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Resumo 
 
FELISBERTO, N. H. B. O processo de recontextualização no Currículo de 
Ciências: análise da exigência conceitual na construção do discurso 
pedagógico. 2022. 168 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2022. 

 

A redução do nível de exigência conceitual é um grave problema para a qualidade 

do currículo de ciências. O objetivo de pesquisa é: investigar o nível de exigência 

conceitual presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais, no 

Caderno do Aluno do projeto São Paulo faz escola, em uma Sequência Didática 

Investigativa sobre a Ecologia de morcegos, nas aulas de três professores de 

Ciências e nas produções textuais escritas de estudantes, compostas por artigos de 

opinião e relatórios científicos. Dentre os referenciais teóricos adotados, podemos 

mencionar as teorias do sociólogo Basil Bernstein, o conceito de exigência 

conceitual formulado por Ana Maria de Morais e as teorias sobre o currículo de José 

Gimeno Sacristán. Os métodos de investigação adotados se baseiam na abordagem 

mista de investigação, que recorre às formas de inquérito quantitativa e qualitativa. 

Os resultados indicam que, ao longo do processo de recontextualização do 

conhecimento científico, ocorre uma redução no nível de exigência conceitual. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais indicaram alto nível de 
exigência conceitual. O Caderno do Aluno do projeto São Paulo faz escola indicou 

baixo nível de exigência conceitual. A Sequência Didática Investigativa e as aulas 

dos três professores indicaram níveis de exigência conceitual intermediários. As 

produções textuais escritas dos estudantes indicaram diferenças. Os resultados 

sugerem que a Sequência Didática Investigativa e as aulas de um dos professores 

promovem um currículo de alta qualidade. 

 
Palavras-chave: Sociologia educacional; exigência conceitual; currículo de ciências; 

recontextualização; prática pedagógica. 

 

 



 

Abstract 
 
FELISBERTO, N. H. B. The recontextualization process in the Science 
Curriculum: analysis of the conceptual demand in the construction of the 
pedagogical discourse. 2022. 168 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2022. 

 

The reduction in the level of conceptual demand is a serious problem for the quality 

of the science curriculum. The research objective is: to investigate the level of 

conceptual demand present in the National Curricular Parameters of Natural 

Sciences, in the student's notebook of the project São Paulo faz escola, in the Inquiry 

Didactic Sequence on the Ecology of bats, in the classes of three science teachers 

and in the written text productions of students, composed of opinion articles and 

scientific reports. Among the theoretical references adopted, we can mention the 

theories of the sociologist Basil Bernstein, the concept of conceptual demand 

formulated by Ana Maria de Morais, and the theories about curriculum by José 

Gimeno Sacristán. The research methods adopted are based on the mixed approach 

of investigation, which uses the quantitative and qualitative forms of inquiry. The 

results indicate that, throughout the process of recontextualizing scientific knowledge, 

there is a reduction in the level of conceptual demand. The National Curriculum 

Parameters of Natural Sciences indicate a high level of conceptual demand. The 
student's notebook of the project São Paulo faz escola indicate a low level of 

conceptual demand. The Inquiry Didactic Sequence and the classes of the three 

teachers indicate intermediate levels of conceptual demand. The written text 

productions of students indicate differences. The results suggest that the Inquiry 

Didactic Sequence and the classes of one of the teachers promote a high-quality 

curriculum. 

 
Keywords: Sociology of education; conceptual demand; science curriculum; 

recontextualization; pedagogic practice. 
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Introdução 
 

 Nesta introdução, destacaremos as motivações da presente pesquisa e 

alguns resultados de estudos anteriores que abordaram a mesma temática. 

 Tradicionalmente, o ensino de ciências tem sido caracterizado por uma 

quantidade excessiva de terminologias e conceitos científicos que os alunos devem 

memorizar (MOTOKANE, 2015). Por mais relevantes que estes conteúdos sejam, 

um enfoque apenas conceitual pode trazer algumas dificuldades para os alunos 

desenvolverem capacidades cognitivas mais complexas, como é o caso da 

argumentação. Da mesma forma, é possível que uma abordagem exclusivamente 

conceitual traga dificuldades para os alunos relacionarem conteúdos de diferentes 

disciplinas ou dentro de uma mesma disciplina. Consideramos importante que o 

ensino de ciências valorize conceitos, capacidades cognitivas e relações entre 

diferentes tipos de discursos. Além disso, é de suma importância que o ensino de 

ciências esteja comprometido com uma formação cidadã. 

 O contexto da presente pesquisa emerge de discussões e análises de 

trabalhos do grupo de pesquisas Linguagem e Ensino de Ciências (LINCE), que atua 

na área de ensino de Biologia. Alguns trabalhos têm demonstrado que existe uma 

redução na qualidade no ensino de ciências que chega até os alunos das escolas 

públicas. Tal redução pode ocorrer em diferentes pontos do sistema educativo, como 

já foi observado em documentos curriculares oficiais, na preparação de aulas por 

professores e na prática docente em sala de aula (CASTRO, 2017; BARBOSA, 

2017; RATZ, 2019). 

 Com o objetivo de analisar a qualidade do conceito de biodiversidade 

presente em documentos oficiais, Castro (2017) realizou uma análise documental 

que incluiu os Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio (PCNEM), as 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN+) e a Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Nestas análises, o autor 

buscou indícios para caracterizar como o conceito de biodiversidade era abordado 

nos três documentos. Os resultados da pesquisa apontaram que os PCNEM e os 

PCN+ abordam a biodiversidade num âmbito evolutivo-ecológico, apresentando 

como defasagem a ausência de definição do conceito de biodiversidade. No caso da 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo, a biodiversidade é abordada por meio 

de temas, conceitos unificadores e conteúdos específicos. O autor considerou a 
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abordagem da proposta do estado insuficiente para discussões mais aprofundadas 

envolvendo problemas ambientais e sociais do Brasil. 

 A fim de caracterizar como uma professora de uma escola pública reconhecia 

e justificava a importância de alguns pressupostos teóricos da alfabetização 

científica e do ensino por investigação, Barbosa (2017) realizou uma entrevista 

semiestruturada com a docente. Considerando a abordagem defendida para o 

ensino de ciências, o pesquisador observou que a professora entrevistada 

apresentava dificuldades em reconhecer e justificar a importância da maioria das 

características pedagógicas estudadas. Dentre essas características, podemos 

destacar os objetivos do ensino por investigação para a alfabetização científica, o 

papel do trabalho de campo, a problematização no ensino por investigação, o 

trabalho com dados, o uso de dados quantitativos, a metodologia científica e a 

epistemologia da ciência. A única característica pedagógica que a professora 

reconheceu e justificou bem foi a organização dos conteúdos conceituais. 

 Quando consideramos um professor atuando em salas diferentes dentro de 

uma mesma escola pública, é possível que as aulas deste professor apresentem 

diferenças importantes no que diz respeito ao que é exigido dos estudantes. A fim de 

caracterizar o nível de exigência conceitual das práticas pedagógicas de uma 

professora, Ratz (2019) comparou como eram essas aulas em duas turmas 

compostas por alunos socialmente diferenciados. Por meio de alguns instrumentos 

de análise, a pesquisadora observou que houve uma diminuição do nível de 

exigência conceitual na turma que era composta por alunos socialmente 

desfavorecidos. Essa redução dificultou o acesso desses alunos ao conhecimento 

científico abordado no material didático aplicado. 

 Como ponto de partida, esses três estudos demonstram que há problemas 

em diferentes instâncias do sistema curricular. Um ensino de ciências que apresente 

esvaziamentos em seus conteúdos e reduções em sua qualidade pode trazer 

consequências negativas para a formação dos estudantes. Resultados semelhantes 

foram encontrados em outras pesquisas. A seguir, apontaremos alguns desses 

trabalhos. 

 Em estudos realizados por Galian (2011, 2012), a pesquisadora tentou 

compreender como ocorria o processo de constituição do conhecimento escolar. No 

que diz respeito ao nível conceitual do conhecimento científico escolar, os estudos 

focalizaram no processo de recontextualização, ou seja, nas transformações que 
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poderiam ocorrer entre o discurso pedagógico oficial1, a produção de livros didáticos 

e a prática docente de uma professora. Para isso, a pesquisadora analisou os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais, um livro didático e as aulas 

de uma professora da 8ª série do ensino fundamental. Os resultados apontaram que, 

ao longo desse processo de recontextualização, ocorreu um empobrecimento do 

nível de exigência conceitual. A prática pedagógica da professora analisada se 

distanciou do que vem sendo apontado como uma configuração mais adequada 

para a aprendizagem dos alunos. 

