifestações em gravação de áudio (visões: 
pesquisador-professor-graduandos). 

 Filmagem da parte final do jogo tríptico: a aplicação do júri 
simulado. 

 Diário de campo do pesquisador. 
Reflexão 

(ouvindo o graduando) 

 Sobre as ações dos graduandos na construção do jogo 
tríptico. 

 Sobre a execução do júri simulado. 
Replanejamento  Buscando reorientação na literatura com leitura de teóricos 

como Paulo Freire visando novas reflexões sobre a prática. 
Fonte: autor 

 

É oportuno observar, no quadro 8, que o primeiro ciclo se caracteriza como 

uma ocasião de apresentação, de acertos e de discussão de regras entre os 

participantes da pesquisa. Um momento para se entender concepções.  

Posteriormente, no entanto, o caráter evolutivo dos ciclos espiralados deixa 

evidente a necessidade da PA partir da realidade dos atores e, em seguida, retornar 

para atuar com segurança sobe tal realidade. Observa-se que a leitura se apresenta 

como elemento essencial em cada etapa da espiral, porém a mesma precisa estar 

acompanhada por avaliação, reflexão e discussão sobre o texto lido, pois essa é 

uma forma de praticar a leitura, oportunizando o contato com temas de interesses 

sociais, corroborando o pensamento de que “um texto para ser lido é um texto para 

ser estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado. Não 

podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção” (FREIRE, 1989, p. 33). Por 

isso, é sempre interessante refletir sobre o pensamento de que “nossa mente ou 

nossa curiosidade teria de funcionar epistemologicamente todo o tempo” (FREIRE, 

1996, p. 140), mesmo que isso seja difícil. 

Assim, o segundo ciclo se particulariza pela utilização de textos abordando a 

influência behaviorista no ensino de ciências, bem como de leituras discutindo a 

prevalência do conteúdo conceitual em detrimento dos conhecimentos 

epistemológico, procedimental e atitudinal no contexto desse ensino. Trata-se de 
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uma maneira de contatar a realidade para refletir sobre os seus problemas, pois 

“quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua situação concreta, mais emerge, 

plenamente consciente, comprometido, pronto a intervir na realidade para mudá-la” 

(FREIRE, 1980, p. 35). 

O terceiro ciclo se especifica por ser o momento cujas teorias iluminam a 

realidade, fundamentando e materializando compreensões dos fatos e dos 

problemas. Com isso, faz-se necessário o contato com: 

[...] conhecimento, saberes, teoria, conteúdos, ou que outro nome 
queiramos dar, como sendo as informações alcançadas por teóricos e que 
estão situados além do senso comum de uma pessoa, ou de um grupo de 
pessoas, ou ainda de uma coletividade maior e que permitem compreender 
situações e/ou resolver problemas do contexto mundo (HENGEMÜHLE, 
2008, p. 40). 
 

Assim, parece interessante observar, nesse momento da PA, a necessidade 

do contato com textos que oportunizem refletir sobre conhecimentos procedimentais 

e epistemológicos relativos à ciência, ou seja, leituras que possibilitem entender a 

importância da natureza da ciência na formação docente, que proporcionem pensar 

sobre a suposta neutralidade da ciência, bem como nos mitos ligados a tal 

neutralidade, que ampliem visões de ciências e que ofereçam um adendo à 

compreensão do trabalho dos cientistas.  

Destarte, é importante que esse momento de leitura também seja uma 

ocasião de contato com o pensamento de teóricos da educação, oportunizando 

reflexões sobre uma educação mais humanista, cuja “prática educativo-progressiva 

em favor da autonomia de ser dos educandos” (FREIRE, 1996, p. 13) possa ser 

contemplada e discutida entre os atores. 

Entende-se, com isso, que esse arcabouço teórico se constitui numa 

ignescência favorecendo ressignificar o olhar à realidade, corroborando o 

pensamento de que “precisamos conhecer melhor as coisas que já conhecemos e 

conhecer outras que ainda não conhecemos” (FREIRE, 1989, p. 40). Por isso, não 

há dúvidas de que a “teoria é a referência para [...] compreender, de forma 

significativa, as situações do mundo/vida” (HENGEMÜHLE, 2008, p. 40), auxiliando, 

inclusive, à solução de problemas atuais. 

O quarto ciclo representa um retorno, fundamentado, à realidade, ou seja, é a 

oportunidade que se tem de ressignificar a teoria no contexto dessa realidade que 

fora desvelada e problematizada. Esse é o momento cujo replanejamento da prática 

se ampara nas informações dos teóricos, nos saberes, nos conhecimentos que eles 
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construíram. Com isso, amplia-se a oportunidade de se favorecer a unidade entre 

teoria e prática, fortalecendo o pensamento de que “não há prática sem teoria nem 

teoria sem prática” (FREIRE, 1989, p. 43). 

Assim, a construção do jogo tríptico, OA dessa pesquisa, se constitui pela 

contribuição e amparo de conteúdos, como a tecnocracia e o salvacionismo na 

ciência, articulados à neutralidade da ciência, isto é, conhecimentos que possibilitam 

embasar tal construção.  

Pode-se observar, com isso, que os ciclos evolutivos da PA, ora 

apresentados, coadunam com as ideias do Arco de Maguerez31, ou seja, a realidade 

do aluno serve como ponto de partida para as ações do professor e este se ampara 

no conhecimento teórico, como objeto fundamentador, para retornar à realidade 

proporcionando ao aluno o entendimento das situações, bem como a possibilidade 

da resolução dos problemas que o cerca (HENGEMÜHLE, 2008).  

Por isso, a Metodologia do Arco de Maguerez oportuniza uma adaptação, 

representada pela figura 6, que reflete a evolução dos ciclos espiralados da PA, 

favorecendo a conscientização, isto é, a transposição da “esfera espontânea de 

apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se 

dá como objeto cognoscível” (FREIRE, 1980, p. 26), possibilitando a assunção de 

uma posição epistemológica pelos atores.  

  

                                                           
31 O Arco de Charles Maguerez é citado nos trabalhos de Bordenave e Pereira, além de Berbel e por 
Hengemüle (HENGEMÜLE, 2008). 



78 
 

Figura 6 – Arco de Maguerez adaptado à pesquisa-ação 

 
Fonte: autor 

 

Pode-se perceber, nas setas pontilhadas da figura 6, que a forma do arco se 

aproxima da imagem de uma espiral, pois “a criação de uma nova realidade [...] não 

pode esgotar o processo de conscientização. A nova realidade deve tornar-se como 

objeto de uma nova reflexão crítica” (FREIRE, 1980, p. 27). Assim, o que se observa 

é a necessidade de um fenômeno ininterrupto de entendimento da realidade – 

mesmo daquela já transformada – e de fundamentação teórica para a nova 

transformação dessa realidade, um fenômeno contínuo que converte um arco em 

espiral, mas que, principalmente, possibilita resolver um problema central do 

“cotidiano escolar, [...] o distanciamento entre teoria e prática” (HENGEMÜHLE, 

2008, p. 43). 

É preciso ressaltar que numa “educação que se fundamente na unidade entre 

teoria e prática [...] não é possível praticar sem avaliar a prática. [...] O trabalho de 

avaliar a prática jamais deixa de acompanha-la” (FREIRE, 1989, p. 47-48). Assim, a 

conscientização implica o reconhecimento de homens e mulheres na posição de 

sujeitos que fazem e, também, refazem o mundo e, por isso, como destacado na 
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figura 6, “a conscientização não pode existir fora da „práxis‟, ou melhor, sem o ato 

ação-reflexão” (FREIRE, 1980, p. 26). 

Com isso, é possível ampliar a percepção da espiral planejada nessa 

pesquisa observando a figura 7.  

 

Figura 7 – Espiral de ciclos da pesquisa-ação 

 
Fonte: autor 

 

A espiral da figura 7 evidencia a preocupação com a melhoria da prática, em 

especial da prática docente, pois apresenta uma realidade dinâmica, cujo processo 

de conscientização possibilita uma práxis também dinâmica acompanhando a 

evolução da percepção dessa realidade, objetivando, com isso, alcançar uma esfera 

crítica de apreensão da realidade que, por sua vez, não se esgota. 

Nesse contexto, é possível perceber que a fundamentação teórica representa 

um componente essencial para que o contato com a realidade aconteça e, 

consequentemente, que a intervenção nessa realidade possa surgir de uma reflexão 

sobre a mesma, porém amparada por esses pressupostos teóricos. 

 

2.4 Instrumentos e Procedimentos da Coleta de Dados 

 

A força da alienação vem dessa fragilidade dos 
indivíduos que apenas conseguem enxergar o que 
os separa e não o que os une. 

(Milton Santos) 

 

A coleta dos dados representa o momento em que se aplicam os 

instrumentos elaborados para a pesquisa dando início às técnicas selecionadas 



80 
 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). Assim, para essa pesquisa, foram utilizados 

questionários, gravações de áudio e vídeo, diário de campo e grupos de whatsapp, 

conforme exposto a seguir. 

 Questionário 

Trata-se de uma técnica de investigação formada por um grupo de questões 

que são aplicadas a pessoas com a intenção de “obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores, comportamento presente ou passado etc” (GIL, 2008, p. 121). 

Assim, um questionário de diagnóstico foi o primeiro instrumento aplicado 

nessa pesquisa com o objetivo de compreender a percepção dos licenciandos 

acerca do conhecimento científico e de suas relações com a tecnologia, bem como 

de questões relativas ao ensino de ciências, tais como tendências e necessidades. 

Tal instrumento foi aplicado no primeiro encontro, dia 10 de agosto de 2018, 

compreendendo questões abertas e fechadas (ver Apêndice I-A). 

Outro questionário foi aplicado no undécimo e último encontro, após a 

realização do júri simulado, com o objetivo de investigar a evolução dos 

conhecimentos dos graduandos sobre: o ensino de ciências com suas tendências e 

necessidades; a concepção dos licenciandos sobre o conhecimento científico e sua 

relação com a tecnologia. Além disso, as questões abertas desse questionário final 

(ver Apêndice I-B) buscaram investigar contribuições relativas à construção do jogo 

tríptico, na visão dos graduandos, mediante futuras utilizações desse OA para a 

promoção da ACT dos alunos da rede básica de ensino. 

 Observação 

A observação representa um elemento basilar para a pesquisa, pois na etapa 

da coleta de dados, pode ser utilizada combinada a outras técnicas ou de maneira 

exclusiva (GIL, 2008). 

Para esta pesquisa, a observação participante foi realizada no decorrer dos 

encontros, pois, segundo Gil (2008), é a ocasião em que o “observador assume, pelo 

menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo” (p. 103).  

É importante lembrar que tanto o pesquisador quanto o professor da disciplina 

que conduziu esse estudo de tese fizeram parte dos grupos de construção do jogo 

tríptico, colaborando diretamente com os graduandos de licenciatura para o 

desenvolvimento do mencionado OA. 
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Assim, utilizou-se, como registro das observações, a gravação de áudio dos 

encontros. Além disso, utilizou-se, também, um diário de campo funcionando como 

apoio às gravações. Contudo, no ultimo encontro foi realizada uma filmagem do júri 

simulado. Isso mostra que “o registro da observação é feito no momento em que 

esta ocorre e pode assumir diferentes formas. A mais frequente consiste na tomada 

de notas por escrito ou na gravação de sons ou imagens” (GIL, 2008, p. 105). 

Por isso, os grupos de whatsapp, construídos no decorrer da disciplina APCC-

5, também contribuíram para o registro de observações, pois possibilitaram 

contemplar inúmeras interações entre os participantes da pesquisa. 

 

2.5 Análise de Conteúdo no Jogo Tríptico  

 

Reserve o seu direito a pensar, mesmo pensar 
errado é melhor do que não pensar. 

(Hipátia) 

 

A Análise de Conteúdo de Bardin (2011) representa uma maneira 

interessante de organização, análise e interpretação de resultados de pesquisas 

qualitativas, sendo, portanto concebida como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p. 48). 

Diante disso, optou-se, nesse estudo, por realizar análise do OA, jogo tríptico, 

por intermédio da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2011), buscando 

atender às necessidades dos objetivos específicos: (i) Identificar contribuições 

formativas para o graduando de licenciatura em ciências da UTFPR, no que se 

referem a conteúdos conceituais, procedimentais, epistemológicos e afetivos que 

são elementos basilares da ACT, ao se trabalhar as etapas do jogo tríptico; (ii) 

Investigar a abordagem metodológica da música controversa, jornal ideológico e júri 

simulado, no que se refere às suas contribuições, no contexto do enfoque CTS, para 

a formação inicial dos professores de ciências da UTFPR; (iii) Verificar se o jogo 

tríptico contribui para o desenvolvimento dos alunos de licenciatura em ciências da 

UTFPR com relação ao ensino de Física. 
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Com a intenção de tratar e analisar os resultados pela Análise de Conteúdo 

decidiu-se extrair do OA, jogo tríptico, construído pelos licenciandos, informações 

que indicassem contribuições à formação inicial do professor de ciências no que se 

refere à promoção da ACT32, bem como ao trabalho com assuntos de Física. 

Como os dados foram produzidos mediante comunicações realizadas entre os 

licenciandos33, a Análise de Conteúdo de Bardin (2011) representa uma interessante 

técnica, pois a mesma se caracteriza por uma metodologia a ser aplicada em 

diversos discursos, se estruturando basicamente em fases como:  

(a) A Pré-análise: constitui uma fase de organização apropriadamente dita, 

sistematizando ideias que vislumbrem um plano de análise;  

(b) A Exploração do material: significa uma fase de análise apropriadamente 

dita, buscando utilizar os dados transcritos para tecer categorias e, com 

isso, organizá-las em temas; 

(c) O Tratamento dos resultados, a inferência e interpretação: representa a 

fase em que o analista busca significar os resultados brutos, inferindo 

interpretações que coadunem com os objetivos prenunciados, validando 

tais considerações à luz do referencial teórico; 

 Assim, a pré-análise representa a ocasião para a escolha da unidade de 

registro: a unidade de significação para codificar e equivale ao segmento de 

conteúdo a compreender como unidade de base, vislumbrando a categorização 

(BARDIN, 2011). A unidade de registro pode apresentar natureza e dimensões 

variáveis, abrangendo desde palavras e temas até personagens, acontecimentos e 

documentos. Nesse estudo, as unidades de registro surgem da seguinte maneira: 

 Música controversa (MC) – optou-se por utilizar, na análise da MC, 

“uma categoria de palavras: substantivos, adjectivos, verbos, advérbios, a fim de se 

estabelecerem quocientes” (BARDIN, 2011, p. 134). Essa opção foi definida em 

função do corpus ser reduzido e por se considerar as palavras representativas para 

as questões de análise. Assim, com a leitura da MC, as palavras foram aparecendo, 

bem como suas unidades de contexto (trechos das duas versões da MC). Isso 

oportunizou adentrar à fase de exploração do material, cujo desenvolvimento de 

                                                           
32 Compreende-se o movimento CTS como um dos eixos estruturantes da ACT (SASSERON; 
CARVALHO, 2011). 
33 Tais comunicações também envolveram o pesquisador e o professor da disciplina APCC-5. 
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subcategorias e categorias, a priori, relacionadas à tematica ACT, formam o quadro 

23 na ocasião de análise da MC. 

 Jornal ideológico (JI) – optou-se por utilizar, na análise do JI, temas34, 

pois, segundo Bardin (2011), recomenda-se à análise de comunicações de massa, 

como jornais. Essa opção foi definida ao se observar o corpus mais amplo do JI, 

conjeturando, assim, facilitar a divisão textual em enunciados e/ou ideias. Com isso, 

a leitura do JI oportunizou o aparecimento dessas unidades de registro, cujos temas 

se materializam nas unidades de contexto (apresentando excertos das duas versões 

do JI, quais sejam o Diário progressista e o Correio atômico). Com isso, foi possível 

dialogar com subcategorias e categorias, estabelecidas a priori, relacionadas à 

temática da ACT, constituindo a fase de exploração do material. Tal descrição é 

apresentada no quadro 26 no momento da análise do JI. 

 Júri simulado (JS) – optou-se por utilizar, na análise do JS, o 

personagem, pois, segundo Bardin (2011), recomenda-se à análise de obras de 

ficção como filmes e peças teatrais. Com isso, a unidade de registro pôde ser 

formada por atores ou atuantes. Essa opção foi definida visando contemplar 

características ou atributos relativos ao personagem, buscando observar 

contribuições à ACT dos licenciandos decorrentes dos papéis desempenhados pelos 

mesmos. Assim, o trabalho iniciou com a transcrição das comunicações dos 

personagens do JS para formar o corpus de pesquisa. Posteriormente, a leitura 

desse corpus proporcionou o surgimento de unidades de registro (personagens) 

articuladas às respectivas unidades de contexto (trechos de comunicações dos 

personagens do JS). Isso possibilitou conversar com subcategorias e categorias, 

construídas a priori, relacionadas com a temática ACT, constituindo a fase de 

exploração do material. Esse arcabouço é apresentado no quadro 28 no momento 

da análise do JS. 

Finalizado esse instante de exploração do material, chega-se o momento do 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação, ou seja, ocasiaão em que Bardin 

(2011) recomenda que se realize o tratamento dos resultados brutos para que se 

tornem significativos, fiéis e validos e, com isso, oportunizem inferências cuja 

interpretação possa atender aos objetivos propostos. Assim, pode-se dizer que 

                                                           
34 A substituição das palavras por temas ocorreu em função do último ser muito utilizado para estudar 
motivações de valores e de crenças (BARDIN, 2011), representando um aspecto interessante do 
jornal. 
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nesse estudo, as interpretações desabrocham à medida que esses resultados 

significativos, apresentados em categorias que se desdobram em subcategorias, 

dialogam com o referencial teórico da pesquisa. Tal procedimento foi realizado 

vislumbrando interpretar resultados em todas as etapas do jogo tríptico, ou seja, na 

MC, do JI e do JS. 

A terceira fase da Análise de Conteúdo é utilizada nesse estudo para inferir 

aspectos relacionados ao jogo tríptico que possam sinalizar contribuições para os 

conhecimentos dos licenciandos, no que se refere à ACT. Para isso, busca-se 

mostrar concepções dos graduandos diagnosticadas35 no início dos encontros e, 

consequentimente, deduzir contribuições que sugem mediante o conteúdo 

desenvolvido na MC, no JI e no JS. 

Pode-se perceber que a análise realizada, até esse momento, concentra 

atenções ao conteúdo textual do jogo tríptico, direcionando olhares às letras das 

versões da MC, às matérias das versões do JI e às falas dos personagens do JS. 

Porém, realiza-se, igualmente e posteriormente, uma análise do conteúdo com 

aspectos mais observacionais como as ações e comportamentos dos licenciandos 

durante a construção e execução do jogo tríptico. 

Diante disso, buscando-se valorizar os conteúdos procedimentais e 

atitudinais, optou-se, como unidade de registro na pré-análise, por uma categoria de 

palavras que representassem ações e comportamentos. Isso possibilitou chegar à 

fase de exploração do material cujo desenvolvimento, a priori, de subcategorias e 

categorias relacionadas à tematica ACT, oportuniza o quadro 33 na ocasião de 

análise de construção do jogo trípitico. 

 A terceira fase da Análise de Conteúdo de Bardin (2011) oportunizou o 

tratamento dos resultados à luz do referencial teórico e representou o instante 

apropriado para inferir a evolução dos conhecimentos dos licenciandos, 

confrontando suas opiniões sobre mudanças necessárias no ensino de ciências e 

sobre contribuições do jogo tríptico, articuladas a essas mudanças, no que se 

referem à promoção da ACT. As falas dos graduandos surgem mediante um 

questionário36 aplicado no final das atividades, após a construção do jogo tríptico. 

 

                                                           
35 Ver questionário no Apêndice I-A e respostas dos licenciandos no Apêndice V-A 
36 Ver questionário no Apêndice I-B e respostas dos licenciandos no Apêndice V-B 
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2.6 Jogo tríptico: inspirações, caminhos e características 

 

Na vida, não existe nada a se temer, apenas a ser 
compreendido. 

(Marie Curie) 

 

Apresenta-se, inicialmente, a proposta do Objeto de Aprendizagem Tríptico 

(OAT) como um conjunto de três OA unidos por um “tema-moldura”, ou seja, um 

tema que envolve e relaciona os três OA como se fosse uma moldura envolvendo os 

painéis do tríptico na perspectiva de Janson (1992). Cada OA que o compõe deve 

ser amparado por um teórico de aprendizagem que embase a área de ensino de 

ciências, assim como a unidade formada, o OAT. A inspiração do OAT, advinda do 

tríptico, pode ser observada na figura 8. 

 

Figura 8 – Aspecto geral do Objeto de Aprendizagem Tríptico 

 
Fonte: autor 

 

Pode-se observar na figura 8 que cada OA (1,2 e 3) encontra-se sustentado 

por um teórico de aprendizagem cognitivista, enquanto o OAT é todo amparado por 

Rogers, um teórico mais humanista. No entanto, não se recomenda um contato de 

teóricos cujas concepções possam gerar conflitos como uma articulação de Pavlov, 

um clássico representante da escola comportamentalista e, por exemplo, Ausubel, 

um membro da vertente cognitivista. Diante disso, pode-se oportunizar as 

especificidades do jogo tríptico, OA dessa tese. 

 O jogo tríptico ou tríptico lúdico é um OA cuja natureza busca inspiração na 

arte de Hieronymus Bosch, mais especificamente, na obra O Jardim das Delícias, 
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pois assim como o feito do mencionado artista procura dar ênfase ao jogo dos 

opostos, entre luzes e sombra, por exemplo, o jogo trítico busca trabalhar numa 

temática cuja controvérsia o caracteriza. A figura 9 apresenta o OAT, o jogo tríptico, 

bem como o teórico de aprendizagem que o fundamenta.  

 

Figura 9 – O jogo tríptico ou tríptico lúdico 

 
Fonte: autor 

 

A figura 9 mostra que a música controversa, o jornal ideológico e o júri 

simulado, bem como o OA jogo tríptico encontram-se fundamentados pelo aspecto 

humanista de Paulo Freire.  

 Uma característica importante do jogo tríptico que o diferencia de muitos OA é 

sua centralização em temas37 e subtemas e não em conteúdos, mesmo que possa e 

deva exigir um conhecimento conceitual em seu processo. Partir de um tema que 

proporcione ao aluno canalizar competências38 para se resolver problemas reais ou 

simular a resolução dos mesmos é um aspecto fundamental do tríptico lúdico. Pode-

se observar também a interdependência entre os subtemas e entre eles e o “tema-

moldura”. 

Outro aspecto importante relativo ao tríptico lúdico é o intenso componente 

antagônico que encerra o tema que o moldura, bem como seus subtemas, pois 

                                                           
37 Nesse caso, trata-se de um “tema gerador”, na perspectiva de Freire, que não resulta de criação 
arbitrária e “não se encontra nos homens isolados da realidade, nem tampouco na realidade 
separada dos homens. Só pode ser compreendido nas relações homens-mundo” (FREIRE, 1987, p. 
56). 
38 Isso visa coadunar com as exigências do PISA 2015, ano cuja área foco foi ciências, que se 
concentra na avaliação de competências que exigem conhecimentos de conteúdos, procedimentos e 
epistemologia (OECD, 2015). 
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assim como O Jardim das Delícias, o jogo tríptico é um convite à contemplação dos 

opostos para se refletir sobre os conhecimentos por ele apresentado. 

Diante disso, cabe perguntar: como surgiu essa ideia? Por que utilizar um OA, 

jogo tríptico, na formação inicial de professores de ciências? Claro que não se 

pensou como num insight em uma música controversa, num jornal ideológico e num 

júri simulado no mesmo instante. Cada um desses objetos teve seu momento e seu 

contexto influenciador. No entanto, não foi assim que aconteceu com a ideia de se 

construir o jogo tríptico. O pensamento surge após o contato com o filme “o quarto 

de jack” (Ed Guiney e David Gross, 2015, Canadá-Irlanda)39. O mencionado filme 

tem um contexto que pode remeter o espectador à obra “A República” de Platão 

destacando o diálogo que retrata o mito da caverna.  

Com isso, aflorou-se a quimera de realizar intervenções que vislumbrassem 

inserir o licenciando de ciências num “mundo real” o afastando das “cavernas”, isto 

é, das “prisões” que assolam seu cotidiano. Entre essas “cavernas” que representam 

“mundos ideais” o colocando numa condição de alienação a ponto dele não 

questionar as “verdades” que lhes são apresentadas (MADRID, 2012), está o 

sistema educacional fortemente behaviorista40 que prioriza o condicionamento e a 

repetição de exercícios memorizativos em detrimento do pensar e, principalmente, 

do questionar sobre o que lhe é apresentado.  

É sempre bom lembrar que esse graduando carrega consigo uma forte 

experiência, adquirida no ensino básico, alicerçada por práticas comportamentalistas 

em que o contato com os assuntos de Física, por exemplo, ocorreram priorizando 

exercícios para memorização de fórmulas, a centralização de aulas nos professores, 

a passividade do aluno, a utilização de livros que praticamente não discutem 

aspectos epistemológicos da ciência e nem a sua relação com questões sociais e 

ambientais.  

                                                           
39 “o quarto de jack”, Ed Guiney e David Gross, 2015, Canadá-Irlanda. O filme retrata, inicialmente, o 
confinamento de mãe e filho no interior de um quarto. Jack, como é chamado o garoto, nasceu e 
permaneceu no quarto, durante cinco anos, isolado do mundo externo e, por isso, não o conhecia e 
nem o entendia. Sua mãe, que fora sequestrada e estuprada durante sete anos, planeja e executa 
um plano de fuga. Evidencia-se uma relação de afetividade do garoto com os objetos do interior do 
quarto e, posteriormente à fuga, uma relação de medo e desconfiança com o resto do mundo. 
40 O Behaviorismo, também conhecido como comportamentalismo, teoria estímulo-resposta, 
conexionismo ou associacionismo, representa um enfoque, no extenso campo de teorias de 
aprendizagem, fortemente influenciador das práticas educacionais atuais, cuja aprendizagem se 
caracteriza como uma mudança de comportamento proveniente dos inúmeros estímulos do ambiente 
externo (LEFRANCOIS, 2008). A proposta de se estudar o comportamento, apresentada pelos 
behavioristas, nasce da insatisfação à psicologia que se preocupava com o pensamento, além dos 
sentimentos de um indivíduo (MOREIRA, 1999). 



88 
 

Entende-se que o ensino, em especial o de Física, não pode se conceber por 

uma visão reducionista a ponto de o aluno internalizar que a simples resolução de 

inúmeros exercícios repetitivos seria suficiente para compreender seu complexo 

conjunto de conhecimentos científicos, suas relações com a tecnologia, os impactos 

dessas relações nas questões sociais e ambientais, além de sua natureza.  

Trabalhar conhecimento científico precisa ser bem mais do que resolver 

exercícios. O aluno precisa se libertar dessa “caverna” que o aprisiona. No entanto, 

é preciso que o professor tenha consciência dessas questões, ou seja, que esteja 

pronto para refletir sobre sua prática e sobre as possibilidades de proporcionar um 

ensino amparado por atividades que favoreçam a criticidade, a argumentação, a 

interação, a criatividade e a cooperação entre os alunos. 

Diante dessas necessidades e, amparado por essas observações, é que 

nasce a ideia de se construir o jogo tríptico num contexto de formação inicial de 

professores de ciências.  

Acredita-se que a sequência de atividades (música controversa, jornal 

ideológico e júri simulado) apresentada no jogo tríptico pode oferecer a oportunidade 

de o indivíduo: questionar os modelos que lhes são apresentados na educação; 

refletir sobre as “verdades” comumente impostas no ensino de ciências; enxergar a 

ciência, questionando o reducionismo das “sombras na parede da caverna”, 

procurando pensar sobre a falsa realidade que se pode contemplar, mas não se 

contentando com a mesma (MADRID, 2012). 

Diante disso, o jogo tríptico tem em sua natureza um olhar à convergência, de 

articulação do enfoque CTS e dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM), apontada por (LUZ apud MORAES; ARAÚJO, 2012, p. 84). Esse 

paralelo sinaliza que “um ensino ancorado em pedagogias dinâmicas e participativas 

em que o aluno é parte integrante e responsável pela sua aprendizagem”, está no 

centro dos objetivos deste movimento, bem como do referido documento oficial da 

educação. 

Além disso, a multiplicidade de possibilidades que caracteriza cada aluno, em 

sala de aula, nos informa que não existe uma padronização relativa à construção de 

conhecimentos e, por isso, também não se deve padronizar a condução das 

atividades de ensino-aprendizagem. Dessa forma, entendendo que cada aluno 

percorre rumos diferentes ao participar de uma ação de intervenção didática, 

ressalta-se que a sala de aula representa um ambiente favorável para “que a 
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diversificação de estratégias encontre eco nas expectativas dos estudantes” 

(CARVALHO JUNIOR, 2011, p. 8). Por isso, é interessante que o professor tenha 

vivenciado atividades na graduação cuja multiplicidade de estratégias o ampare no 

momento do seu contato com o aluno.  

É importante lembrar que “nessa abordagem, a conceituação científica da 

programação é subordinada ao tema” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2011, p. 189) e que tal abordagem deve ser executada pelos professores, por 

diferentes estratégias e recursos pedagógicos, demandando e aperfeiçoando, 

gradativamente, habilidades e competências, possibilitando assim a atuação efetiva 

dos alunos na construção de seus conhecimentos (MORAES; ARAÚJO, 2012). Os 

autores relatam ainda que o cenário de múltiplas interações, de ocorrência de 

diálogo aberto, potencializando a participação de todos os atores, oportunizará aos 

envolvidos a percepção de que: 

As oportunidades oferecidas pela abordagem temática, realizada na esteira 
de uma pluralidade de estratégias e de recursos didático-pedagógicos, 
permitirão que as contribuições educacionais geradas se complementem, se 
entrelacem e estruturem uma docência que foge à monotonia, que se afaste 
da mesmice (MORAES; ARAÚJO, 2012, p. 96). 

Por outro lado, é importante lembrar que qualquer proposta metodológica, 

como a que se faz presente no texto, não se consolida se a mesma não acontecer 

acompanhada por reflexões sobre o processo avaliativo. Refletir, por exemplo, sobre 

a avaliação ser contínua para aproveitar, valorizar e validar os vários momentos de 

participação efetiva do aluno.  

Portanto, é necessário refletir sobre os problemas do modelo hegemônico de 

avaliação: pontual, padronizado, que explora, quase sempre, a reprodução de 

exercícios resolvidos pelo professor, que prioriza a memorização de fórmulas, que 

pouco explora a criatividade do aluno e que, principalmente, parece não representar 

um momento de aprendizagem. Seria interessante que essa discussão ocorresse 

ainda na formação inicial dos professores de ciências e o jogo tríptico foi pensado 

para possibilitar também tal reflexão, pois cada um dos seus componentes pode 

representar igualmente um rico momento de avaliação à educação científica. 

Assim, faz-se necessário discorrer sobre cada um desses OA que compõem o 

jogo tríptico, falando das naturezas e características dos mesmos. 
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2.6.1 Música controversa: inspirações, caminhos e características 

 

Aprendi que a vida é feita de dois lados. Você 
precisa conhecer o lado torto para conhecer o lado 
bonito. 

(Elis Regina) 

 

É importante ressaltar que a ideia de iniciar o jogo tríptico pela construção de 

música, nesse estudo, foi inspirada na obra de Raul Seixas, pois as canções 

“carimbador maluco41” e “maluco beleza42”, constituem objetos de reflexão às visões 

de ciência de Paul Feyerabend e de Thomas Kuhn, respectivamente. Esse dualismo 

epistemológico existente nas mencionadas músicas pode ser encontrado no artigo 

do Apêndice II. Nesse texto, percebe-se que assim como as duas músicas podem 

representar metaforicamente concepções diferentes de ciência, estas poderiam estar 

relacionadas a uma temática controversa que pudesse explicitar interesses e 

ideologias diferentes e contribuir para o processo de ACT.  

Nesse contexto, Lorenzetti (2000) ressalta a importância da linguagem 

musical como um elemento facilitador da aprendizagem, representando um 

instrumento importante no desenvolvimento da ACT dos alunos. 

Para o autor, a música colabora para a compreensão dos conhecimentos 

científicos do cotidiano do aluno, “utilizando-se diferentes linguagens, e a linguagem 

musical é um dos meios de representação do saber construído pela interação 

intelectual e afetiva do aluno com o ambiente” (LORENZETTI, 2000, p. 120). 

Assim, a música controversa se caracteriza, na realidade, pela formação de 

duas músicas ou paródias construídas sob a mesma temática. É a temática que 

conduz a criação de cada música ou paródia e o tema precisa carregar consigo um 

aspecto controverso para que cada composição revele o antagonismo de crenças, 

valores e sentimentos. Essa oposição de ideias que caracteriza a música 

controversa pode ser compreendida observando-se a figura 10. 

  

                                                           
41 SEIXAS, R. Carimbador Maluco. São Paulo: Gravadora Eldorado. 1983. 
42 SEIXAS, R. Maluco Beleza. Nova York: Warner Music Group. 1977. 
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Figura 10: Música controversa 

 
Fonte: autor 

 

É preciso ressaltar, observando a figura 10, que o tema que envolve a música 

controversa pode representar uma possibilidade de contatar a realidade de forma 

ampla no ensino de ciências, pois “a música é um veículo que envolve emoções e 

sentimentos, sendo um meio de reflexão e de uma leitura do e sobre o mundo” 

(LORENZETTI, 2000, p. 120). 

Com isso, podem-se destacar dois objetivos que norteiam a elaboração da 

música controversa com os graduandos de licenciatura em ciências, quais sejam: 

 Possibilitar ao graduando de licenciatura em ensino de ciências o contato com 

objetos de aprendizagem oportunizando condições de construí-lo, explorando 

competências musicais de forma coletiva e colaborativa. 

 Oferecer a linguagem musical como espaço de oportunidade à contemplação 

de uma educação problematizadora43 

Documentos oficiais recomendam, de forma diversificada, a utilização e 

construção de música na educação brasileira (BRASIL, 1996, 1997b, 2002, 2006, 

2011), enfatizando que no ensino de ciências, atividades como peças teatrais, 

jornais e músicas oportunizam “maior abrangência ao conhecimento, possibilitam a 

integração de diferentes saberes, motivam, instigam e favorecem o debate sobre 

assuntos do mundo contemporâneo” (BRASIL, 2002, p. 102).  

Assim, é importante entender o porquê da construção de um jornal como 

elemento que sucede a elaboração de música nesse estudo. 

  

                                                           
43 “servindo à libertação, se funda na criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras dos 
homens sobre a realidade, responde à sua vocação, como seres que não podem autenticar-se fora 
da busca e da transformação criadora” (FREIRE, 1987, p. 41). 
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2.6.2 Jornal ideológico: inspirações, caminhos e características 

 

Se o jornalismo é bom, é controverso por natureza. 

(Julian Assange) 

 

A construção de um jornal, como segunda etapa do jogo tríptico, inspira-se na 

confissão de apoio ao golpe militar de 1964 realizada pelo jornal O Globo44. Sabe-se 

que tal confissão não veio a público de maneira livre e espontânea, mas mediante 

pressão de manifestações populares contra o monopólio da grande mídia45, pois a 

adesão da Rede Globo aos militares ocorreu, na realidade, por interesses 

comerciais46 cujo acordo entre as Organizações Globo e o grupo estadunidense 

Time-Life, considerado ilegal pela Constituição do Brasil naquele momento, foi 

fundamental para a emissora se transformar num dos maiores grupos midiáticos do 

mundo. 

Tal fato pressupõe a necessidade de se olhar para um jornal não como 

inquestionável fonte de informação estritamente confiável, mas como instrumento 

encharcado em valores, ideologias, crenças e, portanto, carregando consigo uma 

versão dos fatos e acontecimentos que podem, mediante interesses, inclusive, ser 

falsa. 

Diante disso, é essa revelação de episódio contra a democracia que faz brotar 

a ideia de um jornal que possa oferecer “dois lados da moeda”, oportunizando, com 

isso, que o indivíduo – o aluno – possa contemplar o “mundo real” de uma forma 

mais holística, possibilitando se livrar, inclusive, dos preconceitos alheios, ou seja, 

do olhar pragmatizado por um determinado jornal (MADRID, 2012). 

A escola é um lugar interessante para se produzir esse tipo de jornal, pois 

está articulada à sociedade e sofre interferências dos veículos de comunicação e 

daqueles que os dominam, configurando-se num espaço interessante para se 

contemplar temas abordados à mídia (ALVES, 2001). No entanto, o professor 

precisa estar preparado para desenvolver tal empreendimento. 

                                                           
44 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-
9771604>. Acesso em: 11 de Jul. de 2019. 
45 Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/globo-admite-erro-sobre-
ditadura-e-o-resto-3841>. Acesso em: 11 de Jul. de 2019. 
46 Disponível em: <https://www.brasil247.com/midia/apoio-da-globo-em-64-foi-comercio-nao-
ideologia>. Acesso em: 11 de Jul. de 2019. 
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Por isso, o graduando de licenciatura, participando da elaboração de um 

jornal, poderá perceber que as informações oriundas da imprensa afetam 

diretamente a sociedade, possibilitando a manipulação da opinião pública e, 

consequentemente, podem interferir em questões políticas (CARVALHO, 2015), bem 

como em econômicas, ambientais, tecnológicas, científicas, religiosas, entre outras. 

Dessa forma, o jornal que se propõem nesse estudo, o jornal ideológico, 

transcende a concepção da mera construção de um jornal pelos atores, pois neste 

objeto de aprendizagem vislumbra-se a manifestação de tendências e 

posicionamentos de cada grupo de licenciandos. Trata-se de um jornal que nasce de 

uma temática47, cuja perspectiva controversa oportunizará uma edição com duas 

versões.  

Cada versão carregará consigo uma interpretação da temática, cujos 

interesses econômicos e ambientais conduzirão o antagonismo de ideias, valores, 

opiniões e crenças daquele grupo que o produziu. A figura 11 apresenta um esboço 

do citado jornal. 

 

Figura 11: Jornal ideológico 

 
Fonte: autor 

                                                           
47 Ressalta-se que é nos anos 60 que os jornais impressos, no Brasil, passam a ter matérias 
sistematizadas e organizadas por aspectos temáticos (SOUZA, 2007).  
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Pode-se observar que o jornal ideológico possibilita romper a fronteira da 

imparcialidade, inserindo o licenciando num contexto real e oportunizando, assim, 

que ele possa construir um olhar mais crítico e reflexivo para o direcionamento das 

notícias veiculadas no jornal da sua cidade, estado ou país, pois cada grupo deve 

buscar a objetividade em detrimento da subjetividade de cada integrante (MELO, 

2004). 

O mencionado jornal oportuniza um interessante recurso para se trabalhar as 

capacidades naturalista, pictórica e linguística do licenciando. Tal instrumento pode 

entremostrar concepções políticas e econômicas que estão ligadas a relação C&T e 

que afetam diretamente as demandas sociais e ambientais no planeta.  

Com isso, dois objetivos que conduzem a construção do jornal ideológico, 

devem ser destacados, quais sejam: 

 Oportunizar ao graduando de licenciatura em ensino de ciências a 

possibilidade de construir um objeto de aprendizagem que ofereça condições 

de trabalhar competências linguísticas e de promover ACT, valorizando a 

coletividade e a colaboração entre os envolvidos. 

 Possibilitar ao licenciando o contato com um objeto de aprendizagem que 

possa fazê-lo refletir sobre a concepção de que ensinar exige disponibilidade 

para o diálogo48. 

Ressalta-se, ainda, que o jornal ideológico oferece um rico caminho à 

abordagem investigativa (não precisando ser necessariamente de laboratório) que é, 

indubitavelmente, uma excelente proposta de atividade no ensino de Física49, 

proporcionando a resolução de problemas, fundamentada na ação do aluno50, pois 

este “deve refletir, discutir, explicar, relatar, o que dará ao seu trabalho as 

características de uma investigação científica” (AZEVEDO, 2009, p.21).  

Diante do exposto, é importante entender que os OA anteriormente 

apresentados, a música controversa e o jornal ideológico, contribuem, sobremaneira, 

para o planejamento e execução do terceiro e último elemento do jogo tríptico. 

Assim, faz-se necessário entender os caminhos que levam ao júri simulado. 

 
                                                           
48 “toda comunicação é comunicação de algo, feita de certa maneira em favor ou na defesa, sutil ou 
explicita, de algum ideal contra algo e contra alguém, nem sempre claramente referido” (FREIRE, 
1996, p. 139). 
49 Em nível básico e superior. 
50 Este aluno pode ser inclusive o graduando de licenciatura que certamente se constituirá um 
multiplicador dessas ações. 
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2.6.3 Júri simulado: inspirações, caminhos e características 

 

Eu fui feito, pelas leis, um criminoso. Não pelo que 
eu fiz, mas pelo que eu lutei, pelo que eu pensei, 
por causa da minha consciência. 

(Nelson Mandela) 

 

O júri simulado é uma excelente atividade para se trabalhar temas 

controversos favorecendo o debate, o diálogo, a comunicação e a argumentação, 

isto é, o desenvolvimento de várias habilidades ligadas à capacidade linguística do 

indivíduo. Pode-se dizer que esta prática é concebida, fundamentalmente, como 

uma dinâmica de grupo, realizada, de preferência, na abordagem de temáticas 

potencialmente geradoras de situações polêmicas, cuja divergência de opiniões 

aparece como necessidade intrínseca da dinâmica (SILVA; MARTINS, 2009). 

É importante salientar que a ideia de utilizar o júri simulado no ensino de 

ciências, pode-se dizer, brotou da contemplação dos episódios ocorridos na central 

nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011, e veiculados de forma bastante 

controversa pela imprensa. No entanto, a ideia se consolidou após o contato com 

alguns filmes como: “O vento será tua herança” (Stanley Kramer, 1960, EUA)51. 

Diante disso, salienta-se que o júri simulado, ora mencionado nesse estudo, 

tem a intenção de atender recomendações da literatura específica (BANDEIRA, 

2010), recorrendo-se também a textos acadêmicos (COSTA JÚNIOR, 2007), bem 

como a excertos do filme “O vento será tua herança” (Stanley Kramer, 1960, EUA), 

sofrendo, no entanto, algumas adaptações para a utilização na formação de 

professores vislumbrando, com isso, que os mesmos possam se apropriar desse 

recurso para utilizarem em sala de aula de alunos do ensino básico como propõem 

alguns autores (KUCHLA, 2016; OLIVEIRA, 2016; FERRY; NAGEM, 2009). 

A proposta de distribuição das pessoas, por exemplo, na sala-plenário, no dia 

do júri simulado, é fortemente influenciada pelo mencionado filme e pode ser 

observada na figura 12. 