 Focando na alfabetização científica, Alves e Morais (2012) tiveram como 

objetivo analisar de que forma a mensagem sociológica presente no discurso 

pedagógico oficial é transformada e transmitida por meio da prática pedagógica dos 

professores. Utilizando uma metodologia de pesquisa mista, as autoras estudaram o 

currículo e as práticas pedagógicas com base em quatro características 

pedagógicas: construção científica, exigência conceitual, intradisciplinaridade e 

critérios de avaliação. Os resultados demonstraram que a transformação do discurso 

pedagógico2 ocorre no sentido da diminuição da qualidade da educação científica, o 

que compromete o processo de alfabetização científica. 

 A fim de estudar de que forma a mensagem presente em documentos oficiais 

é traduzida na mensagem expressa em manuais escolares, Calado e Neves (2012) 

realizaram uma análise documental em um mesmo tema organizador presente em 

dois dos manuais escolares mais utilizados no ano escolar de 2004/2005. Os 

manuais pesquisados eram da disciplina de Ciências Naturais, correspondiam ao 3º 

Ciclo do Ensino Básico e quatro características pedagógicas foram analisadas: o 

processo de construção da ciência, a intradisciplinaridade entre os conhecimentos 

científico e metacientífico, o nível de exigência conceitual e os critérios de avaliação. 

Como resultados, observou-se que em ambos os manuais escolares ocorreram 

elevadas transformações no sentido de reduzir a qualidade dos materiais, ou seja, o 

                                                             
1 Discurso pedagógico oficial: Conjunto de regras oficiais que regula a produção, a distribuição, a 
reprodução, a inter-relação e a mudança dos textos pedagógicos legítimos ao nível da educação 
formal. Nas relações de posicionamento podem existir, entre o discurso pedagógico oficial e o 
discurso local, oposições e resistências ou correspondências e apoios e ainda dependências ou 
independências (DOMINGOS et al., 1986). 
2 Discurso Pedagógico: Discurso especializado cujos princípios internos, regulando a produção de 
objetos específicos (transmissores/aquisidores) e a produção de práticas especializadas, regulam o 
processo de reprodução cultural; é um conjunto de regras para a incorporação de um discurso 
instrucional (DI) em um discurso regulador (DR) com dominância deste último (DOMINGOS et al., 
1986). 
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processo de construção da ciência não é valorizado, há uma baixa 

representatividade de relações intradisciplinares entre conhecimentos científicos e 

metacientíficos, há uma reduzida exigência conceitual e uma baixa explicitação dos 

critérios de avaliação. 

 Com o intuito de compreender de que forma a teoria de Basil Bernstein vem 

sendo utilizada na análise de currículos de Ciências, Coelho (2017) fez uma revisão 

bibliográfica em periódicos de Educação. A abordagem utilizada foi a qualitativa do 

tipo exploratória e o estudo contou com a análise de sete trabalhos de três 

periódicos. Em conjunto, os trabalhos revelaram que existe uma diminuição da 

complexidade dos conhecimentos científicos e das competências investigativas ao 

longo do processo de recontextualização do conhecimento científico. Vale destacar 

que as pesquisas vêm sendo desenvolvidas principalmente em Portugal, pelo grupo 

de Estudos Sociológicos de Sala de Aula (ESSA), da Universidade de Lisboa. 

 Em um estudo que tinha como o objetivo analisar e contrastar o nível de 

exigência conceitual presente na prática pedagógica de professores formados em 

Química que lecionavam as disciplinas de Química e Física no Ensino Médio 

regular, Souza e Santos (2018) realizaram uma observação participante na aula 

destes professores. Para isso, os pesquisadores definiram 3 critérios para escolha 

das escolas: escolas cujos professores eram licenciados em Química e que atuavam 

no ensino de Química e Física, escolas com estudantes de diferentes níveis 

socioeconômicos e escolas com diferentes médias de resultado obtidos no ENEM de 

2014. Após a seleção e análise das aulas de dois professores em duas escolas 

diferentes, identificou-se uma baixa exigência conceitual nas duas disciplinas 

lecionadas por esses professores. 

 É possível notar que nos diferentes trabalhos elencados existe uma tendência 

de, ao longo do processo de recontextualização do conhecimento científico, reduzir-

se o nível de exigência conceitual e, consequentemente, reduzir-se a qualidade do 

conhecimento científico. Também é notável que o enfoque dos trabalhos elencados 

se limita à análise de uma ou poucas instâncias de recontextualização. Sendo 

assim, o entendimento do sistema curricular como um processo que envolve 

distintas instituições, atores e interesses e a compreensão da prática pedagógica 

dos professores como um meio de realização de diferentes finalidades educativas, 

revelam-se aspectos essenciais para compreendermos os desafios que permeiam 

um ensino de ciências de maior qualidade. 
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Capítulo 1. Problema de pesquisa, objetivos e síntese da investigação 
realizada 
 

 No capítulo 1, apresentaremos o problema de pesquisa, os objetivos que 

almejamos atingir e uma síntese da pesquisa realizada. 

 

1.1. Problema de pesquisa 
 

 Com base no que foi apresentado na introdução, teremos como ponto de 

partida o seguinte problema de investigação: 

 
 De que maneira os níveis de exigência conceitual presentes em diferentes 

instâncias do currículo de ciências podem contribuir para a compreensão do 

processo de recontextualização do conhecimento científico escolar? 

 
1.2. Objetivo Geral 
 

 Avaliar a relação entre os níveis de exigência conceitual presentes no 

currículo oficial de Ciências Naturais, em materiais didáticos, na prática 

pedagógica de 3 professores de Ciências Naturais e em produções escritas 

dos alunos. 

 
1.3. Objetivos Específicos 
 

 Investigar o nível de exigência conceitual presente nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Ciências Naturais. 

 Estudar o nível de exigência conceitual presente em um Sequência Didática 

Investigativa e no Caderno do Aluno do Estado de São Paulo. 

 Avaliar o nível de exigência conceitual presente nas aulas de três professores 

de Ciências Naturais e caracterizar as suas práticas pedagógicas. 

 Analisar as produções textuais dos alunos, compostas por artigos de opinião 

e relatórios científicos. 
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 Compreender os níveis de exigência conceitual das instâncias do currículo 

estudadas de forma integrada. 

 

1.4. Síntese da investigação realizada 
 

 Considerando o problema de pesquisa e os objetivos almejados no presente 

estudo, podemos sintetizar a investigação realizada por meio do esquema presente 

na figura 1. 

 
Figura 1 - Síntese da investigação 

 
Fonte: os autores 
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 Com base na figura 1, podemos extrair que, para a presente investigação, o 

processo de recontextualização será estudado por meio de 5 instâncias de 

recontextualização. Tais instâncias estão presentes no discurso pedagógico oficial 

(DPO), no discurso pedagógico de reprodução (DPR) e na transmissão3 do discurso 

pedagógico de reprodução (TRANSMISSÃO DO DPR). 

 Na primeira instância de recontextualização, a instância do discurso 

pedagógico oficial será investigada tendo em vista o currículo oficial, caracterizado 

aqui pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Os currículos oficiais correspondem a 

um conjunto de intenções a respeito do que é esperado em termos de ensino-

aprendizagem. 

 Nas segunda e terceira instâncias de recontextualização, serão estudados os 

seguintes materiais didáticos: o caderno do aluno do programa "São Paulo faz 

escola" e uma Sequência Didática Investigativa sobre morcegos, que foi 

desenvolvida pelo grupo de pesquisas Linguagem e ensino de Ciências (LINCE). Os 

materiais didáticos compreendem recursos importantes que os professores podem 

utilizar em suas aulas. 

 Na quarta instância de recontextualização, analisaremos a prática pedagógica 

dos professores por meio das suas aulas. As relações entre os sujeitos ajudam a 

compreender melhor de que maneira as ações dos professores podem influenciar na 

aprendizagem dos alunos. 

 Já na quinta instância de recontextualização, estudaremos as atividades 

realizadas pelos alunos, compostas por artigos de opinião e relatórios científicos. É 

possível fazer inferências sobre os prováveis resultados da aprendizagem dos 

estudantes por meio das suas produções textuais. 

 Neste trabalho, as setas unidirecionais indicam que, hierarquicamente, a 

instância da qual parte a seta apresenta uma mensagem que é, em essência, 

monológica. Neste caso, a comunicação que ocorre entre os textos de duas 

instâncias é indireta. Por exemplo, no caso da comunicação entre os PCN e o 

professor, o professor não é capaz de modificar diretamente o texto oficial contido 

em tal currículo ou dialogar diretamente com os autores que produziram tal texto a 

fim de modificá-lo. 

                                                             
3 Transmissão: Processo que procura inculcar nas pessoas (em especial nos alunos) corpos de 
conhecimento específicos (em especial conhecimento educacional), capacidades e maneiras de 
percepção e de pensamento sobre o mundo (DOMINGOS et al., 1986). 
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 No caso das setas bidirecionais, podemos compreender que há uma maior 

comunicação entre as instâncias, ou seja, tratam-se de mensagens dialógicas nas 

quais a instância inferior é capaz de influenciar diretamente o texto da instância 

superior. Por exemplo, no caso da comunicação entre a prática pedagógica de um 

professor e a Sequência Didática Investigativa, é esperado que os professores 

atuem em colaboração com os pesquisadores que desenvolveram o material 

didático e façam as adaptações que julgarem necessárias para a aplicação em sala 

de aula. De modo semelhante, é esperado que as produções escritas dos alunos 

influenciem diretamente na prática pedagógica dos professores, ou seja, quando os 

textos se apresentam insuficientes, é esperado que os professores reduzam o ritmo 

das aulas, expliquem os conteúdos novamente, elaborem novos exemplos e 

atividades complementares e, sobretudo, atuem de forma ativa para uma melhor 

aprendizagem dos estudantes.   

 Posto isto, entendemos que a relevância do presente estudo se encontra na 

expectativa de compreender o processo de recontextualização de maneira mais 

integrada, tendo em vista que existem diferentes instâncias influenciando aquilo que 

compreendemos como currículo. Compreender a interdependência entre estas 

partes revela-se crucial se queremos uma educação científica de qualidade e que 

ocorra a favor de todos os estudantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Capítulo 2. Aspectos essenciais da teoria de Basil Bernstein e a exigência 
conceitual 
 

 Neste capítulo, destacaremos alguns aspectos fundamentais da teoria de 

Basil Bernstein e, em seguida, apresentaremos o conceito de exigência conceitual, 

que foi formulado e reformulado por Ana Maria de Morais e colaboradores. 

 

2.1 Teorias de Basil Bernstein 
 

 Nesta seção, destacaremos as principais contribuições do sociólogo Basil 

Bernstein. Tendo em vista os objetivos estabelecidos, abordaremos conceitos 

fundamentais como a classificação e o enquadramento, o código, o modelo do 

discurso pedagógico, a recontextualização e os discursos vertical e horizontal. Com 

isso, poderemos prosseguir para a seção sobre a exigência conceitual. 

 Nascido na cidade de Londres, em 1º de novembro de 1924, Basil Bernstein 

foi um importante sociólogo que atuou na universidade de Londres. Suas ideias 

começaram a ser publicadas em 1958 e mantiveram-se em constante evolução até 

2000, ano em que morreu (GALIAN, 2008). De acordo com Morais e Neves (2007a), 

a evolução do pensamento de Bernstein aparece em cinco volumes, referidos em 
conjunto como Class, Codes and Control, 1-5. A primeira edição do volume 1 foi 

publicada em 1971 e a segunda edição do volume 5 em 2000. Bernstein considera 

que quatro dos seus artigos constituem marcos da sua teoria: 

a) On the classification and framing of educational knowledge, publicado em 1971; 

b) Codes, modalities and the process of cultural reproduction: A model, publicado em 

1981; 
c) On pedagogic discourse, publicado em 1986; e 

d) Vertical and horizontal discourse: An essay, publicado em 1999. 

 É notável como as ideias de Bernstein sempre estiveram em contínua 

evolução. Entre suas preocupações centrais, Bernstein buscou compreender de que 

forma a distribuição de poder e os princípios de controle presentes em uma 
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sociedade são traduzidos em princípios de comunicação, desigualmente distribuídos 

entre as classes sociais4 (GALIAN, 2008). 

 Juntamente com o sociólogo inglês Michael Young, Basil Bernstein é 

considerado um importante representante da "Nova Sociologia da Educação", 

também conhecida como "Movimento de Reconceptualização" da teoria curricular 

(SILVA, 2010). Estas teorizações foram essenciais para a emergência de uma visão 

crítica a respeito da educação. 

 
Na Inglaterra, uma parte importante da chamada "nova sociologia da 

educação" também estava preocupada em desenvolver análises que 

levassem em conta as formas pelas quais estudantes e docentes 

desenvolvem, através de processos de negociação, seus próprios 

significados sobre o conhecimento, o currículo e a vida educacional em 

geral. O que estava em jogo, na perspectiva dessas análises, era a 

construção social desses significados pelos próprios agentes no espaço da 

escola e do currículo (SILVA, 2010, p.53). 

 

 As teorias de Bernstein contribuem para a compreensão do papel que escola 

tem no processo de produção, reprodução e mudança cultural e social, tendo o 

currículo um papel de destaque neste processo (MORAIS; NEVES, 2007a). A esse 

respeito, a preocupação de Bernstein não estava nos conteúdos dos currículos 

escolares, mas sim nas relações estruturais entre os diferentes tipos de 

conhecimentos. As diferentes formas de organização do currículo estão intimamente 

ligadas a relações de poder e princípios de controle, que são traduzidos em 

princípios de comunicação que posicionam os sujeitos (SILVA, 2010). 
 

2.1.1 Classificação e Enquadramento 
 

 Segundo Basil Bernstein (1971), a realização do conhecimento educacional 

formal ocorre por meio de três sistemas de mensagens: o currículo, que define o que 

conta como conhecimento válido; a pedagogia, que define o que conta como 

transmissão válida do conhecimento e a avaliação, que define o que conta como 

realização válida desse conhecimento, por parte de quem é ensinado. Permeando 

                                                             
4 Classe social: Princípio cultural dominante, criado e mantido pelo campo da produção; princípio dos 
princípios das classificações físicas, sociais e simbólicas constitutivas duma ordem (DOMINGOS et 
al., 1986). 
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estes sistemas de mensagens estão os princípios de poder e de controle. As 

relações de classe são centrais para compreendermos as teorias de Bernstein, já 

que: 

 
Utilizaremos "relações de classe" para designar desigualdades na 

distribuição de poder e nos princípios de controle entre grupos sociais, 

princípios que são realizados na criação, distribuição, reprodução e 

legitimação dos valores físicos e simbólicos que têm sua fonte na divisão 

social do trabalho (BERNSTEIN, 1996, p.27). 

 

 As relações de poder são responsáveis pela criação da divisão social do 

trabalho e das hierarquias que existem em qualquer sociedade. Estas relações 

mantêm os sujeitos nas suas respectivas categorias e podem contribuir para 

diferentes tipos de especializações. Quanto maior é a especialização de uma 

categoria, maior a chance de ela possuir a sua própria voz e formar uma identidade. 

Com isto, podemos dizer que diferentes distribuições de poder correspondem à 

separação de diferentes categorias. Bernstein (1971) utiliza o conceito de 

classificação para se referir às relações entre categorias. Neste sentido, a 

classificação diz respeito ao 

 
Grau de manutenção da fronteira ou força do isolamento entre categorias 

(agências, agentes, recursos), criado, mantido e reproduzido pelo princípio 

da distribuição de poder da divisão social de trabalho; princípio que regula o 

posicionamento das categorias numa dada divisão social de trabalho 

(DOMINGOS et al., 1986, p. 343). 

 

 A classificação responde, basicamente, à questão: que coisas podem ficar 

juntas? Por exemplo: em um currículo que possui os conhecimentos fortemente 

separados (currículo de coleção5), podemos dizer que a classificação é forte, já que 

as relações de poder entre as categorias são explícitas e há um distanciamento 

entre elas. Por outro lado, em um currículo na qual os conteúdos estão articulados 

                                                             
5 Currículo de coleção: Currículo em que os conteúdos são claramente distintos e isolados uns dos 
outros, a teoria pedagógica subjacente é didática e os critérios de avaliação são independentes; 
tende a promover o ensino em profundidade (DOMINGOS et al., 1986). 
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(currículo de integração6), podemos dizer que a classificação é fraca, uma vez que 

as relações de poder entre as categorias são implícitas e há uma maior proximidade 

entre elas. A classificação diz o que é legítimo ou ilegítimo incluir no currículo 

(BERNSTEIN, 1971).  