  

                                                           
51 “O vento será tua herança”, Stanley Kramer, 1960, EUA. O filme retrata um caso real ocorrido no 
estado do Tennessee, EUA, em 1925. Na ocasião, um professor é julgado e condenado por ensinar, 
numa escola pública, a teoria da evolução de Darwin.  O episódio ficou mundialmente conhecido 
como o julgamento do macaco. Repercutiu o fato dos advogados de defesa não poderem usar 
cientistas para testemunharem favoravelmente sobre a teoria de Darwin. 
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         Figura 12 – Composição da sala-plenário do júri simulado 

 

         Fonte: autor 

 

Apesar da figura 12 apresentar a formação da sala-plenário inspirada no filme 

supracitado, outro filme que influencia, bastante, as atividades do júri simulado e que 

também proporciona contribuições para esse estudo é “12 homens e uma sentença” 

(Henry Fonda, 1957, EUA)52.  Como o citado filme se desenrola, praticamente todo, 

no interior da “sala secreta”, o mesmo inspira a utilização da “sala especial”, como é 

hoje conhecida no meio jurídico (BANDEIRA, 2010), no momento dos jurados 

realizarem seus votos. 

É importante oportunizar, aos futuros professores, atividades formativas que 

proporcionem sua participação ativa e o júri simulado é um interessante recurso para 

se reproduzir na educação básica, pois quando aplicado aos alunos do ensino 

básico, proporciona condições para o confronto de ideias e para intensificar o 

envolvimento entre esses alunos vislumbrando uma compreensão mais rica dos 

conceitos por eles estudados (FERRY; NAGEM, 2009). 

                                                           
52 “12 homens e uma sentença”, Henry Fonda, 1957, EUA. O filme retrata o julgamento de um jovem 
acusado do assassinato do próprio pai. Na ocasião, apenas um dos jurados entendia o réu como 
inocente. Como a culpabilidade do réu dependia do voto dos 12 jurados, o filme se desenrola na 
tentativa constante de persuasão entre os jurados na sala especial. 
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Na mesma linha de pensamento, ao se oportunizar esse aspecto teatral em 

que o indivíduo vive um personagem, o júri simulado proporciona o trabalho da 

argumentação, inserindo os participantes em múltiplos contextos e oferecendo 

condições para que eles possam refletir sobre consequências da tomada de 

decisão, inclusive, no âmbito do movimento CTS (OLIVEIRA, 2016). 

Diante disso, a execução do júri simulado pode ser relacionada a dois 

objetivos nesse estudo, quais sejam: 

 Envolver os graduandos num contexto formativo cuja dramatização de fatos 

ou situações possa oferecer condições para o trabalho com temas 

controversos, além de oportunizar uma experiência que valorize a tomada de 

decisão no âmbito do enfoque CTS. 

 Oferecer o júri simulado como um instrumento que oportunize ao indivíduo 

refletir que o ato de ensinar exige liberdade e autoridade53 

Assim, o júri simulado pode ser caracterizado pela formação de dois grupos, 

que defendem suas crenças, valores, opiniões e ideias, sobre uma questão, em que 

cada formação pode interagir consigo mesmo, mas também com o grupo opositor 

em relação à questão discutida. Esse confronto de ideias pode ser trabalhado na 

presença de um conteúdo científico e este, por sua vez, pode ser amparado por 

outras áreas de conhecimento, tudo conduzido por um juiz (KUCHLA, 2016). 

 

2.7 Relatando as Ações: encontros e construção do jogo tríptico 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber. 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 

(Geraldo Vandré) 

 

Primeiramente, é necessário dizer que os procedimentos desse estudo 

iniciam com uma busca de artigos científicos nas seguintes bases de dados: Scopus, 

Web of Science e Scielo. Esse levantamento priorizou a procura por artigos 

científicos publicados a partir de 2013 e que se enquadram às palavras chaves da 

pesquisa. Além disso, é importante lembrar que a procura por trabalhos semelhantes 

                                                           
53 “que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da 
decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade” (FREIRE, 1996, 
p. 107). 
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também aconteceu no banco de teses da CAPES. Os trabalhos encontrados, além 

daqueles sugeridos nos diálogos tecidos com o orientador desse estudo, 

contribuíram para a formação do referencial teórico dessa pesquisa.  

A fase exploratória desse estudo se consolida com um levantamento dos 

resultados do PISA 2015, cuja participação dos estudantes brasileiros oportunizou 

reflexões acerca da formação do professor de ciências, em particular daquele 

atuante no interior do Paraná. Essa pesquisa documental preliminar resultou em um 

artigo cientifico (ver Apêndice II), procurando apontar necessidades formativas para 

o professor de ciências do interior do Paraná ainda no contexto de sua graduação. 

Entende-se, com isso, que essa fase exploratória corroborou a justificativa do 

problema desse estudo: Quais contribuições, à promoção da ACT, podem surgir na 

formação inicial do professor de ciências da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR por meio da construção do jogo tríptico? 

Compreende-se que a fase exploratória contribuiu fornecendo informações 

que amparam a seguinte diretriz: O jogo tríptico, trabalhado com graduandos de 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da UTFPR, oportuniza situações 

formativas aos futuros professores de ciências que atendem aos pressupostos de 

Freire (1996) ampliando a possibilidade de promoverem ACT. 

Assim, um plano de ação foi desenvolvido para conduzir o estudo, 

buscando atender a diretriz mencionada, articulado à problemática da pesquisa. 

Inicialmente foi redigida uma carta, endereçada à coordenação do curso, solicitando 

que a pesquisa fosse realizada no contexto da disciplina: Atividade Prática como 

Componente Curricular V – APCC-5. Posteriormente, com o consentimento do 

professor da mencionada disciplina, foi desenvolvido um planejamento de encontros 

para conduzir as atividades junto aos os graduandos de licenciatura.  

Esse planejamento se estruturou numa sistematização organizada para 

contemplar uma sequência didática que compreendesse ações como atividades de 

formação colaborativa, música controversa, jornal ideológico e júri simulado, 

abordando conteúdos de Física com os graduandos, valorizando, em cada uma das 

etapas, a participação ativa dos mesmos, bem como a possibilidade de se trabalhar 

todas as dimensões do conteúdo científico. 

Nesse contexto, a realização das atividades de formação colaborativas antes 

da construção da música controversa, do jornal ideológico e da elaboração e 

realização do júri simulado, vislumbrou oportunizar momentos de organização da 
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estrutura cognitiva do graduando, na tentativa de desenvolver conceitos prévios o 

preparando para se apropriar de conhecimentos mais específicos, isto é, esse 

momento de atividades de formação colaborativa estaria funcionando como um 

organizador prévio desenvolvendo subsunçores para facilitar a ocorrência de 

aprendizagens significativas de conteúdos menos inclusivos (MOREIRA; MASINI, 

2001), mas também como um momento de busca de conhecimento teórico que 

amparasse, posteriormente, a construção do jogo tríptico. 

Segue a apresentação da sequência didática supracitada na figura 13. 

 

Figura 13 – Sequência didática  
 

 

 

 

 

Fonte: autor 
 

 

É importante observar que cada objeto de aprendizagem, que forma o jogo 

tríptico, foi pensado vislumbrando-se o desenvolvimento de determinadas 

habilidades, atuando mais especificamente em certas competências. Assim, 

imaginou-se a música controversa para se trabalhar as capacidades musicais dos 

graduandos; o jornal ideológico para se contemplar as competências linguísticas e o 

júri simulado para oportunizar o desempenho das capacidades naturalista e lógico-

matemática no decorrer da disciplina. 

Apesar da disciplina APCC-5 oferecer uma carga horária de 75 horas, os 

encontros semanais perfizeram um total de 55 horas de atividades e ocorreram no 

segundo semestre do ano de 2018. Essa diminuição se justifica em decorrência de 

feriados e outros acontecimentos ocorridos nos dias dos encontros. Assim, os onze 

encontros, realizados com os graduandos de licenciatura em ciências da UTFPR, 

apresentam seu planejamento inicial em quadros, seguidos de argumentos que 

esboçam as alterações que ocorreram, no decorrer dessas ações, provenientes da 

reflexão sobre a prática e que podem ser entendidos como segue: 

  

MÚSICA 
CONTROVERSA 

JORNAL 
IDEOLÓGICO 

JÚRI SIMULADO 
Atividades de 

formação 
colaborativa 



100 
 

Quadro 9 – Primeiro encontro com os graduandos de Licenciatura 
OBJETIVO: Proporcionar a apresentação dos atores, bem como a definição 
das ações. É um momento de conhecimento, acordos e de entendimento da 
proposta. 

Local: 
UTFPR 

AÇÕES:  
 Apresentações e socialização da proposta. 
 Preenchimento do TCLE e TCUISV. 
 Preenchimento do questionário diagnóstico. 
 Separar turmas em 4 grupos de condução e discutir os objetivos dos grupos 

(Condução e Instigadores). 
 Sortear grupo condutor54 do próximo encontro e entregar artigo (resultados 

do PISA) para leitura.  
 Proposição do filme Escritores da liberdade como contributo dos 

questionamentos dos instigadores visando ampliar discussões do próximo 
encontro.  

 Socializar o “Momento Freire” (Utilização de falas do teórico para reflexão 
em sala). 

 Criar grupo55 de whatsapp56. 

Dia: 10/08 

Participantes: Professor, Pesquisador e Graduandos.  
Fonte: autor 

 

 

Pode-se perceber que no primeiro encontro, os graduandos precisaram 

entregar preenchidos e assinados o Termo de Consentimento para Uso de Imagem 

e Som de Voz – TCUISV, no Anexo A, bem como o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TECLE, no Anexo B, que lhes foram entregues no início desse 

encontro. 

Assim, o pesquisador realizou a proposta da construção de um OA, o jogo 

tríptico, e sugeriu um tema a ser seguido: energia e tecnologia: uma relação que nos 

desafia57. Os graduandos apontaram outros temas, mas decidiram validar a temática 

                                                           
54 Grupos compostos por, no máximo, quatro graduandos de Licenciatura. 
55 Grupo formado pelos graduandos, pelo pesquisador e pelo professor da disciplina APCC-5. 
56 “É um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para 
smartphones. Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e 
documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet”. 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/WhatsApp>. Acesso em 02 de Dez. 2018. 
57 O citado tema surge do contato do pesquisador com problemáticas em diferentes localidades e 
momentos, quais sejam: a curiosidade dos alunos da Escola Municipal Porto Novo, em Lajeado, Rio 
Grande do Sul, que pediram para interromper o conteúdo de ciências do planejamento curricular para 
se contemplar assuntos que possibilitassem entender os acontecimentos com a usina nuclear de 
Fukushima em 2011; a constante falta de energia elétrica no Oeste do Pará, Norte do Brasil, 
apontadas por alunos do Clube de Ciências da UFOPA em 2013; As inúmeras crises de energia que 
assolaram o Brasil, iniciadas em 2001 no governo FHC. Pode-se dizer que as mesmas são 
consequências da ausência de investimentos em transmissão e geração de energia, bem como da 
carência de planejamento no setor. É importante ressaltar que o mencionado governo, na época, 
investe num imenso projeto de usinas termelétricas que, no entanto, gera energia elétrica com 
elevado custo, sendo repassado ao consumidor. Essas crises e seus “apagões” passaram a fazer 
parte do cotidiano brasileiro em diversos anos, destacando os episódios ocorridos em 2012, bem 
como o blecaute ocorrido em janeiro de 2015 que atingiu 10 estados, além do Distrito Federal.  
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sugerida, pois a mesma possibilitava discutir sobre ENERGIA, um assunto que 

envolve diferentes áreas de conhecimento e é de interesse comum. 

Ainda nesse encontro, os graduandos foram convidados a manifestarem suas 

concepções prévias relativas ao ensino de ciências; bem como suas visões sobre o 

conhecimento científico e suas relações com a tecnologia. Para isso, foram 

aplicados questionários, no Apêndice I-A, aos mesmos. 

A criação do grupo de whatsapp vislumbrou, inicialmente, ampliar o contato 

entre pesquisador, professor e graduandos, possibilitando, com isso, minimizar os 

prejuízos relativos aos encontros que não poderiam acontecer em decorrência de 

feriados e outros acontecimentos previstos para esses dias. Contudo, o mencionado 

grupo foi importante para dinamizar e aperfeiçoar atividades que ocorreram em sala 

de aula, oportunizando atender contribuições oferecidas pelo movimento BYOD58. 

 

Quadro 10 – Segundo encontro com os graduandos de Licenciatura 
OBJETIVO: Proporcionar momentos de reflexão sobre a realidade do ensino de 
ciências: resultados, obstáculos, tendências e possibilidades. 

Local: 
UTFPR 

AÇÕES:  
 Grupo condutor socializa artigo “PISA”, oportunizando discussões. 
 Grupo de instigadores faz intervenções, buscando amparo em trechos do 

filme Escritores da Liberdade. 
 Momento Freire: Excertos que possam contribuir para reflexão da realidade 

da educação e, em particular, da Educação em Ciência. 
 Entregar artigo “Wall-e” ao grupo condutor do próximo encontro e solicitar 

que todos assistam o desenho durante a semana. 

Dia: 17/08 

Participantes: Professor, Pesquisador e Graduandos.  
Fonte: autor 

 

 

O segundo encontro iniciou com a socialização do artigo “um olhar sobre os 

resultados brasileiros no PISA 2015: possibilidades de se refletir sobre os problemas 

do ensino de ciências e à formação inicial do professor de ciências”, no Apêndice II, 

apresentado pelo “grupo condutor”, proporcionando um interessante momento de 

reflexão sobre o ensino de ciências, bem como sobre os problemas concernentes às 

atividades realizadas pelo professor de ciências.  

Um segundo grupo, o dos “instigadores”, ampliou a discussão, sobre o ensino 

de ciências e sobre a realidade do professor de ciências, ao discutir o filme 

                                                           
58 O movimento BYOD - Bring Your Own Device, ou seja, Traga Seu Próprio Dispositivo, representa 
uma estratégia digital, monitorada pelo projeto Horizon NMC, na qual os alunos levam os seus 
próprios dispositivos tecnológicos como smartphone, por exemplo, para os locais de aprendizagem, 
ampliando a possibilidade da interação entre o aluno e o conhecimento (JOHNSON et al., 2016).  
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“Escritores da liberdade” (Richard LaGravenese, 2007, EUA)59 , possibilitando refletir 

sobre a importância da leitura e da escrita como elementos fundamentais ao 

desenvolvimento da autonomia do estudante. 

O “momento Freire”, que aconteceu com a socialização de falas60 do teórico, 

aos graduandos por meio do whatsapp, em sala de aula, oportunizando uma ocasião 

de reflexão e, posteriormente, de discussão sobre esses excertos, ocorreu como um 

reforço à compreensão da realidade do professor de ciências.  

 

Quadro 11 – Terceiro encontro com os graduandos de Licenciatura 
OBJETIVO: Buscar amparo na teoria (conteúdos conceituais, procedimentais e 
epistemológicos) vislumbrando retornar à realidade para modifica-la. 

Local: 
UTFPR 

AÇÕES:  
 Grupo condutor socializa artigo “Wall-e”, oportunizando discussões. 
 Grupo de instigadores faz intervenções, buscando amparo em trechos do 

filme Wall-e. 
 Momento Freire: Excertos que possam contribuir para a discussão e reflexão 

sobre a temática trabalhada no artigo “Wall-e”. 
 Utilizar Jogo Blackout e problematizar com questões que oportunizem 

discussões sobre as consequências de cada matriz energética.  
 Entregar artigo “Radioatividade: Neutralidade na Ciência” ao grupo condutor 

do próximo encontro. 
 Proposição do filme O jardineiro fiel como contributo dos questionamentos 

dos instigadores visando ampliar discussões do próximo encontro 

Dia: 24/08 

Participantes: Professor, Pesquisador e Graduandos.  
Fonte: autor  

 

O terceiro encontro inicia com a socialização do artigo “alfabetização 

científico-tecnológica no filme Wall-e: desvelando observações no ensino de 

ciências”, no Apêndice II, sobre o filme “Wall-e” (Andrew Stanton, 2008, EUA)61 

apresentado pelo “grupo condutor” e com o apoio do “grupo instigador”, relatando 

trechos do filme. 

                                                           
59 “Escritores da Liberdade”, Richard LaGravenese, 2007, EUA. O filme retrata um caso real, baseado 
nos relatos de Erin Gruwell, bem como de seus alunos. O mesmo reflete sobre obstáculos na 
educação, abordando problemas socioeconômicos que interferem nesse processo educacional. 
Porém, a mencionada professora, com atitudes humanistas, mostra a importância da leitura e da 
escrita no desenvolvimento intelectual e no favorecimento da autonomia dos alunos. 
60 “É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no “tratamento” do objeto ou do conteúdo, 
superficial feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível” 
(FREIRE, 1996, p. 26). “Por que não estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?” (FREIRRE, 1996, p. 
30). “Não posso ser professor sem me pôr diante dos alunos, sem revelar com facilidade ou relutância 
minha maneira de ser, de pensar politicamente” (FREIRE, 1996, p. 96). 
61 “Wall-e”, Andrew Stanton, 2008, EUA. O filme conta a história de um robô denominado Wall-e que 
tem a missão de limpar o lixo deixado pelos humanos no planeta Terra. Tudo acontece no ano de 
2815, momento em que a Terra seria um planeta inóspito tomado por lixo e com o ar tóxico, 
impossibilitando a vida no planeta. A população da Terra passa a viver numa espaçonave, 
denominada Axiom, desde meados de 2100.  O desenho é um convite à reflexão sobre o 
consumismo exacerbado e sobre suas consequências para a manutenção da vida no planeta. 
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Apesar de se ter oportunizado reflexões importantes para o ensino de 

ciências com a discussão sobre assuntos – como a primazia das decisões 

tecnocratas, o salvacionismo da C&T e o determinismo tecnológico – fundamentais 

para a promoção da ACT, percebeu-se, nesse encontro, que os alunos não estavam 

lendo os artigos socializados, deixando tal tarefa somente a cargo do “grupo 

condutor”. Diante disso, resolveu-se mudar a estratégia: os artigos até poderiam ser 

entregues e direcionados ao “grupo condutor”, porém os textos passariam a 

oportunizar momentos de leitura em sala de aula, contribuindo para oferecer 

ocasiões cuja solução de problemas pudesse se materializar no momento dos 

encontros. 

Diante disso, o terceiro encontro é finalizado com o “momento Freire”, 

oportunizando reflexões sobre falas62 do teórico e possibilitando discutir sobre a 

importância da leitura para a atividade docente em sala de aula. Por isso, não foi 

possível usar o jogo educativo “Blecaute”, nesse encontro, como estava previsto no 

planejamento. 

 

Quadro 12 – Quarto encontro com os graduandos de Licenciatura 
OBJETIVO: Buscar amparo na teoria (conteúdos conceituais, procedimentais e 
epistemológicos) vislumbrando retornar à realidade para modifica-la. 

Local: 
UTFPR 

AÇÕES:  
 Grupo condutor socializa artigo “Radioatividade: Neutralidade na Ciência”, 

oportunizando discussões. 
 Grupo de instigadores faz intervenções, buscando amparo em trechos do 

filme O Jardineiro Fiel. 
 Momento Freire: Excertos que possam contribuir para a discussão e reflexão 

sobre a temática trabalhada no artigo “Radioatividade: Neutralidade na 
Ciência”. 

 Utilizar vídeos de curta duração para ampliar discussões sobre a temática. 
 Entregar artigo “O que é Irradiação?” ao grupo condutor do próximo 

encontro. 
 Entregar artigo “A radioatividade através das conferências Nobel de Marie e 

Pierre Curie” ao grupo condutor 2 para socialização no próximo encontro. 

Dia: 31/08 

Participantes: Professor, Pesquisador e Graduandos.  
Fonte: autor 

 

O quarto encontro iniciou com o “grupo condutor” fazendo uma breve 

socialização do artigo “radioatividade: um convite à reflexão sobre o mito da 

                                                           
62 “A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro do objeto ou do 
conteúdo. Neste caso, o aprendiz funciona muito mais como paciente da transferência do objeto ou 
do conteúdo do que como sujeito crítico, epistemologicamente curioso, que constrói o conhecimento 
do objeto ou participa da sua construção” (FREIRE, 1996, p. 68). “Com a curiosidade domesticada 
posso alcançar a memorização mecânica do perfil deste ou daquele objeto, mas não o aprendizado 
real ou o conhecimento cabal do objeto” (FREIRE, 1996, p. 85). 
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neutralidade na ciência”, disponível no Apêndice II. Contudo, como fora observado, 

no encontro anterior, que os outros graduandos não estavam lendo os artigos, esse 

momento de socialização serviu como ponto de partida para a resolução de 

problemas, mas que necessitariam da leitura dos textos em sala de aula.  

Assim, os graduandos foram surpreendidos com o nome de sete músicas63, 

escritas em pedaços de papel, colados sob suas cadeiras. Aqueles que encontraram 

cada música formaram grupos de, no máximo, três integrantes para relacionar a 

mesma a um dos três quadros presentes no artigo. Os graduandos tiveram tempo 

para fazer as leituras e as devidas articulações que foram discutidas posteriormente 

com a classe. 

É importante ressaltar que nenhum dos integrantes do “grupo instigador” 

assistiu ao filme, “o jardineiro fiel”, que seria utilizado para tecer discussões que 

favorecessem reflexões sobre a suposta neutralidade da ciência. Diante disso, os 

mesmos foram desafiados a falar sobre interferências na ciência com os vídeos64 

socializados, durante a semana, no grupo de whatsapp. Percebeu-se, pela 

participação, que a maioria dos graduandos assistira aos vídeos postados no 

mencionado grupo. Com isso, as observações tecidas pelos licenciandos foram 

corroboradas pelo “momento Freire”, valorizando a reflexão sobre uma de suas 

falas65. 

É importante ressaltar o caráter fundamental desse encontro, pois, no 

decorrer da semana, os graduandos foram desafiados, no grupo de whatsapp, a 

escolherem o subtema da música controversa. Assim, após três possibilidades 

sugeridas – 1. Como eu seria na ausência de energia/tecnóloga? 2. Devo confiar na 

tecnologia? 3. Pra que serve ciência & tecnologia? – os graduandos optaram pela 

primeira opção, sendo escolhida por 19 dos 27 licenciandos. Assim, esse encontro 

termina com a turma sendo dividida em dois grupos para começar o planejamento 

da construção do jogo tríptico. 

                                                           
63 “Rosa de Hiroshima” de Gerson Conrad, na voz de Ney Matogrosso; “Era um garoto que como eu 
amava os Beatles e os Rolling Stones” de 1967 da banda Os incríveis. “O Progresso” e “O ano 
passado” de Robertos Carlos; “Absurdo” de Vanessa da Mata; “Xote ecológico” de Luiz Gonzaga; 
“Queremos saber” de Cássia Eller. 
64 Disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=82K9cvyqQ5g>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=KZCDab4TZXY>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=hn26Pd4fUPA>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=m8mKfHoXdXY>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=QBAwbYuy-Ts>. Acesso em 27/07/2018. 
65 “Não posso aprender a ser eu mesmo se não decido nunca porque há sempre a sabedoria e a 
sensatez de meu pai e de minha mãe a decidir por mim” (FREIRE, 1996, p.106). 
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Quadro 13 – Quinto encontro com os graduandos de Licenciatura 
OBJETIVO: Buscar amparo na teoria (conteúdos conceituais, procedimentais e 
epistemológicos) vislumbrando retornar à realidade para modifica-la. 

Local: 
UTFPR 

AÇÕES:  
 Grupo condutor socializa artigo “O que é Irradiação?”, oportunizando 

discussões. 
 Grupo condutor 2 socializa artigo “A radioatividade através das conferências 

Nobel de Marie e Pierre Curie”, oportunizando discussões. 
 Grupo de instigadores faz intervenções e contribuições.  
 Momento Freire: Excertos que possam contribuir para a discussão e reflexão 

sobre a temática trabalhada nos artigos.  
 Utilizar vídeos de curta duração para ampliar discussões sobre a temática. 
 Entregar artigo “visões de Ciências em músicas de Raul Seixas” ao grupo 

condutor “Iniciação Científica promovendo ACT” ao grupo condutor 2 para 
socialização no próximo encontro. 

Dia: 14/09 

Participantes: Professor, Pesquisador e Graduandos.  
Fonte: autor 

 

Como no encontro anterior a estratégia foi modificada para que os alunos 

tivessem atividades que proporcionassem refletir sobre C&T, no contexto de 

algumas músicas, possibilitando um amparo para futuramente construírem a música 

controversa; no quinto encontro, vislumbraram-se alterações que amparassem, mais 

adiante, a construção do jornal ideológico. Por isso, a utilização de um segundo 

grupo condutor e a socialização de outro artigo, por esse grupo, foi retirada da 

planificação. Buscou-se, com isso, direcionar o planejamento para ações em que os 

graduandos pudessem se comportar mais como elementos ativos à resolução de 

problemas. 

Diante disso, nesse encontro, após a socialização do artigo66, “O que é 

irradiação? E contaminação radioativa? Vamos esclarecer?”, pelo grupo condutor, 

cada grupo, de no máximo três alunos, foi desafiado a fazer uma matéria de jornal 

sobre o subtema – Tecnologia nuclear no Brasil: necessidades ou excesso? – para 

socialização à turma. Os grupos tiveram liberdade para usar qualquer texto ou vídeo 

já socializado, bem como para procurar outras fontes na internet e/ou livros.  

É importante dizer que apesar dessa atividade estar subordinada a um tema, 

valorizando aspectos epistemológicos da ciência, o conteúdo conceitual foi 

necessário e fundamental para a realização das ações. Por isso, o artigo citado 

anteriormente, bem como textos67 e vídeos68, postados no grupo de whatzap, na 

                                                           
66 Disponível em: <http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol8/Num2/v08n02a11.pdf>. Acesso em: 11/09/2018. 
67 Disponível em: <http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-
aplicacoes.pdf>. Acesso em: 12/09/2018. 
68 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ANLX2NPzPko>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=T42o4rW4Hf4>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=UJI01YRI8xQ>; 
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semana que antecedeu o encontro, contribuíram sobremaneira para a construção 

das matérias pelos graduandos. Esses construtos foram brevemente socializados no 

final do encontro. 

 

Quadro 14 – Sexto encontro com os graduandos de Licenciatura 
OBJETIVO: Buscar amparo na teoria (conteúdos conceituais, procedimentais e 
epistemológicos) vislumbrando retornar à realidade para modifica-la. 

Local: 
UTFPR 

AÇÕES:  
 Grupo condutor socializa artigo “visões de ciência em músicas de Raul 

Seixas”, oportunizando discussões. 
 Grupo condutor 2 socializa artigo “Iniciação Científica promovendo ACT”, 

oportunizando discussões. 
 Grupo de instigadores faz intervenções e contribuições.  
 Momento Freire: Excertos que possam contribuir para a discussão e reflexão 

sobre a temática trabalhada nos artigos.  
 Dividir turma em dois grupos para a construção do jogo tríptico (música 

controversa, jornal ideológico e júri simulado), buscando atender a 
controvérsia do tema gerador. 

 Iniciar as discussões para a criação da música controversa e do jornal 
ideológico. 

 O grupo de whatsapp será dividido para que os graduandos possam discutir 
a construção dos objetos de aprendizagem (compartilhando vídeos, artigos 
de revistas e jornais, entre outros), priorizando as crenças, valores e 
ideologias de cada grupo (valorização da controversa da temática). 

 Entregar artigo “Temas controversos” ao grupo condutor para socialização 
no próximo encontro. 

Dia: 28/09 

Participantes: Professor, Pesquisador e Graduandos.  
Fonte: autor 

 

É necessário dizer que a reflexão sobre a prática proporcionou, também, o 

replanejamento das ações concernentes ao sexto encontro, pois as atividades 

relativas aos grupos condutores, observadas no quadro 14, foram modificadas. 

Como alternativa, os alunos precisaram socializar visões de ciência, elaboradas em 

mapas conceituais, no contexto da sala de aula, no início desse encontro. Esses 

mapas foram construídos na semana que antecedeu ao encontro. Para isso, o 

pesquisador socializou, no grupo de whatsapp, resumos de sete visões de ciência69 

fundamentados na literatura (CHALMERS, 1993; GOLDSCHMIDT et al., 2016; LEE, 

                                                                                                                                                                                     
<https://www.youtube.com/watch?v=soB_zeZhVc0>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=MfshO3PvlYs>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=kE98MRFXCa0>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=CZKAOvBtoGM>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=sY98leHQpqw>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=0fSCUWpMAR8>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=jRVJQCRYvik>. Acesso em: 12/09/2018. 
69 O Indutivismo ingênuo, O Raciocínio lógico dedutivo, O Falseacionismo de Popper; Os Programas 
científicos de Lakatos; As Revoluções científicas de Kuhn; O anarquismo científico de Feyerabend; A 
Sociologia do conhecimento científico de Latour (CHALMERS, 1993; GOLDSCHMIDT et al., 2016; 
LEE, 2003). 
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2003). Contudo, a apresentação dos mapas revelou que os graduandos buscaram 

outras fontes contributivas70, que auxiliaram no entendimento das concepções de 

ciência, para a construção dos mesmos. 

Após a socialização desses mapas, nesse encontro, os graduandos foram 

desafiados a estabelecer articulações entre uma música do Raul Seixas, “Maluco 

Beleza”, e as concepções de ciência apresentadas, por eles, em mapas. Essa 

atividade representou metaforicamente o estopim para a construção da música 

controversa. Assim, após essa ação, a classe foi dividida e os dois grupos 

começaram a construção da música controversa.  

É importante lembrar que a música controversa estava subordinada à 

temática: “como eu seria na ausência de energia/tecnologia?71”. Diante disso, o 

grupo favorável ao desenvolvimento tecnológico, que defendia uma posição mais 

capitalista, passou a ter o acompanhamento do professor da disciplina, enquanto o 

grupo contrário, que entendia a tecnologia como objeto do lucro e que defendia uma 

posição mais progressista, ficou acompanhado do pesquisador. 

Esse encontro finalizou com a criação de grupos diferentes no whatsapp. O 

grupo favorável à tecnologia com os graduandos e o professor da disciplina, além do 

grupo contrário com os alunos e o pesquisador.  

 

Quadro 15 – Sétimo encontro com os graduandos de Licenciatura 
OBJETIVO: Retornar à realidade (construindo o jogo tríptico): utilizar o 
conhecimento teórico (conteúdos conceituais, procedimentais e 
epistemológicos), anteriormente discutido.  

Local: 
UTFPR 

AÇÕES: 
 Grupo condutor socializa artigo “Tema controverso”, oportunizando 

discussões. 
 Grupo de instigadores faz intervenções e contribuições.  
 Momento Freire: Discutir e validar a temática geradora e subtemas para a 

construção do jogo tríptico.  
 Construir música controversa e jornal ideológico de acordo com temática 

geradora. 
 Explorar grupos de whatsapp durante a semana (compartilhando vídeos, 

artigos de revistas e jornais, entre outros). 

Dia: 05/10 

Participantes: Professor, Pesquisador, Graduandos e 2 estudantes de 
jornalismo da UEPG.  

 

Fonte: autor 
 

É importante observar, no objetivo inicialmente planejado no quadro 15, que o 

“retorno à realidade”, proporcionando a construção do jogo tríptico, após o amparo 
                                                           
70 Apareceram informações que não foram socializadas pelo pesquisador no grupo de whatsapp. 
71 Esse subtema foi escolhido pelos graduandos cuja seleção ocorreu na semana anterior, realizada 
no grupo de whatsapp. 
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da teoria, aconteceria somente nesse encontro. Contudo, foi possível verificar que o 

primeiro objeto de aprendizagem do jogo tríptico, a música controversa, começou a 

ser construído no encontro anterior, antecipando72, assim, esse “regresso à 

realidade”. Além disso, também não ocorreu o contato com os estudantes de 

jornalismo, como estava previsto no planejamento, por solicitação dos graduandos 

que relataram não haver necessidade desse contato. 

Diante disso, o sétimo encontro iniciou com a socialização da música 

controversa, mas apenas aos integrantes de cada grupo. O grupo favorável à 

tecnologia não pôde ouvir a música do grupo contrário e vice-versa. As versões da 

música controversa foram construídas pelos graduandos na semana antecedente ao 

sétimo encontro para serem apresentadas aos pares no grupo. 

Após isso, os alunos participaram do “momento Freire”, oportunizado numa 

fala73 do teórico, fundamental para a importância da comunicação e contataram 

algumas recomendações, presentes no Apêndice III, para a criação do jornal 

ideológico, possibilitando a reflexão e discussão sobre aspectos como: a construção 

das matérias pelos integrantes do grupo, a formatação desses textos, além da 

composição da comissão74 de diagramação do jornal.  

Diante disso, os grupos foram separados em salas diferentes e iniciaram a 

construção das matérias para compor as versões do jornal ideológico. Como o 

subtema do jornal era: tecnologia nuclear no Brasil: necessidades ou excesso?, o 

grupo favorável à tecnologia continuou seu trabalho com o professor da disciplina, 

enquanto o grupo contrário, permaneceu com o pesquisador. 

  

                                                           
72 A antecipação ocorreu por solicitação dos próprios graduandos que já se mostravam preparados 
para a construção do objeto de aprendizagem.  
73 “Toda comunicação é comunicação de algo, feita de certa maneira em favor ou na defesa, sutil ou 
explícita, de algum ideal contra algo e contra alguém, nem sempre claramente referido” (FREIRE, 
1996, p. 139).  
74 Comissão responsável por determinar a disposição e formatação dos textos, figuras, quadros, entre 
outros, bem como a medida das colunas, os espaços a serem ocupados pelos elementos, preparando 
o jornal, inclusive, para a impressão, se necessário. 
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Quadro 16 – Oitavo encontro com os graduandos de Licenciatura 
OBJETIVO: Retornar à realidade (construindo o jogo tríptico): utilizar o 
conhecimento teórico (conteúdos conceituais, procedimentais e 
epistemológicos), anteriormente discutido.  

Local: 
UTFPR 

AÇÕES:  
 Socialização da música controversa e do jornal ideológico (versão de cada 

grupo) oportunizando discussões. 
 Grupo de instigadores faz intervenções e contribuições.  
 Momento Freire: Excertos que possam contribuir para a discussão e reflexão 

sobre a prática.  
 Entregar artigo “júri simulado” ao grupo condutor para socialização no 

próximo encontro. 
 Explorar grupos de whatsapp durante a semana (compartilhando vídeos, 

artigos de revistas e jornais, entre outros). 

Dia: 19/10 

Participantes: Professor, Pesquisador, Graduandos, 2 estudantes de 
jornalismo e 2 estudantes de direito da UEPG. 

 

Fonte: autor 
 

O oitavo encontro foi completamente modificado, pois tal planejamento 

precisou ceder espaços para que os graduandos construíssem as matérias do jornal 

ideológico. Assim, os grupos foram divididos para que finalizassem as matérias 

iniciadas no encontro anterior e, consequentemente, elaborassem cada versão do 

jornal ideológico.  

Os grupos de whatsapp foram fundamentais, na semana anterior a esse 

encontro, para a troca de ideias, socialização de textos, vídeos, entre outros 

materiais que contribuíram, sobremaneira, para a construção do jornal ideológico. 

É importante ressaltar que assim como acontecera com os estudantes de 

jornalismo em relação ao jornal ideológico, os graduandos de licenciatura 

resolveram, nesse encontro, que não seria necessário, também, a presença de 

alunos de direito na colaboração à realização do último objeto de aprendizagem, o 

júri simulado. 

 

Quadro 17 – Nono encontro com os graduandos de Licenciatura 
OBJETIVO: Retornar à realidade (construindo o jogo tríptico): utilizar o 
conhecimento teórico (conteúdos conceituais, procedimentais e 
epistemológicos), anteriormente discutido.  

Local: 
UTFPR 

AÇÕES:  
 Grupo condutor socializa artigo “júri simulado”, oportunizando discussões. 
 Grupo de instigadores faz intervenções e contribuições. 
 Momento Freire: Excertos que possam contribuir para a discussão e reflexão 

sobre a prática.  
 Construir júri-simulado de acordo com temática geradora. 
 Explorar grupos de whatsapp durante a semana (compartilhando vídeos, 

artigos de revistas e jornais, entre outros). 

Dia: 26/10 

Participantes: Professor, Pesquisador, Graduandos, 2 estudantes de 
jornalismo e 2 estudantes de direito da UEPG. 

 

Fonte: autor 
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O planejamento apresentado no quadro 17 também foi modificado, pois nessa 

ocasião não aconteceu ação do grupo condutor para a socialização do artigo75 

intitulado “júri simulado: um uso da história e filosofia da ciência no ensino de óptica”. 

Tal opção perpassou pela necessidade de se fazer com que todos os alunos lessem 

o texto e não somente o grupo condutor, visto que os graduandos teriam que se 

preparar para a execução do júri simulado. O mencionado artigo foi entregue no 

início da semana anterior ao nono encontro. 

Esse encontro inicia, então, com a socialização de uma proposta de roteiro de 

atividades para a sessão do tribunal do júri simulado (Apêndice IV-A). Tal proposição 

envolveu desde o tempo de fala de cada participante do júri até a composição e 

organização76 da sala-plenário, isto é, o local de execução das atividades. Os 

graduandos concordaram com a proposta, mas não aceitaram que o júri fosse 

conduzido por um dos licenciandos, pois o colega poderia interferir no resultado dos 

jurados. Assim, o professor da turma sugeriu que a juíza fosse uma doutoranda do 

PPGECT77 e se propôs a convidá-la para participar da atividade. Os graduandos 

consentiram a proposta.  

Diante disso, os graduandos receberam o texto das obrigações dos jurados 

(Apêndice IV-B) e, após leitura, aprovaram tais preceitos.  

A ocasião foi oportuna para o “momento Freire”, porque possibilitou uma fala78 

do teórico importantíssima à reflexão sobre a responsabilidade de decidir no 

contexto de C&T. 

Após esse momento, os graduandos foram separados e os mesmos grupos 

formados para a música controversa e para o jornal ideológico começaram a 

planejar suas ações para a execução do júri simulado: escolheram os dois 

licenciandos-advogados e os dois conselheiros para auxiliá-los, bem como e os dois 

licenciandos-testemunhas. 

Somente depois dessa breve conversa sobre o júri simulado, os cadernos do 

jornal ideológico foram socializados79 em cada grupo para que os graduandos 

                                                           
75 Disponível em: < http://www1.fisica.org.br/fne/phocadownload/Vol10-Num1/a031.pdf>.  Acesso em: 
26/09/2018. 
76 Tal organização se concentrou na sala-plenário observada no filme “O vento será tua herança” 
(Stanley Kramer, 1960, EUA). 
77 Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia da UTFPR. 
78 “Uma pedagogia da autonomia tem que estar centrada em experiências estimuladoras de decisão e 
de responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas de liberdade” (FREIRE, 1996, p. 107). 
79 A comissão de diagramação de cada caderno construiu a sua versão do jornal ideológico, após 
receber durante a semana as matérias escritas pelos graduandos, em cada grupo. 
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observassem, não somente as suas matérias, mas também os textos elaborados 

pelos colegas de equipe. Essa leitura flutuante ocorrida nesse encontro foi 

importante para que os licenciandos começassem a pensar sobre os assuntos que 

precisariam aparecer nas discussões do júri simulado. Diante disso, o subtema que 

passou a conduzir as ações dos graduandos foi: A implantação de uma usina 

nuclear na minha cidade: progresso ou retrocesso? 

Esse encontro encerrou com a recomendação de que cada grupo de 

licenciando lesse a versão do seu jornal e utilizasse, assim, tal ensejo para construir 

o material a ser utilizado no júri simulado.  

No final desse encontro, dois filmes sobre tribunal do júri foram oportunizados 

aos graduandos, para assistirem no decorrer da semana: 12 homens e uma 

sentença de 1957 dirigido por Sidney Lumet e o vento será tua herança de 1960 

com direção de Stanley Kramer. 

 

Quadro 18 – Décimo encontro com os graduandos de Licenciatura 
OBJETIVO: Retornar à realidade (construindo o jogo tríptico): utilizar o 
conhecimento teórico (conteúdos conceituais, procedimentais e 
epistemológicos), anteriormente discutido.  

Local: 
UTFPR 

AÇÕES:  
 Execução do júri simulado para alunos do ensino básico. 
 Momento Freire: Excertos que possam contribuir para a discussão e reflexão 

sobre a prática. 
 Reflexão sobre a prática 

Dia: 09/11 

Participantes: Professor, Pesquisador, Graduandos, 2 estudantes de 
jornalismo e 2 estudantes de direito da UEPG, além de uma turma de alunos da 
rede básica de ensino. 

 

Fonte: autor 
 

O décimo encontro iniciou com o “momento Freire”, oportunizando refletir 

sobre uma fala80 do teórico. Os graduandos foram desafiados para que articulassem 

essa fala às atividades que construíram referentes ao jogo tríptico. Após esse 

momento de reflexão e discussão, a turma foi dividida para que cada grupo 

discutisse estratégias e conteúdos necessários ao júri simulado. 

Assim, a execução do júri simulado, que aconteceria nesse momento, foi 

adiada para o último encontro, pois tal atividade precisava ser socializada com 

outros professores da UTFPR na semana de conclusão da disciplina APCC-5. 

Então, os graduandos usaram o décimo encontro para socializar estratégias e 

materiais – slides, vídeos, textos e músicas – aos integrantes dos seus grupos. O 
                                                           
80 “Pensar certo [...] implica o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando” (FREIRE, 
1996, p. 29). 
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grupo contrário à implantação da usina nuclear socializou seus construtos ao 

pesquisador, enquanto o grupo favorável à instalação da matriz nuclear apresentou 

seu plano de ação para o professor da disciplina.  

Após algumas sugestões de alterações, tecidas em cada grupo, nos materiais 

apresentados e nas estratégias traçadas para o júri simulado, esse encontro 

terminou com o acordo de que os graduandos iriam fazer os últimos ajustes no 

decorrer da semana através de encontros e por intermédio dos grupos de whatsapp.  

 

Quadro 19 – Décimo primeiro encontro com os graduandos de Licenciatura 
OBJETIVO: Socializar as atividades realizadas.  Local: 

UTFPR 
AÇÕES:  
 Apresentação do jogo tríptico ao grupo de professores do Curso de 

Licenciatura em Ensino de Ciências da UTFPR. 
 Momento Freire: Excertos que possam contribuir para a discussão e reflexão 

sobre a prática. 

Dia: 21/11 

Participantes: Professor, Pesquisador, Graduandos e professores do Curso de 
Licenciatura em Ensino de Ciências. 

 

Fonte: autor 
 

No undécimo encontro, aconteceu a socialização do jogo tríptico apresentado 

a professores da UTFPR, bem como aos graduandos de licenciatura da citada 

universidade. A música controversa e o jornal ideológico foram socializados no 

contexto do júri simulado.  

A atividade do júri simulado precisou ser conduzida por uma professora da 

UTFPR, pois a doutoranda que representaria a juíza não pôde comparecer.  

O conselho de sentença do júri simulado foi formado por sete jurados, sendo 

dois professores da UTFPR, quatro doutorandos do PPGECT81 e uma mestranda do 

PPGEP82. Não houve sorteio para tal formação, como deveria acontecer, pois os 

demais convidados – professores e doutorandos – não compareceram ao evento. 

Após a formação do conselho de sentença pela professora-juíza, um oficial de 

justiça, representado por uma graduanda, orientou os jurados sobre seus direitos e 

deveres, de acordo com os pressupostos do Apêndice IV-B. Além disso, a 

professora-juíza e cada um dos jurados receberam as duas versões da primeira 

edição do jornal ideológico. 

Após isso, a professora-juíza conduziu a sequência de falas e 

questionamentos dos licenciandos-advogados e licenciandos-testemunhas, 
                                                           
81 Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia 
82 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
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atendendo as recomendações apresentadas no documento de etapas e regras do 

júri simulado (Apêndice IV-A). 

Diante disso, aconteceu um grande debate realizado pelos licenciandos 

divididos em dois grupos: um, defendendo a construção de uma usina nuclear em 

Ponta Grossa-PR e o outro, contra a implantação. Priorizou-se uma abordagem 

entremeada de aspectos históricos e filosóficos concernentes a ciência, mas 

amparada, quando necessário, por conteúdos conceituais.  

Cada grupo participou com dois licenciandos-advogados, dois conselheiros e 

dois licenciandos-testemunhas. Cada licenciando-testemunha defendeu e/ou refutou 

matérias veiculadas no jornal ideológico no momento do júri simulado. 

Alguns graduandos trabalharam na caracterização dos grupos, 

confeccionando cartazes e pequenas placas que surgiram no público na ocasião do 

júri. 

As atividades do júri simulado foram filmadas e duraram, aproximadamente, 

uma hora e trinta minutos. 

Após a realização do júri simulado, os graduandos de licenciatura, alunos da 

disciplina APCC-5, responderam a um questionário (ver Apêndice I-B) que buscou 

entender a evolução dos conhecimentos dos mesmos em relação à C&T e sobre o 

ensino de ciências. 

 

2.8 Dificuldades da Pesquisa 

 

Que ingenuidade pedir a quem tem poder para 
mudar o poder. 

(Giordano Bruno) 

 

O primeiro obstáculo para a realização desse estudo ocorreu com a definição 

do público a que seria dirigida essa pesquisa, pois ao participar de algumas defesas 

de mestrado e doutorado realizadas pelo PPGECT, foi possível perceber certa 

resistência para a execução de projetos com abordagens CTS nas escolas de nível 

básico em Ponta Grossa-PR. Diante disso, os alunos da rede básica de ensino 

foram substituídos, nessa pesquisa, por licenciandos em ensino de ciências que 

passaram a representar os principais atores na construção do jogo tríptico. 
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Diante dos graduandos, contudo, aflorou-se outro empecilho para a 

materialização dessa pesquisa, pois a forte resistência dos mesmos à leitura de 

textos representou uma dificuldade e um desafio a ser superado desde o período de 

formação até a ocasião de construção do jogo tríptico. Ressalta-se que a seleção de 

materiais de leitura nesse estudo de tese sempre teve como foco tornar o 

licenciando mais íntimo do seu mundo, pois “a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquela. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente” (FREIRE, 1989, 

p. 9). 

O imbricar entre linguagem e realidade, entre palavra e mundo é fundamental 

para a construção do jogo tríptico, visto que tal OA só tem sentido se encharcado na 

realidade.  

Assim, a necessidade da leitura da palavra imbricada à leitura do mundo 

proporcionou uma contínua reorganização das atividades desse estudo, buscando 

uma reflexão crítica sobre a ação, pois é na práxis que se consolida a 

conscientização (FREIRE, 1980). 
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3 JOGO TRÍPTICO – A SOCIAIZAÇÃO 

 

O conhecimento torna o homem inadequado para 
ser escravo. 

(Frederick Douglass) 

 

Nesta seção, são apresentados os principais resultados desse estudo de 

tese, referentes à construção do jogo tríptico. A figura 14 mostra o panorama 

temático que envolve tal OA construído e validado no consenso dos atores desse 

estudo. 

 

Figura 14 – panorama temático do jogo tríptico 

 
Fonte: autor 

 

Percebe-se que o tema ENERGIA conduz as etapas do jogo tríptico, sendo 

um interessante tema gerador no sentido de possibilitar uma abordagem que possa 

envolver diversas disciplinas e também por oportunizar uma compreensão ampla da 

realidade (GUERRA, et al., 1998). Além disso, trata-se de uma temática fértil para o 

aparecimento dos subtemas cujo caráter tecnocientífico possibilita refletir com 

criticidade sobre as relações homens-mundo e também homens-homens que se 

encontram implícitas nas primeiras (FREIRE, 1987). 

É essa abordagem temática com perspectiva controversa (semelhante ao 

jogo dos opostos no Jardim das Delícias) que ampara a música controversa, o jornal 

ideológico e o júri simulado no contexto dessa seção. 
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3.1 Revelando a música controversa 

 

Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse 
antes. Eu prefiro ser essa metamorfose 
ambulante. Do que ter aquela velha opinião 
formada sobre tudo... 

(Raul Seixas) 

 

A MC foi construída no contexto de clássicos da música nacional e 

internacional. Um grupo se inspirou em Milton Nascimento, utilizando a música 

Canção da América83 e o outro buscou suporte em Let It Be84, um dos sucessos da 

banda The Beatles. O quadro 20 apresenta as versões corporificando a MC. 

  

Quadro 20 – música controversa 

Tema: Energia e tecnologia: uma relação que nos desafia. 

Subtema: Como eu seria na ausência de energia/tecnologia? 

VERSÃO 1 VERSÃO 2 

Ciência é coisa pra se pensar 
Como ela tem qualidades 
Nem tudo é solução 
Basta lembrar do Japão 
Que na guerra eu perdi 
Quando Hiroshima acordou 
A rosa me fez refletir 
No que causou 
Um sofrimento ecoou 
E um pranto de dor irradiou 
E quem jogou 
Não se conteve e dobrou 
Nagasaki chorou com a dor 
Ciência é coisa pra se pensar 
No seu caminho imperfeito 
Na interferência, ganância, na ambição 
Se existe outra opção 
O que importa é servir a todos em comunhão 
Pois Ciência também é fé 
Não a entenda como quiser 
Tecnologia é um negócio pra degradar 
Tecnologia se estende para lucrar 
Pois Ciência também é fé 
Não a entenda como quiser 
Tecnologia é um negócio pra degradar 
Tecnologia se estende para lucrar 
 

Muito se critica 
As usinas nucleares 
Mas não sabem 
O que ainda vem 
A queima de combustíveis fósseis gerados pela 
termoelétrica 
Além do custo alto de energia 
E tudo bem... 
Tudo bem, tudo bem, tudo bem 
Desde que ninguém veja 
Tudo bem... 
Desmatamento e alteração do clima e ocupação 
de grande área 
Mudança na reprodução dos peixes 
E ainda tem 
Mudança da cultura local 
Acabar com várias espécies 
E se houver rompimento de barragens 
E tudo bem... 
Tudo bem, tudo bem, tudo bem 
Desde que ninguém veja 
Tudo bem... 
A modificação da paisagem natural 
Produzir poluição sonora 
E migração dos pássaros 
Pra você a eólica 
Tudo bem? 
 

LETRA: Construção coletiva do grupo LETRA: Construção coletiva do grupo 

                                                           
83 NASCIMENTO, M. Canção da América. Califórnia: A&M Records. 1979. 
84 MCCARTNEY, P. Let It Be. Londres: Apple Records. 1970. 
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AMPARO: Canção da América AMPARO: Let It Be 

APRESENTAÇÃO: construto audiovisual APRESENTAÇÃO: ao vivo (piano e voz) 

CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS E ATITUDINAIS OBSERVADOS NA CONSTRUÇÃO DA MC 

Para a construção da MC, os licenciandos formularam hipótese de que utilizar um modelo 

de música seria mais fácil para adaptar e construir a MC. Testaram a hipótese adaptando suas 

letras às músicas de Raul Seixas. Analisaram a hipótese e mudaram-na até chegarem às músicas 

de Milton Nascimento e da Banda The Beatles como os melhores modelos. Prevaleceu um trabalho 

em equipe. 

Percebeu-se criatividade na construção da MC, pois a letra desenvolvida por cada grupo se 

encaixou com precisão na harmonia que serviu como base em cada versão. Observou-se a 

cooperação não somente na construção da MC, mas inclusive na apresentação com voz e piano 

realizados por diferentes atores, numa das versões. 

Fonte: autor 

 

O quadro 20 mostra que a MC, desenvolvida pelos grupos, apresentou uma 

versão audiovisual com imagens e legendas, cuja letra buscou apontar uma posição 

contrária à tecnologia, sobretudo, ao construto nuclear. Aproveitou-se o ensejo para 

lembrar os acontecimentos de Hiroshima e Nagasaki e, principalmente, para refletir 

sobre o aspecto dramático que a relação C&T pode proporcionar. A produção 

audiovisual contou com a voz de uma graduanda, desvelando sua competência 

musical. Porém, a transformação em vídeo foi realizada por outra aluna amparada 

pelo grupo na escolha das imagens. 

Por outro lado, fica evidente que a segunda versão da MC buscou uma 

posição favorável à tecnologia, em especial, a nuclear. Contudo, o grupo buscou 

estabelecer tal posição tecendo críticas a outras fontes de energia como a eólica, a 

hidrelétrica e as termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis. Diferentemente da 

primeira versão, essa paródia proporcionou, ao vivo, a contemplação da inteligência 

musical das alunas, uma no piano e outra no microfone.  

É preciso dizer que as duas versões da MC oportunizaram um trabalho 

coletivo e colaborativo entre os envolvidos e a letra de cada paródia apresenta 

possibilidades de se vislumbrar habilidades relacionadas às capacidades linguísticas 

trabalhadas nessa construção, pois os graduandos leram, escreveram e, além disso, 

proporcionaram, por meio de suas vozes, a contemplação das mensagens 

construídas nos textos musicais. 
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Além disso, a construção da MC possibilitou contatar atributos de habilidades 

e atitudes científico-investigativas que constituem os conteúdos procedimentais e 

atitudinais, isto é, elementos importantes do conhecimento científico.  

 

3.2 Mostrando o jornal ideológico 

 

Em nenhuma democracia séria do mundo, jornais 
conservadores, de baixa qualidade técnica e até 
sensacionalistas, e uma única rede de televisão 
têm a importância que têm no Brasil. Eles se 
transformaram num partido politico – o PIG, 
Partido da Imprensa Golpista. 

(Paulo Henrique Amorim) 

 

Como o JI é formado por duas versões que se completam, mas entremostram 

o antagonismo de ideias subjacentes a cada grupo, a primeira edição teve uma 

versão denominada de “Diário Progressista” e a outra de “Correio Atômico”. Além 

disso, a temática – Tecnologia nuclear no Brasil: necessidades ou excesso? – 

conduziu tal edição.  O quadro 21 apresenta um esboço do aspecto ideológico que 

subjaz cada versão do JI.  

 

Quadro 21 – Jornal ideológico 

Tema: Energia e tecnologia: uma relação que nos desafia. 

Subtema: Tecnologia nuclear no Brasil: necessidades ou excesso? 

VERSÃO 1 VERSÃO 2 

 
 

MATÉRIAS: Construção coletiva do grupo MATÉRIAS: Construção coletiva do grupo 

AMPARO: jornal Foca Livre da UEPG85 AMPARO: jornal Foca Livre da UEPG 

CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS E ATITUDINAIS OBSERVADOS NA CONSTRUÇÃO DA JI 

Os licenciandos identificaram um problema (O que pensam professores da UTFPR de 

Ponta Grossa sobre a proliferação de usinas nucleares?) e, assim, planejaram e realizaram uma 

investigação; propuseram perguntas; dados foram coletados, organizados e analisados num 

                                                           
85 Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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trabalho em equipe; a comunicação dos resultados dessa investigação ocorreu na reportagem do 

DP – especialistas falam sobre os riscos da utilização de usinas nucleares para a geração de energia 

elétrica – no JI. 

A necessidade de construção das matérias do JI funcionou como um estímulo à curiosidade 

dos licenciandos, pois numa investida de busca pela verdade, os graduandos realizaram leituras e 

assistiram documentários que contribuíram para a construção das reportagens, atendendo à 

objetividade de cada versão do JI. 

Fonte: autor 

 

É possível observar, no quadro 21, que mesmo diante da controvérsia que 

caracteriza o JI, a matéria de capa de cada versão apresenta um acidente nuclear 

para leitura. Uma coincidência, pois cada grupo construiu sua versão sem o 

conhecimento do trabalho desenvolvido pelo outro. 

É importante perceber também que o JI é desenvolvido amparado pelo “Foca 

Livre”, um jornal86 laboratório, que se tornou disciplina, que é produzido pelos 

estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. 

Assim, além de ser construído num sistema de colaboração e cooperação entre os 

graduandos de licenciatura, o JI foi produzido alicerçado também por um layout 

gráfico similar ao utilizado pelos graduandos de jornalismo da UEPG, pois a 

formatação, tamanho das páginas e letras foram inspiradas no “Foca Livre”. 

A construção do JI possibilitou, também, trabalhar habilidades e atitudes 

científico-investigativas que representam atributos importantes das dimensões 

procedimentais e atitudinais necessárias ao ensino de ciências.  

Diante disso, faz-se necessário apresentar cada página do JI, revelando-se a 

ideologia que caracterizou cada grupo e que distingue o “Diário Progressista” do 

“Correio Atômico”.  

  

                                                           
86 Disponível em: <https://jornalismouepg.wordpress.com/produtos/foca-livre/>.  Acesso em 04 de 
Dez. 2018. 
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Figura 15 – Primeira página do Diário Progressista 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 
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Figura 16 – Segunda página do Diário Progressista 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 
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Figura 17 – Terceira página do Diário Progressista 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 
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Figura 18 – Quarta página do Diário Progressista 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 
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Figura 19 – Quinta página do Diário Progressista 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 
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Figura 20 – Sexta página do Diário Progressista 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 
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A primeira matéria do JI, concernente ao “Diário Progressista”, esboça o 

acidente na usina nuclear de Sellafield ocorrido no ano de 1957 na Inglaterra. É 

importante perceber que a matéria é atribuída a Marie Curie como forma de 

homenagem a cientista polonesa, primeira mulher a conquistar um Prêmio Nobel, 

com pesquisas precursoras sobre radioatividade. 

Na segunda página, o “Diário Progressista” apresenta uma matéria sobre os 

problemas causados pelo lixo nuclear e outra que aborda as consequências de 

longo prazo da radioatividade. As mesmas foram atribuídas, respectivamente, a 

Pierre Curie e Ernest Rutherford, valorizando, novamente, o nome de personagens 

da história da ciência que contribuíram para o desenvolvimento da Física Nuclear. 

A terceira página do “Diário Progressista” destaca a energia eólica como 

opção em detrimento da energia nuclear, atribuindo o texto a James Chadwick. Em 

seguida, apresenta uma matéria que coloca a energia solar como solução dos 

problemas para a geração de energia elétrica em Chernobyl, pois o local continua 

inabitável. A escrita é atribuída a Albert Einstein que tem seu nome ligado tanto a 

Física Nuclear quanto ao efeito fotoelétrico. 

A primeira matéria da quarta página do “Diário Progressista” discute algumas 

contradições do lançamento das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, cujo 

texto é dedicado a Julius Oppenheimer. Em seguida, apresenta-se uma entrevista 

concedida por professores da UTFPR falando da geração de energia nuclear no 

Brasil. A escrita é atribuída a Enrico Fermi.  

A quinta página apresenta os dois maiores acidentes envolvendo usinas 

nucleares. Inicialmente, é mencionado o acidente de Chernobyl ocorrido em 1986 na 

Ucrânia e esse texto é dedicado a Henri Becquerel. Em seguida, destaca-se o 

acontecimento de Fukushima, no Japão, em março de 2011. O texto é atribuído 

como homenagem ao brasileiro Cesar Lattes. 

Dois acontecimentos envolvendo o Brasil finalizam o “Diário Progressista”. 

Assim, a sexta página apresenta uma matéria sobre o acidente de 1987, em 

Goiânia, envolvendo o Césio-137 e a escrita é dedicada a José Leite Lopes. Em 

seguida, fala-se da prisão do pai do programa nuclear brasileiro e dos supostos 

interesses americanos nessa prisão. Esse texto é dedicado a Niels Bohr. 
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Figura 21 – Primeira página do Correio Atômico 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 
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Figura 22 – Segunda página do Correio Atômico 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 
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Figura 23 – Terceira página do Correio Atômico 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 
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Figura 24 – Quarta página do Correio Atômico 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 

O “Correio Atômico” traz como matéria de capa uma comparação entre o 

acidente de Chernobyl na Ucrânia e a tragédia de Mariana no Brasil. O texto destaca 

o desenvolvimento de plantas que se adaptam à radioatividade de Chernobyl e, 

ironicamente, menciona a flora que não se desenvolve devido à presença do 

material sedimentado em Mariana-MG. 

Na segunda página o “Correio Atômico” apresenta um texto que discorre 

sobre a energia nuclear como possível solução ao aquecimento global e critica a 

ênfase dada aos aspectos negativos na produção de energia por fontes nucleares. A 

matéria destaca problemas relativos às demais fontes geradoras de energia, 
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entremostrando que poderiam ganhar a mesma repercussão conferida aos percalços 

das matrizes nucleares. 

A terceira página apresenta uma escrita que destaca a usina nuclear como 

possibilidade segura de produção de energia. O texto aponta diversos aspectos 

positivos referentes à geração de energia proveniente do núcleo dos átomos e 

ressalta sobre a necessidade da sociedade compreender profundamente os fatos e 

mitos relativos à produção de energia, vislumbrando, com isso, um posicionamento 

mais aceitável sobre a energia nuclear. 

Finalmente, a quarta página apresenta a música controversa, corroborando o 

posicionamento das matérias do “Correio Atômico”, pois deixa entrever que a critica 

as usinas nucleares é realizada, quase sempre, na mesma proporção do 

menosprezo aos problemas concernentes às demais fontes. 

Assim, observando as versões relativas ao jornal ideológico é possível 

perceber, explicitamente, divergências de opiniões e valores sobre a temática 

geradora, pois enquanto o “Correio Atômico” defende a geração dessa forma de 

energia, ressaltando seus aspectos positivos, o “Diário Progressista” apresenta seus 

estorvos e consequências, relatando fatos que marcaram a contemporaneidade. 

 

3.3 Apresentando o júri simulado 

 

A lei de ouro do comportamento é a tolerância 
mútua, já que nunca pensaremos todos de mesma 
maneira, já que nunca veremos senão uma parte 
da verdade e sob ângulos diversos. 

(Mahatma Gandhi) 

 

O quadro 22 apresenta a sequência de falas dos personagens do júri 

simulado. A transcrição das falas é realizada buscando oportunizar a integra das 

discussões. Toda a teatralização ocorreu no contexto da temática – A implantação 

de uma usina nuclear na minha cidade: progresso ou retrocesso?  

As representações dos licenciandos, seus argumentos e inferências, bem 

como a sequência de ações dos atores, presentes no citado quadro, obedecem ao 

planejamento apresentado no Apêndice IV.  
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Quadro 22 – Júri simulado 

Tema: Energia e tecnologia: uma relação que nos desafia. 

Subtema: A implantação de uma usina nuclear na minha cidade: progresso ou retrocesso? 

Contrários ao subtema Defensores do subtema 

Advogados de acusação Advogados de defesa 

1ª fala. Primeiro Advogado de acusação: Eu 

sou87 advogado de acusação contra a implantação 

da usina aqui na região de Ponta Grossa. 

Primeiramente, vamos analisar o porquê de ser 

contra algo que se diz tão promissor numa era em 

que a gente tem a necessidade de um 

desenvolvimento tecnológico e o consumo de 

energia em questão de custo-benefício sustentável. 

Analisando a história da legislação da energia 

nuclear em grande quantidade nós vemos que 

não há benefícios coerentes em relação a isso. 

Eu separei alguns casos ocorridos no mundo que 

acabaram sendo desastrosos tanto para a 

ciência quanto para a população [aponta para os 

slides e mostra: Fukushima; Chernobyl; 

Sellafield; Mariana,...]. O primeiro, Fukushima um 

terremoto acabou destruindo a estrutura da usina e 

o reator acabou explodindo e o material radioativo 

vazou para o mar contaminando cerca de 200 km da 

parte marinha. E segundo, Chernobyl, o pior 

acidente radioativo da história do mundo. Foram 6 

milhões de pessoas expostas. O número varia e não 

tem como afirmar ao certo quais pessoas morreram 

decorrente da radiação. A radiação foi cerca de 100 

vezes a explosão das bombas de Hiroshima e 

Nagasaki, cerca de 400 toneladas de material 

radioativo foram depositados na atmosfera. Mais 

um, no Cazaquistão, esse não é uma usina e sim 

uma área de extração, então, além da questão do 

risco de terremoto na área a contaminação do rio 

que pode afetar diversas pessoas que moram na 

região. Polígono no Cazaquistão também não é uma 

usina, mas, sim uma área para o desenvolvimento 

2ª fala. Primeira Advogada de defesa: 

Primeiramente eu queria dar boa noite a 

todos, cumprimentar o júri, cumprimentar a 

juíza e gostaria de para começar a defesa da 

vinda da usina nuclear na cidade de Ponta 

Grossa, é necessário notar com propriedade 

todas as precauções que tiveram no desastre 

para que todos entendam a ambiguidade da 

Ciência e da Tecnologia na decisão. Bom, 

primeiramente eu gostaria de falar sobre 

Chernobyl que aconteceu em 1986 e tem 

vários eventos a serem considerados. Citarei 

apenas alguns deles. O primeiro é que o 

acidente aconteceu porque foram fazer um 

experimento no reator número 4, o qual já era 

para prevenir algum acidente, porém quem foi 

fazer esse experimento teve a imprudência 

de violar normas de segurança da indústria 

nuclear o que ocasionou uma baixa na 

capacidade do reator aumentando sua 

potência e ele superaqueceu, chegando a 

uma temperatura de 2000°C o que veio 

ocasionar a explosão. O segundo fato é que 

atualmente com a tecnologia que temos nos 

dias de hoje e com a facilidade de importação 

de tecnologia de ponta de outros países, 

diferentemente do que acontecia em três 

décadas anteriores, quando ocorreu esse 

acidente, já teríamos também esse acidente 

como uma precaução para que não 

acontecesse novamente e para isso, 

posteriormente, na hora de chamar as 

testemunhas, chamaremos o “cientista” que 

                                                           
87 Os trechos destacados nas falas dos personagens do JS vislumbram facilitar a localização dos 
diálogos escolhidos para tecer comentário no capítulo de análise e discussão dos resultados. 
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de bombas nucleares usados pelo URSS. No do 

lago Karachai na Rússia, uma usina nuclear foi 

implantada à beira do lago que funcionou por 

décadas, até que o reator explodiu e contaminou o 

lago com 100 toneladas de lixo radioativo. Esse lago 

foi isolado e o medo deles era que, por algum 

motivo, vazasse por questão subterrânea e 

aumentasse mais a contaminação. E Sellafield, 

localizado no reino unido, foi um dos piores casos 

que eu consegui analisar por causa do que eles 

esconderam do acidente que aconteceu. Todo 

material radioativo, que vazou, eles selaram lá, só 

que eles não sabem o que vai acontecer, porque 

eles selaram e em 2030 eles vão abrir, ele pode 

explodir voltar a liberar material radioativo e eles não 

sabem ao certo o que pode acontecer quando eles 

forem ter que mexer. [...] Vai levar um século para 

conseguir amenizar, cerca de 1000 anos para 

conseguir limpar a radioatividade no local. Ai uma 

frase dos engenheiros que trabalharam quando 

lacraram a usina e eles falaram que “quando a 

lixeira contendo lixo nuclear começou a encher”, que 

no caso são algumas piscinas que eles colocam o 

material radioativo para descarte “nós cruzamos os 

dedos e ficamos torcendo para que esse lixo 

desaparecesse”, como se fosse assim tão simples o 

lixo radioativo desaparecer, criticaram os cientistas 

delatando a falha no processo para desenvolver. O 

processo dessa usina foi durante a guerra fria, eles 

usavam tanto deposito de uranio e tinha um reator 

também que foi o que explodiu e tiveram que lacrar 

todo o complexo. Aqui localizado no Brasil em Angra 

dos Reis, a gente nunca teve um acidente, mas a 

gente tem a falha no processo de evacuação da 

área. O prefeito do RJ acabou decretando estado de 

emergência quando teve a greve dos caminheiros. 

Por causa da falta de gasolina, as pessoas não 

conseguiriam executar um plano de evacuação, 

acabando por, se houvesse acidente, não teriam 

como sair de lá. E agora outro problema que atinge 

está pesquisando sobre a implementação da 

indústria aqui na cidade. Outro acidente 

bastante atacado quando a gente cita a vinda 

de uma usina nuclear aqui para a cidade é a 

questão de Fukushima. Para começar, está 

localizada no Japão. No Japão tem o 

encontro de 3 grades placas tectônicas, onde 

seria previsível o acidente porque 

constantemente é atacado por terremotos, ou 

seja, o tsunami que aconteceu já era 

previsível. Coisa que não iria acontecer aqui 

no Brasil porque temos uma localização 

privilegiada no meio de uma placa tectônica. 

Então, a inviabilidade de uma instalação de 

uma usina nuclear de Fukushima não se 

aplica [...] não poderia acontecer aqui no 

Brasil devido ausência de terremotos que 

temos atualmente. E os argumentos, em sua 

maioria, eles atacam uma possibilidade de 

uma explosão, possibilidades de acidentes 

com desastres socioambientais, porém, 

alguém já fez uma reflexão lógica para 

pensar sobre: e se rompesse a barragem da 

usina de Itaipu? O que aconteceria? Porque 

não é só usina nuclear que poderia gerar 

problema. A UFRJ promoveu estudos sobre 

isso, direcionados pelo professor Luiz 

Pinguelli que também é diretor da 

coordenação de pós-graduação de pesquisa 

em Engenharia, que formulou uma suposição 

dessa barragem de Itaipu que primeiramente 

não atingiria só o Brasil, traria prejuízos para 

a Argentina e para o Paraguai. As primeiras 

cidades que seriam atingidas por uma imensa 

quantidade de água de cerca de 115m de 

profundidade seria Foz do Iguaçu e Ciudad 

del Este no Paraguai. Depois, temos que 

contar com a Ponte da Amizade que liga o 

Paraguai e o Brasil, que também seria 

submersa e as águas da explosão da 
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lá, é a questão do domínio do tráfico, porque existe 

a guerra entre facções e eles acabam bloqueando 

as estradas e os populares acabam não 

conseguindo passar. E se houver uma necessidade 

de evacuação, os populares não conseguem passar, 

e isso interfere no direito de ir e vir. Então, eles tão 

analisando um processo para tentar ver o que eles 

vão fazer. E analisando toda essa parte, como 

implantar algo tão perigoso na nossa região quando 

nós temos o exemplo de Mariana, que foi o pior 

acidente, pior desastre ambiental aqui no nosso 

país. Aconteceu em 5 de novembro de 2015 e até 

hoje não teve nenhuma ação para reverter ou 

melhorar. A questão ambiental não tem como 

mudar, mas a questão social dos ribeirinhos que 

dependiam do Rio Doce e hoje estão sem o recurso 

que tinham para sobreviver, toda vida, as pessoas 

que morreram lá. E falar um pouco sobre a beleza 

do nosso rio, que é a vida que a gente tem. Ele é 

cerca de 13% da área do Paraná e nós vamos 

colocar algo que vai destruir a vida ali? Como vai 

ficar a economia do nosso estado? 13% sendo que 

a radiação ela pode atingir 200 km do foco. Então eu 

peço para todos que analisem e vejam se isso é 

realmente promissor. Corta todo o nosso estado. 

Contaminando esse rio o estado inteiro vai ficar 

inviável, vai virar um deserto. Eu separei um pouco 

da extensão, da fauna e da flora que tem na beira do 

rio. A extensão dele é em torno de 25 mil km², 

ocupando 13 % do território paranaense, 114 

espécies de peixes, 475 espécies de aves, 57 

espécies de mamíferos, 48 espécies de repteis e 

600 espécies de árvores. Como vocês viram nas 

imagens, não sei se todos conseguiram analisar, 

mas a natureza também sofre, não só as pessoas.  

Em Chernobyl a gente vê que a natureza contém 

resiliência melhor que os seres humanos para 

conseguir reverter e passar por cima disso, mas 

se nós formos analisar um estado inteiro por causa 

de uma energia tecnicamente barata, que não e 

barragem ainda iriam atingir o Rio Iguaçu que 

desemboca no Rio Paraná e se encontra com 

as Cataratas. Dando prosseguimento para o 

ato de defesa, eu gostaria de chamar atenção 

para o fato dos dejetos radioativos que são 

muito atacados pela oposição, eles afirmam 

que questões de resíduos seriam um 

problema, porém na nossa usina utilizaríamos 

estudos já desenvolvidos sobretudo pela 

NASA, sobre a utilização de Tório, que teria 

uma energia para o funcionamento do reator 

suficiente e também ele tem algumas 

vantagens sobre o Urânio. Dentre essas 

vantagens, elas seriam um sistema seguro 

porque as reações não ocorreriam 

descontroladas como ocorreu em Chernobyl, 

teria um controle muito maior. Outro fato 

importante sobre a utilização do Tório é que 

não seria possível a utilização em armas 

nucleares que é uma grande preocupação 

que também foi pensado para a instalação da 

indústria, porque o Urânio no final da reação 

não gera uma quantidade muito pequena de 

Plutônio 239 que possivelmente seria usado 

para uma arma nuclear. O tempo de meia 

vida dos dejetos de Tório são extremamente 

menores relacionados ao tempo de meia vida 

do Urânio, portanto ele ia decair com muito 

mais facilidade. Além disso, as reservas de 

Tório são praticamente inesgotáveis em 

relação ao Urânio, então é uma energia que 

seria muito eficiente e que temos disponível e 

que poderia ser utilizada. E sobre os 

descartes dos dejetos eu vou passar a 

palavra para o meu colega [L-20], que vai 

explicar um pouquinho mais para vocês. 

3ª fala. Segundo Advogado de defesa: 

Bom, primeiramente boa noite a todos, em 

relação aos rejeitos, complementando um 

pouco a palavra da minha colega advogada 
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assim tão barata, temos outros meios, é só 

desenvolver a tecnologia para que isso ocorra, nós 

podemos tornar um estado sustentável. [Colocou o 

vídeo da MC-1]. 

5ª fala (réplica). Segunda Advog. de acusação: 

Boa noite, [...] eu sou advogada de acusação 

representando os principais pontos cruciais do por 

que a gente não quer a implantação de uma usina 

termonuclear aqui na região do Tibagi. 

Primeiramente eu vou mostrar os acidentes 

históricos que aconteceram que envolvem a 

radiação. Bom, desde 1952 até 2011, a gente 

colocou os principais eventos catastróficos que 

aconteceram no mundo. Sendo eles, por primeiro, lá 

no Canadá e último em Fukushima, que todo mundo 

sabe. Eu sou contra a implantação da usina nuclear 

porque a França, apesar de sua matriz energética, 

ela possui cerca de 70% da sua energia da usina 

nuclear, mas aconteceram acidentes, em julho de 

2008, ocasionando um acidente entre [...] e a cidade 

que seguiu por vários dias: 12, 19, 21, 23, 25 e 29, 

que foi a contaminação de um pó radioativo em cima 

de trabalhadores que estavam na usina. Bom, 10 

anos depois que a gente pode perceber que 

aconteceu de novo alguma coisa que teve que ser 

desligado os 4 reatores e foi ocasionado por conta 

da temperatura das águas, da temperatura local dos 

reatores. Tendo eles que ser desligados para não 

ocasionar qualquer insegurança que tivesse 

arriscando a vida das pessoas. Aqui eu coloquei os 

campos de girassóis próximos a uma usina na 

França, ou seja, a fauna e a flora estão todas perto 

da usina. Então lá, mesmo sua matriz sendo de 70% 

e a gente não sabendo dos acidentes que já 

aconteceram, eles aconteceram sim e eles precisam 

ser mostrados. Bom, eu sou contra a implantação de 

uma usina nuclear, porque no Brasil não dá para 

esquecer um acidente muito sério que aconteceu em 

Goiânia, que foi com o Césio 137. Na época, muitas 

pessoas foram negligenciadas por conta da empresa 

[L-26] em relação aos rejeitos antigos, existe 

uma lei 10308/2001, que nos assegura que 

os depósitos que são feitos desses 

descartes desses rejeitos radioativos, são 

mantidos pela CNEN, pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear. Então, para 

funcionar esses depósitos, pra aplicar esses 

rejeitos, eles fazem estudos, convocam 

Biólogos, Ecologistas e Engenheiros, fazem 

estudos nessas regiões de depósitos para ver 

se não tem problemas que possam interferir 

nesses depósitos, então não é bem assim né, 

feito em qualquer lugar esse depósito para 

esses rejeitos. São feitos estudos 

comprovados, igual tem numa cidade em 

Goiás, onde tem um depósito definitivo do 

Brasil, que lá é feito o depósito do Césio 137 

se eu não me engano. Então, a instalação da 

usina aqui em Ponta Grossa consta em lei um 

local ideal para a construção desse depósito 

para que pudéssemos fazer adequadamente 

o descarte desses resíduos, desses rejeitos 

radioativos. 

4ª fala. Primeira Advogada de defesa: Bom, 

portanto se a eficiência do Tório não fosse 

realmente suficiente para suprir a 

necessidade da energia local, poderíamos 

utilizar sim o Urânio, e fazer essa reserva 

como o [L-20] falou, para o descarte correto 

dos dejetos, sem gerar problema para a 

população. Além disso, citar a tecnologia 

como algo degradante, algo que vem para 

lucrar é muito hipocrisia da nossa parte, visto 

que estudamos numa Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, e por isso eu 

considero a vinda da usina nuclear para a 

região de Ponta Grossa como um progresso 

para a localidade, porque além de 

desenvolver um polo tecnológico diferencial 

para se basear estudos e muitas outras 
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que deixou cápsulas soltas em um terreno onde 

ficava a empresa. Duas pessoas encontraram essas 

cápsulas e levaram no ferro velho. Foram abertas 

essas cápsulas e as vítimas até hoje têm sequelas 

devido a esse tipo de contaminação. Apesar de isso 

ter acontecido, que foi uma tragédia, ainda existe o 

Centro de Assistência aos Radioacidentados, que 

até hoje tem pessoas que estão sequeladas e 

precisam ainda de uma assistência médica por 

conta disso. Esse é o impacto da imagem das 

pessoas que sofreram sequelas e que sofreram 

queimação radioativa [aponta para a projeção de 

slide]. Foram mais de 3500m3 de lixo radioativo, 

foram confirmadas 249 pessoas que morreram e 

112.000 que foram monitoradas para poder 

reestabelecer um número bom, um número que 

realmente não tem nem como a gente falar porque 

foram muitas pessoas. Essa é a Leide das Neves 

Ferreira, essa criança é uma criança alegre, bonita, 

é uma criança saudável; depois do acidente, eu 

preciso mostrar como ela ficou. Essa é a Leide das 

Neves Ferreira já sob os efeitos do Césio 137. Eu 

sou contra a implantação da usina nuclear por conta 

do lixo nuclear, ele pode mudar o meio ambiente em 

cima das diversas formas de vida por causa dos 

seus resíduos que só a partir da fissão nuclear, que 

é o subproduto do combustível nuclear. Esse 

descarte vai diretamente ser colocado na água e no 

ar alterando a nossa biodiversidade natural e o 

aumento de doenças.  A gente possui hoje, aqui na 

nossa região a Vila Velha que é um dos nossos 

maiores patrimônios culturais. Agora imagine se 

acontecesse algum acidente com a implantação da 

usina e que isso deixasse para sempre marcas na 

nossa região, na biodiversidade, na nossa 

sociedade. Hoje, a vida vale muito mais do que 

simplesmente a tecnologia. Por isso que a gente tem 

a Bioética na nossa sociedade hoje em dia. Bom, e 

falando de outubro e novembro, rosa e azul, por 

conta da campanha a respeito do câncer de mama e 

coisas a respeito, consequentemente 

aumentaria a geração de empregos, 

desenvolvendo a economia local, aliando, 

dessa forma, à Ciência, a Tecnologia e a 

Sociedade, porque Ponta Grossa não 

depende apenas da pesca para a economia, 

por isso que a gente traria um elemento a 

mais, acho que seria isso. Isso é tudo 

Meritíssimo. 

6ª fala (tréplica). Primeira Advogada de 

defesa: Acerca dos desastres ambientais 

ocasionados, sobretudo por Chernobyl, como 

já foi citado que a nossa indústria tomará as 

devidas precauções tanto [...] pelo lixo, pelos 

dejetos radioativos quanto pela tecnologia 

envolvida na usina nuclear, é necessário 

destacar a cidade que foi citada 

anteriormente de Pripyat, que foi a mais 

atingida pela radiação no caso de Chernobyl. 

Nesse contexto, a gente quer ressaltar as 

consequências ocasionadas, ainda há 

programas até os dias de hoje, programas de 

mitigação dos efeitos biológicos em parceria 

com a UNESCO que promovem ações para 

auxiliar a população. Dentre essas ações, o 

monitoramento radiológico, a diminuição da 

imposição do público à radiação, a 

remediação da agricultura local, o 

fornecimento da informação e a reabilitação 

psicossocial da população que ali vive. Além 

disso, como os danos que a usina causou 

não foram tão irreparáveis assim, 

principalmente para a fauna e para a flora, 

Kiev a capital da Ucrânia que também foi 

exposta pela radiação, já tem planejamentos 

de programas de agricultura em áreas que 

anteriormente eram interditadas. Portanto o 

solo é fértil, foi recuperado. Outro fato 

bastante relevante é que a vegetação 

aumentou exponencialmente em relação a 
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da próstata, a gente não pode deixar de falar sobre 

isso. Bom, quais seriam as consequências do lixo 

nuclear, desastres radioativos, e o subproduto do 

combustível que vai ficar anos em atividade mesmo 

sendo monitorado ou sendo feita ações para que 

isso possa diminuir. Eu sou contra a implantação da 

usina nuclear porque essas duas campanhas foram 

feitas esse ano, uma a respeito de outubro rosa, que 

foi uma campanha muito ativa do nosso outubro que 

mulheres que estão passando por cima dessas 

perspectivas de vida se elas infelizmente se 

encontraram e agora do novembro azul feita pela 

Princesa dos Campos. Esse é o grupo de mulheres 

que conseguiram passar em cima da doença e 

conseguiram vencer. Eu sou contra a implantação 

da usina porque eu já vi isso acontecer 30 anos 

atrás lá em Chernobyl. No reator 4, aconteceu o 

desligamento e infelizmente isso gerou uma 

explosão impossível de ser revertida a tempo. 

Mesmo desligado, a fissão nuclear vai continuar em 

ação lá. Portanto, isso ocasionou um acidente muito 

grave que por 10 dias ficou uma nuvem de 

combustível nuclear pela cidade que foi 400 vezes 

mais do que Hiroshima. O Governo Soviético com 

certeza foi culpado porque eles não avisaram as 

vítimas sobre esse ocorrido, deixando as vítimas por 

cerca de 30 horas impactadas com essa fumaça e 

recebendo toda essa radiação nuclear. Hoje a gente 

sabe que tem um sarcófago que foi construído de 

Chumbo lá para poder amenizar a situação, mas 

mesmo assim a gente sabe que ainda não pode 

morar, não pode chegar perto e ainda tem pessoas 

que moram lá por conta das histórias delas; a gente 

destrói histórias por conta da nossa tecnologia mal 

usada. Essas foram as consequências de 

Chernobyl, as vítimas. Esse é o sarcófago. A 

primeira imagem é a da destruição da usina e a 

segunda é a construção do sarcófago de chumbo. E 

por que a energia solar não seria uma boa 

alternativa? Depois do acidente acontecido, foi 

vegetação desmatada anteriormente com o 

acidente. Sobre a fauna, os cientistas 

estudam que possíveis efeitos da radiação 

mais individuais foram visualizados, mas em 

comunidades, por exemplo, de mamíferos, 

em populações de mamíferos, os efeitos não 

são graves, por exemplo, em longo prazo. 

Jim Smith que é o cientista que coordena o 

estudo, fala sobre [...] o exemplo notável do 

efeito da presença humana e o uso do 

entorno e que o desaparecimento do 

entorno da zona de Chernobyl fez com que 

os animais prosperassem. Inclusive, o Urso 

Pardo, que no século anterior ao acidente 

tinha desaparecido, voltou a povoar a região. 

O fato do solo fértil, a recuperação da 

fauna e da flora não é o que vai acontecer 

em Mariana, que é o desastre ambiental 

mais citado, porém têm inúmeras 

barragens ainda com defeitos que 

ninguém fala sobre isso. Mariana foi 

atingida, mais de 200 famílias perderam seus 

lares e tiveram suas consequências, perda de 

terras que anteriormente plantavam e não é 

feito um acompanhamento, porém com o 

efeito da radiação, tem todo esse 

acompanhamento. Além disso, para finalizar 

a réplica, gostaria de chamar a atenção de 

todos para o fato de que muito se ataca, 

muito se critica as usinas nucleares. Os 

argumentos são vários, baseados em 

acidentes que já ocorreram, que já estamos 

preparados e que não vai acontecer 

novamente, já temos as precauções, já temos 

as tecnologias e as outras fontes de energia 

ditas como limpas, muitas vezes trazem 

consequências que são ocultas, 

desconhecidas ou muitas vezes ditas como 

irrelevantes. E faz toda diferença num 

ecossistema local. Eu vou passar para vocês 
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construído uma usina solar lá em Pripyat, em 

Chernobyl, que vai fornecer 1MW para poder 

abastecer 2.000 residências lá na região. Por que 

isso já não seria viável na nossa região? Bom, essa 

é uma das alternativas que a gente encontra para 

poder focar em contraposição da energia nuclear, 

ela é limpa e ela não causa danos maiores à 

população. A energia solar é viável? Bom, a gente 

sabe que ¾ da Europa foi prejudicada por conta 

dessa explosão nuclear que foi a Ucrânia, Rússia e 

a Bielorrússia.  Pripyat agora aposta na energia 

solar, por conta do corte da Rússia no fornecimento 

de gás natural para eles. Então para poder se 

redimir com a população e com a Rússia, eles estão 

fazendo essa energia limpa, estão querendo se 

redimir com todos eles. Bom, eu sou contra a 

implantação da usina, porque têm opções melhores, 

na nossa região. A melhor opção é o vento por conta 

da nossa intensidade do vento; a gente sai na rua e 

sente isso no nosso corpo, sente isso no nosso dia a 

dia. A Copel [...] deu um parecer de que o 

investimento seria muito viável e que atenderia 40% 

do consumo da região hoje em dia, a capacidade 

equivalente a geradores de Itaipu. É [...] segura, é 

renovável, diminui os efeitos dos gases estufas e é 

benéfico para a agropecuária e para o turismo. 