 Enquanto as relações de poder estão relacionadas ao conceito de 

classificação, os princípios de controle estão relacionados ao conceito de 

enquadramento. Bernstein (1971) utiliza o conceito de enquadramento para se 

referir à forma assumida pelas relações de comunicação entre as categorias. Deste 

modo, um sujeito que controla o princípio de comunicação pode definir o que se 

comunica, a sequência, o tempo e a forma assumida pela comunicação. Com isso, a 

enquadramento diz respeito ao 

 
Grau de manutenção da fronteira ou do isolamento entre práticas 

comunicativas das relações sociais criado, mantido e reproduzido pelos 

princípios de controle social; princípio que regula a realização das relações 

de poder entre as categorias (DOMINGOS et al., 1986, p. 347). 

 

 Assim como a classificação, o enquadramento pode assumir valores fortes ou 

fracos, segundo Bernstein. Quando o transmissor controla os princípios de 

comunicação, há um enquadramento forte. Em uma aula na qual o professor detém 

todo o controle do tempo destinado a cada atividade (aula tradicional), podemos 

dizer que predomina um enquadramento forte, por exemplo. Por outro lado, a 

situação na qual o adquirente tem algum controle sobre os princípios de 

comunicação caracteriza um enquadramento fraco. Em uma aula na qual o aluno 

pode tomar decisões relacionadas ao tempo de cada atividade (aula progressista), 

possui um enquadramento fraco, por exemplo (BERNSTEIN, 1971). 

 

2.1.2 Código 
 

 A classificação e o enquadramento definem não apenas o que será 

comunicado, mas também a forma de comunicação que é considerada legítima em 

qualquer sociedade. Por meio desta orientação para significados e realizações 
                                                             
6 Currículo de integração: Currículo em que os conteúdos não estão claramente separados uns dos 
outros, mas subordinados a uma ideia central que os agrega num todo mais amplo; a teoria 
pedagógica subjacente tende a ser auto reguladora e os critérios de avaliação são comuns; promove 
um ensino em extensão (DOMINGOS et al., 1986). 
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consideradas legítimas, Bernstein define o conceito de código como um “princípio 

regulador, tacitamente adquirido, que seleciona e integra os significados relevantes, 

formas de realização e os contextos evocadores” (BERNSTEIN, 1996a, p.29). O 

código pode ser compreendido como a gramática da classe social: 

 
O código é precisamente a gramática da classe. O código é a gramática 

implícita e diferencialmente adquirida pelas pessoas das diferentes classes - 

uma gramática que lhes permite distinguir entre os diferentes contextos, 

distinguir quais são os significados relevantes em cada contexto e como 

expressar publicamente esses significados nos contextos respectivos 

(SILVA, 2010, p. 74). 

 

 É possível compreender o conceito de código por meio de um exemplo muito 

ilustrativo. Em uma conferência dada em Santiago do Chile, Bernstein discorreu 

sobre o ritual de beijar a face nos encontros sociais e as dificuldades nas quais ele e 

as demais pessoas que não possuíam este código nacional poderiam se encontrar: 

 
Como estrangeiro no Chile, ele achava muito difícil saber quando beijar, 

quem beijar, como beijar. Beijar só mulheres ou homens também? Em quais 

situações beijar? Quais lados da face beijar? Quantas vezes? As pessoas 

chilenas sabiam distinguir entre os diferentes contextos (aqui cabe beijar, ali 

não), sabiam quais eram as formas de beijo apropriadas em cada contexto 

e sabiam como expressá-las em cada um desses contextos. Elas tinham o 

código: um conjunto de regras implícitas (SILVA, 2010, p. 74). 

 

 Por meio do conceito de código, podemos compreender que um texto 

adequado a um determinado contexto será regulado por este dispositivo de 

posicionamento, que é culturalmente determinado (BERNSTEIN, 1996a). Deste 

modo, as ações educativas possuem um potencial tanto para a reprodução quanto 

para a transformação cultural. 

 

2.1.3 Modelo do Discurso Pedagógico 
 

 Uma vez que entendemos que a distribuição de poder e as formas de controle 

regulam as formas de manutenção da ordem social, resta saber como diferentes 
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campos7 disputam a hegemonia pelos significados que são produzidos e 

reproduzidos dentro de um sistema educacional. A este respeito, Bernstein (1996b) 

relaciona poder, conhecimento e consciência por meio daquilo que conceituou como 

dispositivo pedagógico. Este dispositivo pode ser compreendido como um conjunto 

de regras que regulam internamente a comunicação pedagógica e incidem sobre 

uma série de significados passíveis de serem transmitidos pela escola (BERNSTEIN, 

1996b). 

 Entre as regras mencionadas, podemos destacar as regras distributivas, as 

regras recontextualizadoras e as regras de avaliação. As regras distributivas 

determinam quais conhecimentos serão acessíveis para quais grupos sociais. As 

regras recontextualizadoras dizem respeito à formação de um discurso pedagógico, 

isto é, um discurso instrucional (DI) inserido em um discurso regulador (DR), com 

dominância deste último. O discurso instrucional (DI) compreende conhecimentos e 

competências e o discurso regulador (DR) corresponde a princípios e normas de 

conduta social. Já as regras de avaliação estabelecem critérios para a prática 

docente, uma vez que o discurso pedagógico é transformado em prática 

pedagógica. 

 Podemos compreender a produção e reprodução do discurso pedagógico por 

meio de um modelo, o qual Bernstein (1996a) denominou modelo do discurso 

pedagógico (Figura 2). No nível de geração, o modelo aponta que existe uma 

relação entre o campo Internacional e o campo do Estado. Da interação entre os 

campos do Estado, da Economia8 e do Controle Simbólico9 resulta um Discurso 

Regulador Geral (DRG), que incorpora os princípios dominantes da sociedade e que 

está presente na Constituição Federal e em documentos como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB). Enquanto o campo da economia está ligado à 

produção de recursos materiais, como ocorre em empresas e indústrias, o campo do 

                                                             
7 Campo (Bourdieu): Conjunto de relações de força entre agentes e/ou instituições em luta por formas 
específicas de poder (econômico, político, cultural), que funciona simultaneamente como instância de 
inculcação e mercado onde as diferentes competências tomam preço (DOMINGOS et al., 1986). 
8 Campo de Produção (Economia): Campo cujas ideologias e agências regulam os meios, contextos e 
possibilidades dos recursos físicos e cujas categorias e práticas são reguladas pelo princípio da 
divisão social de trabalho e pelas suas relações sociais internas; ele produz e reproduz as relações 
de classe de uma determinada sociedade (DOMINGOS et al., 1986). 
 
9 Campo de Controle Simbólico: Campo cujas ideologias e agências regulam os meios e contextos da 
reprodução cultural e legitimam as suas possibilidades, controlando as relações de classe através de 
meios simbólicos (princípios de comunicação); embora não produza as relações de classe, contribui 
para a sua reprodução (DOMINGOS et al., 1986). 
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controle simbólico está ligado à produção do conhecimento, ocorrendo em 

universidades e centros de investigação, por exemplo.  

 Os princípios dominantes presentes no DRG passam por uma primeira 

recontextualização no campo de recontextualização oficial, que ocorre ao nível do 

Ministério da Educação (MEC). Esta primeira recontextualização resulta no Discurso 

Pedagógico Oficial (DPO), o qual se encontra presente em currículos prescritos, 

como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Parâmetros Comuns 

Curriculares (PCN). Tanto a BNCC quanto os PCN são influenciados pelos campos 

da economia e do controle simbólico. 
 
Figura 2 - Modelo do discurso pedagógico 

 
Adaptado de Bernstein, 1996a. 
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 O DPO passa por uma recontextualização no campo de recontextualização 

pedagógica, isto é, ao nível dos departamentos de educação, das escolas de 

formação de professores e dos meios de comunicação especializados. Esta 

recontextualização origina o Discurso Pedagógico de Reprodução (DPR), o qual se 

encontra presente em materiais didáticos, como as Sequências Didáticas 

Investigativas e o Caderno do Aluno do Estado de São Paulo. 

 O DPR passa por novas recontextualizações e passa a constituir um Discurso 

Pedagógico Específico (DPE), sujeito às condições específicas da escola, da 

comunidade e da prática docente. A transmissão do Discurso Pedagógico de 

Reprodução ocorre por meio da prática pedagógica dos professores, momento em 

que acontece o encontro de transmissores e aquisidores, isto é, o encontro de 

professores e alunos. 

 

2.1.4 Recontextualização 
 

 É importante destacar que o conhecimento que chega aos estudantes nas 

escolas públicas não é exatamente igual àquele que foi produzido em centros de 

pesquisas como universidades. Durante a passagem de um nível do currículo a 

outro, os textos produzidos sofrem transformações características de cada contexto 

(BERNSTEIN, 1996a). Tais transformações dos discursos de um contexto a outro 

constituem o que Bernstein denominou processo de recontextualização, o que 

envolve a ação de diferentes agentes e instâncias recontextualizadoras (GALIAN, 

2016). 

 É interessante que o conceito de recontextualização, formulado por Basil 

Bernstein, guarda algumas semelhanças com o conceito de transposição didática, 

desenvolvido por Yves Chevallard (LEITE, 2004). Para os dois autores, os 

conhecimentos que passam de um contexto de ensino para outro passam por 

transformações. 

 Entretanto, conforme analisou Marandino (2004), também há diferenças 

importantes entre os conceitos formulados pelos dois autores. Na perspectiva da 

transposição didática, Chevallard entende que a transformação dos conhecimentos 

tem como referência o "saber sábio", ou seja, a legitimação social está submetida à 

legitimação epistemológica. 
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 Já na perspectiva da recontextualização, Bernstein concebe que a 

transferências de textos entre contextos diferentes ocorre mediada por relações de 

poder e pela regulação de um discurso de ordem social (MARANDINO, 2004). 

Sendo assim, o discurso instrucional, caracterizado pelos conhecimentos e 

competências, está submetido a um discurso regulativo, de caráter moral e 

caracterizado por princípios e normas de conduta social. 

 Uma vez que caracterizamos o discurso pedagógico como um discurso 

instrucional embutido em um discurso regulativo e destacamos que os 

conhecimentos científicos passam por transformações até chegarem em sala de 

aula (BERNSTEIN, 1996b), estamos em condições de discutir os possíveis 

caminhos destas transformações. É possível que o conhecimento prescrito por meio 

de documentos oficiais passe por transformações e chegue aos estudantes com 

uma qualidade maior, menor ou próxima daquela que foi idealizada. Em qualquer 

caso, podemos dizer que as escolhas realizadas apresentam profundas implicações 

sociológicas para a formação dos estudantes (MORAIS, 1989). 

 

2.1.5 Prática pedagógica 
 

 Considerando a dinâmica de uma aula, podemos dizer que, ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem está ocorrendo um processo de transmissão 

cultural (BERNSTEIN, 1996a). Neste processo de transmissão, o professor é um 

agente fundamental, uma vez que atua por meio de sua prática pedagógica. Neste 

sentido, "uma prática pedagógica pode ser compreendida como um condutor, um 

condutor cultural: um dispositivo singularmente humano tanto para a reprodução 

quanto para a produção de cultura" (BERNSTEIN, 1996a, p.94). A prática 

pedagógica apresenta um conjunto de regras que definem “como” se dá a 

transmissão, ou seja, definem a forma das relações entre os sujeitos, entre 

discursos e entre os espaços. E este conjunto de regras atua sobre a forma do "que" 

é transmitido. 

 Bernstein distingue algumas regras que orientam a prática pedagógica: as 

regras regulativas ou hierárquicas e as regras instrucionais ou discursivas 

(BERNSTEIN, 1996a). Nas relações entre professores e alunos, as regras 

regulativas ou hierárquicas estabelecem condições para o caráter, para a ordem e 

para o comportamento que é esperado dos sujeitos dentro das relações 
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estabelecidas. Uma vez que os sujeitos ocupam diferentes posições hierárquicas, 

estas regras são dominantes sobre as outras e determinam profundamente como 

ocorrerá a comunicação entre os sujeitos. 

 Já as regras instrucionais ou discursivas podem ser divididas em regras de 

seleção, regras de sequenciamento, regras de ritmagem e regras criteriais 

(BERNSTEIN, 1996a; MORAIS; NEVES, 2007a). As regras de seleção dizem 

respeito a quais competências e conhecimentos serão selecionados para serem 

abordados durante as aulas. As regras de sequenciamento orientam o que deverá 

vir antes e o que deverá vir depois. As regras de ritmagem oferecem uma 

perspectiva a respeito de qual é o tempo que deve ser esperado para a 

aprendizagem, ou seja, qual velocidade a aula deveria ter para a aquisição dos 

conteúdos por parte dos estudantes. Já as regras criteriais orientam a produção de 

um texto que é considerado legítimo, isto é, quais critérios devem ser contemplados 

pelos estudantes em suas produções textuais.  

 Sendo assim, quando analisamos as aulas dos professores, a prática 

pedagógica é um aspecto tão relevante que  

 

O efeito da prática pedagógica se pode sobrepor ao efeito do nível 

socioeconômico familiar dos alunos, mesmo quando o aproveitamento dos 

alunos se refere ao desenvolvimento de competências cognitivas complexas 

(PIRES; MORAIS; NEVES, 2004, p.21). 
 

 Em conjunto, os estudos do grupo ESSA têm demonstrado que a prática 

pedagógica mista é aquela que mais favorece a aprendizagem de todos os alunos. 

Neste modelo de prática, os alunos demonstraram um melhor desempenho quando 

as aulas dos professores apresentaram as seguintes características: redução das 

fronteiras entre o espaço do professor e o espaço dos alunos; relações de 

comunicação abertas entre professor-alunos e aluno-aluno; critérios explícitos sobre 

o que é considerado importante na avaliação; ritmo da aula um pouco mais reduzido 

e respeitando a aprendizagem dos alunos e elevado nível de exigência conceitual 

(PIRES; MORAIS; NEVES, 2004). 

 Mais do que compreender os diferentes modelos de práticas pedagógicas 

como prescrições que devem ser adotadas ou não pelos professores, 

compreendemos as diferentes práticas como possibilidades que podem orientar os 
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docentes a repensarem os próprios trabalhos em sala de aula. Além disso, é 

possível que determinada prática pedagógica produza resultados bem distintos, 

dependendo do contexto que determinada comunidade escolar se encontre. 

 

2.1.6 Discurso vertical e horizontal 
 

 Por fim, discorreremos ao final desta seção sobre as formulações mais 

recentes das teorias de Bernstein: os discursos horizontais e verticais. Esta 

discussão será necessária para discutirmos, na próxima seção, o que estamos 

compreendendo como exigência conceitual. Para isso, nos basearemos no trabalho 

intitulado "Vertical and horizontal discourse: An essay", o qual constitui um olhar para 

as estruturas de conhecimento de diferentes naturezas e centra-se nas formas dos 

discursos, isto é, nos princípios internos da sua construção e na sua base social que 

são sujeitos à transformação pedagógica. 

 De acordo com Bernstein (1999), o discurso horizontal refere-se ao 

conhecimento cotidiano ou de "senso comum". Entre as características deste 

discurso, a tendência é que ele seja oral, tenha uma forte dependência de um 

contexto específico e local, apresente certas incoerências em alguns contextos e 

seja tácito, isto é, ocorra de forma implícita (MORAIS; NEVES, 2007).  

 O discurso vertical, por sua vez, refere-se a um discurso que é oficial, 

coerente, explícito e sistematicamente baseado em princípios (BERNSTEIN, 1999). 

Este discurso pode ser dividido em estruturas de conhecimentos verticais e 

horizontais. As estruturas de conhecimentos verticais possuem como características 

serem formadas por estruturas sistematicamente baseadas em princípios, 

apresentarem coerência, serem explícitas e organizadas hierarquicamente 

(MORAIS; NEVES, 2007a). Este é o caso, por exemplo, das ciências naturais, na 

qual os conhecimentos evoluem para níveis cada vez mais elevados de abstração. 