Então eu sou contra porque eu ouvi 

especialistas, especialistas que dão aula na 

UTFPR e que moram em Ponta Grossa. Então, 

basicamente eles responderam nessas 3 

perguntas [...] o porquê não seria viável, como: 1-

quais os riscos da ampliação do número de matrizes 

para a geração de energia no Brasil? 2-quais 

consequências ambientais e sociais podem surgir 

com a implantação de uma usina termonuclear aqui 

no Rio Tibagi? 3- se você tivesse que enumerar as 

matrizes geradores de energia, a serem exploradas 

no Brasil, em que posição você colocaria a matriz 

nuclear? Bom, eles primeiro disseram para nós que 

não seria viável por conta de não saber onde seriam 

um quadro comparativo aqui falando sobre, 

por exemplo, a usina termoelétrica: queima 

de combustíveis fósseis, liberando poluição 

com alto custo de energia para fazer a 

geração dessa energia que não é tão 

eficiente. A hidroelétrica tem o desmatamento 

da área, para fazer a construção, a mudança 

do clima local, justamente pela retirada da 

vegetação, a mudança no fluxo de 

reprodução dos peixes que anteriormente 

subiam, poderiam subir o rio, apesar de ter os 

elevadores muitas espécies não se adaptam 

a isso. A extinção da espécie de vegetais e 

animais. A eólica que depende de fatores 

naturais facultativos, então não é todo lugar 

que poderia ter esse tipo de indústria; há uma 

poluição sonora e a alteração dos fluxos 

migratórios dos pássaros que gera uma 

grande consequência também. A energia 

solar não supre a demanda; é uma energia 

que não é tão eficiente; há uma poluição 

visual; a variável climática também vai alterar 

todo o ecossistema da fauna e da flora local, 

o desenvolvimento urbano também. A 

ocupação de grande área para colocar muitas 

placas para gerar uma energia tão eficiente 

que, com pouco combustível como a usina 

nuclear a gente conseguiria gerar, e a 

dificuldade de armazenamento. Portanto, 

para comprovar isso, eu gostaria de chamar a 

Senhorita [L-21] e a [L-7] para a 

apresentação da música controvérsia. 

Agradeço a todos. [Apresentação da MC-2]. 
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colocados esses dejetos nucleares, por conta da 

radiação [...] na água do nosso Rio Tibagi e se eles 

tivessem que enumerar seria a hidrelétrica, a eólica 

e a solar. Bom, aqui eu coloquei umas fotos do 

acidente de Fukushima e a bomba de Nagasaki e 

essa é uma flor mutante de Fukushima; esse 

girassol sofreu mutação por conta da radiação que 

foi muito alta na região. Aqui eu deixo a minha maior 

frase “A energia nuclear é cara, mas as vidas podem 

ser tomadas mais caras ainda por não possuir 

preço”. Obrigada, boa noite. 

 

Testemunhas de acusação Testemunhas de defesa 

7ª fala. Primeira testemunha de acusação: Boa 

noite, meu nome [L-4], eu sou a primeira 

testemunha. Eu vou falar um pouco sobre o lixo 

radioativo [...] produzidos pelas usinas nucleares. 

Minha colega já falou sobre as medidas que a gente 

deveria tomar a respeito desses lixos, porém não há 

nenhum estudo completo, apenas com relação ao 

lixo de baixa e média radioatividade, os de alta 

radioatividade continuam sendo de alto risco e não 

têm estudos para serem descartados 

adequadamente. Eles continuam liberando radiação 

por mais de 240 mil anos, então é bastante tempo. 

Com relação a se falar muito do que as 

hidroelétricas prejudicam, [...] as nucleares, a gente 

precisa lembrar que não são as únicas vias. O Brasil 

é um país muito rico, com relação a fontes de 

energias renováveis, então se se buscasse mais 

explorar essas fontes de energia, ao invés de 

somente agredir e debater o que há de errado nas 

outras a gente conseguiria crescer muito mais e 

desenvolver muito mais. Outra questão é que o lixo 

radioativo não atinge só ser humano, ele atinge todo 

um ecossistema e biodiversidade. É muito egoísmo 

da nossa parte como ser humano pensar somente 

em nós e reduzir tudo isso a lucros e custos. A 

natureza não pode ser reduzida a números, o ser 

humano não pode ser reduzido a números nem 

9ª fala. Primeira testemunha de defesa 

(“cientista”): Boa noite, [...]! Bom, falou-se 

muito sobre energia nuclear hoje, usinas, e 

eu acho que antes de qualquer coisa tem que 

pensar o seguinte: temos espécies que foram 

extintas do nosso país, mesmo sem serem 

contaminadas, várias espécies, seja na nossa 

região aqui no Paraná, Nordeste, Amazônia, 

desmatamento, e sem nenhum acidente. Isso 

comprova o seguinte: que independente dela 

ser contaminada ou não, tem-se a 

consciência de ser extinta. Outro ponto bem 

interessante, a gente tem que analisar 

também o seguinte, que a tecnologia que nós 

temos, hoje, o nosso tempo, a evolução 

das coisas nos leva, a cada vez mais, 

consumir energia elétrica. Temos carros 

elétricos, casas automatizadas, sistemas, 

indústrias; [...] e tem que ter energia! De 

onde? Tem que vir de algum lugar. A 

proposta da energia nuclear aqui em Ponta 

Grossa parece ser meio amarga, [...] meio 

difícil de entender, mas veja, a gente tem 

algumas coisas que seriam favoráveis a esse 

projeto. Primeiro não tem terremoto aqui, a 

gente não tem nenhuma incidência de 

tsunami, não tem possibilidade desses 
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ao dinheiro. O dinheiro não vai pagar uma vida aqui 

perdida e muito menos uma biodiversidade inteira. 

Quando ocorre um acidente e também o lixo 

produzido que também pode acarretar acidentes, 

são irreversíveis as consequências. Outra questão é 

que a energia nuclear é sim uma fonte esgotável, 

finita. Outra questão é que o Tório ainda não é 

utilizado como fonte de combustível, ele não poderia 

ser introduzido no Brasil assim. Uma usina nuclear 

no Brasil não poderia iniciar com Tório, teria que 

iniciar com o Plutônio e Urânio. Mas, “produz baixa 

radioatividade”, ainda assim produz! Por mais que o 

Tório seja utilizado, ele ainda produz e ele ainda 

pode acarretar sérias consequências. De todas as 

questões que eu pesquisei em relação à defesa de 

uma implantação da usina nuclear, muitos artigos 

descreviam pessoas que são contra as usinas 

nucleares desprovidas de conhecimento. Pessoas 

simples, do campo não entendem, muito, o que se 

fala; eu fui criada com os meus avós na roça e o 

meu avô sabia que se ele colocasse demais 

agrotóxico, se ele utilizasse determinado 

agrotóxico no alimento, ele não prejudicaria só a 

família dele, mas ele prejudicaria a família de 

outras pessoas. Então, ele não pensava só no 

lucro que ele iria obter, ele pensava no bem-estar 

dos outros, era uma agricultura familiar, [...] na 

base de trocas; o que eu planto você planta e a 

gente troca depois. Então a gente precisa parar de 

olhar somente para o próprio umbigo e começar a 

olhar o todo, não somente a questão do ser humano, 

o ser humano precisa crescer, o ser humano precisa 

se desenvolver, a Ciência e a Tecnologia precisam 

sempre estar à frente, [...] esquecendo que nós não 

somos os únicos a abitar esse planeta, nós não 

somos os únicos que necessitamos dele. Existe todo 

um ecossistema, existem várias espécies de 

animais, de plantas, de seres vivos que também 

precisam. Então nós precisamos também olhar por 

eles. Porque eles não conseguem falar, então nós 

eventos, então torna ela muito mais segura, 

na verdade. Mais um ponto. Quanto vai 

custar essa usina para nós? A gente não vai 

ter que alagar nenhuma região, não vai ter 

que desmatar nada, [...] as pessoas que 

moram em suas casas, em suas fazendas, 

[...] então é muito positivo. Segundo ponto, o 

combustível da usina. [...] a afirmativa é 

que o Tório não pode ser usado ainda 

como combustível; ele pode sim, nós 

estamos em estudo o tempo todo, a 

tecnologia não para, os estudos e 

pesquisas não cessam para encontrar 

uma solução. Então, pode-se usar o Tório 

sim e, detalhe, ele tem uma vantagem sobre 

a outra usina antiga, que pode reaproveitar os 

dejetos dele, para continuar com a usina. 

Outra coisa que também é bem importante, a 

usina nuclear quando você vai fazer a 

manutenção dela, ela tem que ficar uns 2 

anos sem produzir energia! Com o Tório não, 

ela produz energia, está em manutenção, 

está em renovação e ela continua. Então eu 

defendo a usina, eu acho que é viável e pode 

ser muito importante pra nós no futuro, talvez 

não hoje; hoje tem energia sobrando! E daqui 

a 20 anos, daqui a 15 anos, como é que a 

gente vai estar? É isso aí pessoal. 

10ª fala. Segunda testemunha de defesa 

(“moradora” de Mariana-MG): Boa noite, eu 

sou Dona Maria, tenho 74 anos, moradora de 

Mariana, Paracatu; não é fácil falar desse dia! 

Três anos atrás, veio esse lodo, essa coisa 

feia, fedida, invadindo todo o meu quintal; eu 

não posso mais plantar, eu não tenho mais 

terra para plantar, e não adianta eu plantar 

agora porque está tudo contaminado; e 

quando chove, o Rio [...] sobe e volta toda 

aquela lama para o meu quintal, que já nem 

tem quintal mais. E eu fico esperando isso, a 
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precisamos falar por eles. 

8ª fala. Segunda testemunha de acusação: 

Primeiramente, boa noite! Eu gostaria de falar um 

pouco sobre os problemas ambientais e o porquê eu 

sou contra a implantação da usina nuclear. Em 2011 

quando ocorreu o acidente de Fukushima até 2018, 

que é o ano que nós estamos, 40 trilhões de lixos 

radioativos estão sendo dejetados no Oceano 

Pacífico, 124 vezes mais os animais marinhos estão 

sofrendo modificações genéticas, e essas mutações 

estão sendo levadas para outros países, outros 

continentes. Foi encontrado na Califórnia, totalmente 

longe do Japão, onde ocorreu, peixes com a 

radiação de Fukushima, ou seja, a cada 24 horas, 

40 toneladas de material radioativo ainda é 

despejada, ainda sim tem. Será que é isso que a 

gente quer para o Brasil? A gente precisa ter para o 

Brasil, para Ponta Grossa? A gente precisa ver 

ainda que a gente precisa de um lugar e que a gente 

precisa cuidar desse lixo. Esse lixo não é um lixo 

qualquer e se vocês repensassem: e se acontecer 

uma explosão? [...] acontecer um acidente no Rio 

Tibagi, o que vai afetar a nossa cidade? 300.000 

pessoas foram evacuadas de Fukushima. E aqui em 

Ponta Grossa, quantas pessoas seriam evacuadas? 

Será que a gente tem estrutura, a gente tem 

estrutura para cuidar e sanar todo esse problema 

ambiental que pode acarretar? 

Samarco resolver e nunca resolve; eu já 

tenho uma vaca que morreu porque a 

Samarco disse que ia mandar ração e até 

hoje não mandou, e essa vaca morreu. Meus 

cachorros já morreram também; eu só tenho 

a casa que não foi arrastada porque não 

estava no curso da lama, por isso que não foi 

arrastada. E eu acho que [...] estou em uma 

universidade tecnológica e esses meninos 

engenheiros aí, eles devem saber o que 

estão fazendo, muito mais do que aquele 

povo lá, de Minas [Gerais] lá que eles 

negligenciavam toda a parte de segurança, 

porque eu tenho amigos que trabalhavam lá e 

eles faziam assim: quando dava um acidente 

muito grave que eles registravam lá que deu 

acidente grave, senão eles não registravam 

nada! E muitas mineradoras eu sei que são 

assim, são negligentes com isso ai, sabe? 

Então eles escondem tudo e eu fico muito 

triste; eu quero muito que esses meninos 

ganhem ai, porque eles são estudiosos, são 

meninos que entendem de tecnologia para 

implantar uma coisa descente; não ficar 

sofrendo ai, nessa luz que a gente tá aí, 

então eu quero mesmo que eles ganhem! 

Essa é a minha contribuição aqui, está bom? 

Obrigada! 

[Os jurados decidem pela não implantação da 

usina nuclear com 5 votos contrários e 2 

votos favoráveis] 

PLANEJAMENTO e EXECUÇÃO: coletiva do grupo 

JUIZA: professora da UTFPR. 

JURADOS: um professor e uma professora da UTFPR; um doutorando e duas doutorandas do 

PPGECT/UTFPR e uma Mestranda do PPGEP/UTFPR.  

VEREDITO: 2 Votos favoráveis e 5 contrários à implantação da usina nuclear em Ponta Grossa-PR. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e da Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UTFPR de Ponta Grossa-PR. 

CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS E ATITUDINAIS OBSERVADOS NAS AÇÕES DO JS 

Os licenciandos desenvolveram descrições de acidentes nucleares para apresentarem aos 
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jurados no dia do JS. Os mesmos desenvolveram explicações que se estendem desde uma 

simples comunicação, apenas comparando dados, até uma argumentação envolvendo a análise 

de evidências e a elaboração de conclusões amparadas por justificativas como observado na fala 

do primeiro advogado de defesa. O trabalho em equipe foi importante para o planejamento e 

execução do JS. 

Observou-se a colaboração constante entre os membros dos grupos, no que concerne a 

determinação em persuadir os jurados. A autonomia de cada personagem, porém, esteve 

acompanhada de responsabilidade, pois o respeito pelas evidências (informações de acidentes 

noutras usinas) contribuiu para a mentalidade crítica entre os atores e para a tolerância à 

ambiguidade das explicações. 

Fonte: autor 

 

O quadro 22 apresenta a fala dos licenciandos que atuaram no JS. Quatro 

graduandos fizeram o papel de advogados e outros quatro trabalharam como 

testemunhas. O público presente, formado por alunos das licenciaturas da UTFPR-

PG, teve a oportunidade de contemplar e refletir88 sobre uma forte questão de 

gênero na realização do JS, qual seja: a importante presença da mulher ocupando 

cargos como o de advogada de defesa e de acusação, bem como o de juíza na 

atividade. 

O debate ocorreu amparado pelo subtema: A implantação de uma usina 

nuclear na minha cidade: progresso ou retrocesso?  

Nesse contexto, os advogados de acusação construíram materiais 

instrucionais mostrando aspectos negativos relacionados à utilização dessa 

tecnologia e socializaram ao público presente. Por outro lado, os advogados de 

defesa desenvolveram seus argumentos procurando apresentar aspectos positivos 

que viabilizariam tal empreendimento tecnológico. Diante disso, os diálogos tecidos 

pelos atores permitem perceber a diversidade de fontes utilizadas na construção dos 

materiais, entremostrando que a dinâmica em sala de aula pode abranger muito 

mais do que conteúdos conceituais de livros didáticos.  

Apesar de todo o arcabouço teórico apresentado pelos participantes de cada 

grupo, é possível perceber também o ativismo inerente em alguns diálogos, 

sobretudo, porque várias dessas falas são fortemente defensoras de uma 

determinada ideologia subjacente ao grupo.  

                                                           
88 Percepção do pesquisador. 
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O mencionado quadro revela ainda que no planejamento e execução do JS 

afloraram habilidades e atitudes cientifico-investigativas importantes no 

desenvolvimento de conteúdos procedimentais e atitudinais necessários para o 

processo de ACT dos atores. 

  



144 
 

4 ANALIZANDO E DISCUTINDO O JOGO TRÍPTICO 

 

Eu gosto de apender. Isso é uma arte e uma 
ciência. 

(Katherine Jhonson) 

 

Neste capitulo, será abordada a análise e discussão dos resultados buscando 

atender aos pressupostos metodológicos da Análise de Conteúdo de Bardin (2011) 

referente ao OA jogo tríptico, mas dialogando com os relatos dos questionários 

aplicados89 aos licenciandos, com o suporte do referencial teórico de Freire (1980, 

1981, 1987, 1989, 1996). É importante dizer que os graduandos de licenciatura 

estão representados nesse trecho como (L-1, L-2, L-3,...), para que seja preservada 

a identidade dos mesmos.  

 

4.1 ANÁLISE DA MÚSICA CONTROVERSA 

 

Enquanto os homens exercem seus podres 
poderes/Morrer e matar de fome, de raiva e de 
sede/São tantas vezes gestos naturais. 

(Caetano Veloso) 

 

Nesta seção, apresenta-se a analise da MC por meio da metodologia da 

Análise de Conteúdo de Bardin (2011), buscando-se discutir contribuições desse OA 

à promoção da ACT dos participantes.  

Como a MC está subordinada a uma temática – como eu seria na ausência 

de energia/tecnologia? – decidiu-se, para a materialização desta análise de 

conteúdo, dividi-la em cinco aspectos, quais sejam: 

1) Subtema: referente ao tema tratado na MC; 

2) Categoria: relacionada ao subtema; 

3) Subcategoria: compreende um conjunto de questões, subordinadas às 

categorias, que se englobam no subtema; 

                                                           
89 Optou-se por utilizar os relatos dos licenciandos, referentes ao questionário diagnóstico aplicado no 
início da pesquisa, como suporte articulado ao conteúdo textual dos componentes do jogo tríptico. 
Porém, os questionários aplicados no final da pesquisa foram utilizados no confronto com os 
conteúdos procedimentais e atitudinais que se destacaram na construção do jogo tríptico.  
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4) Unidades de registro: representam segmentos de conteúdo a considerar 

como unidade base (optou-se por uma categoria de palavras 

compreendendo: substantivos, adjetivos, verbos, advérbios); 

5) Unidade de contexto: corresponde ao segmento da mensagem que 

possibilita compreender a perfeita significação da unidade de registro;  

As categorias emergiram a priori, voltando olhares à literatura, 

compreendendo dois dos eixos estruturantes, necessários às atividades que 

objetivam promover ACT, apontados por Sasseron e Carvalho (2011). 

Após breve descrição das categorias, a análise é realizada nas 

subcategorias90. Para isso, utiliza-se o referencial teórico vislumbrando amparar a 

discussão e compreensão da ACT na formação inicial do professor de ciências.  

O quadro 23 esboça o processo de análise da MC. 

  

                                                           
90 Tal abordagem é utilizada nos estudos de Ferst (2016). 
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Quadro 23 – Análise de Conteúdo da Música Controversa 

Subtema Categoria Subcategoria Unidades de 
registro 

Unidades de contexto 

 
A

lfa
be

tiz
aç

ão
 c

ie
nt

ífi
ca

. 
  

 
 
 
 
 
 

Ciência, 
tecnologia, 
sociedade e 

meio 
ambiente. 

 
 

Aprendizagem 
centrada em 
evento (ACE) 

 
“acordar”; 
“rosa”; 
“jogar”; 
“dobrar” 
“dor” 

MÚSICA 1 
“Quando Hiroshima acordou” 
“A rosa me fez refletir” 
“E quem jogou” 
“Não se conteve e dobrou” 
“Nagasaki chorou com a dor” 

 
 
 
 
 

Articulação 
entre as 
esferas 

 

 
“coisa”; 
“pensar”;  
“imperfeito”; 
“interferência”;  
“importar”; 
 
“tecnologia”; 
“degradar”; 
“lucrar” 

MÚSICA 1  
“Ciência é coisa pra se pensar” 
“No seu caminho imperfeito” 
“Na interferência, ganância, na 
ambição” 
“O que importa é servir a todos em 
comunhão” 
“Tecnologia é um negócio pra 
degradar” 
“Tecnologia se estende pra lucrar” 

 
“mudança”; 
 
“ainda” 

MÚSICA 2 
“Mudança na reprodução dos 
peixes” 
“e ainda tem” 
“Mudança da cultura local” 

 
 
 
 

Compreensão 
da natureza 

das ciências e 
dos fatores 

éticos e 
políticos que 
circundam 
sua prática. 

 
 

Visões de 
ciência 

 
“ciência”;  
“como”;  
“tudo”;  
“opção”; 
“fé” 

MÚSICA 1 
“Ciência é coisa pra se pensar” 
“Como ela tem qualidades” 
“Nem tudo é solução” 
“Se existe outra opção” 
“Pois ciência também é fé” 

 
Prevalência da 

tecnocracia 

 
“tudo”;  
 
“bem” 

MÚSICA 2 
“Tudo bem” 
“desde que ninguém veja” 
“tudo bem” 

 
Conhecimento 

científico 
dinâmico 

 
“criticar”; 
“nuclear” 
“não”; 
“ainda” 

MÚSICA 2 
“Muito se critica” 
“As usinas nucleares” 
“Mas não sabem” 
“O que ainda vem” 

Fonte: autor 
 

4.1.1 Categoria: Ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. 

 

Homem constrói sete usinas usando a energia que 
vem de você/Homem conduz a alegria que sai das 
turbinas de volta a você. 

(Chico Buarque) 

 

Esta categoria apresentou duas questões importantes na MC, às 

subcategorias: aprendizagem centrada em evento (ACE) e articulação entre as 

esferas. 
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4.1.1.1 Subcategoria: aprendizagem centrada em evento (ACE) 

 

O quadro 23 inicia destacando o excerto – quando Hiroshima acordou [...] a 

rosa me fez refletir [...] e quem jogou [...] não se conteve e dobrou [...] Nagasaki 

chorou com a dor – abordando fatos amplamente divulgados por diversas mídias, 

com grande relevância socioeconômica, cuja discussão possibilita refletir sobre os 

desdobramentos da relação C&T (BRASIL, 2006). A contemplação de eventos, no 

contexto da MC, representa uma interessante ocasião para se explorar um grande 

número de assuntos e, diante disso, estimular o debate (CRUZ, 2001) e a 

argumentação entre os atores. 

Além disso, proporciona considerar a história da ciência valorizando aspectos 

externos do trabalho científico como “as implicações sociais da ciência (CTS) e [...] o 

relacionamento com as mudanças ambientais (CTSA)” (CARVALHO; SASSERON, 

2010, p.111-112). As interações entre ciência e sociedade, tecnologia e sociedade, 

bem como as implicações sociais que surgem da relação C&T e as perspectivas 

históricas, filosóficas e sociais envolvendo a comunidade científica e tecnológica, 

que podem ser explorados em discussões nos episódios de Hiroshima e Nagasaki, 

representam combinações importantes no currículo de educação em ciências 

apontadas por Aikenhead (1994) como elementos do conteúdo CTS. 

Tal abordagem possibilita refletir sobre uma visão equivocada da ciência e da 

tecnologia que a educação cientifica, infelizmente, reforça, seja por ação ou por 

omissão, qual seja uma concepção aproblemática e a-histórica que se fortalece pela 

transmissão de conhecimentos já elaborados ignorando os “problemas que estão na 

sua origem” (CACHAPUZ et al., 2011, p. 47). Sobre isso, é importante ressaltar que 

entre as principais características da aprendizagem centrada em eventos (ACE), 

pode-se destacar a resolução de problemas reais (CRUZ, 2001). 

Isso oportuniza perceber que a ACE sinaliza que a educação que deve se 

impor “aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode [...] 

ser a do depósito de conteúdo, mas a da problematização dos homens em sua 

relação com o mundo” (FREIRE, 1987, p. 38). Assim, se o evento representa uma 

oportunidade de abordar a realidade em sala de aula, a ACE oferece um ensejo para 

que os atores da educação possam discutir e até corrigir interpretações e equívocos 
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conceituais que podem surgir por parte de informações veiculadas por jornalistas, 

considerando que são normalmente leigos em assuntos de C&T (CRUZ, 2001). 

Por isso, a MC se materializa como um espaço de valorização da realidade, 

oportunizando um rico contexto para a significação dos conteúdos conceituais. Além 

disso, permite observar que a comunicação realizada pela grande mídia, referente a 

acontecimentos como os mencionados no Japão de outrora, tem nessa 

comunicação um processo impossível de se constituir neutro (FREIRE, 1996). 

Assim, a educação problematizadora, que se encontra na ACE, “estimula uma 

ação e uma reflexão verdadeiras sobre a realidade” (FREIRE, 1980, p. 81), pois é 

por meio de um ensino mais político que a cidadania pode se desenvolver a 

contento (CHASSOT, 2011) e se o evento apresenta-se no centro do ensaio de 

aprendizagem, dele resultando os demais elementos, e funciona como um elemento 

de articulação para o manuseio da tríade CTS (CRUZ, 2001), oferece 

indubitavelmente grande possibilidade de aguçar o interesse dos atores. 

 

4.1.1.2 Subcategoria: articulação entre as esferas 

 

É possível observar que a música controversa inicia com o trecho – ciência é 

coisa pra se pensar – oportunizando refletir que se a ciência começa com problemas 

e se qualquer “pensamento começa com um problema [...] fracassamos no ensino 

da ciência porque apresentamos soluções perfeitas para problemas que nunca 

chegaram a ser formulados e compreendidos pelo aluno” (ALVES, 1981, p. 18). 

Assim, se o pensar precisa ser valorizado, não há dúvidas de que um currículo, 

fundamentado em propostas que envolvam problemas, que oportunize a procura por 

respostas, favorecerá a ACT dos alunos (SASSERON; CARVALHO, 2011). 

A ciência continua sendo objeto de reflexão no excerto – no seu caminho 

imperfeito [...] na interferência, ganância, na ambição [...] tecnologia é um negócio 

pra degradar [...] tecnologia se estende para lucrar – proporcionando, assim, pensar 

que “o progresso científico e tecnológico que não responde fundamentalmente aos 

interesses humanos, às necessidades de nossa existência, perdem [...] sua 

significação” (FREIRE, 1996, p. 130). Isso é oportuno para refletir sobre o intenso 

imbricar entre tecnologia e ciência e, com isso, perceber o quanto a não neutralidade 

da primeira contamina a segunda (OLIVEIRA, 2003). 
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Sobre tal questão, a música ainda apresenta o trecho – o que importa é servir 

a todos em comunhão – nos fazendo refletir sobre uma suposta neutralidade da 

ciência na perspectiva estabelecida por Hugh Lacey, destacando que a neutralidade 

aplicada se assenta quando “uma teoria bem estabelecida serve, em princípio, aos 

interesses de todas as perspectivas de valores mais ou menos de igual modo” 

(SANTOS, 2004, p. 79). 

A articulação entre as esferas do enfoque CTS também se encontra na 

segunda versão da música controversa, pois é possível perceber no segmento – 

mudança na reprodução dos peixes [...] e ainda tem [...] mudança da cultura local – 

que a geração de energia por hidroelétrica apresenta seus percalços ambientais e 

sociais, entremostrando que, diferentemente das usinas nucleares, não precisa de 

acidentes para ocasionar grandes transtornos à natureza. Uma educação crítica na 

escola (CHASSOT, 2011) precisa dialogar com essas questões. 

Isso, indubitavelmente, oportuniza refletir que o desenvolvimento de artefatos 

“tecnológicos com o sacrifício de milhares de pessoas é um exemplo a mais de 

quanto podemos ser transgressores da ética universal do ser humano e o fazemos 

em favor de uma ética pequena, a do mercado, a do lucro” (FREIRE, 1996, p. 131). 

Nesse contexto, a MC se entremostra como uma interessante oportunidade 

de se contemplar o ensino de ciências CTS, pois ao possibilitar a reflexão sobre 

artefatos tecnológicos, processos e conhecimentos de tecnologia, valoriza o 

conteúdo CTS recomendado por Aikenhead (1994). 

 

4.1.2 Categoria: Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua prática. 

 

Enquanto você se esforça pra ser um sujeito 
normal e fazer tudo igual/Eu do meu lado 
aprendendo a ser louco, um maluco total na 
loucura real. 

(Raul Seixas) 

 

 Esta categoria apresentou três questões importantes na MC, às 

subcategorias: visões de ciência; prevalência da tecnocracia e conhecimento 

científico dinâmico. 
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4.1.2.1 Subcategoria: visões de ciência 

 

No excerto – ciência é coisa pra se pensar [...] como ela tem qualidades [...] 

nem tudo é solução – verifica-se o caráter controverso da ciência, entremostrando-a 

como um objeto de possibilidades, isto é, os seus construtos podem proporcionar 

uma interessante qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, o seu desenvolvimento 

não está isento de consequências negativas (CHASSOT, 2003) e, com isso, o 

mencionado intervalo da música enfatiza que a ciência não pode ser entendida 

exclusivamente como objeto salvacionista.  

Por isso, pensar a ACT necessita ter “a ciência como parte de nossa cultura 

e, portanto envolvendo discussões [...] acerca de avanços e prejuízos que suas 

tecnologias possam ter nos trazido” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 74). 

O reconhecimento de que a ciência tem qualidades, mas que “nem tudo é 

solução” entremostra que a MC foi influenciada pela visão de ciência de Thomas 

Kuhn, pois na concepção paradigmática, os problemas que oferecem resistência a 

uma solução representam anomalias e, segundo Kuhn, “todos os paradigmas 

conterão algumas anomalias (e.g. [...] o paradigma newtoniano e a órbita de 

Mercúrio)” (CHALMERS, 1993, p. 127). 

A perspectiva kuhniana é revigorada no trecho – pois ciência também é fé – 

que deixa entrever que o cientista normal precisa aceitar os ditames de um 

paradigma e não deve se constituir num crítico do mesmo, pois necessita ter fé nas 

regras desse paradigma (OSTERMANN, 1996). 

Outra concepção de ciência encontrada na música controversa aparece no 

trecho – se existe outra opção – que proporciona pensar sobre o pluralismo 

metodológico de Feyerabend, pois o anarquista epistemológico ressalta que “uma 

ciência que insiste em ser a detentora do único método correto e dos únicos 

resultados aceitáveis é ideologia” (FEYERABEND, 1977, p. 464) e, segundo o autor, 

precisa estar desprendida do Estado e, principalmente, do contexto de educação. 

Então, para Feyerabend, além da ciência, existem outras maneiras de abordar a 

natureza e elas são válidas mesmo que não se encontrem formas de se fazer uma 

avaliação objetiva dos seus resultados (LEE, 2003). 

Sobre isso, é bom lembrar que a ACT deve “auxiliar na construção de uma 

consciência mais crítica em relação ao mundo” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 
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61). Porém, segundo Feyerabend, tal consciência perpassa não somente pela 

compreensão da ciência, mas pelo entendimento de outras formas de 

conhecimentos, buscando a percepção de suas naturezas, o entendimento de seus 

objetivos e de seus métodos (CHALMERS, 1993), pois se há um argumento que 

parece favorecer a crítica de Feyerabend à suposta superioridade da ciência é que 

vários conhecimentos científicos atuais tiveram suas origens em contextos marginais 

e com o tempo passaram a ter o reconhecimento necessário. 

Um exemplo interessante disso é apontado por Thomas Szasz ao salientar 

que os estudos sobre a anatomia, não permitido pela igreja durante muito tempo, 

assim como o estudo sobre venenos, a compreensão da química e também da 

farmacologia, começam, na realidade, com a boa feiticeira que era 

concomitantemente necromante, bruxa e inclusive profeta (ALVES, 1981).  

Diante do exposto, percebe-se a importância do contato com as diversas 

visões de ciência e o quanto isso pode representar uma contribuição à promoção da 

alfabetização científica cultural91 (CACHAPUZ et al., 2011) dos licenciandos, visto 

que para uma compreensão conveniente da natureza da ciência (NdC)  é necessário 

que os graduandos consigam diferenciar o conhecimento científico dos demais 

conhecimentos (GOLDSCHMIDT et al., 2016). A valorização das “pseudociências 

como se fossem conhecimentos tão confiáveis quanto os científicos” (LEE, 2003, p. 

21) pode ser um convite à ingenuidade e aceitação de charlatanismos transvestidos 

de ciência.  

Essa postura crédula, referente à pseudociência, ficou evidente nas respostas 

dos graduandos, num questionário diagnóstico, aplicado antes da construção da 

MC, no início dos encontros. As respostas às questões – Marque a(s) atividade(s) 

abaixo que você acredita se tratar de atividade científica/considera como ciência – 

podem ser contempladas no quadro 24.  

  

                                                           
91 Relacionada à natureza da ciência, bem como com ao significado da C&T, vislumbrando 
compreender sua incidência no panorama social (CACHAPUZ et al., 2011). 
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Quadro 24 – Atividade considerada como científica pelo licenciando92 antes da ação da MC 

ATIVIDADE LICENCIANDO 

Astrologia (a) L-2, L-7, L-8, L-9, L-10, L-11, L-13, L-14, L-16, L-18, L-19, L-22, L-25, 

L-26, L-27, L-28 

Homeopatia (b) L-3, L-8, L-9, L-13, L-14, L-16, L-17, L-25, L-27, L-28 

Acupuntura (c) L-3, L-8, L-9, L-10, L-13, L-16, L-17, L-18, L-19, L-20, L-27, L-28 

Outra93 pseudociência (d) L-8, L-9, L-11, L-22, L-27 

Justificativa da compreensão 

L-2 ”estudo dos astros signos”. (a). 

L-3 ”Homeopatia é o estudo das plantas usadas como medicamento e para a cura do corpo. 

Acupuntura utiliza-se pontos conhecidos através da ciência para tratar da dor e tarumas em 

nosso corpo”. (b), (c). 

L-7 “Astrologia porque ela está dentro das ciências; lá aprende-se sobre como surgiu, quais 

fatores ocorrem para seu desenvolvimento. Astrologia já “diz”, vem de astros, são estudos 

que mostram o que ocorrem no universo e isso está muito relacionado à ciência”. (a). 

L-8 “Porque exstem estudos que comprovam a existência científica, e é algo que busca uma 

história e sempre está em estudo”. (a), (d). 

L-8 “Porque busca o bem estar dos órgãos fisiológicos do ser humano”. (b), (c). 

L-9 “Ambos estudam os astros”. (a), (d). 

L-9 “Assuntos que de alguma forma melhoram a saúde de um indivíduo”. (b), (c). 

L-10 “Entra como uma ciência, pois demanda de pesquisa para saber sobre os corpos celestes, 

mapas, etc..”. (a). 

L-10 “também é uma ciência, pois para que se chegasse à conclusão dos benefícios, foi 

necessário pesquisa, experimentos como exemplo em quais partes do corpo são mais ageis”. 

(c). 

L-11 “porque carregam em si, suas histórias e diferentes formas de descobrir o futuro, universo, 

mundo em geral. Cada uma delas funciona da sua maneira para um povo específico, assim 

como as diferentes formas de religião em várias contos do mundo, não são ciência, mas 

participam de um processo científico em muitas partes de suas histórias”. (a), (d). 

L-13 “estudo dos astros (univeso)”. (a). 

L-13 “homeopatia é o estudo da produção de remédios naturais. Acumpuntura é a pratica de 

relaxamento muscular através de agulhas”. (b), (c). 

L-14 “não posso afirmar que nenhuma ou todas, pois não tenho conhecimento de nenhuma acima; 

acredito que somente a astrologia que é a observação dos astros e através deles faz-se 

previsões”. (a). 

L-14 “homeopatia é uma forma de medicamentos através de ervar medicinais relacionadas à 

botânica” (b). 

                                                           
92 22 graduandos responderam o questionário. 
93 As outras opções compreendiam: Tarô, I ching, Quiromancia, Runas, Hidromancia, Libanomancia, 
Astragalomancia e Búzios. 
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L-16 “a maiora das outras palavras não são do meu conhecimento, somente astrologia que é o 

estudo dos astros (estrelas, constelações)”. (a). 

L-16 “penso que a homeopatia trabalha com coisas mais naturais envolvendo a ciência das ervas 

por exemplo e acupuntura acredito que precisa conhecer o corrpo humano para exercê-la; 

sendo assim envolve a ciência do corpo humano”. (b), (c). 

L-17 “porque ciência pode ser tudo aquilo que determinada pessoa possua conhecimentos 

naquilo; consiga transferir e modificar de alguma forma a sociedade. Ambos os casos 

apresentam isso, então se enquadram”. (b), (c). 

L-18 “com uma forma de pesquisa”. (a). 

L-18 “tem a ver com o ramo da medicina que não deixa de ser uma ciência”. (c). 

L-19 “astrologia estuda os astros, o espaço. Onde é algo que envolve tecnologia, e vários 

conteúdos multidisciplinares”. (a). 

L-19 “pois envolve tecnologia e ajuda a sociedade de alguma maneira”. (c). 

L-20 “pelo fato de alguém ter estudado a utilização dessa prática para relaxar as pessoas”. (c). 

L-22 “são abordados durante aula”. (a), (d). 

L-25 “por tratar da ciência que estuda os astros, suas concepções e influências na vida dos seres 

humanos”. (a). 

L-25 “homeopatia – doses pequenas de remédios naturais que podem curar uma enfermidade”. (b) 

L-26 “astrologia se trata do estudo dos astros, por isso está intimamente ligada à ciência”. (a). 

L-27 “astrologia – ligada ao descobrimento de novos astros e teses relacionadas ao assunto”. (a), 

(d). 

L-27 “acredito que são ciências técnicas que foram elaboradas e aperfeiçoadas para uso em 

humanos”. (b), (c). 

L-28 “os astros devem ser estudados”. (a). 

L-28 “devem ser estudados para colocar em prática e algo descoberto”. (b), (c). 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

Mesmo não pretendendo dar ênfase a aspectos quantitativos nesse estudo, é 

necessário observar no quadro 24 que dos 22 participantes que responderam ao 

questionário, 19 licenciandos compreendem que pelo menos uma dessas atividades 

é científica.  É importante observar o quão intensa é a credulidade dos graduandos 

L-8, L-9 e L-27. Além disso, observa-se, também, que os licenciandos L-2, L-7, L-9, 

L-10, L-13, L-14, L-16, L-19, L-25, L-26, L-27 e L-28 procuram proporcionar um 

caráter cientifico à Astrologia94 quando a relacionam – alguns mais, outros menos – 

ao “estudo dos astros” buscando validar suas crenças no campo da ciência. 

Contudo, essa crendice impregnando o futuro professor de ciências representa um 

                                                           
94 A Astrologia se caracteriza por “uma interpretação e absolutamente independente de comprovação, 
não pode ela ser chamada de ciência” (CANIATO, 1994, p. 13). 
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grande problema à Educação em Ciências, pois é fácil perceber que no momento 

“em que as pessoas acreditam que seu destino e suas vidas são regulados pelos 

astros, elas se tornam mais fatalistas e mais conformadas com os fatos que as 

cercam ou cerceiam” (CANIATO, 1994, p. 14).  

É importante ressaltar que o ensino de ciências não deve se aculturar por 

essa perspectiva fatalista que acomoda o professor num fazer mecânico (FREIRE, 

1996), mitigando a possibilidade de se perceber que “aprender a ciência significa ter 

uma noção, ao menos básica, de como o conhecimento científico se estrutura e se 

diferencia de outros sistemas de crenças” (PILATI, 2018, p. 22).  

Por isso, fica perceptível a contribuição à ACT dos futuros professores, pois a 

construção da MC, proporcionando um contato com visões de ciências, valoriza o 

conhecimento epistemológico necessário ao ensino de ciências (CACHAPUZ et al., 

2011) e oportuniza que aprendamos a ser “menos dogmáticos para conseguirmos 

trabalhar com incertezas” (CHASSOT, 2011, p. 104) que caracterizam a ciência. 

Além disso, contempla o conteúdo CTS quando oportuniza um contato com 

questões filosóficas que se relacionam à comunidade científica (AIKENHEAD, 1994). 

 

4.1.2.2 Subcategoria: prevalência da tecnocracia 

 

Na segunda versão da MC, o trecho – [...] tudo bem [...] desde que ninguém 

veja [...] tudo bem – parece ironizar a “cortina de fumaça” que esconde os interesses 

no sigilo das decisões dos especialistas, bem como que impossibilita a 

democratização da ciência, permitindo refletir que a ciência precisa não ser afastada 

de seu âmbito social (DIXON, 1976), pois “a tendência da tecnocracia é transferir a 

„especialistas‟, técnicos ou cientistas, problemas que são de todos os cidadãos. [...] 

Escolhas políticas são [...] decididas por especialistas” (THUILLIER, 1989, p. 22) 

cujos interesses, nem sempre coadunam com as necessidades sociais. 

Diante disso, cabe refletir sobre a importância de se contemplar uma 

educação para liberdade, que vislumbre um diálogo crítico com a realidade 

(FREIRE, 1980), pois “a cidadania só pode ser exercida plenamente se o cidadão ou 

cidadã tiver acesso ao conhecimento (e isto não significa apenas informação)” 

(CHASSOT, 2011, p. 74), porque “a alfabetização científica, ao fim, revela-se como a 

capacidade construída para a análise e a avaliação de situações que permitam ou 
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culminem com a tomada de decisões e o posicionamento” (SASSERON, 2015, p. 

56).  

Chassot (2015) ressalta que é tarefa do educador oportunizar essa educação 

científica. Contudo, é preciso dizer que o imaginário do futuro professor de ciências, 

de vez em quando, atribui a responsabilidade das decisões aos especialistas. Tal 

concepção se revelou no questionário aplicado no início desse estudo. As respostas 

à questão – Quem deve tomar decisões importantes, relativas à C&T, como a 

implantação de uma hidrelétrica numa área florestal, por exemplo? Seriam os 

especialistas, que possuem o conhecimento aprofundado de tal tecnologia, a 

sociedade ou ambos? Explique – podem ser observadas no quadro 25.  

 

Quadro 25 – Atribuição das decisões relativas à C&T na opinião dos Licenciandos antes da 

MC 

Lic. Justificativa da compreensão 

L-5 “seriam especialistas, principalmente de meio ambiente”. 

L-10 “especialistas, pois para serem profissionais no assunto, devem pesquisar, produzir materiais 

que comprovem o seu entendimento sobre o assunto”. 

L-11 “depende primeiramente de tudo. Ao usar a ciência, você deve entender que a empatia e 

cuidado em relação a vida devem ser os primeiros a virem nessa decisão. A sociedade não 

seria de forma alguma ser colocada a tomar essa decisão (apenas opinar) já que nem a 

ajudar o próximo ou a aceitar o diferente tem empatia e compaixão”. 

L-19 “nem especialista em tecnologia e nem sociedade, pois nenhum dos 2 tem conhecimento 

sobre o quanto seria prejudicial uma hidrelétrica numa área florestal. Mas sim ambientalistas, 

ecólogos, pessoas que querem o bem do meio ambiente e da sociedade, pois tem seus pró e 

contra de implementar uma hidrelétrica”. 

L-26 “superior a especialistas na tecnologia; para a implantação de uma usina hidrelétrica, deve-se 

ter consentimento de ecólogos éticos que não se corrompam com “venda de opinião” visto 

que há uma série de questões ambientais envolvidas, o que desencadeia em possíveis 

desastres naturais irreversíveis como por exemplo, extinção de espécies”. 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

É possível observar no quadro 25 que o conhecimento sobre o assunto 

parece ser prioridade para a tomada de decisão das questões que envolvem C&T. 

Isso se destaca nas falas dos licenciandos L-10 e L-19. No entanto, existem 

questões éticas que se revelam nas opiniões dos licenciandos L-11 e L-26. 

Independente do motivo é preciso dizer que qualquer decisão relativa à C&T precisa 
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ser analisada e discutida, também, com a sociedade, sobretudo, pela intensidade 

com a qual esta é recorrentemente afetada.  

Sobre isso, “cabe insistir, uma vez mais, que a tomada de decisões não pode 

basear-se exclusivamente em argumentos científicos específicos” (CACHAPUZ et 

al., 2011, p. 26). Além disso, a ciência é um empreendimento sério demais para ser 

atribuído somente à responsabilidade dos cientistas e muito perigoso de ser 

confiado plenamente aos estadistas, bem como aos Estados (MORIN, 2008). Por 

isso, a conscientização precisa preceder a tomada de decisão e, portanto, necessita 

se constituir num objetivo do educador de ciências, pois como salienta Morin (2008), 

a ciência representa um problema visceral dos cidadãos. 

É importante destacar que num processo de ensino que tenha por objetivo 

desmistificar concepções como a prevalência da perspectiva tecnocrata, a 

conscientização é indispensável, pois representa “o instrumento que serve para 

eliminar os mitos culturais que permanecem no espirito das massas” (FREIRE, 1980, 

p. 93).  

Diante disso, o citado trecho da MC representa um interessante olhar ao 

conteúdo epistemológico, pois possibilita uma reflexão sobre valores e interesses 

referentes à ciência e oportuniza uma contribuição importante à alfabetização 

científica cívica95 do licenciando (CACHAPUZ et al., 2011), visto que sua construção 

oportuniza trabalhar um dos principais elementos da ACT apontado por Rosa e 

Martins (2007), qual seja a “Independência intelectual – que inclui ter habilidade de 

procurar informações e tomar decisões próprias acerca de questões envolvendo 

ciência, bem como ter a habilidade de avaliar conselhos de especialistas” (p. 8). 

 

4.1.2.3 Subcategoria: conhecimento científico dinâmico 

 

O excerto – muito se critica [...] as usinas nucleares – deixa transparecer que 

existe um caráter falível no empreendimento científico e como ciência e tecnologia 

estão intimamente imbricadas (PILATI, 2018), fica impossível não pensar nos 

problemas da tecnociência96, pois “a um avanço tecnológico que ameaça [...] deveria 

                                                           
95 Sinaliza uma participação social mais democrática em que todos os indivíduos, amparados por 
conhecimento científico, possam intervir em decisões políticas (CACHAPUZ et al., 2011). 
96 Palavra usada por B. Latour cujo neologismo representa a união entre ciência e tecnologia 
(SANTOS, 2004). 
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corresponder outro avanço tecnológico que estivesse a serviço do atendimento das 

vítimas do progresso anterior” (FREIRE, 1996, p. 130). 

Além disso, o trecho – mas não sabem [...] o que ainda vem – entremostra o 

caráter dinâmico da ciência, pois “não se aceita mais transmitir para as próximas 

gerações uma ciência fechada, de conteúdos prontos e acabados” (CARVALHO, 

2009, p. 3). 

Os dois segmentos, anteriormente destacados na MC, parecem oportunizar 

uma crítica ao cientificismo, ainda fortemente presente nas salas de aula, até mesmo 

das universidades, pois entremostra um caráter mutável e falível da tecnociência, 

evidenciando, assim, características de uma construção humana (CHASSOT, 2011). 

A falibilidade do empreendimento científico representa um interessante objeto 

de reflexão sobre a necessidade de sua mutabilidade, pois permite pensar sobre as 

consequências das interações entre tecnologia e sociedade, correspondendo à 

abordagem de um importante conteúdo CTS (AIKENHEAD, 1994). 

Oportunizar momentos de reflexão sobre o dinamismo do conhecimento 

científico, ao futuro professor de ciências, representa uma possibilidade para a 

percepção de que “como professor não me é possível ajudar o educando a superar 

a sua ignorância se não supero permanentemente a minha” (FREIRE, 1996, p. 95). 

Portanto, o caráter mutável da tecnociência, além de proporcionar um contato com o 

conhecimento epistemológico, pode representar, também, o estimulo à constante 

inquietação docente em relação ao objeto de estudo.  

 

4.2 ANÁLISE DO JORNAL IDEOLÓGICO 

 

Nenhum dono de jornal passaria num bafômetro 
que medisse a parcialidade. 

(Paulo Nogueira) 

 

Neste tópico, apresenta-se a análise do JI por meio da metodologia da 

Análise de Conteúdo de Bardin (2011), buscando-se discutir contribuições desse OA 

à promoção da ACT dos envolvidos.  

Como o JI está subordinada a uma temática – Tecnologia nuclear no Brasil: 

necessidades ou excesso? – decidiu-se, para a consolidação desta análise de 

conteúdo, dividi-la em cinco aspectos, quais sejam: 
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1) Subtema: referente ao tema tratado na JI; 

2) Categoria: relacionada ao subtema; 

3) Subcategoria: compreende um conjunto de questões, subordinadas às 

categorias, que se englobam no subtema; 

4) Unidades de registro: representam segmentos de conteúdo a considerar 

como unidade base (optou-se pela utilização de temas, pois, segundo Bardin 

(2011), recomenda-se à análise de comunicações de massa, como jornais, 

além disso, o texto também pode ser dividido em enunciados e ideias); 

5) Unidade de contexto: corresponde ao segmento da mensagem que 

possibilita compreender a perfeita significação da unidade de registro;  

As categorias emergiram a priori, voltando olhares à literatura, 

compreendendo os três eixos estruturantes, necessários às atividades que objetivam 

promover ACT, apontados por Sasseron e Carvalho (2011). 

Após breve descrição das categorias, a análise é realizada nas subcategorias. 

Para isso, utiliza-se o referencial teórico vislumbrando amparar a discussão e 

compreensão da ACT na formação inicial do professor de ciências.  

O quadro 26 esboça o processo de análise do JI. 
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Quadro 26 – Análise de Conteúdo do jornal ideológico 

Subtema Categoria Subcategoria Unidades de 
registro 

Unidades de contexto 

 
A

lfa
be

tiz
aç

ão
 c

ie
nt

ífi
ca

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciência, 
tecnologia, 
sociedade e 

meio 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Articulação 
entre as 
esferas 

 

 
 
 
 
 

A solução de 
problema 

gerando outros 
 
 
 
 
 

DP: Lixo nuclear: um problema que 
afeta o amanhã 

Embora os defensores da energia 
nuclear insinuem que o resíduo 
nuclear polui menos que o lixo 
comum e que seu descarte possui 
rigoroso controle, [...] é preciso 
ressaltar que o subproduto que 
surge [...] no processamento de 
combustíveis em [...] reatores 
nucleares, permanece ativo por 
vários anos e quando acidentes 
ocorrem, as consequências são 
devastadoras e podem atingir 
gerações. 

 
 
 
 
 
 

Impactos da 
C&T na 

sociedade 

DP: O Césio 137 em Goiânia e as 
vítimas do desconhecimento 

Esse acidente envolvendo um 
material radioativo, o Césio 137, 
serve como objeto de reflexão, pois 
o mau uso da tecnologia pode 
acarretar situações que devem ser, 
cada vez mais, discutidas com a 
sociedade, visto que os moradores 
de Goiânia, mesmo os que não 
tiveram contato com o césio, 
passaram a ser vitimas de 
preconceito em diversas rodoviárias 
e aeroportos do Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão 
básica de 
termos, 

conhecimentos 
e conceitos 
científicos 

fundamentais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar 
conhecimento 
científico em 

situações 
diversas do 

dia-a-dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdo 
conceitual 

DP: A exposição à Radioatividade e 
suas consequências de longo prazo 
A radiação ionizante, formada por 
fótons (destacando-se os raios ɣ), 
bem como por partículas (α e β) em 
movimento, podem facilmente 
formar íons, [...] sendo suficiente 
para retirar um elétron de um átomo 
e, diante disso, ionizar milhares de 
moléculas. [...] as partículas α 
possuem elevados valores de RBE – 
Eficácia Biológica Relativa e, sendo 
assim, proporcionam danos 
biológicos mais acentuados [...]. Os 
efeitos latentes causados pela 
radiação ionizante podem gerar 
mutações genéticas que, 
futuramente, possibilitam atingir 
filhos e netos [...]. 

 
 
 

Incertezas 

CA: O acidente de Mariana x 
Chernobyl: flora & solo 

Ainda não se sabe ao certo como as 
plantas são capazes de crescer e se 
reproduzir com sucesso na área 
radioativa de Chernobyl, diz o 
cientista Martin Hajduk. 
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Compreensão 
da natureza 

das ciências e 
dos fatores 

éticos e 
políticos que 

circundam sua 
prática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho do 
cientista 

 
 
 
 
 
 

 
Interesses 
pessoais 

DP: A bomba nuclear e o interesse 
americano em Hiroshima e Nagasaki 
Um fato curioso sobre [...] o projeto 
Manhattan que produzira as 
primeiras bombas nucleares, pois o 
americano Julius R. Oppenheimer 
[...] nunca se arrependeu do que fez. 
Porém, de forma controversa [...] 
chega a lembrar de uma velha frase 
hindu que dizia: “Eu me tornei 
morte/Destruidor de mundos”.  
Essa lucidez de um conceituado 
cientista representa o rompimento 
com a ideia de neutralidade da 
ciência, pois destaca as 
contradições às quais os maiores 
gênios podem ceder. 

 
 
 

Interesses 
governamentais 

DP: O boicote no programa nuclear 
brasileiro 

De acordo com o engenheiro 
Leonardo Stoppa, o programa de 
energia nuclear brasileiro foi 
boicotado pelos EUA e o Almirante 
Othon, perseguido pela operação 
Lava Jato. 

 
 
 

Trabalho 
coletivo 

CA: O acidente de Mariana x 
Chernobyl: flora & solo 

[...] estudos recentes apontam a 
região afetada por Chernobyl, 
surpreendeu pesquisadores [...] o 
pesquisador Martin Hajduch e sua 
equipe ainda realizam pesquisas 
[...]. 

 
 
 

Evolução do 
conhecimento 

científico 

 
 
 

Aspectos 
positivos e 
negativos 

CA: A Energia nuclear como 
amenizadora do Aquecimento Global 
[...] formula uma concepção negativa 
sobre a utilização do material 
radioativo, apresentando somente os 
fatores prejudiciais na produção de 
energia, sendo que a mesma possui 
seus lados positivos, [...]. 

Fonte: autor 
 

4.2.1 Categoria: Ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. 

  

O caminho para o progresso não é rápido nem 
fácil. 

(Marie Curie) 

 

Esta categoria apresentou uma questão importante no JI, à subcategoria: 

articulação entre as esferas. 
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4.2.1.1 Subcategoria: articulação entre as esferas 

 

Na matéria – Lixo nuclear: um problema que afeta o amanhã – do “Diário 

Progressista” (DP), pode-se perceber, claramente, que solucionar um problema, 

envolvendo C&T, possibilita gerar consequências tão nefastas quanto à questão 

solucionada. O texto enfatiza isso quando destaca que o lixo radioativo, mesmo 

poluindo menos quando comparado ao lixo comum, passa a representar outra 

questão a ser solvida em decorrência do tempo de atividade radioativa desse 

material.  

Isso remete à ideia de Ian Ramsey conhecida por “ambiguidade moral”, 

revelando que muitos dos construtos científicos “criaram, todavia, novos problemas, 

enquanto solucionavam velhos” (DIXON, 1976, p. 69). Além disso, oportuniza-se 

lembrar de que o surgimento do movimento CTS constitui uma “contraposição ao 

pressuposto cientificista, que valorizava a ciência por si mesmo, depositando uma 

crença cega em seus resultados positivos” (SANTOS; MORTMER, 2001, p. 96).  

Diante disso, pode-se dizer ainda no contexto da “ambiguidade moral” que se 

a origem da Física Atômica nos proporcionou a irradiação de sementes, além de 

usinas termonucleares e técnicas de tratamento do câncer, vislumbrando a solução 

de problemas socioambientais, também proporcionou desgostos como a bomba e 

outros artefatos bélicos nucleares (DIXON, 1976). Por isso, a produção de lixo em 

menor escala, comparado ao lixo comum, jamais poderá representar uma solução 

definitiva de problemas ambientais, pois o lixo nuclear não necessita de grandes 

quantidades para ocasionar infortúnios. 

Na reportagem – O Césio 137 em Goiânia e as vítimas do desconhecimento – 

do DP, pode-se perceber efeitos da C&T sobre a sociedade, pois o preconceito 

direcionado aos moradores de Goiânia, nos aeroportos do Brasil, naquela ocasião, 

deixa entrever que a mudança comportamental pode ser uma das modificações 

sociais ocasionadas pela C&T. Alguns exemplos clássicos entremostram isso: o 

surgimento da pílula anticoncepcional, por exemplo, influenciando intensamente as 

atitudes sexuais; a facilidade na aquisição da penicilina, ocasionando, como 

consequência, a diminuição do medo às doenças venéreas; o carro de preço módico 

de Henry Ford, proporcionando um esconderijo para aumentar a “promiscuidade” 
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entre os casais estadunidenses no início do século XX (DIXON, 1976). Todas 

representam alterações comportamentais atribuídas aos empreendimentos da C&T. 

Em Goiânia, a intensa difusão de notícias informando que a cidade estaria 

“contaminada”, ocasionou inúmeros problemas socioeconômicos fazendo com que 

famílias inteiras abandonassem suas residências (CRUZ, 2001). 

As duas matérias, anteriormente mencionadas no DP, expõem uma 

necessidade fundamental às aulas de ciências, vislumbrando significá-las, qual seja, 

“discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo 

conteúdo se ensina” (FREIRE, 1996, p. 30). Isso implica a busca constante por uma 

“conscientização [...] para livrar os homens dos obstáculos que os impedem de ter 

uma clara percepção da realidade” (FREIRE, 1980, p. 94). 

Por isso, as matérias supracitadas oferecem a possibilidade de valorização do 

conteúdo CTS recomendado por Aikenhead (1994), pois oportunizam refletir sobre 

interações que surgem entre tecnologia e sociedade, bem como sobre questões 

sociais articuladas a ciência e a seus construtos tecnológicos. 

Assim, percebe-se que um ensino de ciências que proporcione refletir sobre a 

articulação entre as esferas CTSA – vislumbrando entender os impactos da C&T na 

sociedade, bem como compreender o quão perigoso é o imediatismo em solucionar 

um problema que envolve C&T sem se discutir sobre seus desdobramentos e suas 

consequências – representa, indubitavelmente, um ensino amparado por conteúdos 

atitudinais (ZABALA, 1998) que envolvem respeito aos outros e permitem indagar: 

de quem é a responsabilidade dessas questões? O JI parece oferecer um 

interessante contexto de contemplação desses valores no ensino de ciências. 

 

4.2.2 Categoria: Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais. 

 

Essa moçada continua querendo curar câncer com 
injeção de cibalena. 

(Leonel Brizola) 

 

 Esta categoria apresentou uma questão importante no JI, à subcategoria: 

aplicar conhecimento científico em situações diversas do dia-a-dia. 
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4.2.2.1 Subcategoria: aplicar conhecimento científico em situações diversas do dia-

a-dia. 

 

Quando se verifica a matéria – A exposição à radioatividade e suas 

consequências de longo prazo – no DP, percebe-se a contemplação de uma das 

dimensões da ACT, apontada por Rosa e Martins (2007), o conteúdo conceitual, pois 

“os conceitos se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm 

características comuns” (ZABALA, 1998, p. 42). 

Assim, para a construção dessa matéria foi necessário buscar e compreender 

conhecimentos específicos como: radiação ionizante (raios ɣ, partículas α e β), íons 

e elétrons. Isso possibilitou compreender que os conteúdos conceituais se referem 

ao conhecimento de diversas disciplinas científicas, não se restringindo, assim, a 

uma ou duas (ROSA; MARTINS, 2007). 

Nesse contexto, avigora-se que a aprendizagem significativa dos conceitos 

necessita sobrepujar o reducionismo conceptual para oportunizar o ensino de 

ciências mediado por ações que se aproximem da “investigação científica, que 

interage os aspectos conceptuais, procedimentais e axiológicos” (CACHAPUZ et al., 

2011, p. 30). Pode-se dizer que houve o entendimento do significado dos conceitos 

trabalhados quando se percebe que os atores conseguiram “utilizá-los para a 

interpretação, compreensão ou exposição de um fenômeno ou situação” (ZABALA, 

1998, p. 43), ou seja, ações que se fazem presentes na construção dessa 

reportagem. 

Além disso, outro aspecto importante da dimensão conceitual compreende a 

relação que envolve ciência e sociedade (ROSA; MARTINS, 2007). Sobre tal 

conteúdo CTS (AIKENHEAD, 1994), a matéria menciona a possibilidade de 

mutações genéticas ocorrerem em filhos e netos como uma das consequências de 

longo prazo da exposição à radiação ionizante.  

É necessário lembrar que o conteúdo conceitual, em conjunto com os 

conhecimentos procedimental e epistemológico, constitui a base de conhecimentos 

científicos importantes exigidos pelo PISA à promoção da ACT (OECD, 2015). Por 

isso, é sempre importante participar de ações que possibilitem refletir sobre uma das 

principais críticas tecidas ao ensino desse conteúdo, pois “ensinar não é transferir 
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conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 1996, p. 47). 

Posteriormente, na matéria – O acidente de Mariana x Chernobyl: flora & solo 

– do “Correio Atômico” (CA), menciona-se não existir, ainda, uma compreensão, na 

ciência, para explicar o sucesso do desenvolvimento das plantas na presença da 

radioatividade. Com isso, o texto oportuniza uma indagação: e o que se sabe sobre 

a radioatividade, hoje, é preciso? Isso possibilita outro questionamento: as plantas 

estão realmente se reproduzindo com sucesso em Chernobyl? Pode-se “bater o 

martelo” para tal afirmação? Não, pois quando se trata de ciência, “antes vivermos 

na incerteza do que sabemos do que viver com a certeza de algo que pode ser 

equivocado nos distanciando da verdade” (PILATI, 2018, p. 45). Nunca é demais 

lembrar que “Lord Rutherford acreditava que a desintegração do átomo não teria 

consequências práticas” (DIXON, 1976, p. 220). 

Nesse contexto, é importante dizer que tal matéria do CA proporciona refletir 

sobre um dos pilares de uma concepção científica e racional, o ceticismo. Assim, 

uma postura necessária sobre a ciência “implica considerar que mesmo com todos 

os elementos a favor de suas ideias é sempre possível que elas estejam erradas, 

incompletas ou imprecisas” (PILATI, 2018, p. 44). 

Isso permite refletir sobre uma imagem ingênua da ciência reforçada inclusive 

na educação cientifica, ou seja, a visão de uma ciência infalível que é “amplamente 

difundida entre o professorado de ciência” (CACHAPUZ et al., 2011, p. 46).  

A imagem de uma ciência debruçada em verdades pode ser observada nas 

respostas dos licenciandos à questão – como você entende a frase: “comprovado 

cientificamente”? Explique! – que contempla o questionário aplicado no começo dos 

encontros. O quadro 27 esboça a opinião dos licenciandos. 

 

Quadro 27 – Ciência fundamentada em verdades segundo os licenciandos de ciências 

Lic. Justificativa da compreensão 

L-17 “entendo como demonstrar que aquilo que se está falando ou defendendo tem fundamentos 
teóricos e práticos, ou seja, é verdadeiro”. 

L-20 “comprovado cientificamente é algo que foi estudado e pesquisado por um grupo de pessoas 
onde elas consiguiram chegar a uma solução/conclusão e são capazes de provar que é 
verdadeiro isso que solucionado pelos pesquisadores”. 

L-22 “entendo como algo estudado profundamente, ou seja, algo provado com vários fatos para 
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que seja verdadeiro”. 

Fonte: acervo da pesquisa 

Diante das falas dos licenciandos, apresentadas no quadro 27, percebe-se a 

importância da iniciativa de envolver o professorando na construção de matérias 

jornalísticas que oportunizem refletir que “não existe uma verdade imutável, mas sim 

algumas verdades transitórias e que, inclusive, de tempos em tempos se modificam” 

(CHASSOT, 2011, p. 179). 

Por isso, o JI oferece uma oportunidade singular de contato com um conteúdo 

CTS compreendendo questões filosóficas, históricas, bem como sociais que 

envolvem a comunidade científica (AIKENHEAD, 1994), uma possibilidade do futuro 

professor de ciências aproveitar e internalizar conhecimentos epistemológicos para 

melhor compreender que ciência deve ensinar (CACHAPUZ et al., 2011). 

Assim, trata-se de envolver o licenciando em ocasiões que possibilitem 

reflexões para a compreensão de que “minha segurança se funda na convicção de 

que sei algo e de que ignoro algo a que se junta a certeza de que posso saber 

melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei” (FREIRE, 1996, p. 135). 

 

4.2.3 Categoria: Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua prática. 

 

Quando perdemos a capacidade de nos 
indignarmos com as atrocidades praticadas contra 
outros, perdemos também o direito de nos 
considerarmos seres humanos civilizados. 

(Vladimir Herzog) 

 

 Esta categoria apresentou duas questões importantes no JI, às subcategorias: 

trabalho do cientista e evolução do conhecimento científico. 

4.2.3.1 Subcategoria: trabalho do cientista 

 

Na matéria – A bomba nuclear e o interesse americano em Hiroshima e 

Nagasaki – do caderno DP, pode-se perceber uma questão de obcecação pelo 

reconhecimento pessoal, pois o texto possibilita entrever que o americano 

Oppenheimer, apesar de reconhecer seu papel nefasto no contexto da C&T, não 
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sentiu mágoa por ter comandado o projeto que construíra as bombas nucleares, 

deixando claro, com isso, que “há entre os cientistas diferentes tipos de interesses 

perversos” (PILATI, 2018, p. 53). Isso mostra que como “as opções feitas pelos 

cientistas muitas vezes refletem seus interesses” (NASCIMENTO, 2009, p. 38), a 

imensa quantidade de verbas direcionadas à pesquisa científica, envolvida por 

aspectos de competitividade entre os pares, possibilita o surgimento de desvios de 

conduta como “fraude, mentira, práticas questionáveis, mesquinharia, 

reconhecimento pessoal acima de qualquer coisa, entre outros” (PILATI, 2018, p. 

53). 

Na mesma linha de pensamento, a matéria – O boicote no programa nuclear 

brasileiro – no caderno DP proporciona pensar que “nem sempre o progresso da 

ciência serve aos interesses do progresso da sociedade brasileira” (LACEY, 2008, p. 

19), pois o texto procura mostrar que a autonomia brasileira no desenvolvimento de 

tecnologia nuclear é supostamente controlada por interesses americanos. Isso 

permite compreender que “a sociedade moderna é um inferno complexo de 

interesses conflitantes, e é assim que devemos considerar o lugar da ciência na 

sociedade” (DIXON, 1976, p. 217), visto que indivíduos e até nações procuram 

“subordinar o empreendimento da ciência a interesses que representam valores 

sociais, morais, políticos ou religiosos” (LACEY, 2005, p. 42). 

Por isso, pode-se perceber claramente que duas características importantes 

da suposta neutralidade da ciência são bastante controvertidas nas matérias 

anteriores do DP e parecem oportunizar discussões relevantes, quais sejam: “não 

estar a serviço de nenhum interesse particular [e] [...] indiferença com respeito aos 

empregos que dela se faz” (DAGNINO, 2008, p. 43). Com isso, tais reportagens 

deixam entrever que “ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros 

de forma neutra” (FREIRE, 1996, p. 77). 

Além disso, as matérias supracitadas representam um interessante espaço de 

contemplação de conteúdos epistemológicos, visto que a epistemologia97 apresenta 

“como objetivo de estudo a reflexão sobre a produção da ciência [e] [...] faz parte de 

uma teia de relações, muitas vezes ocultas, mas que importa trazer ao de cima 

numa educação científica” (CACHAPUZ et al., 2011, p. 70). 

                                                           
97 “Na tradição continental e sobretudo latina a expressão filosofia das ciências confunde-se com a de 
epistemologia” (CARRILHO apud CACHAPUZ et al., 2011, p. 70). 
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Em seguida, na matéria – O acidente de Mariana x Chernobyl: flora & solo – 

do CA, evidencia-se uma característica basilar do trabalho científico, qual seja, a de 

que a ciência é fruto de um esforço coletivo. Ao relatar que “estudos recentes 

[surpreenderam] pesquisadores” e que “o pesquisador [...] e sua equipe ainda 

realizam pesquisas”, entremostra-se “o papel do trabalho coletivo, dos intercâmbios 

entre equipes, [...] mas em geral, a concepção dominante é a que contempla a 

ciência como uma atividade de gênios isolados” (CACHAPUZ et al., 2011, p. 42).  

Essa visão estereotipada do isolamento dos cientistas ficou evidente nos 

desenhos dos licenciandos, realizados num questionário diagnóstico, aplicado antes 

da construção do JI, no início dos encontros. As respostas à questão – faça um 

desenho que represente alguém trabalhando com ciência – podem ser 

contempladas na figura 25.  

 

Figura 25 – Visão individualista da ciência na concepção dos licenciandos antes do JI 
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Fonte: Acervo da pesquisa 
 

A figura 25 mostra a imagem persistente do cientista solitário, distante do 

mundo, constituindo uma gravura totalmente equivocada do real funcionamento da 

ciência, pois “o gênio científico pode ter seus lampejos de inspiração enquanto a 

sós, mas, se deseja ser um cientista efetivo, deve ser parte integrante da 

comunidade da ciência, e não afastar-se dela” (DIXON, 1976, p. 28). 

Assim, pode-se dizer que a construção do JI oportunizou refletir sobre visões 

deformadas relativas à ciência, pois a “noção [...] individualista da ciência, muito 

criticada na literatura” (MASSONI; MOREIRA; SILVA, 2018, p. 02) parecia impregnar 

os graduandos de licenciatura em ciências e a matéria, anteriormente apresentada 

no CA, possibilita um olhar mais adequado à natureza da ciência, visto que 

apresentar “a dimensão coletiva do trabalho científico, por meio de grupos de 

trabalho, que interajam entre si [...] mostra-se importante, pois se o objetivo é o 

ensino de procedimentos científicos, o método é conteúdo” (AZEVEDO, 2009, p.23). 

Por isso, oportunizar a observação da existência de intercâmbios entre 

equipes de pesquisadores, representa um interessante momento para que o 

licenciando verifique que cada grupo de pesquisa pode ter seu conjunto de ações 

determinadas cujas “regras, as técnicas, os métodos, as destrezas ou habilidades, 

as estratégias, os procedimentos” (ZABALA, 1998, p. 43) representam elementos 

basilares para se refletir sobre o conteúdo procedimental na pesquisa científica, bem 

como sobre sua aplicação em contextos distintos. 
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É importante que o aprendiz de educador enriqueça sua compreensão 

procedimental da atividade científica, pois ao contemplar o trabalho coletivo do 

cientista, possibilitar-se-á a execução de uma das ações mais interessantes da 

atividade educativo-crítica: “propiciar as condições em que os educandos em suas 

relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a 

experiência profunda de assumir-se [...] como ser social” (FREIRE, 1996, p. 41). 

 

4.2.3.2 Subcategoria: evolução do conhecimento científico 

 

Na reportagem – A energia nuclear como amenizadora do Aquecimento 

Global – do caderno CA, é possível verificar uma crítica à ênfase negativa conferida 

à tecnologia nuclear e, concomitantemente, observar a reivindicação à valorização 

de seus benefícios. Sobre isso, o texto possibilita perceber as facetas da ciência 

permitindo entendê-la tanto como bruxa malfada quanto como fada benfazeja 

(CHASSOT, 2003). 

Nesse contexto, é preciso mencionar que a bruxa pode ser metaforicamente a 

ciência “utilizada para justificar segregação racial, pesquisas abusivas, genocídios, 

entre outros exemplos nefastos” (PILATI, 2018, p. 52) enquanto que a fada pode ser 

a ciência que “tem contribuído em muito para debelar a pobreza e a desnutrição” 

(DIXON, 1976, p. 232), porém, tratando-se, na realidade, da mesma ciência cuja 

evolução carrega consigo, inevitavelmente, seus aspectos positivos e negativos. 

A produção do conhecimento científico entremostrando que seu crescimento 

pode ser caracterizado por ambiguidades, por incertezas, representa um importante 

componente da dimensão epistemológica que ajuda os licenciandos “a melhorarem 

as suas próprias concepções de ciências e à fundamentação da sua ação 

pedagógico-didática” (CACHAPUZ et al., 2011, p. 71). 

Assim, ao oferecer um contato com o conteúdo CTS oportunizando refletir 

sobre as interações entre ciência, tecnologia e sociedade (AIKENHEAD, 1994), a 

matéria supracitada possibilita envolver o licenciando num importante contexto de 

reflexão concernente à prática educativo-progressista, pois permite trabalhar a 

curiosidade crítica relativa à tecnociência, entremostrando suas controversas e, com 

isso, oportuniza que o aprendiz de educador perceba que “divinizar ou diabolizar a 
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tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar 

errado” (FREIRE, 1996, p. 33).  

 

4.3 ANÁLISE DO JÚRI SIMULADO 

 

Quem verdadeiramente vive não pode deixar de 
ser cidadão, e partidário. Indiferença é abulia, 
parasitismo, covardia, não é vida. Por isso odeio 
os indiferentes. 

(Antônio Gramsci) 

 

Neste trecho, apresenta-se a análise do JS por meio da metodologia da 

Análise de Conteúdo de Bardin (2011), procurando-se discutir contribuições desse 

OA à promoção da ACT dos participantes.  

Como o JS está subordinado ao tema – A implantação de uma usina nuclear 

na minha cidade: progresso ou retrocesso? – optou-se, para a realização desta 

análise de conteúdo, dividi-la em cinco tópicos, quais sejam: 

1) Subtema: referente ao tema tratado no JS; 

2) Categoria: relacionada ao subtema; 

3) Subcategoria: compreende um conjunto de questões, relativas às categorias, 

que se englobam no subtema; 

4) Unidades de registro: representam segmentos de conteúdo a considerar 

como unidade base (decidiu-se pela utilização de personagens, pois, segundo 

Bardin (2011), recomenda-se à análise de obras de ficção, como peças 

teatrais, buscando-se valorizar atributos como o papel desses personagens); 

5) Unidade de contexto: corresponde ao segmento da mensagem que 

oportuniza entender significação da unidade de registro;  

As categorias surgiram a priori, buscando amparo na literatura, 

compreendendo elementos de alfabetização científica apontados por Kemp (2000). 

Após breve apresentação das categorias, realiza-se a análise nas 

subcategorias. Para isso, o referencial teórico é utilizado objetivando amparar a 

contemplação da ACT na formação inicial do professor de ciências.  

O quadro 28 apresenta o processo de análise do JS. 
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Quadro 28 – Análise de Conteúdo do júri simulado 

Subtema Categoria Subcategoria Unidades 
de registro 

Unidades de contexto 

 
A

lfa
be

tiz
aç

ão
 c

ie
nt

ífi
ca

. 
 

 

In
de

pe
nd

ên
ci

a 

in
te

le
ct

ua
l 

Habilidade para 
interpretar 
estudos de 

especialistas e 
tomar decisões 

 
2ª 

advogada 
de 

acusação 

“Então eu sou contra porque eu ouvi 
especialistas, especialistas que dão aula 
na UTFPR e que moram em Ponta 
Grossa. Então, basicamente eles 
responderam nessas 3 perguntas [...] o 
porquê não seria viável”. 
 

  
C

om
un

ic
aç

ão
 e

m
 c

iê
nc

ia
 

Habilidade para 
interpretar e falar 
sobre assuntos 

de ciência 

 
2º 

advogado 
de defesa 

“[...] Existe uma lei 10308/2001, que nos 
assegura que os depósitos que são feitos 
desses descartes desses rejeitos 
radioativos, são mantidos pela CNEN, 
pela Comissão Nacional de Energia 
Nuclear”. 

 
 
 
 
 

Argumentação 

 
 
 
 
 

1º 
advogado 

de 
acusação 

“Eu sou [...] contra a implantação da 
usina aqui na região de Ponta Grossa. 
[...] a história da legislação da energia 
nuclear em grande quantidade.  [...] 
vemos que não há benefícios coerentes 
em relação a isso. [...] alguns casos 
ocorridos no mundo que acabaram 
sendo desastrosos tanto para a ciência 
quanto para a população [aponta para os 
slides e mostra: Fukushima; Chernobyl; 
Sellafield; Mariana,...]. [...] que a 
natureza [contenha] resiliência melhor 
que os seres humanos para conseguir 
reverter e passar por cima disso”. 

 

É
tic

a 
da

 c
iê

nc
ia

 

 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidade  
 
 
 

 

 
 

1ª 
advogada 
de defesa 

“[...] desaparecimento [humano] de 
Chernobyl fez com que os animais 
prosperassem. [...] O fato do solo fértil, a 
recuperação da fauna e da flora não é o 
que vai acontecer em Mariana, que é o 
desastre ambiental mais citado, porém 
têm inúmeras barragens ainda com 
defeitos que ninguém fala sobre isso”. 

 
 
 

1ª 
testemunha 

de 
acusação 

“A natureza não pode ser reduzida a 
números, o ser humano não pode ser 
reduzido a números nem ao dinheiro. [...] 
meu avô sabia que se ele colocasse 
demais agrotóxico, se ele utilizasse 
determinado agrotóxico no alimento, ele 
não prejudicaria só a família dele, mas 
ele prejudicaria a família de outras 
pessoas. Então, ele não pensava só no 
lucro que ele iria obter, ele pensava no 
bem-estar dos outros [...]”. 

 

C
iê

nc
ia

 e
 s

oc
ie

da
de

  
 

Determinismo 
tecnológico 

 
 

1ª 
testemunha 
de defesa 

(“cientista”) 

“[...] hoje, o nosso tempo, a evolução das 
coisas nos leva, a cada vez mais, 
consumir energia elétrica. [...] o 
combustível da usina. [...] a afirmativa é 
que o Tório não pode ser usado ainda 
como combustível; ele pode sim, nós 
estamos em estudo o tempo todo, a 
tecnologia não para, os estudos e 
pesquisas não cessam para encontrar 
uma solução”. 

Fonte: autor 
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4.3.1 Categoria: Independência intelectual. 

 

Não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos 
deu inteligência, razão e bom senso, nos proíba 
de usá-los. 

(Galileu Galilei) 

 

Tal categoria proporcionou um interessante contexto de reflexão no JS, à 

subcategoria: habilidade para interpretar estudos de especialistas e tomar decisões. 

 

4.3.1.1 Subcategoria: habilidade para interpretar estudos de especialistas e tomar 

decisões. 

 

Na fala da segunda advogada de acusação, percebe-se uma posição 

contrária à instalação da usina nuclear quando menciona – então eu sou contra 

porque eu ouvi especialistas, especialistas que dão aula na UTFPR e que moram em 

Ponta Grossa. Então, basicamente eles responderam nessas 3 perguntas [...] o 

porquê não seria viável – entremostrando o quanto o momento, em uma atividade 

teatral como o JS, pode ser oportuno para se refletir sobre a necessária posição do 

cidadão diante das recomendações dos especialistas, pois “a pesquisa Percepção 

Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil 2015 mostra que as pessoas confiam nos 

cientistas mais do que em qualquer outro profissional” (ESCOBAR, 2018, p. 32). 

Não é difícil perceber, inclusive no discurso da personagem supracitada do 

JS, o quão impregnado pela postura fatalista, criticada por Freire (1996), encontram-

se as pessoas, pois “perdemos o direito de ter um ponto de vista em favor do 

especialista que monopoliza o direito à decisão, já que ele tem competência” 

(MORIN, 2008, p. 81). 

Por isso, cabe perguntar, ainda nessa perspectiva freiriana, se: o indivíduo 

deve se acomodar e se conformar com as decisões tomadas pelos cientistas, já que 

eles são os experts? Basta ouvir o especialista e, de forma impotente e dependente, 

aceitar a decisão? Não se deve refletir sobre as consequências da mesma? Freire 

(1996) deixa claro que a História precisa ser encarada como possibilidade e, 

portanto, é preciso reconhecer o caráter humano do cientista cujo erro se faz 

possível. 
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Apesar da “percepção geral [...] de que os cientistas são pessoas confiáveis, 

bem informadas e bem intencionadas” (ESCOBAR, 2018, p. 32), é preciso lembrar 

que interesses, hesitações e erros são inerentes à comunidade científica (GIL-

PÉREZ et al., 2001). 

Nesse contexto, pode-se ter uma noção das hesitações e erros quando se 

observa, na História da Ciência, alguns casos clássicos: Becquerel observou uma 

radiação emitida pelo urânio e pensou, inicialmente, que seria a emissão de raios X 

(STRATHERN, 2000); Rutherford entendia como lunático o individuo com a ideia de 

extrair energia do núcleo atômico e Fermi imaginava que a possibilidade, com a 

utilização do urânio, de uma reação em cadeia ocorrer com sucesso, seria de 

apenas 10% (MOURÃO, 2007). 

Existem casos não tão clássicos, mas igualmente importantes e que 

entremostram, inclusive, interesses escusos nas decisões dos cientistas: as 

autoridades de Cumbria, Inglaterra, esperaram o desastre na usina de Chernobyl em 

1986 para, diante disso, atribuir a tal acontecimento a contaminação que, na 

realidade, seria proveniente do acidente na usina de Sellafield ocorrido em 1957. Na 

ocasião, os fazendeiros, criadores de ovelhas em Cumbria, perceberam a resistência 

dos cientistas em admitir incertezas e erros, insistindo com declarações que não se 

sustentavam em longo prazo, contribuindo, assim, para a percepção de que as 

decisões dos cientistas eram, na realidade, subordinadas a interesses 

governamentais ingleses (COLLINS; PINCH, 2010). 

Diante dos episódios, pode-se dizer que “o cientista jamais pode dizer-se 

neutro, a não ser por ingenuidade ou por uma concepção mítica do que seja a 

ciência” (JAPIASSU, 1981, p. 45), cujo “desenvolvimento está diretamente imbricado 

com os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais” (SANTOS; 

MORTIMER, 2001, p. 96). Assim, diante da possibilidade do erro, das hesitações e 

dos interesses que envolvem a atividade científica, percebe-se o quão perigoso é 

deixar as decisões concentradas apenas na responsabilidade do cientista. 

Por isso, é com a pretensão de tornar as decisões mais democráticas que se 

deve buscar uma alfabetização científico-tecnológica coletiva, que oportunize aos 

atores a experiência do debate, capacitando a coletividade para refletir criticamente 

sobre os aspectos sociais e políticos das decisões que envolvem C&T (FOUREZ, 

2003). 
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Assim, a necessidade de se promover a independência intelectual do 

indivíduo, de desenvolver habilidades para avaliar conselhos dos cientistas e, diante 

disso, tomar suas próprias decisões sobre aspectos da C&T (ROSA; MARTINS, 

2007), deve levar em conta que “o sujeito da alfabetização científica não é mais o 

indivíduo isolado, mas o grupo” (FOUREZ, 2003, p. 114) e, portanto, o JS representa 

uma interessante oportunidade para que o desenvolvimento da unidade se beneficie 

na contribuição da coletividade, favorecendo a autonomia de cada indivíduo.  

O JS oferece uma excelente oportunidade, também, para que o licenciando 

perceba que a atividade científica possui grandes implicações sociais e, por isso, 

“precisa ter um controle social que, em uma perspectiva democrática, implica em 

envolver uma parcela cada vez maior da população nas tomadas de decisão sobre 

C&T” (SANTOS; MORTIMER, 2001, p. 96) com competência para, inclusive, 

discordar das recomendações dos experts, se necessário. 

O discurso da personagem, sobredita, credita o JS como uma atividade 

estratégica para refletir sobre as visões equivocadas concernentes à atividade 

científica: a visão individualista e elitista que produz o estereótipo do cientista genial 

cuja inteligência o credencia a tomar as decisões, pois tal concepção parece 

translucidar a possibilidade do erro no trabalho do cientista; a visão socialmente 

neutra ou descontextualizada que acaba isolando a ciência das influências sociais e 

que não atenta para os interesses que decidem o seu desenvolvimento (CACHAPUZ 

et al., 2011; GIL-PÉREZ et al., 2001). 

Diante disso, percebe-se claramente que a atuação da mencionada 

personagem favorece a contemplação das dimensões procedimentais importantes à 

ACT dos licenciandos, pois ao possibilitar a interpretação de estudos de 

especialistas para, com isso, tomar decisões, oportuniza-se o desenvolvimento de 

habilidades como traduzir e inferir que fazem parte dos conteúdos procedimentais 

cognitivos apontados por Zabala (1998). Além disso, a atividade oferece um convite 

à compreensão da produção da ciência, entremostrando a possibilidade de erros e 

interesses no seu desenvolvimento, oportunizando a apreciação do conteúdo 

epistemológico recomendado por Cachapuz et al. (2011). 

Potencializa-se, assim, uma atmosfera favorável à valorização de um 

conteúdo CTS que proporcione refletir sobre aspectos históricos, filosóficas e sociais 

referentes à comunidade científica e tecnológica (AIKENHEAD, 1994). 
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4.3.2 Categoria: Comunicação em ciência. 

  

Um povo ignorante é instrumento cego de sua 
destruição. 

(Simón Bolívar) 

 

Esta categoria se desdobra em duas subcategorias no JS: a) habilidade para 

interpretar e falar sobre assuntos de ciência e b) argumentação. 