Por meio de formulações mais complexas, as leis de Einstein passaram a explicar 

fenômenos que as leis de Newton não davam conta, por exemplo. 

 Já estruturas de conhecimento horizontais apresentam como características o 

desenvolvimento do conhecimento sistematizado por meio de novas linguagens 

especializadas (BERNSTEIN, 1999). As ciências sociais e das humanidades são 

exemplos destes tipos de estruturas de conhecimentos. Por meio de estudos e 

novas reflexões, surgem novas teorias a respeito do currículo escolar, como é o 
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caso das teorias críticas e pós-críticas do currículo, por exemplo. Ao contrário do que 

ocorre nas estruturas verticais de conhecimento, no exemplo citado não há uma 

intenção de que uma teoria do currículo seja integrada na outra ou que passem a 

explicar a realidade por meio de abstrações cada vez mais complexas e 

generalizáveis. 

 

2.2 A Exigência Conceitual 
 

 Nesta seção, apresentaremos algumas formulações e reformulações a 

respeito da exigência conceitual, conceito desenvolvido por Ana Maria Moraes e 

colaboradores. Em seguida, justificaremos a importância deste conceito para o 

ensino de ciências. 

 Antes de apresentar como a exigência conceitual pode ser acessada em 

diferentes pontos do sistema curricular, precisamos discorrer sobre as 

características do conceito e como ele evoluiu. Para isto, nos baseamos nas 

formulações de Ana Maria de Morais e colaboradores, que estudam o conceito de 

exigência conceitual desde o final da década de 1980 (MORAIS; NEVES, 2012). 

 

2.2.1 Capacidades cognitivas 
 

 Segundo Morais e Neves (2012), o conceito de exigência conceitual foi 

inicialmente usado por Ana Maria Morais para se referir à complexidade do processo 

de ensino/aprendizagem em termos de capacidades científicas. No trabalho 

intitulado "Influence of the social context of the school on the teacher’s pedagogic 

practice", a fim de estudar a relação entre o aproveitamento dos alunos em ciências, 

a sua origem social e os procedimentos realizados pelos professores, Morais (1989) 

caracterizou a prática pedagógica de alguns professores quanto à sua capacidade 

de levar os alunos a atingirem um nível cognitivo estabelecido. Os resultados obtidos 

pela autora indicam que o aproveitamento dos estudantes é influenciado tanto pela 

formação dos professores quanto pelo contexto social onde eles ensinam. Notou-se 

que a capacidade de utilização de conhecimentos em novas situações, de elevado 

nível de abstração, era menos explorada por professores jovens e inexperientes 

quando estavam em um contexto que envolvia escolas da classe trabalhadora e/ou 

escolas da província. 
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 É possível observar que, neste primeiro momento, as capacidades cognitivas 

foram utilizadas como um parâmetro para se estudar a exigência conceitual no 

contexto escolar. Havia uma preocupação em estudar se as capacidades cognitivas 

exigidas eram de baixo nível de complexidade, como a memorização e a 

compreensão a nível simples, ou de elevado nível de complexidade, como a 

capacidade de compreensão a nível elevado, a análise e a utilização dos 

conhecimentos (MORAIS; NEVES, 2012). 

 Com relação à complexidade das capacidades cognitivas, muitos dos 

processos mentais considerados por Morais e Neves (2012) foram baseados em um 

sistema de classificação que ficou conhecido como "Taxionomia dos Objetivos 

Educacionais", organizado pelo psicólogo educacional Benjamin Bloom e seus 

colaboradores (BLOOM, 1956). Tais objetivos são expressos na forma de verbos, 

que são colocados em uma escala ascendente de complexidade: lembrar, 

compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar (KRATHWOHL, 2002). Na versão 

original desta taxionomia, o verbo sintetizar substituía o verbo criar (BLOOM, 1956). 

Convém destacar os sentidos que esses verbos ou categorias têm quando 

pensamos nas capacidades que podem ser desenvolvidas pelos estudantes.  

 Para lembrar de algo, o aluno precisa recordar e recuperar uma informação 

aprendida anteriormente. A capacidade de compreender revela que o estudante é 

capaz de interpretar ou traduzir uma informação. Para aplicar um conhecimento, o 

aluno deve ser capaz de usar esse conhecimento em uma nova situação. Quando o 

estudante analisa algo, ele precisa separar materiais ou conceitos em suas partes 

componentes. A capacidade de avaliar implica que o estudante é capaz de fazer 

julgamentos sobre o valor de uma ideia ou material. Já a capacidade de criar está 

associada à construção pelo estudante de algo, à capacidade de juntar partes para 

formar um todo (KRATHWOHL, 2002). 

 Expressões como "taxionomia" e "objetivos educacionais" remetem 

fortemente à visão comportamentalista do ensino que foi desenvolvida entre as 

décadas de 1950 e 1970. Neste contexto, os professores controlavam fortemente a 

aprendizagem dos alunos por meio da indução, modificação e até eliminação de 

determinados comportamentos (KRASILCHIK, 2004). Apesar de defendermos uma 
visão de ensino diferente daquela em que Benjamin Bloom et al. (1956) desenvolveu 

seu sistema e compreendermos as limitações que as classificações têm, também 

reconhecemos a importância das formulações do autor, uma vez que "a utilização de 
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algum sistema de classificação pode ajudar os docentes a decidir, com maior 

clareza, o que realmente pretendem dos alunos" (KRASILCHIK, 2004, p.25). 

 

2.2.2 Conhecimentos científicos 
 

 Após os primeiros estudos envolvendo a exigência conceitual, o conceito foi 

reformulado para integrar a complexidade das capacidades cognitivas e a 

complexidade dos conhecimentos científicos (MORAIS; NEVES, 2012). 

 No trabalho intitulado "Desenvolvimento científico nos primeiros anos de 

escolaridade: Estudo de características sociológicas específicas da prática 

pedagógica", Pires, Morais Neves (2004) analisaram a relação entre a prática 

pedagógica dos professores e a aprendizagem científica dos alunos. Como objetos 

de pesquisa, o estudo buscou analisar não somente as competências investigativas 

presentes no ensino dos professores e na aprendizagem dos alunos, mas também 

os conhecimentos científicos. Os resultados da investigação demonstraram que os 

alunos tiveram um desempenho melhor quando as aulas dos professores 

apresentaram as características que se aproximaram de uma prática pedagógica 

mista. Este modelo já foi descrito anteriormente no tópico "Prática pedagógica". 

 De acordo com Morais e Neves (2012), podemos compreender a 

complexidade do conhecimento científico por meio da distinção entre fatos, fatos 

generalizados, conceitos simples, conceitos complexos e temas unificadores/teorias. 

De forma semelhante, Zabala (2014) apresenta algumas distinções entre o grau de 

complexidade de fatos, conceitos e princípios.  

 Os conteúdos factuais são os conhecimentos de fatos, acontecimentos, 

situações, dados e fenômenos concretos e singulares (BRANDWEIN; WATSON; 

BLACKWOOD, 1958). A singularidade e o caráter descritivo e concreto são traços 

característicos deste tipo de conhecimento, uma vez que eles resultam da 

observação (ZABALA, 2014). O nome da espécie de um morcego, a localização de 

uma floresta e a descrição de uma característica observada em um animal são 

exemplos de conteúdos factuais. 

 Os conceitos e os princípios são conhecimentos mais abstratos que os fatos. 

Os conceitos são construções mentais formadas por um agrupamento de fatos, 

elementos e objetos que possuem um conjunto de características comuns e 

atributos definidores que são compartilhados entre si (BRANDWEIN; WATSON; 
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BLACKWOOD, 1958; CANTU; HERRON, 1978). Enquanto os conceitos mais 

simples apresentam atributos definidores e exemplos perceptíveis, como é o caso do 

conceito de mamífero, o mesmo não acontece com os conceitos mais complexos, 

como é o caso do conceito de elétron, por exemplo (CANTU; HERRON, 1978). 

 Já os princípios correspondem às mudanças que são produzidas em fatos, 

objetos e situações e apontam para relações de causa-efeito ou correlações 

(ZABALA, 2014). O "mamífero" é um exemplo de conceito, já a lei do empuxo de 

Arquimedes é um exemplo de princípio. Podemos considerar, ainda, os temas 

unificadores e as teorias. Nestes casos, estamos falando de ideias estruturantes e 

de explicações para uma ampla variedade de fenómenos relacionados (MORAIS; 

NEVES, 2012). A teoria da evolução é um exemplo de formulação que integra e 

explica uma série de fenômenos e observações nas Ciências Biológicas. 

 Em suma, existe uma hierarquia ascendente entre o grau de complexidade 

dos conhecimentos. As construções destas hierarquias de conceitos estão muito 

associadas ao discurso vertical caracterizado por Bernstein (1999), anteriormente 

discutido. É importante que os conhecimentos de menor grau de abstração não 

sejam considerados irrelevantes. No nosso dia-a-dia, a todo momento fazemos uso 

de informações simples, informações estas que nos ajudam profundamente, tanto na 

vida pessoal como na profissional. Da mesma forma que é essencial que os alunos 

sejam informados a respeito de fatos e informações gerais, também é indispensável 

que eles sejam formados para acessarem conceitos, princípios e teorias de maiores 

graus de abstrações. 

 

2.2.3 Relações entre discursos 
 

 Por fim, destacaremos as relações entre discursos, o terceiro parâmetro 

considerado nos estudos sobre exigência conceitual. Quando pensamos na forma 

com que as disciplinas são organizadas, existem diferentes possibilidades de 

relações entre os conteúdos escolares. Zabala (2014) apresenta uma síntese na 

qual considera três graus de relações disciplinares: 

 
A multidisciplinaridade é a organização de conteúdos mais tradicional. Os 

conteúdos escolares são apresentados por matérias independentes umas 

das outras. O conjunto de matérias ou disciplinas é proposto 
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simultaneamente, sem que apareçam explicitamente as relações que 

podem existir entre elas. Trata-se de uma organização somativa (...). A 

interdisciplinaridade é a interação entre duas ou mais disciplinas, que pode 

ir desde a simples comunicação de ideias até a integração recíproca dos 

conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da metodologia e dos 

dados da pesquisa. Estas interações podem implicar transferências de leis 

de uma disciplina para outra e, inclusive, em alguns casos dão lugar a um 

novo corpo disciplinar, como a bioquímica ou a psicolinguística (...). A 

transdisciplinaridade é o grau máximo de relações entre as disciplinas, daí 

que supõe uma integração global dentro de um sistema totalizador. Este 

sistema favorece uma unidade interpretativa, com o objetivo de constituir 

uma ciência que explique a realidade sem parcelamento. Atualmente, 

constitui mais um desejo do que uma realidade. De certa maneira seria o 

objetivo da Filosofia (ZABALA, 2014, p.143). 

 

 Nesta síntese feita por Zabala (2014), é possível perceber que os 

conhecimentos podem assumir diferentes graus de integração. Conforme discutimos 

anteriormente, Bernstein (1971) compreende que a classificação se refere às 

relações entre categorias. Neste sentido, a multidisciplinaridade apresenta uma 

classificação mais forte que a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. 

Enquanto multidisciplinaridade organiza os conteúdos de modo que eles fiquem 

separados em disciplinas, a interdisciplinaridade propõe uma articulação maior entre 

eles. No caso da transdisciplinaridade, a integração entre os conteúdos seria 

máxima. 

 Em suas formulações mais recentes, o conceito de exigência conceitual 

passou a integrar as relações intradisciplinares, ou seja, passou a considerar a força 

das fronteiras entre conhecimentos distintos dentro de uma mesma disciplina 

(MORAIS; NEVES, 2012).  

 No trabalho intitulado "Conceptual demand of science curricula: a study at the 

middle school level", Calado, Neves e Morais (2013) realizaram um estudo que teve 

como objetivo analisar o nível de exigência conceitual presente em dois documentos 

oficiais do currículo de Ciências Naturais do ensino médio. Por meio de instrumentos 

específicos, as pesquisadoras analisaram nos dois documentos não apenas a 

complexidade das habilidades cognitivas e dos conhecimentos científicos, mas 

também as relações intradisciplinares. Os resultados apontaram que o documento 

com diretrizes mais amplas até contém um nível relativamente elevado de exigência 
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conceitual, porém este nível é reduzido nos documentos com diretrizes mais 

específicas. A transformação que ocorre do documento mais amplo para o mais 

específico ocorre na direção do empobrecimento da qualidade da educação 

científica, ou seja, além de o documento com diretrizes específicas apresentar 

conceitos e capacidades com menor grau de abstração, encontramos também 

menos relações intradisciplinares. Isso corresponde a dizer que há menos relações 

entre conhecimentos diferentes dentro da disciplina de ciências naturais. 

 Segundo Krasilchik (2004), a falta de integração intradisciplinar pode acarretar 

prejuízos para o ensino dos conteúdos de biologia: 

 
[...] a falta de integração intradisciplinar é fonte de grandes dificuldades no 

aprendizado de biologia. O conteúdo é apresentado dividido em 

compartimentos estanques, sem propiciar aos alunos oportunidades de 

sintetizar e dar coerência ao conjunto, o que seria possível se lhes fossem 

mostradas as ligações entre fatos, fenômenos, conceitos e processos 

aprendidos. Por exemplo, [...] Citologia é um segmento do curso que se 

encerra em si mesmo, sem que, ao analisar a fisiologia no nível de 

organização do indivíduo, os alunos tenham oportunidade de voltar a 

considerar o fenômeno no nível celular (KRASILCHIK, 2004, p. 50). 

 

 Uma vez que caracterizamos os três parâmetros básicos considerados para 

acessar exigência conceitual em diferentes contextos educativos, podemos agora 

justificar a importância do conceito para a presente pesquisa. 

 

2.2.4 Importância da exigência conceitual elevada 
 

 Conforme destacamos anteriormente, podemos acessar a exigência 

conceitual por meio dos parâmetros básicos do conceito. Ao longo da escolaridade 

dos estudantes, a exigência conceitual pode assumir diferentes níveis de 

complexidade no trabalho com os conteúdos trabalhados. Quando pensamos em 

conhecimento, três palavras gregas podem nos ajudar a pensar no papel da escola, 
sendo elas doxa, sofia e episteme. Como destaca Saviani (2019): 

  
Doxa significa opinião, isto é, o saber próprio do senso comum, o 

conhecimento espontâneo ligado diretamente à experiência cotidiana, um 

claro-escuro, misto de verdade e de erro. Sofia é a sabedoria fundada em 
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uma longa experiência da vida. É nesse sentido que se diz que os velhos 

são sábios e que os jovens devem ouvir seus conselhos. Finalmente, 

episteme significa ciência, isto é, o conhecimento metódico e sistematizado. 

Consequentemente, se do ponto de vista da sofia um velho é sempre mais 

sábio do que um jovem, do ponto de vista da episteme um jovem pode ser 

mais sábio do que um velho. (SAVIANI, 2019, p.50).  

 

 Concordamos com Saviani (2019) que a existência de uma escola 

fundamentada única e exclusivamente na opinião (baseada em palpites) e na 

sabedoria (baseada na experiência de vida) não se justifica. Cabe aqui destacar a 

importância para a escola do conhecimento sistematizado, próprio de uma cultura 

erudita e letrada sem desprezar, contudo, a cultura popular das classes 

trabalhadoras. Se nossa preocupação está em promover uma prática educativa que 

socialize10, com cada indivíduo singular, os conhecimentos que são produzidas 

historicamente pela humanidade, não podemos tergiversar a respeito do poder 

conferido àqueles que se apropriam de tais conhecimentos:  

  
(...) a restrição do acesso à cultura erudita conferirá àqueles que dela se 

apropriam uma situação de privilégio, uma vez que o aspecto popular não 

lhes é estranho. A recíproca, porém, não é verdadeira: os membros da 

população marginalizados da cultura letrada tenderão a encará-la como 

uma potência estranha que os desarma e domina (SAVIANI, 2019, p.40). 

  

 Cabe agora destacar o conceito de exigência conceitual, que pode ser 

compreendido “pelos níveis de complexidade e de abstração promovidos nas 

diversas instâncias do sistema educativo, desde os programas e orientações 

curriculares até as práticas dos professores na sua atividade pedagógica” 

(AFONSO, 2013, p.15). Por meio deste conceito, podemos constatar que: 

  
Uma elevada exigência conceptual significa conhecimentos e capacidades 

de grande complexidade e abstração e ainda fortes relações entre esses 

conhecimentos. Uma exigência conceptual baixa, pelo contrário, revela 

                                                             
10 Socialização: Processo pelo qual um indivíduo adquire uma identidade cultural específica e 
responde em função dessa identidade. Ao aprender, em interação com os outros, as atitudes do 
grupo social e ao adotar o comportamento por este aprovado, o indivíduo torna-se membro desse 
grupo social (DOMINGOS et al., 1986). 
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saberes apenas factuais e capacidades de nível elementar, como a simples 

memorização. (AFONSO, 2013, p.15). 