 

4.3.2.1 Subcategoria: habilidade para interpretar e falar sobre assuntos de ciência 

 

No discurso do segundo advogado de defesa, ressalta-se que – [...] existe 

uma lei 10308/2001, que nos assegura que os depósitos que são feitos desses 

descartes desses rejeitos radioativos, são mantidos pela CNEN, pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear – entremostrando a importância de se interpretar e 

comunicar assuntos ligados à C&T, inclusive os que tratam da legislação sobre 

aspectos sociais e ambientais relativos à ciência. Tal ação é importante, sobretudo 

por se observar que “a divulgação científica sempre foi deficiente no Brasil” 

(ESCOBAR, 2018, p. 31) e “a chamada grande mídia vem reduzindo 

sistematicamente seu espaço para a cobertura de ciência” (MUNIZ, 2018, p. 40).  

Além disso, contempla-se um paradoxal dilema de alienação em que se vive 

“em uma sociedade da informação que só se converte em uma verdadeira 

sociedade do conhecimento para alguns, aqueles que puderam ter acesso às 

capacidades que permitem desentranhar e ordenar essa informação” (POZO, 2007, 

p. 35). Soma-se a isso o fato de que a “Era da Informação” foi extremamente 

abalada pelas revelações da WikiLeaks98 cuja divulgação de informações 

confidenciais de nações, bancos e empresas, mostra que, paralelamente, vive-se a 

“Era da Informação Oculta”, ou seja, da informação não divulgada que envolve 

corrupção e, inclusive, violação dos direitos humanos. Julian Assange desvelou o 

mundo das informações sigilosas. 

O sigilo, infelizmente, representa um dos problemas mais sérios da ciência 

mundial, pois “nós, como cidadãos, não temos sido informados nem temos 

                                                           
98 Disponível em: <https://wikileaks.org/ >. Acesso em: 15/02/2019. 
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participado de discussões democráticas a respeito dos resultados de pesquisas que 

financiamos” (DIXON, 1976, p. 227). 

Por isso, envolver o aprendiz de educador em atividades formativas, como o 

JS, que possibilitem interpretar e falar sobre informações relativas à ciência (ROSA; 

MARTINS, 2007), como a divulgação da Lei 10308/2001, pelo segundo advogado de 

defesa, representa uma excelente oportunidade do licenciando “desenvolver suas 

habilidades de comunicação de ciência” (WILKINSON, 2018, p. 48).  

É importante ressaltar que tal comunicação representa uma arte que 

necessita de qualificação e, por isso, “não se pode esperar que um cientista saiba 

fazer comunicação, assim como é injusto esperar que um comunicador saiba fazer 

ciência” (ESCOBAR, 2018, p. 35). Contudo, as ideias que existem nas entrelinhas 

das teorias formalizadas e das equações “podem ser partilhadas, comunicadas, na 

„linguagem natural‟” (MORIN, 2008, p. 94). 

Assim, um potencial parceiro, à mitigação do sigilo das informações 

cientificas, pode ser o futuro professor de ciências, mas será importante que o 

aprendiz de educador compreenda que “comunicar não é mero verbalismo, não é 

mero pingue-pongue de palavras e gestos” (SHOR; FREIRE, 1986, p. 65), pois, 

pode-se “criar uma página na internet e enchê-la de conteúdo [...] e de nada vai 

adiantar se esse conteúdo não estiver com a linguagem certa e a formatação ideal 

para o público-alvo que se deseja atingir” (ESCOBAR, 2018, p. 35). 

Por isso, a divulgação, não somente da lei supracitada, mas dos diversos 

assuntos sobre C&T contemplados no JS, oferece uma ocasião singular de resposta 

do alcance atingido pela comunicação cientifica de cada personagem, pois o público 

e, principalmente, os jurados representam um termômetro imediato do quão eficiente 

é tal comunicação. Trata-se de uma rica oportunidade de trabalho de um conteúdo 

CTS que possibilite refletir sobre aspectos sociais relacionados à C&T (AIKENHEAD, 

1994).  

Além disso, proporcionar o desenvolvimento de habilidades como interpretar e 

falar sobre assuntos de C&T contribui, indubitavelmente, para o trabalho de 

conteúdos procedimentais, necessários ao ensino de ciências, recomendados por 

Zabala (1998). 
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4.3.2.2 Subcategoria: argumentação 

 

No discurso do primeiro advogado de acusação, é possível perceber a 

utilização de dados, além de justificativas para tecer conclusões entremostrando, 

assim, o potencial que o JS oferece à construção de argumentos, pois a 

argumentação é concebida como “a capacidade de relacionar dados e conclusões, 

avaliar afirmações teóricas à luz de dados empíricos ou de outras fontes” (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE; DIAZ DE BUSTAMANTE, 2003, p. 361, tradução nossa). 

O quadro 29 representa o esboço de um argumento, construído mediante o 

discurso do primeiro advogado de acusação, sobre a implantação da usina 

termonuclear em Ponta Grossa-PR, considerando que “tornar aceitas as ideias 

científicas exige a apresentação cuidadosa da relação entre observações, dados, 

evidências e conclusões” (SASSERON; CARVALHO, 2011c, p. 246). 

 

Quadro 29 – Argumento sobre a implantação da usina no modelo de Toulmin 

DADOS/EVIDÊNCIAS  CONCLUSÃO/ALEGAÇÃO 
[SE]: alguns casos 
ocorridos no mundo [...] 
acabaram sendo 
desastrosos tanto para 
a ciência quanto para a 
população. [aponta para 
os slides e mostra: 
Fukushima; Chernobyl; 
Sellafield; Mariana,...]. 

[ENTÃO]: Eu sou [...] 
contra a implantação da 
usina aqui na região de 
Ponta Grossa. 

 JUSTIFICATIVA/GARANTIA  
[JÁ QUE]: vemos que não 
há benefícios coerentes em 
relação a isso. 
 REFUTAÇÃO 

[A MENOS QUE]: que a 
natureza [contenha] 
resiliência melhor que os 
seres humanos para 
conseguir reverter e passar 
por cima disso. 

APOIO/CONHECIM. 
BÁSICO 

 

[CONSIDERANDO QUE]: a 
história da legislação da 
energia nuclear em grande 
quantidade. 

Fonte: autor 
 

 



178 
 

Apesar de se poder apresentar um argumento completo exibindo apenas: 

dados (D), conclusões (C) e justificativas (J) (VILLANI; NASCIMENTO, 2003), é 

possível observar no quadro 29 que o personagem do JS oferece um apoio (B) à 

garantia e, além disso, apresenta a possibilidade de uma refutação (R) à alegação.  

Nesse contexto, é possível reconhecer aqui a argumentação contemplando as 

suas três formas, quais sejam: analítica e dialética que se baseiam na apresentação 

de evidências e a retórica que utiliza técnicas discursivas objetivando convencer 

uma plateia – jurados e público do JS – por meio da apresentação de 

conhecimentos (CAPPECHI, 2009). 

Além disso, observa-se também que o raciocínio argumentativo apresentado 

no quadro 29 nos remete a um dos quatro grupos fundamentais de categorias de 

argumentações99, na relação CTS, apontados por Freitas et al. (2006), qual seja, a 

perspectiva preservacionista/ambientalista que apresenta uma concepção sistêmica 

da problemática, entremostrando obstáculos para se analisar e tomar posição, 

porém tendendo a se posicionar rejeitando a construção do empreendimento. 

O argumento construído pelo personagem supracitado, apresentando dados 

concretos sobre os problemas sociais em acidentes de outrora, como os de 

Chernobyl e Fukushima, relacionados à tecnologia nuclear, contribui sobremaneira 

para a apreciação do conteúdo CTS que se interessa por questões sociais relativas 

ao artefato tecnocientífico dessa natureza (AIKENHEAD, 1994). 

Percebe-se, assim, o quão importante é o raciocínio argumentativo no 

contexto do “ensino de ciências, uma vez que um dos objetivos da pesquisa 

científica é a geração e justificação de enunciados” (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; DIAZ 

DE BUSTAMANTE, 2003, p. 361, tradução nossa), considerando, é claro, que “uma 

conclusão pura, sem quaisquer dados apresentados em seu apoio, não é um 

argumento” (TOULMIN, 2006, p. 152). 

Assim, buscando-se um ensino de ciências, não somente contemplado por 

fenômenos, mas oportunizando a representação estrutural da argumentação, é 

possível perceber o potencial conferido à promoção de alfabetização científica, pois 

alguns indicadores de AC, apontados por Sasseron e Carvalho (2011b), fizeram-se 

presentes nas ações desse personagem do JS, quais sejam: o raciocínio lógico 

proporcionando que o argumento aconteça mediante uma estrutura coesa; a 

                                                           
99 A perspectiva cientificista, a desenvolvimentista, a populista e a preservacionista/ambientalista 
(FREITAS, et al., 2006). 
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justificativa usada para garantir consistência a uma ideia; a classificação e seriação 

de informações adquiridas (dados referentes à Fukushima; Chernobyl; Sellafield; 

Mariana,...) e inclusive uma explicação apontando à impossibilidade da implantação 

de uma usina na cidade. 

Diante disso, é possível entender que “o clima de quem pensa certo é o de 

quem busca seriamente a segurança na argumentação” (FREIRE, 1996, p. 35), visto 

que parece não haver dúvidas do quão importante é o planejamento de atividades 

que explorem o argumento como contribuição ao raciocínio científico que vislumbre 

a tomada de decisões, pois a maneira de dispor as comunicações em sala de aula 

incide diretamente no desenvolvimento de diversas capacidades do indivíduo 

(ZABALA, 1998).  

Por isso, possibilitar a argumentação em sala de aula pode representar 

contribuições importantes, tanto às dimensões atitudinais, ao estimular o “interesse 

pelo intercâmbio de informações, argumentos” (BALLONGA, 1999, p. 178), quanto 

aos conteúdos procedimentais, ao se “explicar com argumentos o significado de uma 

fórmula” (ORÓ, 1999, p. 32), por exemplo. 

 

4.3.3 Categoria: ética da ciência. 

  

Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do 
mundo. 

(Olga Benário) 

 

Esta categoria proporcionou uma reflexão interessante no JS, à subcategoria 

responsabilidade que, curiosamente, pode ser observada nas falas de dois 

personagens com posições contrárias na representação teatral, oportunizando 

pensar na ambivalência da questão. 

 

4.3.3.1 Subcategoria: responsabilidade 

 

No discurso da primeira advogada de defesa, ao mencionar o acidente de 

Mariana-MG, deixa-se entrever uma dúvida ao se dizer que – [...] têm inúmeras 
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barragens ainda com defeitos100 que ninguém fala sobre isso –.  A responsabilidade 

dessa fala seria de quem? Seria dos cientistas? Seria dos estadistas? 

Convém salientar que “a ciência é um processo sério demais para ser deixado 

só nas mãos dos cientistas. Eu completaria dizendo que a ciência se tornou muito 

perigosa para ser deixada nas mãos dos estadistas” (MORIN, 2008, p. 133). 

É claro que as decisões sobre os diversos conflitos, referentes aos gastos e 

benefícios da sociedade, envolvendo assuntos de C&T, deveriam ser mais 

democráticas e a imprensa, assim como outros canais de comunicação, poderia 

contribuir na interpretação da tecnociência assumindo responsabilidades nas 

discussões críticas relativas às suas implicações sociais (DIXON, 1976). 

Tal questão acaba sendo necessária e reforçada, principalmente, diante da 

“impotência crescente dos cientistas na sociedade em relação aos próprios poderes 

da ciência. O poder está [...] reconcentrado e engrenado no nível político e 

econômico” (MORIN, 2008, p. 119). Por isso, apesar de reconhecer o quão difícil é o 

entendimento da C&T, pois “o homem comum depara-se diariamente com técnicas 

oriundas da „ciência fundamental‟ e que, basicamente, não é capaz de compreender” 

(JAPIASSU, 1981, P. 133), é preciso insistir, principalmente, que “a ciência passou a 

ser um problema cívico, um problema dos cidadãos” (MORIN, 2008, p. 133). 

Além disso, “o que determina a existência humana como ética é que ela 

aparece a si mesma como responsável por si mesma. É por isso que ela é sujeito” 

(LADRIÈRE apud CARDOSO, 1998, p. 3). Para se constituir sujeito, homens e 

mulheres necessitam refletir, recorrentemente, sobre a situação concreta na qual se 

inserem, vislumbrando a conscientização para, com isso, intervir e mudar a realidade 

(FREIRE, 1980). 

É nesse contexto de uma educação libertadora, oportunizando a formação da 

consciência crítica, que pode se pensar num sujeito ético, isto é, um indivíduo 

consciente não somente de si, mas dos outros, cuja participação é 

reconhecidamente responsável (CARDOSO, 1998). 

                                                           
100 É importante lembrar que o JS ocorreu no dia 21 de novembro de 2018 e que o rompimento da 
barragem em Brumadinho (MG) aconteceu em 25 de janeiro de 2019, aproximadamente, dois meses 
após a teatralização. A antevisão realizada pela advogada de defesa (aprendiz de educadora) mostra 
a importância de se discutir implicações sociais e ambientais da C&T nas aulas de ciências, pois se 
os currículos “engessados” de ciências oportunizassem mais espaços para reflexões sobre ética na 
ciência, discutindo a responsabilidade nas decisões referentes à C&T, a sociedade poderia intervir 
mais e com propriedade, mitigando tragédias como as de Mariana e Brumadinho. 
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Por isso, a indagação relacionada à fala da primeira advogada de defesa, no 

sentido de compreender a responsabilidade das implicações sociais e ambientais da 

C&T, parece ser respondida, paradoxalmente, pela primeira testemunha de 

acusação, quando diz – [...] meu avô sabia que se ele colocasse demais agrotóxico, 

se ele utilizasse determinado agrotóxico no alimento, ele não prejudicaria só a 

família dele, mas ele prejudicaria a família de outras pessoas – entremostrando que 

a responsabilidade e o respeito aos outros são componentes éticos importantes dos 

conteúdos atitudinais, pois representam “valores [...] que permitem às pessoas emitir 

um juízo sobre as condutas e seu sentido” (ZABALA, 1998, p. 46). Assim, percebe-

se a necessidade de se trabalhar e atribuir responsabilidades a todos os cidadãos e 

cidadãs, incluindo também cientistas e estadistas. 

Tal excerto, relacionado ao avô da mencionada testemunha, entremostra que 

“[...] faz parte do aprendizado da decisão a assunção das consequências do ato de 

decidir. [...] por isso é que a decisão é um processo responsável” (FREIRE, 1996, p. 

106). É nessa perspectiva que a dignidade humana se materializa no 

reconhecimento de um “sujeito do conhecimento e da ação, um ser capaz de 

autodeterminação, um sujeito” (CARDOSO, 1998, p. 3). Porém, é preciso que a 

conscientização seja um objetivo constante na constituição desse sujeito, 

oportunizando compreender que “uma ação destinada à paz pode, eventualmente, 

reforçar as probabilidades da guerra; inversamente, uma ação que reforce os riscos 

de guerra pode, eventualmente, proporcionar a paz” (MORIN, 2008, p. 118). 

Destarte, inserir o aprendiz de educador num contexto de formação 

oportunizando refletir sobre tal questão se faz necessário, principalmente diante das 

respostas desses licenciandos à questão101 – você financiaria pesquisas sobre um 

conhecimento científico que pudesse ser usado para o diagnóstico e cura de 

doenças, como o câncer, mas que pudesse, também, gerar tecnologia de destruição 

em massa, como a bomba atômica, por exemplo? – que podem ser observadas no 

quadro 30. 

  

                                                           
101 Ver apêndices I-A e V-A (concepções prévias dos graduandos). Aplicado no início da pesquisa. 
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Quadro 30 – A concepção ingênua da tecnociência como produto de boas intenções 

Lic. Justificativa da compreensão 

L-13 “sim, porém iria decretar que a tecnologia obtida seria usada apenas para a medicina”. 

L-16 “penso que todo conhecimento é válido então eu financiaria mas com porém de a bomba 
atômica por exemplo não fosse testada em lugares que trouxesse riscos a vida de quem mora 
próximo ao local e que não afetasse drasticamente os animais”. 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

Os licenciandos L-13 e L-16 parecem internalizar uma imagem romântica da 

ciência que conjecturaria um fácil controle de seus construtos os destinando, por 

decisões simples, ao maravilhoso caminho do bem. Nesse aspecto, as discussões 

realizadas no JS proporcionam uma imensa contribuição à formação do educador, 

pois oportunizam refletir que “não basta ter boas intenções para ser verdadeiramente 

responsável. A responsabilidade deve enfrentar uma terrível incerteza” (MORIN, 

2008, p. 118). 

Tal incerteza se encontra envolta à própria ciência, cuja compreensão pode 

se realizar pela metáfora do Golem: um poderoso ser mitológico judaico que possui 

encantos e feitiços e que realiza seu trabalho protegendo o criador da invariável 

ameaça do inimigo, mas que, da mesma forma, trata-se de um gigante desajeitado 

que oferece perigo ao criador podendo destruí-lo com sua intensa vitalidade 

(COLLINS; PINCH, 2010).  

O confronto entre a fala da primeira advogada de defesa e da primeira 

testemunha de acusação, não só oportuniza refletir sobre a Ciência Golem, 

possibilitando atenuar a imagem romântica mencionada, mas também sobre a 

necessidade de que as decisões sobre C&T precisam ser mais democráticas e 

amparadas por uma ampla conscientização social. 

É necessário entender, diante disso, que a conscientização não se esgota e, 

portanto, deslocar o indivíduo da condição de objeto à de sujeito representa um 

processo ininterrupto de respeito a si mesmo e ao outro, de solidariedade e de 

cuidado, pois “o humanismo não separa homem e Natureza, mas considera o 

homem um ser natural diferente dos demais, manifestando essa diferença como ser 

racional e livre, agente ético, político, técnico e artístico” (CHAUÍ, 2000, p. 346). 

Nessa perspectiva, as duas falas, supracitadas, da advogada de defesa e 

principalmente da testemunha de acusação, independentemente do antagonismo de 
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suas naturezas, entremostram que a responsabilidade é uma característica do 

sujeito e que o JS sinaliza oportunizar um interessante contexto de contribuição à 

formação desse sujeito quando possibilita refletir sobre as responsabilidades nas 

decisões envolvendo C&T, pois representa uma interação importante que constitui o 

conteúdo CTS (AIKENHEAD, 1994). 

 

4.3.4 Categoria: ciência e sociedade. 

 

O governo espiona todos os cidadãos. E ele 
também tem um grande medo de que as pessoas 
saibam que ele espiona. Por isso usa tudo que 
pode para que essa informação não vaze. 

(Edward Snowden) 

 

Esta categoria apresentou uma questão importante no JS, à subcategoria: 

determinismo tecnológico. 

 

4.3.4.1 Subcategoria: determinismo tecnológico 

 

Na fala da primeira testemunha de defesa, percebe-se claramente a 

existência de um problema a ser resolvido, pois o consumo de energia, cada vez 

maior, representaria, segundo o “cientista102”, uma mudança no comportamento das 

pessoas. Contudo, a testemunha menciona que o desenvolvimento tecnológico, 

amparado por estudos sobre o Tório, poderia apontar soluções para tal problema.  

Isso acaba entremostrando que as mudanças sociais podem influenciar 

diretamente no desenvolvimento de tecnologias modernas, contribuindo, assim, para 

refletir sobre o mito do determinismo tecnológico, questionando, dessa forma, uma 

de suas teses apontada por Gómez (1997), qual seja: “a tecnologia é autônoma e 

independente das influências sociais” (AULER; DELIZOICOV, 2001, p. 126). 

Segundo Dagnino (2008), no determinismo tecnológico, “o desenvolvimento 

da C&T é considerado uma variável independente e universal que determinaria o 

comportamento de todas as outras variáveis do sistema produtivo e social” (p. 36). 

                                                           
102 Personagem simulado pela primeira testemunha de defesa. 
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Diante disso, cabe perguntar: a sociedade pode ser concebida como um produto de 

uma tecnociência independente em seu desenvolvimento?  

É importante ressaltar que são os interesses humanos que devem prevalecer 

e conduzir o progresso da C&T e “não se trata [...] de inibir a pesquisa e frear os 

avanços, mas de pô-los a serviço dos seres humanos” (FREIRE, 1996, p. 131).  

Por isso, discursos como: “o progresso social é consequência do pregresso 

tecnológico” (AULER; DELIZOICOV, 2001, p. 126) precisam ser analisados 

criticamente e discutidos amplamente na formação de professores de ciências, pois 

“como professor, devo estar advertido do poder do discurso ideológico [...] [que] nos 

ameaça de anestesiar a mente, de confundir a curiosidade, de distorcer a percepção 

dos fatos, das coisas, dos acontecimentos” (FREIRE, 1996, p. 132). 

Nessa perspectiva freiriana, é preciso insistir na atenção do discurso 

ideológico que visa prioritariamente o caminho do lucro, do consumismo, pois a fala 

que ostenta – ser impossível conter o avanço da tecnologia – pode, na realidade, 

esconder mais do que dizer e, além disso, representar um forte estímulo à postura 

fatalista.  

Um exemplo disso se materializa, quase sempre, diante da confiabilidade em 

relação à frase: “cientificamente comprovado103”. No entanto, alguns graduandos 

parecem mais atentos às entrelinhas dessa questão – como você entende a frase: 

“comprovado cientificamente”? – que contempla o questionário aplicado no início da 

pesquisa. No quadro 31, a opinião dos licenciandos entremostra que o 

“cientificamente comprovado” pode, na realidade, representar um instrumento de 

validação de produtos com objetivos econômicos. 

  

                                                           
103 No Apêndice V-A, é possível observar que as respostas dos licenciandos, à questão 10, priorizam 
aceitar o “cientificamente comprovado” como algo suficiente e inquestionável. Tal credulidade, 
paradoxalmente, não condiz com os ditames da ciência, pois possibilita estimular a postura do 
fatalismo, mencionada por Freire (1996), nos indivíduos. 
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Quadro 31 – O “cientificamente comprovado” como status de validação de produtos 

Lic. Justificativa da compreensão 

L-2 “isso é marketing para dar credibilidade a algum produto dando a entender que a ciência está 
envolvida e atesta sua eficiência”. 

L-10 “nem sempre isto é válido, pois muitas marcas se apropriam dessa frase para vender seus 
produtos e as pessoas acabam acreditando e deixando de lado o pensamento de que: se é 
comprovado cientificamente, cadê a pesquisa? cadê as fontes utilizadas, cadê o experimento? 
As pessoas acreditam muito na frase, pois se sentem confiantes quando é falado em ciência 
mas poucos sabem o que realmente é”.  

Fonte: acervo da pesquisa 

 

O quadro 31 insinua que o “cientificamente comprovado” pode ser utilizado 

visando interesses socioeconômicos. Isso é importante para pensar o quanto esses 

interesses podem influenciar, também, as demandas da C&T.  

Por isso, apesar da compreensão de que a ciência precisa de liberdade 

relativa às interferências externas (LACEY, 2005), não há dúvidas de que os 

“interesses sociais, políticos, comerciais ou ideológicos de grupos particulares ou de 

instituições governamentais ou militares são os responsáveis pelo direcionamento 

prático assumido nas pesquisas científicas” (SANTOS, 2004, p.79). Essa 

controvérsia ao determinismo tecnológico parece ter, no personagem supracitado do 

JS, uma contribuição incomensurável à compreensão da dimensão epistemológica, 

pois permite “revelar como a ciência constrói seus objetos, [...] mostrar por que os 

cientistas dão preferência a este ou àquele tema em detrimento de outros” 

(JAPIASSU, 1981, p. 62). 

Assim, refletir sobre o determinismo tecnológico, com o aprendiz de educador, 

possibilita contribuir para a apropriação de conteúdo CTS, pois permite compreender 

como ocorrem diversas interações entre ciência, tecnologia e sociedade 

(AIKENHEAD, 1994). 

 

4.4 DESDOBRAMENTO DA ANÁLISE DOS COMPONENTES DO JOGO TRÍPTICO 

 

Estou sempre interessada em aprender algo novo. 
(Katherine Johnson) 
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Neste excerto, procura-se apresentar indícios de contribuições 

proporcionadas pelos componentes do jogo tríptico (MC, JI e JS) à promoção da 

ACT dos atores. Trata-se de uma forma de dialogar e ampliar o oferecimento de 

respostas ao problema dessa pesquisa.  

Diante disso, pode-se dizer que um aspecto importante à promoção da ACT, 

que pode ser observado no desenvolvimento da MC, refere-se à contemplação do 

conteúdo epistemológico, que perpassa sua letra, pois fica evidente que as questões 

relativas à NdC são fortemente valorizadas em cada versão da música, 

possibilitando refletir, por exemplo, como o conhecimento científico é construído e, 

assim, pensar sobre os valores e crenças que o influenciam (GOLDSCHMIDT et al., 

2016). 

Além disso, a MC parece ter funcionado como um organizador prévio104 para 

a construção do JI e este, por sua vez, à realização do JS, oportunizando apreciar 

conhecimentos epistemológicos mais específicos, mas também possibilitando 

observar as dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais recomendadas ao 

ensino de ciências pela literatura (ZABALA, 1998, 1999; POZO; GÓMEZ CRESPO, 

2009; ROSA; MARTINS, 2007; KEMP, 2002). Isso permite dizer que o conteúdo 

trabalhado em cada etapa do jogo tríptico atende exigências estabelecidas pelos 

documentos do PISA. A figura 26 mostra o diálogo entre o jogo tríptico e os 

conhecimentos de interesse do PISA 2015105. 

  

                                                           
104 Contribuindo na superação do limite entre o que o indivíduo “já sabe e aquilo que ele precisa 
saber, antes de poder aprender a tarefa apresentada” (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 21). 
105 Último ano em que a área de ciências foi foco das avaliações antes desse estudo. 
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Figura 26 – Conhecimentos Científicos de interesses do PISA 

contemplados no jogo tríptico 

 
Fonte: autor, adaptado de OECD (2015) 

 

A figura 26 permite observar o quanto o jogo tríptico representa uma 

resistência à cultura do silêncio106 na Educação em Ciências, pois ao contemplar 

todas as dimensões do conhecimento científico, valorizando o pensar, possibilita 

superar o estado de dependência dos atores e contribui para sobrepujar a 

percepção fatalista diante de situações limites que envolvem C&T, substituindo-a por 

uma percepção mais crítica que possibilite uma voz autêntica à sociedade (FREIRE, 

1980, 1981). 

Além disso, o jogo tríptico proporciona contribuição à formação e atualização 

de competências ao possibilitar a mobilização de instrumentos cognitivos e afetivos, 

a construção de atitudes e procedimentos (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004), 

pois se “o objetivo da educação deve ser, em todos os âmbitos e também neste, 

fomentar o desenvolvimento de capacidades autônomas, [...] isso deve ser feito por 

meio de conteúdos concretos” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 32) cuja 

diversidade se materializa na construção das versões da MC e JI e do planejamento 

e execução do JS. 

Percebe-se, também, que ao estimular a criticidade, o pensar autêntico, 

proporcionando o desvelamento do mundo, o jogo tríptico se entremostra como um 

OA subversivo à concepção “bancária” de educação, pois possibilita transcender a 

                                                           
106 Refere-se a quem segue preceitos dos que falam, impondo sua voz, como o povo que se cala 
diante das elites, pois tal cultura resulta “das relações estruturais entres os dominados e o dominador” 
(FREIRE, 1980, p. 64). 
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adaptação e o ajustamento para oportunizar ao licenciando o desenvolvimento de 

uma consciência crítica que o coloca, inclusive, como potencial transformador desse 

mundo (FREIRE, 1987). 

Tal subversão à visão “bancária” é revigorada quando a construção das 

etapas do jogo tríptico possibilita superar a educação domesticadora, caracterizada 

pela transferência de “conhecimento”, para oportunizar a educação para a libertação 

cujos atores são estimulados a conhecer, a desnudar a realidade, de forma crítica 

(FREIRE, 1981). 

Outra contribuição importante, oportunizada pelo jogo tríptico, ao futuro 

professor de ciências, relaciona-se ao ensino de Física, pois ao oferecer um contato 

com assuntos de Física Nuclear, o OA possibilita compreender que as aplicações 

dessa área de conhecimento, como a geração de energia e o desenvolvimento de 

armas nucleares, constituem-se também por interesses externos à Ciência Física. O 

incômodo sigilo desses interesses nas aulas de ciências, mas refletido no jogo 

tríptico, entremostra ao aprendiz de educador que “a Ciência Física e a Física 

escolar não são a mesma coisa, embora estejam relacionadas” (RICARDO, 2010, p. 

37). 

Por Isso, o jogo tríptico permite refletir sobre o ensino de Física nas aulas de 

ciências como possibilidade à preparação dos atores para além da escola, cujo 

trabalho, na escola, de habilidades e atitudes, possa potencializar uma atuação 

consciente e racional fora do âmbito escolar, vislumbrando uma preparação para 

viver em sociedade e tomar decisões autênticas e coerentes no meio social 

(CARVALHO, SASSERON, 2010). 

O jogo tríptico, oferecendo aspectos da epistemologia necessários à 

educação científica (CACHAPUZ et al., 2011), entremostra-se também como uma 

alternativa interessante à superação das insuficiências do livro didático 

(DELIZOICOV; ANGOTI; PERNAMBUCO, 2011) que muitas vezes, outrora, é 

elaborado para servir a um mercado visando o exame vestibular (KRASILCHIK, 

1988), priorizando conteúdos conceituais (ZABALA, 1998). Como o autor ressalta 

que o ensino de ciências não deve se resumir ao livro didático, o jogo tríptico 

representa uma interessante opção, pois oportuniza que os atores construam 

conhecimento se apropriando “das informações divulgadas nos diferentes textos 

[como] parte do processo de alfabetização cientifica” (KRASILCHIK; MARANDINO, 

2007, p. 41). 
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Diante das discussões realizadas e dos conteúdos valorizados em cada 

componente do jogo tríptico, é necessário perguntar se: os componentes desse OA 

oportunizam contribuições aos licenciandos no âmbito do enfoque CTS? Para 

responder a essa pergunta, seria interessante inferir o grau de integração, entre o 

conteúdo CTS e o conteúdo científico tradicional, oportunizado no jogo tríptico. 

Para realizar tal dedução, é necessário mostrar o panorama descritivo de 

“Categorias da Ciência CTS” mencionado por Aikenhead (1994) e inserir o jogo 

tríptico numa posição desse esquema. O quadro 32 mostra o espectro subjacente ao 

esquema e a posição ocupada pelo jogo tríptico. 
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Quadro 32 – As Categorias de Ciência CTS e a posição do jogo tríptico no espectro 

Categorias da Ciência CTS Descrição 

 1) Motivação por 

conteúdo CTS 

Ciência da escola tradicional, além de uma menção ao conteúdo CTS, a 
fim de tornar a aula mais interessante. (O baixo status dado ao 
conteúdo do CTS explica porque esta categoria não é normalmente 
levada a sério como instrução CTS). Os alunos não são avaliados com 
relação ao conteúdo CTS.  

2) Infusão ocasional 

do conteúdo CTS 

Ciência da escola tradicional, além de um estudo curto (cerca de 1/2 a 2 
horas de duração) de conteúdo CTS anexado ao tópico da ciência. O 
conteúdo do CTS não segue temas coesos. Os estudantes são 
avaliados principalmente em conteúdo científico puro e geralmente 
superficialmente (como trabalho de memória) no conteúdo CTS (por 
exemplo, 5% CTS, 95% ciência). 

3) Infusão proposital 

do conteúdo CTS 

 

Ciência da escola tradicional, além de uma série de estudos curtos 
(cerca de 1/2 a 2 horas de duração) de conteúdo CTS integrados em 
tópicos científicos, a fim de explorar sistematicamente o conteúdo 
CTS. Este conteúdo forma temas coesos. Os alunos são avaliados até 
certo ponto por entenderem o conteúdo do CTS (por exemplo, 10% 
CTS, 90% ciência).  

4) Disciplina singular 

através do 

conteúdo CTS 

Conteúdo CTS serve como um organizador para o conteúdo de ciência 
e sua sequência. O conteúdo da ciência é selecionado de uma 
disciplina científica. Uma lista de tópicos de ciência pura parece 
bastante similar a um curso de ciência de categoria 3, embora a 
sequência seja bem diferente. Os alunos são avaliados por entenderem 
o conteúdo do CTS, mas não tão extensivamente quanto o conteúdo 
científico puro (por exemplo, 20% CTS, 80% ciência). 
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5) Ciência através do 

conteúdo CTS 

Conteúdo CTS serve como um organizador para o conteúdo de ciência 
e sua sequência. O conteúdo da ciência é multidisciplinar, conforme 
ditado pelo conteúdo do CTS. Uma lista de tópicos científicos puros se 
parece com uma seleção de importantes tópicos científicos de uma 
variedade de cursos tradicionais de ciências nas escolas. Os estudantes 
são avaliados por entenderem o conteúdo do CTS, mas não tão 
extensivamente quanto o conteúdo da ciência pura (por exemplo, 30% 
CTS, 70% ciência). 

6) Ciência ao longo do 

conteúdo CTS 

Conteúdo CTS é o foco da instrução. O conteúdo científico relevante 
enriquece esse aprendizado. Os alunos são avaliados igualmente sobre 
o CTS e o conteúdo científico puro. 

7) Infusão da ciência 

no conteúdo CTS 

Conteúdo CTS é o foco da instrução. Conteúdos científicos relevantes 
são mencionados, mas não sistematicamente ensinados. A ênfase pode 
ser dada a princípios científicos amplos. (Os materiais classificados 
como categoria 7 podem ser infundidos em um curso de ciências da 
escola padrão, resultando em um curso de ciência CTS de categoria 3.). 
Os alunos são avaliados principalmente no conteúdo do CTS e apenas 
parcialmente no conteúdo científico puro (por exemplo, 80% CTS, 20% 
ciência). 

 8) Conteúdo CTS Uma grande questão tecnológica ou social é estudada. O conteúdo da 
ciência é mencionado, mas apenas para indicar um link existente para a 
ciência. (Os materiais classificados como categoria 8 poderiam ser 
infundidos em um curso de ciências da escola padrão, resultando em 
um curso de ciência CTS de categoria 3.). Os alunos não são avaliados 
em conteúdo científico puro em qualquer grau apreciável. 

Fonte: autor, adaptado de Aikenhead (1994). 
 

O dégradé na coluna do quadro 32 permite observar as posições em que o 

jogo tríptico pode ser mais contemplado. Entende-se que tal OA perpassa com mais 

nitidez à categoria seis, porque o jogo tríptico entremostra que o conteúdo CTS 
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constitui o foco da atividade de ensino e que, além disso, é possível perceber, 

sobretudo no JI e JS, que o conteúdo científico ampara e enriquece as ações 

(AIKENHEAD, 1994).  

Por outro lado, uma interpretação que coloque o OA na categoria sete poderia 

ser defendida alegando que o conteúdo científico é mencionado, porém não 

ensinado sistematicamente.  Além disso, pode-se alegar também que o conteúdo 

científico necessário para o jogo tríptico é multidisciplinar e surge de acordo com as 

necessidades do conteúdo CTS, direcionando o OA à categoria cinco mencionada 

por Aikenhead (1994). 

Apesar da possível subjetividade das interpretações, é preciso observar que o 

jogo tríptico não perpassa facilmente todo o espectro de categorias, pois o conteúdo 

de uma disciplina científica isolada, como sugere a categoria quatro, não consegue 

amparar as ações desse OA. Além disso, a categoria oito, que ressalta que o 

conteúdo de ciências é apenas indicado como link, também não coaduna com as 

atividades do jogo tríptico. Tais inconformidades podem ser observadas, sobretudo, 

na construção do JI e na execução do JS.  

Assim, como o espectro de três a seis apresenta as categorias cujas visões 

são mais citadas como elementos de instrução CTS pelos estudiosos e, além disso, 

no espetro que se estende da categoria quatro a oito, a disposição do conteúdo 

científico percorre uma sequência determinada pelo próprio conteúdo CTS, segundo 

Aikenhead (1994), é possível perceber a imensa contribuição à formação do 

licenciando, ao participar da construção dos componentes do jogo tríptico, pois 

conhecer as interações CTS articuladas à construção de conhecimento, 

considerando o caráter, geralmente, dramático da função social das ciências e o 

caráter necessário de tomadas de decisões, representa um importante conteúdo 

necessário à formação de um professor de ciências (GIL-PÉREZ; CARVALHO, 

2009). 

 

4.5 ANÁLISES DA CONSTRUÇÃO DO JOGO TRÍPTICO 

 

Não podemos esperar construir um mundo melhor 
sem melhorar os indivíduos. 

(Marie Curie) 
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A construção do jogo tríptico deve ser compreendida também por uma análise 

que transcenda o seu corpo textual, que possibilite refletir sobre as ações e 

comportamentos dos envolvidos nessa construção, ou seja, sobre conteúdos de 

aprendizagem que podem ser observados (ZABALA, 1998), pois aprendemos de 

maneira diferente o que sabemos, mas também o que sabemos fazer e, além disso, 

o que nos faz agir de uma forma ou de outra (ZABALA, 1999). 

Por isso, esse trecho se reserva a analisar ações e comportamentos 

observados na construção e execução do jogo tríptico, representando uma 

possibilidade de refletir sobre dificuldades habituais no domínio dos conteúdos 

procedimentais e atitudinais que compreendem o currículo de ciências.  

Analisar ações e comportamentos referentes à construção do jogo tríptico, por 

meio da metodologia da Análise de Conteúdo de Bardin (2011), permite perceber 

contribuições desse OA à promoção da ACT dos licenciandos.  

Como o jogo tríptico está subordinado a uma temática – energia e tecnologia: 

uma relação que nos desafia – decidiu-se, para a realização desta análise de 

conteúdo, dividi-la em cinco elementos, quais sejam: 

1) Subtema: refere-se ao tema tratado no jogo tríptico; 

2) Categoria: relacionada ao subtema; 

3) Subcategoria: constitui um conjunto de questões, subordinadas às 

categorias, que se englobam no subtema; 

4) Unidades de registro: representam segmentos de conteúdo a considerar 

como unidade fundamental (optou-se por uma categoria de palavras que 

representam: ações e comportamentos); 

5) Unidade de contexto: corresponde ao trecho da mensagem que 

oportuniza compreender a perfeita significação da unidade de registro;  

As categorias emergiram a priori, voltando olhares à literatura, 

compreendendo duas das dimensões apontadas por Rosa e Martins (2007) para a 

promoção da ACT. 

Após breve apresentação das categorias, a análise ocorre nas subcategorias. 

Para isso, utiliza-se o referencial teórico objetivando amparar a discussão e 

compreensão da ACT na formação inicial do professor de ciências.  

O quadro 33 esboça o processo de análise do jogo tríptico. 
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Quadro 33 – A construção do jogo tríptico 

Subtema Categoria Subcategoria Unidades de registro Unidades de contexto 
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Habilidades  

 
Formular hipóteses 
Usar modelos 
 
Testar hipóteses 
 
 
Analisar hipóteses 
 
 
 
Trabalhar em equipe 

MC: Para a construção da MC, os 
licenciandos formularam hipótese 
de que utilizar um modelo de 
música seria mais fácil para adaptar 
e construir a MC. Testaram a 
hipótese adaptando suas letras às 
músicas de Raul Seixas. 
Analisaram a hipótese e mudaram-
na até chegarem às músicas de 
Milton Nascimento e da Banda The 
Beatles como os melhores modelos. 
Prevaleceu um trabalho em equipe. 

Identificar problemas 
 
 
 
 
Planejar investigação 
Realizar investigação 
Propor perguntas 
Coletar dados 
Organizar dados 
Analisar dados 
Trabalhar em equipe 
Comunicar 

JI: Os licenciandos identificaram 
um problema (O que pensam 
professores da UTFPR de Ponta 
Grossa sobre a proliferação de 
usinas nucleares?) e, assim, 
planejaram e realizaram uma 
investigação; propuseram 
perguntas; dados foram coletados, 
organizados e analisados num 
trabalho em equipe; a 
comunicação dos resultados dessa 
investigação ocorreu na reportagem 
do DP – especialistas falam sobre 
os riscos da utilização de usinas 
nucleares para a geração de energia 
elétrica – no JI. 

 
Desenvolver 
descrições 
 
Desenvolver 
explicações 
Comunicar 
Comparar dados 
Argumentar 
Analisar evidências 
Elaborar conclusões 
 
 
Trabalho em equipe 

JS: Os licenciandos 
desenvolveram descrições de 
acidentes nucleares para 
apresentarem aos jurados no dia do 
JS. Os mesmos desenvolveram 
explicações que se estendem 
desde uma simples comunicação, 
apenas comparando dados, até 
uma argumentação envolvendo a 
análise de evidências e a 
elaboração de conclusões 
amparadas por justificativas como 
observado na fala do primeiro 
advogado de defesa. O trabalho em 
equipe foi importante para o 
planejamento e execução do JS. 
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Atitudes 

Criatividade 
 
 
Precisão 
 
Cooperação 

MC: Percebeu-se criatividade na 
construção da MC, pois a letra 
desenvolvida por cada grupo se 
encaixou com precisão na harmonia 
que serviu como base em cada 
versão. Observou-se a cooperação 
não somente na construção da MC, 
mas inclusive na apresentação com 
voz e piano realizados por diferentes 
atores, numa das versões. 

 
 
Curiosidade 
 

JI: A necessidade de construção 
das matérias do JI funcionou como 
um estímulo à curiosidade dos 
licenciandos, pois numa investida de 
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Busca da verdade 
 
 
 
 
Objetividade 

busca pela verdade, os 
graduandos realizaram leituras e 
assistiram documentários que 
contribuíram para a construção das 
reportagens, atendendo à 
objetividade de cada versão do JI. 

Colaboração 
 
 
Determinação 
Persuasão 
Autonomia 
 
Responsabilidade 
Respeito pelas 
evidências 
Mentalidade crítica 
Tolerância à 
ambiguidade 

JS: Observou-se a colaboração 
constante entre os membros dos 
grupos, no que concerne a 
determinação em persuadir os 
jurados. A autonomia de cada 
personagem, porém, esteve 
acompanhada de 
responsabilidade, pois o respeito 
pelas evidências (informações de 
acidentes noutras usinas) contribuiu 
para a mentalidade crítica entre os 
atores e para a tolerância à 
ambiguidade das explicações. 

Fonte: autor 

 

 

4.5.1 Categoria: conteúdos procedimentais. 

 

A experiência nunca falha, apenas as nossas 
opiniões falham, ao esperar da experiência aquilo 
que ela não é capaz de oferecer. 

(Leonardo da Vinci) 

 

Esta categoria apresenta habilidades contempladas nas atividades dos 

licenciandos ao trabalharem no desenvolvimento dos componentes do jogo tríptico. 

Tais habilidades formam a subcategoria a ser apresentada. 

 

4.5.1.1 Subcategoria: habilidades 

 

Ao formular, testar e analisar hipóteses, além de usar modelos de músicas 

para a construção da MC, os licenciandos trabalharam habilidades investigativas 

(PIZZATO et al., 2019) importantes à promoção da ACT. Os autores citam Brinson 

(2015) para destacarem que tais habilidades representam “o grau em que os sujeitos 

fazem observações, criam e testam hipóteses, geram desenhos experimentais e/ou 

adquirem uma epistemologia da ciência” (PIZZATO et al., 2019, p. 356). 

Além disso, é preciso ressaltar que formular e analisar hipótese, bem como 

trabalhar em equipe representam atributos observados na construção da MC, 
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relacionados às habilidades científicas que, segundo Di Mauro, Furman e Bravo 

(2015), significam a “faculdade de uma pessoa aplicar procedimentos cognitivos 

específicos relacionados com as formas de construir o conhecimento científico na 

área de ciências naturais” (PIZZATO et al., 2019, p. 356). 

Percebe-se, assim, a importância das habilidades como componentes 

fundamentais do conteúdo procedimental que “é um conjunto de ações ordenadas e 

com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um objetivo” (ZABALA, 1998, 

p. 43), pois em diversas ocasiões, “os alunos não conseguem adquirir as habilidades 

necessárias, seja para elaborar um gráfico a partir de alguns dados ou para observar 

corretamente através de um microscópio” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 16). 

Por isso, as habilidades, funcionando como “inteligências capitalizadas”, 

segundo Perrenoud (1999), continuam a fazer parte da construção do jogo tríptico. 

No JI, por exemplo, é possível observar que os licenciandos experimentam 

habilidades investigativas como identificar problemas, planejar e realizar 

investigação, propor perguntas, coletar, organizar e analisar dados e comunicar. É 

preciso dizer que tais habilidades, com exceção de realizar investigação, são 

identificadas também como habilidades científicas por Pizzato et al. (2019). Porém, 

assim como na MC, no JI é possível verificar que trabalhar em equipe representa 

uma das habilidades científicas recorrentemente contempladas. 

O JS também é agraciado pela experiência do trabalho em equipe, 

prevalecendo o contato com habilidades científico-investigativas como desenvolver 

descrições e explicações, comunicar, argumentar, analisar evidência e elaborar 

conclusões. A experiência de comparar dados, também observada no JS, 

representa, segundo Pizzato et al. (2019), uma importante habilidade investigativa. 

Independentemente da semântica, é possível perceber a contribuição que 

pode ser atribuída à formação inicial de professores com a construção do jogo 

tríptico, pois ao invés de proporcionar o contato com habilidades baseado apenas no 

treinamento das mesmas, o OA oportuniza resolver problemas que mobilizam 

habilidades científico-investigativas, possibilitando, assim, afastar o futuro professor 

de ciências de um modelo hegemônico de formação e aproximá-lo mais do 

recomendado modelo emergente107 de formação (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 

                                                           
107 “Modelo fundamentado na investigação/reflexão/crítica da prática em sua relação dialética com a 
teoria, que mobiliza saberes, valores, habilidades, hábitos, em sinergia, para resolver situações-
problemas com capacidade de argumentar as decisões e os resultados com uma ética, no contexto 
do grupo profissional” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 24). 
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2004), visto que um projeto importante ou um problema complexo, frequentemente, 

mobilizam um grupo e solicitam diversas habilidades, no contexto da divisão do 

trabalho (PERRENOUD, 1999). 

Participar da construção do jogo tríptico, oportunizando a mobilização de 

habilidades em detrimento do mero treinamento das mesmas para resolver 

problemas, representa uma possibilidade singular para o futuro professor confrontar 

e analisar criticamente os problemas do ensino habitual, permitindo, assim, refletir 

sobre “as limitações dos trabalhos práticos habitualmente propostos (como uma 

visão deformada do trabalho científico) e as limitações dos problemas habitualmente 

propostos (simples exercícios repetitivos)” (GIL-PÉREZ; CARVALHO, 2009, p. 41), 

pois o pequeno interesse que tais problemas provocam nos alunos, ao serem 

trabalhados massivamente e de maneira descontextualizada, reduzindo a motivação 

dos alunos no tocante ao aprendizado da ciência, representa um exemplo de 

dificuldade para a ocorrência de aprendizagem de procedimentos no âmbito dos 

problemas quantitativos (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009).  

Assim, cada reportagem construída no JI, por exemplo, permite uma 

excelente possibilidade de promoção da ACT, pois aproxima os envolvidos de uma 

pesquisa científica ao valorizar, principalmente, a dimensão procedimental apontada 

por Rosa e Martins (2007). A utilização de informações retiradas de livros, jornais e 

de arquivos audiovisuais, além da síntese de várias informações utilizadas na 

elaboração das notícias dos cadernos DP e CA são exemplos de procedimentos, 

apontados por Oró (1999), que devem ser trabalhados no ensino de ciências. A 

procura de informações para a construção das reportagens representa uma 

característica basilar da alfabetização científica cultural mencionada por Shen 

(1975). 

Por outro lado, para terminar este breve panorama, é importante ressaltar que 

as estratégias didáticas e atividades de ensino, usadas na construção do JI e dos 

demais componentes do jogo tríptico, não consideraram os conteúdos 

procedimentais para serem “aprendidos de uma maneira significativa, desvinculados 

dos conteúdos conceituais e atitudinais” (ZABALA, 1999, p. 8). Por isso, é 

necessário observar e analisar, também, as contribuições de conteúdos atitudinais 

na participação dos atores na construção do citato OA. 

 



197 
 

4.5.2 Categoria: conteúdos atitudinais. 

 

Pregar na África que é pecado usar a camisinha, 
em lugares onde metade da população sofre de 
AIDS, é cometer um crime contra a humanidade. 

(Leonardo Boff) 

 

Esta categoria apresenta atitudes contempladas nas ações dos licenciandos 

ao trabalharem na construção dos componentes do jogo tríptico. Tais atitudes 

constituem a subcategoria a ser apresentada. 

 

4.5.2.1 Subcategoria: atitudes 

 

Numa perspectiva de promover hábitos particulares da atividade científica, a 

construção da MC proporciona observar atributos importantes relacionados às 

atitudes científicas, destacando-se a criatividade, a cooperação e a precisão 

(PIZZATO et al., 2019).  

Para Pozo e Gómez Crespo (2009), a precisão no trabalho representa um tipo 

de atitude referente à ciência e a cooperação, em oposição à competição, 

representa uma atitude referente à aprendizagem da ciência. Tais atitudes devem 

ser trabalhadas com os alunos no contexto do ensino de ciência (POZO; GÓMEZ 

CRESPO, 2009). 

A importância desses atributos (criatividade, precisão e cooperação), 

apreciados na MC, para a formação inicial de professores de ciências, pode ser 

compreendida pela fala de Mukhopadhyay (2014) que conceitua atitudes científicas 

como “atributos de um indivíduo que não só se comporta de maneira desejável para 

qualquer empreendimento científico, mas também compreende por que os cientistas 

atuam como atuam” (PIZZATO et al., 2019, p. 356-357).  

Por outro lado, é preciso dizer que a criatividade e a cooperação são atributos 

também de atitude investigativa que pode ser entendida como o fazer relacionado à 

curiosidade, ou seja, como um comportamento relacional que pode ser caracterizado 

por alguns procedimentos “tais como formulação de perguntas e de hipóteses, coleta 

de dados, proposição de procedimentos ou de estratégias para resolução do 

problema, identificação do problema, entre outros” (PIZZATO et al., 2013, p. 600). 
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Nesse contexto, percebe-se que a MC oportuniza contribuir à formação de 

competências, pois os licenciandos são desafiados a mobilizarem habilidades e 

atitudes, em sinergia, para a construção dessa etapa do jogo tríptico (RAMALHO; 

NUÑEZ; GAUTHIER, 2004). Porém, apesar das semelhanças entre a atitude 

científica e investigativa, as definições supracitadas possibilitam perceber uma sutil 

diferença, pois a primeira carrega “consigo bases cognitivas tais como a ética na 

ciência e as crenças científicas” (PIZZATO et al., 2019, p. 351). 

É preciso perceber, no entanto, que independentemente da característica das 

atitudes, elas representam “tendências ou predisposições relativamente estáveis das 

pessoas para atuar de certa maneia” (ZABALA, 1998, p. 46). Por isso, as atitudes 

precisam se promover no ensino de ciência e não se pode conceber a atitude 

científica, por exemplo, como a aplicação simples de determinados procedimentos 

preestabelecidos, pois a prática científica deve ser caracterizada pela indagação, 

acompanhada da curiosidade e da autonomia (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009).  

No JI, por exemplo, atributos como curiosidade, objetividade e busca da 

verdade são exemplos observados de atitudes científicas, mas a curiosidade e a 

objetividade também são compreendidas como de caráter investigativo (PIZZATO et 

al., 2019). Segundo Freire (1989), a largada fundamental a iniciar na alfabetização 

consiste na atitude de um sujeito curioso e crítico.  

É importante ressaltar que o ensino de ciência deve promover uma atitude 

crítica atinente aos problemas relacionados ao desenvolvimento científico (POZO; 

GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Diante disso, a mentalidade crítica representa um elemento importante da 

atividade científica observado nas ações do JS, mas, além dela, pôde-se contemplar 

também a colaboração entre os atores, a determinação, a responsabilidade e o 

respeito pelas evidências como atributos relacionados às atitudes científicas. Porém, 

a colaboração, ao lado da persuasão, da autonomia e da tolerância à ambiguidade, 

também é entendida como importante atitude investigativa (PIZZATO et al., 2019). 

Segundo Freire (1996) a autonomia se baseia na responsabilidade que vai se 

adotando, contribuindo para que a liberdade possa ocupar o “espaço” outrora 

“habitado” pela dependência. Por isso, a autonomia precisa ser respeitada como um 

imperativo ético ao invés de um mero favor a ser concedido (FREIRE, 1996). Porém, 

a autonomia não impede a colaboração que precisa ser a tônica das relações sociais 
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para se criar uma sociedade mais igualitária e, diante disso, a educação precisa 

estimular a colaboração em detrimento da competição (FREIRE, 1989). 

 

4.6 DESDOBRAMENTO DE ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DO JOGO TRÍPTICO 

 

Não creio que haja uma emoção mais intensa para 
o inventor do que ver suas criações funcionando. 
Essa emoção faz o homem esquecer comida, 
sono, amigos, amor, tudo. 

(Nikola Tesla) 

 

Neste tópico, procura-se ampliar a contribuição da terceira fase da Análise de 

Conteúdo de Bardin (2011), buscando-se realizar uma interpretação mais sistêmica 

que permita, por exemplo, uma inferência sobre as contribuições proporcionadas 

pela construção do jogo tríptico, articuladas às mudanças necessárias ao ensino de 

ciências observadas pelos licenciandos. Além disso, faz-se necessário perceber a 

harmonia entre a construção do citado OA e a sequência de ensino de ciências 

sugeridas para os materiais CTS. 

Diante disso, é preciso indagar se: as ações e comportamentos que 

sistematizaram a construção do jogo tríptico contribuíram para a formação inicial do 

professor, possibilitando vislumbrar mudanças importantes para as futuras ações 

desse aprendiz de educador? Tal indagação se fundamenta no fato de que “a 

maioria dos alunos não aprendem a ciência que lhes é ensinada” (POZO; GÓMEZ 

CRESPO, 2009, p. 15) e isso ficou perceptível pelos licenciandos com a leitura e 

discussão do artigo108 do apêndice II-A no início das ações antes da construção do 

jogo tríptico. 

Duas perguntas, de um questionário aplicado após as ações de construção e 

execução do jogo tríptico, permitem entremostrar respostas para a supracitada 

indagação. Tais questões encontram-se esboçadas nos quadros 34 e 35 que 

apresentam as respostas dos licenciandos e os elementos que indicam uma 

articulação dessas respostas com os conhecimentos atitudinais, procedimentais e 

epistemológicos. 

  

                                                           
108 Um olhar sobre os resultados brasileiros no PISA 2015: possibilidades de se refletir sobre 
problemas do ensino de ciências e à formação inicial do professor de ciências.  
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Quadro 34 – Mudanças necessárias no ensino de ciências segundo os licenciandos. 

1) O que você mudaria no atual modelo de ensino de ciências para tornar os jovens, 

estudantes brasileiros, consumidores mais críticos de informação científica? 

 

Respostas dos Licenciandos 

Conteúdo 

procedimental 

Conteúdo 

atitudinal 

Conteúdo 

epistemológico 

L-4 “o acesso mais adequado e qualitativo com 

relação ao material utilizado. Como professora 

preciso buscar crescer e construir juntamente 

com os alunos, para que assim as informações 

recebidas sejam processadas de maneira 

correta”. 

Trabalhar em 

equipe 

Cooperação  

L-5 “trazer e cativar os alunos, sair da mesmice o 

cansaço de ficar somente escutando o professor 

na sala e fazer ele construir seus próprios 

argumentos e opiniões” 

Argumentar Autonomia  

L-7 “mudaria nas questões de abordagem aos 

alunos, pois é de uma importância trazer eles 

para a realidade e o seu cotidiano. E utilizava os 

vários métodos de ensino para que de alguma 

forma consigam compreender o que está sendo 

transmitido a eles”. 

 Respeito pela 

evidência 

 

L-8 “mudaria formatos de ensino para que jovens 

sejam mais críticos, investigativos, com o mundo 

onde vivem”. 

Planejar e 

realizar 

investigações 

Mentalidade 

crítica 

 

L-9 “forma como a ciência é abordada dentro das 

salas de aula, a ciência é passada de forma 

simples e básica deixando o aluno sem 

interesse”. 

 Interesse pela 

ciência 

 

L-10 “mudaria a questão da formação de alguns 

professores, fazendo com que eles não caiam na 

mesmice e deixando a ciência desinteressante. 

Fazendo com que eles também divulgassem a 

importância da ciência”.  

Comunicar Interesse pela 

ciência 

 

L-11 “mudar o ambiente escolar, colocar modelos 

de sala que inspirem e autonomizem alunos. 

Colocar jogo e captar a essência científica de 

cada um”. 

 Autonomia  

L-14 “dá opções para que o aluno seja crítico, 

que dê sua opinião, não somente ser ouvinte”. 

 Autonomia e 

mentalidade 

crítica 
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L-15 “a interferência política e religiosa, pois eles 

tendem e destorcer a ciência para atender seus 

próprios propósitos”. 

  Neutralidade 

na ciência 

L-18 “levar aos jovens um conhecimento mais 

amplo dos conteúdos aplicados em sala de aula, 

fazendo com que os jovens busquem o 

conhecimento, e não fiquem dependentes do 

professor”. 

Planejar e 

realizar 

investigações 

Autonomia  

L-19 “fazer os alunos participarem na aula, levar 

em conta o que eles sabem. Trazer coisas fora 

as que estão no currículo escolar, que façam 

pensar criticamente”. 

 Mentalidade 

crítica 

 

L-20 “para o ensino de ciência o que eu mudaria 

é conseguir trazer mais exemplos práticos de 

conteúdos teóricos, buscando aproximar os 

alunos de realidades mais próximas dos alunos”. 

 Respeito pela 

evidência 

 

L-23 “mostrar, expor a matéria e pedir para que 

cada um expor sua opinião através da roda de 

conversa” 

Desenvolver 

explicações 

Autonomia  

L-24 “mudar o ensino para melhorar o ensino, de 

qualidade dentro dos limites oportunizados pela 

escola, sempre relacionando com a realidade do 

discente”. 

 Respeito pela 

evidência 

 

L-25 “colocar assuntos políticos para serem 

discutidos entre os alunos e quais os reflexos que 

isso acarretará diretamente e indiretamente na 

vida das pessoas e de todos os seres vivos”. 

 

Discutir Consideração 

de implicações 

sociais 

 

L-26 “desconstruir a ideia de que ciência é algo a 

ser decorado, e é imutável, limitando-se ao 

repasse de conteúdos. Dessa forma atuaria em 

uma perspectiva construtivista, para que os 

alunos olhem a ciência com outra visão, 

conhecendo, descobrindo e criando seus próprios 

argumentos em torno dos vastos campos 

abrangidos pela ciência”. 

 

Argumentar 

 

Autonomia 

 

Valorizar a 

visão de 

ciência 

mutável e 

construída 

L-27 “Acesso a maiores informações na área de 

ciências, inclusive na base do conhecimento na 

área, que é defasado, a estruturação melhor do 

conhecimento da ciência”. 

  Valorizar a 

natureza da 

ciência 
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Fonte: autor, com dados do acervo da pesquisa. 

 

O quadro 34 deixa transparecer que uma importante mudança almejada pelo 

licenciando para o ensino de ciências precisa apontar na direção da valorização das 

múltiplas dimensões do conhecimento científico, pois se faz necessária uma intensa 

articulação dos conteúdos científicos para incrementar sua significância (ZABALA, 

1998), visto que a compreensão dos conceitos, de forma significativa, exige 

transcender o reducionismo do ensino que se centraliza no próprio conceito 

(CACHAPUZ et al., 2011). 

Um aspecto que chama atenção no citado quadro, é que a maioria dos 

licenciandos construiu respostas cuja mudança no ensino de ciências estaria 

vinculada à necessidade de algum atributo do conteúdo atitudinal. Isso é muito 

importante, haja vista que “os professores de ciências não costumam considerar que 

a educação em atitudes faça parte de seus objetivos e conteúdos essenciais” 

(POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 18) necessários ao aprendizado. 

Outro aspecto importante, observado, refere-se à sinalização para a 

necessidade do conteúdo epistemológico apontada pelos licenciandos L-15, L-26 e 

L-27, pois “nossos licenciados em ciências, como nossos regentes de então, quase 

não foram atingidos, quando de sua formação, por questões epistemológicas, 

históricas e sociais” (FOUREZ, 2003, p. 111). 

O quadro 35 entremostra que os motivos, apontados pelo licenciando para 

que o jogo tríptico seja utilizado no ensino de ciências da rede básica, coadunam, 

em grade parte, com as mudanças almejadas para o ensino de ciências desejadas 

por esse aprendiz de educador. Tal articulação pode ser observada, sobretudo, pela 

possibilidade apontada da contemplação das diversas dimensões do conhecimento 

científico com a utilização do citado OA. 
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Quadro 35 – Motivos apontados pelos licenciandos para a utilização do jogo tríptico no ensino 

de ciências com alunos da rede básica de ensino. 

2) Escreva o que você pensa sobre a utilização do jogo tríptico no ensino de ciências com 

alunos da rede básica de ensino?  

 

Respostas dos Licenciandos 

Conteúdo 

procedimental 

Conteúdo 

atitudinal 

Conteúdo 

epistemológico 

L-1 “o júri é visto como uma forma nova e 

inovadora que pode contribuir e muito para a 

assimilação de conteúdos de ensino, 

despertando a curiosidade dos alunos”. 

 Curiosidade  

L-2 “a discussão de um mesmo assunto de 

diferentes maneiras proporciona uma 

compreensão ampla e esclarecida acerca do 

assunto, as abordagens, ilustrações e debates 

fazem os expectadores (alunos) serem 

transportados para o problema com total 

envolvimento”. 

Discutir  Interesses por 

problemas 

envolvendo 

C&T 

 

L-4 “construção do conhecimento, uma 

independência maior, construção do 

pensamento crítico, realização de pesquisas e 

formulação de material. Porém a desvantagem 

é que pode ocorrer uma realidade exagerada, 

como ocorreu conosco, e algumas mágoas por 

parte disso”.  

Realizar 

investigações 

Autonomia e 

Mentalidade 

crítica 

 

L-5 “seria algo maravilhoso de grande 

empolgação com os alunos”. 

 Motivação  

L-7 “eu penso que é uma forma de mostrar ao 

aluno um pouco da realidade, pois eles estarão 

vivendo, estarão dentro do contexto de tudo 

que ocorre em determinados assuntos 

discutidos”. 

Contextualizar Consideração 

de implicações 

sociais 

 

L-8 “penso que instiga alunos a pesquisa e 

saber que a pesquisa vai a um júri faz com que 

o final do trabalho seja algo [valoroso] com 

conteúdos bem investigativos”. 

Planejar e 

realizar 

investigações 

Motivação  

L-9 “creio que seja uma forma dos alunos irem 

atrás de conhecer melhor o tema abordado e 

debater entre eles expondo suas críticas”. 

Discutir Mentalidade 

crítica 

 

L-10 “É muito importante e torna a ciência mais 

interativa e atrativa e faz com que os alunos 

 Motivação  
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entendam de maneira mais fácil, visto que 

músicas e outras coisas estão no cotidiano dos 

alunos”. 

L-11 “muito interessante pelo fato de influenciar 

em muitos aspectos como criatividade, 

autonomia, refletir nossa sociedade, descobrir 

talentos, colocar em ação o trabalho em grupo 

e a motivação qualidades de aspecto humano”.  

Trabalhar em 

equipe 

Criatividade, 

autonomia, 

consideração 

de implicações 

sociais e 

motivação. 

 

L-13 “é uma boa proposta, pois há uma 

[interação] com a turma grande e um debate 

produtivo entre os alunos”. 

Discutir   

L-14 “esta dinâmica foi ótima, válida, faz com 

que se pense em ambos os lados, o certo e o 

errado”. 

 Tolerância à 

ambiguidade 

 

L-15 “muito bom para que haja um 

desenvolvimento na autonomia e criatividade 

dos alunos, mostrando que a ciência pode ter 

diversas faces, dependendo dos interesses que 

estão em jogo, pode ela atender a todos ou a 

quem usa da ciência para apenas o seu favor”. 

 Autonomia, 

criatividade e 

tolerância à 

ambiguidade. 

Neutralidade 

na ciência 

L-16 “é uma atividade muito atrativa e acredito 

que os alunos se envolvem muito buscando a 

“vitória” se empenhando para ter dados 

corretos, argumentos bons e uma música 

tocante”. 

Argumentar Respeito pela 

evidência 

 

L-17 “o jogo tríptico é uma maneira que além de 

informar os alunos de conhecimentos e 

informações trazidas de determinados 

conteúdos, é uma maneira de também chamar 

a atenção dos alunos e tornar o aprendizado 

um meio mais prazeroso e interessante”. 

 Motivação  

L-18 “uma oportunidade de debates com todos 

os alunos faz com que todos tenham seus 

próprios argumentos e colocações atribuindo de 

forma auxiliadora na formação do cidadão”. 

Discutir, 

argumentar 

Autonomia  

L-20 “é uma metodologia interessante para se 

abordar no ensino de ciências, chamando a 

atenção de alunos para temas importantes”. 

 Consideração 

de implicações 

sociais 

 

L-22 “estimula o aprendizado, a criação dos  Motivação  
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trabalhos e o conhecimento aprofundado [...]”. 

L-23 “bom para estimular os alunos e despertar 

em alguns vontade de participar mais, já que 

alguns já se destacam e já [têm] opiniões e 

base “científica”; é o que se vê, pouco mas 

tem”. 

 Motivação  

L-24 “um modo de aplicar um conteúdo que 

abrange amplo currículo e tópico por ser 

necessário tempo de preparo, porém muito bom 

para tornar alunos críticos”. 

 Mentalidade 

crítica 

 

L-25 “acho que a estrutura de ensino 

atualmente não permite a realização eficiente 

deste jogo, mas com a melhoria do ensino este 

jogo seria muito interessante”. 

 Interesse (que 

prende a 

curiosidade) 

 

L-26 “acredito ser uma atividade interessante e 

diferencial onde os alunos atuam na construção 

de seus conhecimentos explorando suas 

habilidades particulares e descobrindo que 

podem fazer a diferença, quando são providos 

de conhecimento científico”. 

 Autonomia  

L-28 “muito interessante, faz com que os alunos 

realmente estudem sobre o assunto, e não seja 

somente de aprendizagem mecânica”. 

 Persuasão  

Fonte: autor, com dados do acervo da pesquisa. 

 

Os licenciandos entremostram que com o jogo tríptico a aprendizagem não se 

resume a um conteúdo conceitual, pois quando se aprende alguma coisa, é preciso 

considerar componentes procedimentais e atitudinais (ZABALA, 1999). Porém, isso 

inclui também as dimensões epistemológicas, visto que a necessidade de conhecer 

a matéria para ser ensinada perpassa por “selecionar conteúdos adequados que 

dêem uma visão correta da ciência e que sejam acessíveis aos alunos e suscetíveis 

de interesse” (GIL-PÉREZ; CARVALHO, 2009, p. 22). 

Assim sendo, o quadro 35 deixa entrever que a construção do jogo tríptico 

parece ter contribuído para uma compreensão, por parte do licenciando, de que 

“assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e 

bem os conteúdos de minha disciplina não posso, por outro lado, reduzir minha 

prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos” (FREIRE, 1996, p. 103). 
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A construção do mencionado OA proporcionou, inclusive, uma contribuição à 

formação docente pela harmonia entre a sistematização de ações desenvolvidos no 

jogo tríptico e a sequência de eventos de ensino que melhor organiza os materiais 

CTS apontada por Aikenhead (1994). Tal harmonia pode ser observada no quadro 

36. 

 

Quadro 36 – Harmonia entre o jogo tríptico e a sequência de ensino de ciências CTS 

Sequencia de ensino de ciências CTS   

Sequência de ações do jogo tríptico Instrução CTS Sequência 

Começa no 

reino da 

sociedade 

Entender uma questão 

ou problema da 

sociedade 

O Jogo tríptico é subordinado por um tema social: 

energia e tecnologia: uma relação que nos desafia. O 

tema se desdobra em um subtema na MC: como eu 

seria na ausência de energia/tecnologia? Tal questão 

proporciona que o OA inicie no contexto da sociedade. 

Entra no 

domínio da 

tecnologia 

Cria-se a necessidade 

de conhecer certos 

conhecimentos 

tecnológicos. 

A versão 1 da MC menciona as bombas nucleares 

lançadas no Japão e trata a tecnologia como objeto de 

degradação e lucro. A versão 2 menciona as usinas 

nucleares, mas aponta problemas ocasionados por 

termoelétricas (combustíveis fósseis), hidrelétricas e 

usinas eólicas (ver quadro 20). Assim, a MC procura 

oportunizar, incipientemente, uma ocasião de reflexão 

sobre tecnologias no que se refere às necessidades 

humanas e aos problemas sociais relacionados às 

mesmas. 

Entra no 

domínio da 

ciência 

Cria-se a necessidade 

de conhecer algum 

conteúdo científico para 

ajudar o aluno a 

entender a tecnologia e 

a questão social 

Para se trabalhar um conteúdo científico visando 

amparar as atividades, o JI, subordinado ao citado tema 

social, também se desdobra em um subtema: 

Tecnologia nuclear no Brasil: necessidades ou 

excesso? Diante disso, algumas matérias, em cada 

versão do JI, são construídas com a necessidade dos 

atores compreenderem conhecimentos científicos mais 

específicos. No DP, há um importante conteúdo 

conceitual abordado na reportagem: A exposição à 

Radioatividade e suas consequências de longo prazo. 

Além disso, percebe-se a valorização de outras 

dimensões do conhecimento científico como os 

conteúdos atitudinais que podem ser observados nas 

matérias: Lixo nuclear: um problema que afeta o 

amanhã; e O Césio 137 em Goiânia e as vítimas do 
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desconhecimento. O conteúdo epistemológico pode 

ser contemplado nas reportagens: A bomba nuclear e o 

interesse americano em Hiroshima e Nagasaki; e O 

boicote no programa nuclear brasileiro. O conteúdo 

supracitado também pode ser observado no CA na 

matéria: A Energia nuclear como amenizadora do 

Aquecimento Global. Nessa segunda versão do JI 

também é possível refletir sobre os conteúdos 

procedimentais na reportagem: O Acidente de Mariana 

x Chernobyl: Flora & Solo.  

Retorna ao 

domínio da 

tecnologia 

O reencontro com a 

tecnologia é amparado 

agora pelo 

conhecimento científico 

(podem-se introduzir 

tecnologias mais 

complexas nesse 

momento) 

Para oportunizar um retorno à tecnologia, o JS, 

amparado pelo supracitado tema social, também se 

desdobra num subtema: A implantação de uma usina 

nuclear na minha cidade: progresso ou retrocesso? Isso 

contribui para um contato com a tecnologia, 

entremostrando algum conhecimento científico como 

amparo, observado nas falas dos personagens do JS. 

O primeiro advogado de acusação fala de usinas 

nucleares, mas aproveita para comparar a radiação 

liberada em um acidente com a radiação liberada pelas 

bombas de Hiroshima e Nagasaki. O primeiro 

advogado de defesa fala de problemas em reatores de 

usinas nucleares e os compara com problemas de 

hidrelétricas. Na ocasião, menciona conhecimentos 

científicos, desenvolvidos pela NASA, sobre a 

possibilidade de utilização do Tório como potencial 

substituto do Urânio em usinas nucleares. Outro 

exemplo de reencontro com a tecnologia, amparado por 

conhecimentos científicos, ocorre no discurso da 

segunda advogada de acusação, pois ao falar sobre a 

explosão no reator da usina de Chernobyl, ressalta que 

“mesmo desligado, a fissão nuclear vai continua em 

ação lá”.  

Finaliza 

retornando ao 

domínio da 

sociedade 

Aborda-se a questão 

original ou o problema 

social (momento de 

tomar decisões 

conscientes informadas 

por: compreensão da 

ciência e da tecnologia; 

O JS se materializou como a ocasião perfeita para a 

tomada de decisão no âmbito social, pois ao escutar 

todas as argumentações sobre o subtema (A 

implantação de uma usina nuclear na minha cidade: 

progresso ou retrocesso?), tecidas pelos personagens, 

os jurados puderam inferir e decidir com mais 

segurança oportunizando, com tal escolha, que todos 
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uma consciência de 

valores orientadores). 

pudessem refletir sobre as consequências da questão 

original que abarca o jogo tríptico, qual seja, o tema 

social: energia e tecnologia: uma relação que nos 

desafia. 

Fonte: autor, adaptado de Aikenhead (1994). 

 

 É importante observar a conformidade entre a sequência de ensino de 

ciências CTS mencionada por Aikenhead (1994) e a sistematização de ações que 

conduz as etapas do jogo tríptico, pois tal harmonia oportuniza uma das 

experiências mais interessantes da atividade educativo-crítica ao proporcionar 

condições em que o educando “[...] ensaia a experiência profunda de assumir-se [...] 

como ser social e histórico como ser pensante, comunicante, transformador, criador” 

(FREIRE, 1996, p. 41). 

 Além disso, é preciso perceber que ao propiciar as diversas dimensões do 

conhecimento científico, como destacado nas matérias do JI no quadro 36, o jogo 

tríptico se entremostra como um objeto oportuno à realidade aumentada109 na área 

de Educação em Ciências, pois a aprendizagem dos demais conhecimentos é tão 

importante e necessária quanto à aprendizagem dos conteúdos conceituais 

(AZEVEDO, 2009), principalmente, quando se pretende um ensino mais político que 

possa conduzir à libertação e, assim, à promoção da cidadania (CHASSOT, 2011). 

O equilíbrio das diferentes dimensões de conteúdos, apreciado nos excertos 

do jogo tríptico, faz desse OA um elemento em potencial no direcionamento de uma 

formação ampla, pois segundo Zabala (1998), tal equilíbrio é importante quando se 

pretende um ensino que almeje uma formação integral. Por isso, não há dúvidas de 

que a construção do jogo tríptico inseriu o aprendiz de educador num contexto de 

formação com a oportunidade de refletir sobre o “ensino de conteúdos, ensino 

lamentavelmente quase sempre entendido como transferência de saber” (FREIRE, 

1996, p. 43). 

  

                                                           
109 A realidade aumentada possibilita ampliar o acesso à informação, propiciando que o educando 
amplie sua possibilidade de contato com o objeto de conhecimento, beneficiando novas 
possibilidades de aprendizagens (JOHNSON et al., 2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Educação não transforma o Mundo. Educação 
muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. 

(Paulo Freire) 

 

O estudo de tese, ora apresentado, oportunizou-me refletir profundamente 

sobre a possibilidade de formar o professor de ciências como um intelectual crítico, 

com autonomia para decidir com responsabilidade. Além disso, contribuiu 

sobremaneira para repensar a imagem apresentada na introdução dessa pesquisa 

cujo retrato falado entremostra um ensino de ciências: esteganográfico, behaviorista, 

obediente ao opressor e funcionando como caverna platônica.  

Tais percepções, entretanto, precisam ser discutidas e, para isso, faz-se 

necessário lembrar a questão que norteou esse estudo, qual seja: Quais 

contribuições, à promoção da ACT, podem surgir na formação inicial do professor de 

ciências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR por meio da 

construção do jogo tríptico? As considerações que oportunizam dialogar com o 

citado problema precisam, inicialmente, de um exercício de reflexão sobre a 

participação e o envolvimento dos atores na construção do mencionado OA e, diante 

disso, discutir subsídios formativos direcionados à ACT desse futuro professor de 

ciências com a construção do jogo tríptico.  

Assim, pode-se dizer que a formação desse aprendiz de professor é 

agraciada, em resposta ao problema dessa pesquisa, quando se percebe que o 

conteúdo dos componentes do jogo tríptico lhe permite um contato com eixos 

estruturantes apontados por Sasseron e Carvalho (2011) como necessários às 

atividades que objetivam promover ACT. Isso pode ser observado no contexto da 

MC110 e do JI111.  

Além disso, percebe-se que os conhecimentos contemplados no JS112 

oportunizaram dialogar com elementos de ACT apontados por Kemp (2000). Ainda 

nesse contexto, a construção do jogo tríptico possibilitou apreciar dimensões113 

apontadas por Rosa e Martins (2007) para a promoção da ACT. 

                                                           
110 Ver quadro 23 
111 Ver quadro 26 
112 Ver quadro 28 
113 Ver quadro 33 
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Esse contato com eixos estruturantes, elementos e dimensões recomendadas 

à promoção da ACT, oferece uma possibilidade singular de materializar um ensino 

interdisciplinar e contextualizado e de concretizar o equilíbrio dos conteúdos 

conceituais, procedimentais, atitudinais e epistemológicos, oportunizando, assim, 

perceber a importância de um currículo flexível que manifeste seus aspectos ocultos, 

direcionando olhares à realização de uma educação mais crítica que funcione como 

processo de conscientização. 

Por isso, o jogo tríptico parece potencializar uma formação integral do futuro 

professor de ciências, sobretudo, quando possibilita afastá-lo das sombras que o 

aprisiona em cavernas platônicas, oferecendo-lhe uma imagem mais adequada do 

conhecimento científico: que não se reduz a conceitos; que se desenvolve mediante 

interesses diversos; que se articula à tecnologia; que se relaciona a questões 

sociais; que é dinâmico e, principalmente, que é falível. 

Além disso, ao buscar inspiração em Hieronymus Bosch, o jogo tríptico 

ofereceu um elemento basilar da arte à formação inicial do professor de ciências, 

qual seja a criatividade, pois o aprendiz de professor goza de autonomia desde a 

escolha de temas e subtemas até o planejamento, construção e execução das 

etapas do mencionado OA. Isso permite contrapor o caráter behaviorista que tanto 

impregna o ensino de ciências e entremostra um caminho diferente daquele que 

predomina a memorização, com veredas que possibilitam criar e recriar para 

aprender.  

Esse aspecto do jogo tríptico potencializar uma formação valorizando a 

autonomia representa uma oportunidade notável para o aprendiz de educador refletir 

sobre o processo hegemônico de formação docente que se pauta na racionalidade 

técnica e que coloca o professor de ciências como um técnico cumpridor de tarefas 

planejadas por outrem. Claro, numa sociedade de classes, isso representa uma 

possibilidade singular desse futuro professor refletir sobre a obediência da classe 

docente ao opressor que se opõe à educação libertadora. 

Diante disso, o jogo tríptico parece recorrer ao pensamento iluminista 

kantiano ao oportunizar o encaminhamento do futuro professor de ciências de uma 

condição de menoridade para outra com mais autonomia para pensar e decidir, a 

maioridade. Parece claro que a participação do licenciando no desenvolvimento do 

citado OA representa um confronto à formação que se pauta pela heteronomia. A 

metáfora da maioridade pode ser articulada principalmente às ações do JS quando o 
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licenciando é submetido à necessidade do uso público da razão114 e da tomada de 

decisão de acordo com o seu entendimento sobre o tema discutido. 

Por outro lado, a autonomia que os licenciandos tiveram, por exemplo, para 

escolher temas e subtemas como – Tecnologia nuclear no Brasil: necessidades ou 

excesso? – apresentado no JI, possibilitando o contato com o conteúdo CTS 

recomendado por Aikenhead (1994), oportunizou também refletir sobre o problema 

da ideia iluminista de valorização da razão que paradoxalmente conduziu a 

humanidade às guerras cuja utilização dessa racionalidade foi vital à construção de 

armas nucleares. Ora, as matérias construídas no JI foram fundamentais para 

desabrochar questionamentos importantes: como a razão contribuiu para levar a 

humanidade à barbárie? O cientificismo é o caminho para a realização de mudanças 

sociais? 

Questões como estas, que possibilitam pensar sobre ideias iluministas 

criticadas por membros da Escola Frankfurt, também podem ser contempladas na 

MC e no JS, pois enquanto a indústria cultural busca oferecer o divertimento 

desprovido de reflexão e de pensamento crítico, na perspectiva adorniana, a MC e o 

JS representam ocasiões em que a música e o teatro se entremostram como 

instrumentos do desconforto cujo esforço, para refletir sobre C&T e para pensar 

sobre os seus desdobramentos sociais, faz-se constante. 

É preciso perceber, no entanto, que a contribuição CTS à formação do 

licenciando não se restringe ao conteúdo presente nas etapas do jogo tríptico. 

Apesar de se possibilitar a reflexão e discussão sobre as mais diversas interações 

envolvendo: ciência e tecnologia, ciência e sociedade, tecnologia e sociedade, entre 

outros, como conteúdos CTS presentes na MC, JI e JS, o jogo tríptico também se 

apresenta como um material CTS pela sequência de eventos oportunizados115. 

Além disso, o jogo tríptico oferece ampla possibilidade de discutir sobre 

orientações cientificistas cuja supremacia do conhecimento científico parece 

impregnar o currículo de ciências tradicional. Sobre isso, o conteúdo científico é/foi 

                                                           
114 “Entendo, contudo, sob o nome de uso público de sua própria razão aquele que qualquer homem, 
enquanto SÁBIO, faz dela diante do grande público do mundo letrado” [...] e “goza de ilimitada 
liberdade de fazer uso de sua própria razão e de falar em seu próprio nome” [...] “fazer uso público de 
sua própria razão e expor publicamente ao mundo suas ideias sobre uma melhor compreensão dela, 
mesmo por meio de uma corajosa crítica do estado de coisas existente” (KANT, 1985, p. 104-108-
114). 
115 Ver quadro 36. 
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tratado de forma articulada com a tecnologia e sociedade no mencionado OA 

diferentemente do que costuma ocorrer no citado currículo. 

Os conhecimentos conceituais presentes, sobretudo no JI e no JS, permitem 

desmistificar a imagem da Física como um conhecimento acabado antes do século 

XX. O contato dos graduandos com assuntos de Física Nuclear possibilita que o 

aprendiz de educador possa utilizar esses conhecimentos em assuntos pessoais, 

profissionais e para questões cívicas, além de contribuir para a percepção de uma 

ciência em construção carregada de interesses e incertezas. 

O desenvolvimento de habilidades científicas e investigativas, destacadas 

principalmente na construção do jogo tríptico116, permite perceber a importância dos 

conteúdos procedimentais à formação do professor de ciências, pois ao identificar 

problemas, planejar e realizar investigações, formular e testar hipóteses, coletar e 

analisar dados, trabalhando em equipe, além de comunicar seus feitos aos pares, o 

aprendiz de educador realiza atividades comumente desempenhadas pelos 

cientistas e que precisam se fazer presentes no saber ensinado. 

Nesse viés, a construção do citado OA também oportuniza o desenvolvimento 

de atitudes117 científicas e investigativas como atributos contributivos dos conteúdos 

atitudinais. A criatividade, curiosidade, mentalidade crítica, colaboração e autonomia, 

entre outras atitudes que caracterizam o trabalho científico, fizeram-se presentes nas 

ações dos licenciandos. 

Ainda nesse contexto, a construção do jogo tríptico, bem como o conteúdo 

presente na MC, JI e JS, foram fundamentais à contemplação de aspectos que 

revelam como a ciência é construída e como esse conhecimento científico evolui. 

Esse trabalho, oportunizando a dimensão epistemológica da ciência, é/foi 

fundamental para o licenciando ampliar o contato com visões adequadas da ciência. 

Claro, a temática – energia e tecnologia: uma relação que nos desafia – que 

orienta o desenvolvimento do jogo tríptico, parece ter sido fundamental para o 

processo ao oportunizar reflexões envolvendo eixos estruturantes, elementos e 

dimensões importantes à promoção da ACT e ao possibilitar o contato com áreas de 

conhecimento como a Física Contemporânea. Contudo, isso permite perguntar: o 

jogo tríptico apresentaria todo esse potencial formativo direcionado à alfabetização 

cientifica dos indivíduos se fosse desenvolvido em contextos diferentes? 

                                                           
116 Ver quadro 33 
117 Idem 
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Isso possibilita imaginar a utilização do referido OA em outras áreas de 

conhecimento envolvendo diferentes temáticas: a “utilização desenfreada de 

agrotóxicos no Brasil” poderia ser uma temática amparada principalmente por áreas 

de conhecimento como a Química; a “orientação sexual como possibilidade de evitar 

doenças sexualmente transmissíveis e a gravides precoce” poderia recorrer ao 

amparo, em especial, da Biologia. 

Vale ressaltar que nada impede que o supracitado OA seja desenvolvido 

inclusive no contexto da Geografia, História ou Filosofia, pois basta recorrer a um 

passado recente para perceber: a quantidade de músicas que foram produzidas 

visando refletir e denunciar a opressão de sistemas ditatoriais no Brasil e no mundo; 

os interesses econômicos de determinados conglomerados de mídias cujos jornais 

procuram estereotipar a imagem do socialismo como algo perigoso e franciscano; as 

ações políticas do judiciário brasileiro interferindo inclusive em processos eleitorais.  

A controvérsia dessas questões parece fundamental para o planejamento e 

desenvolvimento de MC, JI e JS colocando o jogo tríptico como um interessante 

instrumento de formação para licenciandos de outras áreas de conhecimento e até 

mesmo de estudantes da rede básica de ensino, pois a Educação de Jovens e 

Adultos – EJA poderia oferecer um rico espaço para reflexões e discussões de 

temas controversos. 

As diversas possibilidades temáticas e de articulações de conteúdos que 

podem amparar a construção do jogo tríptico, colocam o OA em questão, também, 

como um instrumento de resistência ao saber institucionalizado que, muitas vezes, é 

selecionado com a intenção da manutenção do status quo de determinados grupos 

dominantes. Assim, tal OA carrega consigo uma possibilidade mais democrática de 

escolha de conteúdos cuja participação dos atores – professores e alunos – é 

imprescindível. 

Percebe-se, com isso, uma valorização maior do sujeito em detrimento do 

objeto, pois fica claro que o jogo tríptico visa formar pessoas, colocando-se o objeto 

de aprendizagem como instrumento dessa formação. Isso não diminui a importância 

do conhecimento disciplinar, mas apenas o coloca numa posição que não pode 

sobrepujar a do sujeito. 

Essa preocupação de valorização do sujeito se materializa com o jogo tríptico 

quando se percebe nesse OA um instrumento potencializador de uma educação 

transformadora cuja liberdade de pensar, argumentar e atuar representa um 
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elemento indispensável à formação desse sujeito. Aliás, basta retroceder aos 

personagens que introduzem cada tópico e subtópico desta tese para observar o 

quanto a liberdade foi/é usurpada, pois a escolha dos mesmos ocorreu exatamente 

para entremostrar que pessoas foram/são perseguidas por sua posição política, 

social, religiosa, pela cor da pele ou gênero, pela manifestação artística, pela 

coragem e honestidade jornalística, pela exposição de conhecimentos científicos e, 

inclusive, por proporem uma educação libertadora cuja alfabetização pudesse 

ameaçar privilégios de uma classe dominante.  

Além disso, o fato de cada uma desses personagens advir de contextos 

espaciais e temporais diferentes sinaliza que ciência, ou o ensino dela, sempre 

poderá dialogar com a política, com a arte, com a religião, com a tecnologia ou com 

qualquer outro domínio da investigação humana e, isso, de certa forma, avigora o 

conhecimento científico como uma verdade provisória longe de qualquer 

possibilidade de neutralidade. 

Diante disso, é com entusiasmo que apresento esse arquétipo de OA com a 

esperança de que utilizações futuras possam contribuir para ressignificar ações no 

ensino de ciências, pois tal construção mostrou-me que: um ensino de ciências 

esteganográfico esmorece diante da contemplação das várias dimensões da ciência; 

um ensino de ciências behaviorista definha com a criatividade; um ensino de 

ciências obediente ao opressor enfraquece quando se desvela que o saber escolar é 

um saber político; um ensino de ciências funcionando como caverna platônica se 

extenua com a autonomia de uma educação libertadora. 

Percebi, também, o potencial com que tal OA oportuniza um processo de 

alfabetização científica cívica dos indivíduos ao aproximar educação e política, 

entremostrando a importância da intervenção social em decisões políticas 

envolvendo C&T. Isso, indubitavelmente, dialoga com a ideia construtivista na 

perspectiva freiriana, pois permite refletir à construção de um sujeito cuja 

conscientização de sua historicidade o torna livre para pensar e atuar na sociedade. 

Observei, com isso, uma excelente oportunidade de atenuar a formação do 

professor como um técnico da educação, oferecendo-lhe a possibilidade de perceber 

a importância de uma educação crítica, direcionando atenção à formação de um 

intelectual crítico, mas é preciso desafiar outras pesquisas que possam corroborar 

tal percepção, pois o estudo de tese ora apresentado não tem qualquer intenção de 

flertar com dogmas.  
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A – QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DE CONCEPÇÕES PRÉVIAS DOS 

GRADUANDOS. 

O questionário ora elaborado deseja coletar informações com licenciandos do Curso de Ensino de 
Ciências da UTFPR. Na ocasião, pretende-se analisar a opinião dos graduandos sobre o ensino de 
ciências: suas tendências e necessidades; entender a concepção dos graduandos sobre o 
conhecimento científico e suas relações com a tecnologia. Tal investigação visa proporcionar um 
conjunto de informações que possa contribuir para a estruturação de atividades formativas 
direcionadas aos licenciandos. O questionário está composto por 14 questões, sendo as três 
primeiras relacionadas ao ensino de ciências. O restante, compreende aspectos epistemológicos 
relacionados à ciência. 
Nome: _________________________________________________________________  

 
Sexo: M (   ) F (   )  nº_________, 
 

 
 

1) Explique o(s) motivo(s) que lhe levaram a cursar Licenciatura em Ensino de Ciências. 
2) Como justificar o fato dos estudantes brasileiros terem ficado na 63º colocação, entre 70 

países/economias, na avaliação do PISA118-2015 na área de ciências? 
3) O que os estudantes do ensino básico deveriam conhecer de Física, Biologia e Química? 
4) Você se identifica com alguma visão de ciência? Fale sobre tal concepção de ciência! 
5) Marque a(s) atividade(s) abaixo que você acredita se tratar de atividade científica. 

(   ) Tarô (   ) I ching (   ) Quiromancia (   ) Runas (   ) Hidromancia 
(   ) Libanomancia (   ) Astragalomancia (   ) Búzios (   ) Astrologia 
(   ) Nenhuma (   ) Todas 
Explique o porquê de entendê-las como ciência. 
___________________________________________________________________________ 

6) Marque a(s) atividade(s) abaixo que você considera como ciência. 
(   ) Homeopatia (   ) Acupuntura  (   ) Nenhuma  (   ) Todas 
Explique o porquê de entendê-las como ciência. 
___________________________________________________________________________ 

7) Como você entende a relação entre Ciência e Tecnologia?  
8) Como você enxerga o futuro do ser humano diante do desenvolvimento da Ciência e da 

Tecnologia? Explique! 
9) Faça um desenho que represente alguém trabalhando com Ciência. 
10) Como você entende a frase: “comprovado cientificamente”? Explique!  
11) Você financiaria pesquisas sobre um conhecimento científico que pudesse ser usado para o 

diagnóstico e cura de doenças, como o câncer, mas que pudesse, também, gerar tecnologia 
de destruição em massa, como a bomba atômica, por exemplo? Justifique! 

12) Quem deve tomar decisões importantes, relativas à Ciência e Tecnologia, como a 
implantação de uma Hidrelétrica numa área florestal, por exemplo? Seriam os especialistas, 
que possuem o conhecimento aprofundado de tal tecnologia, a sociedade ou ambos? 
Explique.  

13) Você acha que os artefatos Científico-tecnológicos são produzidos sempre visando o bem 
estar social?  Explique.  

14) Quais as matrizes geradoras de energia que você acha que não deveriam ser usadas no 
Brasil? Justifique os motivos! 
 

  

                                                           
118 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 
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B – QUESTIONÁRIO FINAL PARA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS 

CONHECIMENTOS DOS GRADUANDOS. 

O questionário ora elaborado deseja coletar informações com licenciandos do Curso de Ensino 
de Ciências da UTFPR. Na ocasião, pretende-se analisar a evolução dos conhecimentos dos 
graduandos sobre o ensino de ciências: suas tendências e necessidades; entender a concepção 
dos graduandos sobre o conhecimento científico e suas relações com a tecnologia. Tal 
investigação visa proporcionar um conjunto de informações que possa contribuir para entender as 
contribuições de atividades formativas direcionadas aos licenciandos. O questionário está 
composto por 04 questões, sendo a primeira sobre a relação C&T e as três restantes 
relacionadas ao ensino de ciências. 
Nome: _________________________________________________________________  

 
Sexo: M (   ) F (   )  nº_________, 
 

 
 

1) Como a ciência poderia melhorar o Brasil? Explique! 
 

2) Como o ensino de ciências poderia modificar nossas vidas? 
 

3) O que você mudaria no atual modelo de ensino de ciências para tornar os jovens, estudantes 
brasileiros, consumidores mais críticos de informações científicas? 
 

4) Como o jogo tríptico (música controversa; jornal ideológico e júri simulado) contribuiria no 
processo de Alfabetização Científica e Tecnológica dos seus futuros alunos, caso você o 
replique com os mesmos? 
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APÊNDICES II – Artigos elaborados visando à formação dos 
graduandos 
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A – ARTIGOS ELABORADOS VISANDO À FORMAÇÃO DOS GRADUANDOS 

Disponivel no site do Periódico119 

 

 

 
 
 

                                                           
119 Disponível em: <http://ojs.ifes.edu.br/index.php/dect/article/view/908> . Acesso em: 30 dez. 18 



234 
 

Disponivel no site do Periódico120 

 

 
 
 
 
 

                                                           
120 Disponível em: <https://revistas.uam.es/didacticasespecificas/article/view/8989> . Acesso em: 30 
dez. 18. 
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Disponível nos Anais121 do IV EREF 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
121 Disponível em: <https://midas.unioeste.br/sgev/eventos/eref/anais> . Acesso em: 30 dez. 18 
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Disponível no site do Periódico122 

 

 
   

 
 
 

                                                           
122 Disponível em: <http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/1072>. Acesso em: 
11 Jul. 19. 
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APÊNDICES III – Recomendações à criação do jornal Ideológico 
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A – RECOMENDAÇÕES À CRIAÇÃO DO JORNAL IDEOLÓGICO 

As recomendações para a elaboração do jornal ideológico buscam aportes da literatura, isto é, 
em textos específicos do jornalismo (CARVALHO, 2015123; MELO, 2004124; SOUZA, 2007125) 
sofrendo, no entanto, algumas adaptações para o trabalho na formação de professores de ciências. 

 
 O texto precisa apresentar uma linguagem objetiva e clara. Deve se aproximar da linguagem 

cotidiana, mas obedecendo a norma culta, sem o uso de gírias e erros gramaticais. 
 O texto deve ser narrado com fidelidade, expondo a realidade dos fatos com precisão. 
 O texto deve expor os fatos e evitar opinião do licenciando-jornalista. 
 O licenciando-jornalista deve se entender como um intermediário que buscará ligar o leitor 

aos fatos, bem como a fonte de informação. 
 O texto deve ser objetivo, procurando entremostrar a ideologia a que se propõe, 

especificamente, àquela versão do jornal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

                                                           
123 CARVALHO, F. C. de. Mídia e Eleições: as entrevistas do Jornal Nacional aos candidatos à 
presidência do Brasil em 2014. Aurora: revista de arte, mídia e política. São Paulo, v. 07, n. 21, p 
7-25, 2015. 
124 MELO, S. H. D. de. O discurso de Neutralidade da Imprensa. Linguagem em (Dis)curso – LemD, 
Tubarão, v. 05, n. 1, p. 29-40, 2004. 
125 SOUZA, D. P. de. Trajetória Histórica do Jornal Empresa: das Origens aos Conglomerados de 
Mídia. In: V Congresso Nacional de História da Mídia. São Paulo, 2007. Disponível em: 
<http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/5o-encontro-2007-
1/Trajetoria%20Historica%20do%20Jornal%20Empresa%20das%20Origens%20aos%20Conglomera
dos%20de%20Midia.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2017. 
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APÊNDICES IV – Orientações às atividades do Júri simulado 
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A – ROTEIRO PARA A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI SIMULADO 

O roteiro apresentado no texto vislumbra sistematizar as ações para a realização do júri 
simulado. Ressalta-se que o mesmo foi rigorosamente construído baseado na literatura específica 
(BANDEIRA, 2010)126, recorrendo-se também a textos acadêmicos (COSTA JÚNIOR, 2007)127, bem 
como a excertos do filme “O vento será tua herança” (Stanley Kramer, 1960, EUA)

128, sofrendo, no 
entanto, algumas adaptações para a utilização no ensino de ciências. 

 
1) O juiz-presidente se dirige a todos os presentes e os cumprimenta. 

Juiz-presidente: “felicito a todas as pessoas aqui presentes, em especial, aos licenciandos-advogados 
de defesa e acusação”. 

 
 
2) O juiz-presidente anuncia o processo referente ao objeto que será julgado. 

Juiz-presidente: “informo que será julgada a ideia da implantação de uma usina nuclear nessa cidade, 
referente ao processo nº 01, de acordo com a acusação de que tal implantação 
causará um retrocesso à cidade”. 

 
 
 
3) O juiz-presidente formará o Conselho de Sentença. 
 

a) Regra para formar o Conselho de Sentença. 
 
Juiz-presidente: “ao realizar o sorteio dos jurados, informo que não poderão compor o Conselho de 

sentença: irmãos, parentes dos alunos que compõem os grupos ou dos outros 
membros da equipe, além de amigos próximos aos participantes das equipes”. 

 
“informo também que após o sorteio, os jurados deverão procurar seus lugares no 
Conselho de Sentença e não poderão opinar sobre o processo e nem conversar entre 
si”.  
 
“tanto a defesa quanto a acusação poderão recusar até 3 jurados do sorteio” 

 
 

b) O sorteio dos sete jurados para a formação do Conselho de Sentença. 
 

 O juiz-presidente deve ler cada nome sorteado dos jurados e dizer: 
 

Juiz-presidente: “a acusação contesta?” e “a defesa contesta?” 
 

 Atingidos os sete jurados, deve-se realizar um rito de compromisso com os jurados. 
 
Juiz-presidente: “Senhores jurados, conclamo a utilizarem a imparcialidade diante da causa, de 

acordo com a lei, para que vossa decisão atenda aos pressupostos da Justiça”. 
 

“jurados, respondam: prometemos”. 
 
Jurados: “prometemos!”. 
 

 Entregar aos jurados o material do processo: jornal, documentos a serem lidos no debate. 
4) O debate. 

                                                           
126 BANDEIRA, M. Tribunal do júri: de conformidade com a Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008 e 
com a ordem constitucional. Ilhéus: Editus, 2010. 
127 COSTA JÚNIOR, J. A. da. O Tribunal do júri e a efetivação dos seus princípios 
constitucionais. Dissertação, Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza, 2007. 
128 “O vento será tua herança”, Stanley Kramer, 1960, EUA. 
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Juiz-presidente: “inicio o debate convidando as partes a realizarem a defesa da causa com lealdade e 

respeito, fundamentados nas provas construídas nos autos do processo”. 
 

“concedo a fala ao licenciando-advogado de acusação”. 
“Vossa Excelência disponibilizará de 15 minutos para realizar a acusação”. 
 

Licenciando-advogado de acusação (1º): APRESENTAÇÃO DAS ACUSAÇÕES em 15 min. 
 
 
 
Juiz-presidente: “concedo a fala ao licenciando-advogado de defesa”. 

“Vossa Excelência disponibilizará de 15 minutos para realizar a defesa”. 
 
Licenciando-advogado de defesa (1º): APRESENTAÇÃO DA DEFESA em 15 min. 
 
 
 
Juiz-presidente: “gostaria de saber do douto licenciando-advogado de acusação se precisará da 

réplica?”. 
“Vossa Excelência disponibilizará de 10 minutos para realizar a réplica”. 

 
Licenciando-advogado de acusação (2º): RÉPLICA em 10 min. 
 
 
 
Juiz-presidente: “gostaria de saber do douto licenciando-advogado de defesa se precisará da 

tréplica?”. 
“Vossa Excelência disponibilizará de 10 minutos para realizar a tréplica”. 

 
Licenciando-advogado de defesa (2º): TRÉPLICA em 10 min. 
 
 
 
Juiz-presidente: “O douto licenciando-advogado de acusação requer testemunhas?”. 

“Convoco a testemunha..............................para adentrar ao plenário”. 
 
Licenciando-advogado de acusação e testemunha (1º): APRESENTAÇÃO em 5 min. 
Licenciando-advogado de acusação e testemunha (2º): APRESENTAÇÃO em 5 min. 
 
 
 
Juiz-presidente: “O douto licenciando-advogado de defesa requer testemunhas?”. 

“Convoco a testemunha..............................para adentrar ao plenário”. 
 
Licenciando-advogado de defesa e testemunha (1º): APRESENTAÇÃO em 5 min. 
Licenciando-advogado de defesa e testemunha (2º): APRESENTAÇÃO em 5 min. 
 
 
 
5) Após finalização do debate. 
 
 
Juiz-presidente: “todos os jurados estão em condições apropriadas para julgar ou seria necessária 

alguma outra explicação?”. 
 
 

“então, farei a leitura do objeto de votação que ocorrerá na sala especial”. 
“os jurados deverão decidir se concordam com a implantação de uma usina nuclear 
aqui na cidade. Se forem favoráveis, votarão SIM. Se forem contrários, votarão NÃO”. 
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“convido os advogados de acusação e defesa, o oficial de justiça, bem como os 
membros do Conselho de Sentença para irmos à sala especial realizar a votação”. 
 

 
 

 Os jurados serão encaminhados a uma “sala especial” onde poderão depositar seus 
votos em uma urna. Os mesmos serão acompanhados pelos licenciandos-advogados de 
acusação e defesa, por um oficial de justiça e pelo juiz-presidente. 

 Realizada a votação pelo Conselho de Sentença, o juiz-presidente retorna ao plenário 
com o resultado. 
 
 

Juiz-presidente: “para proferir a leitura da sentença, solicito a todos que se levantem!”. 
 

“a decisão do júri sobre o caso da implantação de uma usina nuclear em nossa 
cidade foi de ............. votos favoráveis e ................. votos contrários”. 
 
“declaro que a usina nuclear ...................................ser construída na cidade” 
 
“agradeço a todas as pessoas presentes, em especial aos jurados pelos serviços à 
justiça e declaro encerrada a sessão”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(poderá/não poderá) 
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B – ATUAÇÃO DOS JURADOS NO CONSELHO DE SENTENÇA 

 
O texto procura sistematizar orientações para os direitos e deveres dos jurados no Conselho de 

Sentença do júri simulado. Ressalta-se que o mesmo foi rigorosamente construído baseado na 
literatura específica (BANDEIRA, 2010)129, recorrendo-se também a textos acadêmicos (COSTA 
JÚNIOR, 2007)130

, bem como a excertos do filme “O vento será tua herança” (Stanley Kramer, 1960, 
EUA)131, sofrendo, no entanto, algumas adaptações para a utilização no ensino de ciências. 
 

 Podem solicitar aos licenciandos-advogados de defesa ou acusação que informem a 
folha, nos autos do processo, onde consta o texto por eles lido. 

 Podem solicitar aos licenciandos-advogados de defesa e acusação que expliquem 
novamente algo que não ficou esclarecido satisfatoriamente. 

 Não podem manifestar a opinião sobre o julgamento, devendo, sempre, ser objetivo nas 
perguntas. 

 Devem votar “livres” de interferências externas, conscientes da imensa responsabilidade 
social de suas ações. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
129 BANDEIRA, M. Tribunal do júri: de conformidade com a Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008 e 
com a ordem constitucional. Ilhéus: Editus, 2010. 
130 COSTA JÚNIOR, J. A. da. O Tribunal do júri e a efetivação dos seus princípios 
constitucionais. Dissertação, Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza, 2007. 
131 “O vento será tua herança”, Stanley Kramer, 1960, EUA.  
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APÊNDICE V – Respostas dos Graduandos aos questionários 
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A – RESPOSTAS DOS GRADUANDOS AO QUESTIONÁRIO DE CONCEPÇÕES 

PRÉVIAS. 

 
1) Explique o(s) motivo(s) que lhe levaram a cursar Licenciatura em Ensino de Ciências. 

L-2 

 

L-3 

 

L-5 

 

L-7 
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L-8 

 

L-9 

 

L-10 

 

L-11 

 

L-12 

 

L-13 

 

L-14 
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L-16 

 

L-17 

 

L-18 

 

L-19 

 

L-20 

 

L-22 
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L-24 

 

L-25 

 

L-26 

 

L-27 

 

L-28 
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2) Como justificar o fato dos estudantes brasileiros terem ficado na 63º colocação, entre 70 

países/economias, na avaliação do PISA132-2015 na área de ciências? 

L-2 

 

L-3 

 

L-5 

 

L-7 

 

                                                           
132 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 
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L-8 

 

L-9 

 

L-10 

 

L-11 

 

L-12 

 

L-13 
 

L-14 
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L-16 

 

L-17 

 

L-18 

 

L-19 

 

L-20 

 

L-22 
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L-24 

 

L-25 

 

L-26 

 

L-27 

 

L-28 
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3) O que os estudantes do ensino básico deveriam conhecer de Física, Biologia e Química? 

L-2 

 

L-3 

 

L-5 

 

L-7 

 

L-8 

 

L-9 
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L-10 

 

L-11 

 

L-12 

 

L-13 

 

L-14 
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L-16 

 

L-17 

 

L-18 

 

L-19 

 

L-20 

 

L-22 
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L-24 

 

L-25 

 

L-26 

 

L-27 

 

L-28 
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4) Você se identifica com alguma visão de ciência? Fale sobre tal concepção de ciência! 

L-2 

 

L-3 

 

L-5 

 

L-7 

 

L-8 

 

L-9  

L-10 

 

L-11 

 

L-12 
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L-13 

 

L-14 

 

L-16 

 

L-17 

 

L-18 

 

L-19  

L-20 

 

L-22  

L-24 

 

L-25 
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L-26 

 

L-27 
 

L-28 

 

 

 

 
5) Marque a(s) atividade(s) abaixo que você acredita se tratar de atividade científica. 

(   ) Tarô (   ) I ching (   ) Quiromancia (   ) Runas (   ) Hidromancia 
(   ) Libanomancia (   ) Astragalomancia (   ) Búzios (   ) Astrologia 
(   ) Nenhuma (   ) Todas 
Explique o porquê de entendê-las como ciência 

L-2 

 

L-3 

 

L-5 

 

L-7 

 

L-8 

 

L-9 
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L-10 

 

L-11 

 

L-12 

 

L-13 

 

L-14 

 

L-16 

 

L-17 

 

L-18 

 

L-19 
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L-20 

 

L-22 

 

L-24 

 

L-25 

 

L-26 

 

L-27 

 

L-28 
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6) Marque a(s) atividade(s) abaixo que você considera como ciência. 

(   ) Homeopatia (   ) Acupuntura  (   ) Nenhuma  (   ) Todas 
Explique o porquê de entendê-las como ciência. 

L-2  

L-3  

 

L-5  

L-7  

L-8  

 

L-9  

 

L-10  

 

L-11  

L-12  

 

L-13  

 

L-14  

 

L-16  
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L-17  

 

L-18  

 

L-19  

 

L-20  

 

L-22  

L-24  

 

L-25 
 

 

L-26  

 

L-27  

 

L-28  

 

 

  



264 
 

 
7) Como você entende a relação entre Ciência e Tecnologia? 

L-2 

 

L-3 

 

L-5 

 

L-7 

 

L-8 

 

L-9  

L-10 
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L-11 

 

L-12 

 

L-13 

 

L-14 

 

L-16 

 

L-17 

 

L-18 

 

L-19 

 

L-20 
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L-22 

 

L-24 

 

L-25 

 

L-26 

 

L-27 

 

L-28 
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8) Como você enxerga o futuro do ser humano diante do desenvolvimento da Ciência e da 

Tecnologia? Explique! 

L-2 

 

L-3 

 

L-5 

 

L-7 

 

L-8 

 

L-9 
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L-10 

 

L-11 

 

L-12 

 

L-13 

 

L-14 

 

L-16 
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L-17 

 

L-18 

 

L-19 

 

L-20 

 

L-22 

 

L-24 

 

L-25 
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L-26 

 

L-27 

 

L-28 

 

 

 
9) Faça um desenho que represente alguém trabalhando com Ciência. 

L-2  

L-3 

 

L-5 
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L-7 

 

L-8 

 

L-9 

 

L-10 

 

L-11 

 

L-12 

 

L-13 

 

L-14 
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L-16 

 

L-17 

 

L-18 

 

L-19 

 

L-20 

 

L-22 

 

L-24 

 

L-25 

 

L-26 
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L-27 

 

L-28 

 

 

 

 
10) Como você entende a frase: “comprovado cientificamente”? Explique! 

L-2 

 

L-3 

 

L-5 

 

L-7 

 

L-8 
 

L-9 
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L-10 

 

L-11 

 

L-12 

 

L-13  

L-14 

 

L-16 

 

L-17 

 

L-18 

 

L-19 

 

L-20 
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L-22 

 

L-24 

 

L-25 

 

L-26 

 

L-27 

 

L-28 

 

 

 
11) Você financiaria pesquisas sobre um conhecimento científico que pudesse ser usado para o 

diagnóstico e cura de doenças, como o câncer, mas que pudesse, também, gerar tecnologia 
de destruição em massa, como a bomba atômica, por exemplo? Justifique! 

L-2 

 

L-3 
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L-5 

 

L-7 

 

L-8  

L-9  

L-10  

L-11 

 

L-12 

 

L-13 

 

L-14 
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L-16 

 

L-17 

 

L-18 

 

L-19 

 

L-20 

 

L-22  
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L-24 

 

L-25 

 

L-26 

 

L-27 

 

L-28 
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12) Quem deve tomar decisões importantes, relativas à Ciência e Tecnologia, como a 

implantação de uma Hidrelétrica numa área florestal, por exemplo? Seriam os especialistas, 
que possuem o conhecimento aprofundado de tal tecnologia, a sociedade ou ambos? 
Explique! 

L-2 

 

L-3 

 

L-5 

 

L-7 

 

L-8 

 

L-9  
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L-10 

 

L-11 

 

L-12 

 

L-13 

 

L-14 

 

L-16 

 

L-17 

 

L-18 
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L-19 

 

L-20 

 

L-22 

 

L-24 

 

L-25 

 

L-26 
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L-27 

 

L-28 

 

 

 
13) Você acha que os artefatos Científico-tecnológicos são produzidos sempre visando o bem 

estar social?  Explique! 

L-2 

 

L-3 

 

L-5 
 

L-7 

 

L-8 
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L-9 

 

L-10 

 

L-11 

 

L-12 

 

L-13 

 

L-14 

 

L-16 

 

L-17 

 

L-18 
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L-19 

 

L-20 

 

L-22 
 

L-24 

 

L-25 

 

L-26 

 

L-27 

 

L-28 
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14) Quais as matrizes geradoras de energia que você acha que não deveriam ser usadas no 

Brasil? Justifique os motivos! 

L-2 

 

L-3 

 

 

L-5 

 

L-7 

 

L-8 
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L-9 
 

L-10 
 

L-11 

 

L-12 

 

L-13 

 

L-14 

 

L-16 

 

L-17 

 

L-18 
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L-19 

 

L-20 

 

L-22 

 

L-24 

 

L-25 

 

L-26 

 

L-27 
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L-28 

 

 

B – RESPOSTAS DOS GRADUANDOS AO QUESTIONÁRIO FINAL 

 
1) Escreva frases mostrando sua ideia sobre o que é Ciência. 

L-1 

 

L-2 

 

L-4 

  

L-5 

 

L-7 
 

L-8 

 

L-9 

 

L-10 

 

L-11 
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L-13 
 

L-14 

 

L-15 

 

L-16 

 

L-17 

 

L-18 

 

L-19 

 

L-20 

 

L-21 

 

L-22 

 

L-23 
 

L-24 
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L-25 

 

L-26 

 

L-27 

 

L-28 

 

 

 
2) Escreva o que você pensa sobre a relação Ciência e Tecnologia. 

L-1 

  

L-2 

  

L-4 

  

L-5 

  

L-7 
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L-8 

  

L-9 

 

L-10 
  

L-11 

 

L-13 

  

L-14 

 

L-15 

  

L-16 

  

L-17 

  

L-18 

  

L-19 
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L-20 

  

L-21 

  

L-22 

 

L-23 

  

L-24 

  

L-25 

  

L-26 

  

L-27 

  

L-28 

 

 

 
3) O que você mudaria no atual modelo de ensino de ciências para tornar os jovens, estudantes 

brasileiros, consumidores mais críticos de informações científicas? 

L-1 

 

L-2 

 



293 
 

L-4 

  

L-5 

 

L-7 

 

L-8 

 

L-9 

 

L-10 

 

L-11 

 

L-13 
 

L-14 

 

L-15 

 

L-16 

 

L-17 
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L-18 

 

L-19 

 

L-20 

  

L-21 

 

L-22 

 

L-23 
 

L-24 

 

L-25 

 

L-26 

 

L-27 

 

L-28 
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1) Escreva o que você pensa sobre a utilização do jogo tríptico (MC, JI e JS) no ensino de 

ciências com alunos da rede básica de ensino. 

L-1 

 

L-2 

 

L-4 

  

L-5 

 

L-7 

 

L-8 

 

L-9 

 

L-10 

 

L-11 
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L-13 
  

L-14 

  

L-15 

 

L-16 

 

L-17 

 

L-18 

  

L-19 

 

L-20 

 

L-21 

 

L-22 

 

L-23 
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L-24 

 

L-25 

 

L-26 

 

L-27 

 

L-28 
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ANEXOS –Termos de Consentimento para Uso de Imagem e Som 
de Voz (TCUISV) e de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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ANEXO A – Termo de Consentimento para o Uso de Imagem e Som de Voz 

(TCUISV)  

 

 
Titulo da pesquisa: Jogo tríptico na formação inicial de professores de ciências: Uma proposta de 
ensino de física sob o enfoque CTS que busca promover a ACT.  
 
Pesquisador: Marcos Gervânio de Azevedo Melo  

Endereço: Rua Benjamin Constant, 1003, Centro, Ponta Grossa, Paraná.  
Telefone: (42) 998156612.  
E-mail: marcosgervanio@bol.com.br  

Orientador responsável: Dr. Marcos Cesar Danhoni Neves 
Coorientadora: Dra. Sani de Carvalho Rutz da Silva 
Local de realização da pesquisa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós- 

Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia. Doutorado em Ensino de 
Ciência e Tecnologia.  

Endereço, telefone do local: Av. Monteiro Lobato, s/n, Km 04. Jardim Carvalho, Ponta Grossa, 
Paraná. CEP: 84016-210. Telefone: (42) 3220-4800 

 
A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 
1. Apresentação da pesquisa. 

A Pesquisa consiste em construir um objeto de aprendizagem, o jogo tríptico, no âmbito de 
um curso de formação inicial de professores de ciências a ser realizado no contexto da disciplina 
APCC5 na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR com alunos da Licenciatura 
Interdisciplinar em Ciências Naturais da citada universidade. Na ocasião, pretende-se oferecer aos 
futuros professores atividades formativas que vislumbrem uma qualificação valorizando um olhar à 
Alfabetização Científica e Tecnológica – ACT, possibilitando, assim, preparar os graduandos para 
uma docência amparada a pressupostos de Paulo Freire. 

 
 Problema: Quais contribuições, à promoção da ACT, podem surgir na formação inicial do 

professor de ciências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR por meio da 
construção do jogo tríptico. 

 
2. Objetivos da pesquisa.  

 Geral: Analisar contribuições, à promoção da ACT, que podem surgir na formação inicial do 
professor de ciências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR por meio da 
construção do jogo tríptico. 

  
 Específicos:  

o Identificar contribuições formativas para o graduando de licenciatura em ciências 
da UTFPR, no que se referem a conteúdos conceituais, procedimentais, 
epistemológicos e afetivos que são elementos basilares da ACT, ao se trabalhar 
as etapas do jogo tríptico. 

o Investigar a abordagem metodológica da música controversa, jornal ideológico e 
júri simulado, no que se refere às suas contribuições, no contexto do enfoque 
CTS, para a formação inicial dos professores de ciências da UTFPR.  

o Verificar se o jogo tríptico contribui para o desenvolvimento dos alunos de 
licenciatura em ciências da UTFPR com relação ao ensino de Física. 

 
3. Participação na pesquisa.  

A pesquisa envolverá graduandos de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da 
UTFPR e Alunos do Ensino médio de uma escola pública de Ponta Grossa – PR. Os dados serão 
coletados por questionários, filmagens, entrevistas em grupos focais e por observações e anotações 
em diário de campo. 
 
4. Confidencialidade. 
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 As informações coletadas nessa pesquisa serão usadas exclusivamente pelo pesquisador. 
Diante disso, será mantido sigilo absoluto sobre o nome dos participantes, além de informações que 
não estejam devidamente autorizadas pelos envolvidos para a publicação. 

As Informações serão utilizadas somente para pesquisa e produção de conhecimento 
científico. 
 
5. Desconfortos, Riscos e Benefícios. 
a) Desconfortos e ou Riscos: A pesquisa não envolverá os participantes em riscos de integridades 
física ou psicológica, pois não tem uma característica experimental. No entanto, os envolvidos 
poderão manifestar constrangimento em função da participação em atividades que envolvam a 
captação de áudios e imagens. 
b) Benefícios: Essa pesquisa promoverá benefícios pessoais aos participantes, pois oportunizará 
momentos formativos incomensuráveis no que se refere à Alfabetização Cientifica e Tecnológica dos 
mesmos. 
 
6. Critérios de inclusão e exclusão.  
a) Inclusão: A amostra do estudo será formada por graduandos de Licenciatura Interdisciplinar em 
Ciências Naturais da UTFPR. A formação do grupo ocorrerá mediante matricula dos graduandos na 
disciplina APCC5 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. A pesquisa envolverá 
também a participação de dois graduandos de jornalismo e dois graduandos de direito da UEPG – 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. Além disso, o estudo terá a participação de alunos do 
ensino médio nas atividades formativas no momento de execução de um júri simulado. 
b) Exclusão: O curso será ofertado apenas para os graduandos de Ciências Naturais da UTFPR que 
se matricularem na disciplina: Atividade Prática como Componente Curricular V – APCC5. 
 
7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 

Em todo e qualquer momento dessa pesquisa, o participante terá o direito desistir do estudo 
quando assim desejar. Os envolvidos também terão direitos de esclarecimentos em todos os 
momentos desse estudo, bem como a liberdade de cancelar o consentimento não correndo risco de 
qualquer penalização. 
 
8. Ressarcimento ou indenização.  

A pesquisa vislumbra a participação dos envolvidos como voluntários, não sendo submetidos 
a qualquer tipo de gastos relativos ao estudo. Sendo assim, não haverá ressarcimentos aos 
envolvidos, bem como qualquer forma de indenização aos participantes da mesma. 
 
B) CONSENTIMENTO (do envolvido no estudo ou do seu responsável legal – neste caso, deve-
se anexar documento que possa comprovar o(a) parentesco/tutela/curatela) 

Mediante análise e reflexão desse texto, eu decido, de maneira livre e voluntária fazer parte 
dessa pesquisa, autorizando aos pesquisadores à produção de filmagens, gravação de voz, bem 
como de fotografias que envolvam minha pessoa e que tenham finalidades científicas e educacionais. 
Estou de acordo que os dados relativos à minha pessoa sejam publicados, sem a exposição do meu 
nome ou imagem me identificando explicitamente, em periódicos científicos, aulas e eventos como 
congressos, seminários, encontros, simpósios, entre outros. Dados como: gravação de voz, vídeos, 
bem como as fotografias dessa pesquisa, estarão em propriedade dos pesquisadores da mesma. 
. 
 
Nome completo:_______________________________________________________________ 
RG:____________________Data de Nascimento:___/___/_____ Telefone:________________ 
Endereço:____________________________________________CEP: ___________________ 
Cidade:____________________ Estado: ________________________ 
 

Assinatura: ______________________________________________ Data: ___/___/_____ 
 

Declaro ter socializado a pesquisa, esclarecido objetivos e natureza, bem como seus riscos e 
benefícios. Declaro buscar responder da melhor maneira as questões ora formuladas. 
 
Assinatura pesquisador: ______________________________________  Data: ___/___/_____ 
(ou do seu representante) 
 



301 
 

Nome completo: MARCOS GERVANIO DE AZEVEDO MELO 
Visando todas as questões do estudo ou para sair do mesmo, o participante poderá se comunicar 
com Marcos Gervânio de Azevedo Melo, pelo e-mail: marcosgervanio@bol.com.br ou pelo telefone: 
(42) 99815-6612.  
 
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa em caso de recurso ou reclamações dos envolvidos 
no estudo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-
4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br 
 
OBS: É necessário que o documento contenha duas vias iguais para que uma seja do pesquisador e 
outra da pessoa envolvida na pesquisa. 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
 

Titulo da pesquisa: Jogo tríptico na formação inicial de professores de ciências: Uma proposta de 
ensino de física sob o enfoque CTS que busca promover a ACT.  
 
Pesquisador: Marcos Gervânio de Azevedo Melo  

Endereço: Rua Benjamin Constant, 1003, Centro, Ponta Grossa, Paraná.  
Telefone: (42) 998156612.  
E-mail: marcosgervanio@bol.com.br  

Orientador responsável: Dr. Marcos Cesar Danhoni Neves 
Coorientadora: Dra. Sani de Carvalho Rutz da Silva 
Local de realização da pesquisa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós- 

Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia. Doutorado em Ensino de 
Ciência e Tecnologia.  

Endereço, telefone do local: Av. Monteiro Lobato, s/n, Km 04. Jardim Carvalho, Ponta Grossa, 
Paraná. CEP: 84016-210. Telefone: (42) 3220-4800 

 
A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 
9. Apresentação da pesquisa. 

A Pesquisa consiste em construir um objeto de aprendizagem, o jogo tríptico, no âmbito de 
um curso de formação inicial de professores de ciências a ser realizado no contexto da disciplina 
APCC5 na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR com alunos da Licenciatura 
Interdisciplinar em Ciências Naturais da citada universidade. Na ocasião, pretende-se oferecer aos 
futuros professores atividades formativas que vislumbrem uma qualificação valorizando um olhar à 
Alfabetização Científica e Tecnológica – ACT, possibilitando, assim, preparar os graduandos para 
uma docência amparada a pressupostos de Paulo Freire. 

 
 Problema: Quais contribuições, à promoção da ACT, podem surgir na formação inicial do 

professor de ciências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR por meio da 
construção do jogo tríptico. 

 
10. Objetivos da pesquisa.  

 Geral: Analisar contribuições, à promoção da ACT, que podem surgir na formação inicial do 
professor de ciências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR por meio da 
construção do jogo tríptico. 

  
 Específicos:  

o Identificar contribuições formativas para o graduando de licenciatura em ciências 
da UTFPR, no que se referem a conteúdos conceituais, procedimentais, 
epistemológicos e afetivos que são elementos basilares da ACT, ao se trabalhar 
as etapas do jogo tríptico. 

o Investigar a abordagem metodológica da música controversa, jornal ideológico e 
júri simulado, no que se refere às suas contribuições, no contexto do enfoque 
CTS, para a formação inicial dos professores de ciências da UTFPR.  

o Verificar se o jogo tríptico contribui para o desenvolvimento dos alunos de 
licenciatura em ciências da UTFPR com relação ao ensino de Física. 

 
11. Participação na pesquisa.  

A pesquisa envolverá graduandos de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da 
UTFPR e Alunos do Ensino médio de uma escola pública de Ponta Grossa – PR. Os dados serão 
coletados por questionários, filmagens, entrevistas em grupos focais e por observações e anotações 
em diário de campo. 
 
12. Confidencialidade. 
 As informações coletadas nessa pesquisa serão usadas exclusivamente pelo pesquisador. 
Diante disso, será mantido sigilo absoluto sobre o nome dos participantes, além de informações que 
não estejam devidamente autorizadas pelos envolvidos para a publicação. 
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As Informações serão utilizadas somente para pesquisa e produção de conhecimento 
científico. 
 
13. Desconfortos, Riscos e Benefícios. 
a) Desconfortos e ou Riscos: A pesquisa não envolverá os participantes em riscos de integridades 
física ou psicológica, pois não tem uma característica experimental. No entanto, os envolvidos 
poderão manifestar constrangimento em função da participação em atividades que envolvam a 
captação de áudios e imagens. 
b) Benefícios: Essa pesquisa promoverá benefícios pessoais aos participantes, pois oportunizará 
momentos formativos incomensuráveis no que se refere à Alfabetização Cientifica e Tecnológica dos 
mesmos. 
 
14. Critérios de inclusão e exclusão.  
a) Inclusão: A amostra do estudo será formada por graduandos de Licenciatura Interdisciplinar em 
Ciências Naturais da UTFPR. A formação do grupo ocorrerá mediante matricula dos graduandos na 
disciplina APCC5 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. A pesquisa envolverá 
também a participação de dois graduandos de jornalismo e dois graduandos de direito da UEPG – 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. Além disso, o estudo terá a participação de alunos do 
ensino médio nas atividades formativas no momento de execução de um júri simulado. 
b) Exclusão: O curso será ofertado apenas para os graduandos de Ciências Naturais da UTFPR que 
se matricularem na disciplina: Atividade Prática como Componente Curricular V – APCC5. 
 
15. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 

Em todo e qualquer momento dessa pesquisa, o participante terá o direito desistir do estudo 
quando assim desejar. Os envolvidos também terão direitos de esclarecimentos em todos os 
momentos desse estudo, bem como a liberdade de cancelar o consentimento não correndo risco de 
qualquer penalização. 
 
16. Ressarcimento ou indenização.  

A pesquisa vislumbra a participação dos envolvidos como voluntários, não sendo submetidos 
a qualquer tipo de gastos relativos ao estudo. Sendo assim, não haverá ressarcimentos aos 
envolvidos, bem como qualquer forma de indenização aos participantes da mesma. 
 
B) CONSENTIMENTO (do envolvido no estudo ou do seu responsável legal – neste caso, deve-
se anexar documento que possa comprovar o(a) parentesco/tutela/curatela) 

Declaro total conhecimento das informações deste documento, bem como ter conseguido 
todas as respostas referentes à minha participação de forma direta ou indireta e, com isso, informo ter 
entendido o objetivo dessa pesquisa, bem como sua natureza, seus benefícios, além dos riscos nela 
apresentados. Diante de um tempo de reflexão, decido, de maneira livre e voluntária, autorizar minha 
participação no estudo, pois estou consciente de que os participantes podem deixar a pesquisa em 
qualquer instante isentos de prejuízos. 
 
 
Nome completo:_______________________________________________________________ 
RG:____________________Data de Nascimento:___/___/_____ Telefone:________________ 
Endereço:____________________________________________CEP: ___________________ 
Cidade:____________________ Estado: ________________________ 
 

Assinatura: ______________________________________________ Data: ___/___/_____ 
 

Declaro ter socializado a pesquisa, esclarecido objetivos e natureza, bem como seus riscos e 
benefícios. Declaro buscar responder da melhor maneira as questões ora formuladas. 
 
Assinatura pesquisador: ______________________________________  Data: ___/___/_____ 
(ou do seu representante) 
 
Nome completo: MARCOS GERVANIO DE AZEVEDO MELO 
Visando todas as questões do estudo ou para sair do mesmo, o participante poderá se comunicar 
com Marcos Gervânio de Azevedo Melo, pelo e-mail: marcosgervanio@bol.com.br ou pelo telefone: 
(42) 99815-6612.  
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Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa em caso de recurso ou reclamações dos envolvidos 
no estudo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-
4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br 
 
OBS: É necessário que o documento contenha duas vias iguais para que uma seja do pesquisador e 
outra da pessoa envolvida na pesquisa. 
 
 
 

 

 

 