  

 Conforme constatou Morais (1989), existe uma tendência em se encontrar 

uma prática pedagógica com exigência conceitual reduzida e foco limitado em 

escolas públicas destinadas a alunos pertencentes à classe trabalhadora. 

 
Os professores que têm um baixo nível de exigência conceptual falharam 

em compreender as implicações sociológicas do processo de transmissão-

aquisição que estão a promover (MORAIS, 1989, p.78). 

 

 O nível de exigência conceitual, em termos de conhecimentos e de 

competências científicas, revela-se um dos fatores limitantes quando pensamos em 

características que sejam adequadas para uma prática pedagógica que possibilite a 

aprendizagem de todos os alunos (PIRES; MORAIS; NEVES, 2004). Concordamos 

com Young (2007) que a defesa de um currículo que garanta conhecimentos 

especializados não disponíveis no dia-a-dia dos alunos adquire um papel essencial 

na educação: 

  
Para crianças de lares desfavorecidos, a participação ativa na escola pode 

ser a única oportunidade de adquirirem conhecimento poderoso e serem 

capazes de caminhar, ao menos intelectualmente, para além de suas 

circunstâncias locais e particulares (YOUNG, 2007, p. 1297). 

 

 Sendo assim, para além de fornecer às classes dominadas11 competências 

técnicas na forma de conhecimentos e habilidades que as classes dominantes12 

mantêm historicamente o monopólio, precisamos discutir o real sentido da 

democratização do saber. 

 Como apontam Auler e Delizoicov (2001), a democratização de 

conhecimentos, como no caso dos científicos, deve ir muito além da simples 

                                                             
11 Classe dominada: Grupo ou grupos sociais que está(ão) subordinado(s) aos códigos dominantes 
da produção e do discurso. A sua consciência é fundamentalmente constituída pelas relações sociais 
da produção e fracamente regulada pelas relações sociais da educação (DOMINGOS et al., 1986). 
 
12 Classe dominante: Grupo social que domina as decisões que controlam os meios, contextos e 
possibilidades da produção e distribuição dos recursos físicos (códigos de produção). A sua 
consciência é fundamentalmente constituída pelas relações sociais da produção e fracamente 
regulada pelas relações sociais da educação (DOMINGOS et al., 1986). 
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divulgação. É preciso que o estudante aprenda os complexos processos de 

produção, desenvolvimento e apropriação dos conhecimentos e tecnologias, os 

quais muitas vezes estão a serviço do lucro em detrimento do bem-estar coletivo. 

Neste sentido, o estudante deve estar apto a questionar a suposta superioridade de 

decisões que são consideradas técnicas e neutras. 

 Se queremos uma escola que atue para o povo e não contra o povo, é preciso 

que a aquisição dos conhecimentos e habilidades instrumentalizem as classes 

populares para uma efetiva participação no processo de transformação social. Em 

outras palavras, precisamos assumir um compromisso político com uma educação 

transformadora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

Capítulo 3. Algumas considerações sobre o currículo 
 

 Neste capítulo, apresentaremos algumas considerações sobre o currículo 

como processo. Para isso, destacaremos alguns pressupostos teóricos importantes 

sobre as seguintes instâncias de recontextualização: o currículo oficial, o currículo 

apresentado aos professores e o currículo em ação. 
 Etimologicamente, a palavra “currículo” vem do latim curriculum e significa 

"carreira, curso, lugar onde se corre ou percurso a seguir" (PORTO, 2017, p.18), ou 

seja, o termo aponta para o caminho que é esperado que os estudantes sigam ao 

longo do período de escolaridade. Apesar da definição aparentemente concisa, o 

conceito de currículo pode ser considerado bastante amplo e polissêmico, uma vez 

que o currículo desempenha um papel essencial como um artefato social e cultural 

complexo (SACRISTÁN; GOMÉZ, 2007). Esta amplitude e riqueza de significados 

oferece múltiplas perspectivas de compreensões e análises, o que inclui desde as 

finalidades educativas a nível de política curricular nacional, até a abordagem dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula (SACRISTÁN, 2000). 

 De acordo com os estudiosos do currículo Moreira e Silva (2002), o 

surgimento do currículo como um campo de estudos está muito associado ao 

contexto norte-americano no início do século XX. Após a Guerra Civil, a crescente 

industrialização dos Estados Unidos estimulou uma intensa imigração de pessoas de 

vários países. Como reflexo do crescimento dos centros urbanos, a influência dos 

costumes, condutas e aspectos culturais dos imigrantes passou a preocupar as 

elites norte-americanas. É neste contexto que um projeto nacional comum com 

práticas e valores derivados do mundo industrial passou a ser almejado. Desse 

modo, a escola foi escolhida como a instituição responsável pela preservação 

cultural estadunidense e pela formação dos estudantes para o mercado de trabalho. 

 Não é o nosso objetivo descrever as diferentes formulações sobre o currículo, 

mas a diferenciação entre os modelos tradicional e crítico se faz relevante. Apesar 

da coexistência de distintas concepções de currículo, boa parte do século XX foi 

marcada pelo predomínio de modelos tradicionais. Nestes arranjos educacionais 

tradicionais, os currículos restringiam-se aos seus aspectos técnicos, tendo a 

preocupação de manter os conhecimentos e formas sociais dominantes (SILVA, 

2010). Com isso, deveria caber ao estudante aceitar e se adaptar à sociedade 

vigente. 
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 É um equívoco acreditar que novas teorias e contestações surgem 

simplesmente por meio de trabalhos feitos por especialistas alheios à sociedade. 

Como destaca Silva (2010), a década de 1960 foi um período muito conturbado e 

com grandes agitações. Entre as transformações do período, podemos destacar: 

 
Os movimentos de independência das antigas colônias europeias; os 

protestos estudantis na França e em vários outros países; a continuação do 

movimento dos direitos civis nos Estados Unidos; os protestos contra a 

guerra do Vietnã; os movimentos de contracultura; o movimento feminista; a 

liberação sexual; as lutas contra a ditadura militar no Brasil (SILVA, 2010, 

p.29). 

 

 Este período constituiu um solo fértil para a emergência de ensaios e 

teorizações que contestavam a hegemonia das teorias educacionais tradicionais. 

 
As teorias críticas sobre o currículo (...) começam por colocar em questão 

precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais e 

educacionais. (...) as teorias críticas desconfiam do status quo, 

responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais.  As teorias 

críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação 

radical. Para as teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de 

como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam 

compreender o que o currículo faz (SILVA, 2010, p.30). 

 

 Como destaca Porto (2017), a construção de um currículo não pode ocorrer 

sem discussões. Quando consideramos agentes que estão ligados intimamente à 

organização curricular escolar, como professores, alunos e pais, precisamos 

compreender que qualquer proposta de ensino elaborada pode gerar conflitos. Para 

organizar uma proposta curricular, precisamos ter em mente para que serve a escola 

que queremos e qual a função que esperamos dessa instituição. Neste sentido, é 

preciso respeitar as diferentes opiniões acerca do currículo, valorizando, sobretudo, 

o papel dos professores nessas escolhas. No cerne destas discussões, está a 

escolha do que é essencial e que não pode ser negado a quem passa pela escola. 

 Definir o que devemos ensinar não é uma tarefa simples. Além de visar o 

bem-estar das pessoas, uma instituição deve se concentrar também na sua função 

específica. No que se refere à escola, além de pretender que a sociedade seja mais 
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justa e democrática, é específico desta instituição conferir o acesso a um conjunto 

de conhecimentos que para a maioria das pessoas não está acessível em outro 

lugar que não seja a escola (GALIAN, 2016). 

 É responsabilidade da escola ser a representante de um conjunto de 

conhecimentos legitimados, conhecimentos estes que foram produzidos pela 

humanidade e que qualquer cidadão que faça parte desta sociedade tem o direito de 

acessá-los (SAVIANI, 2019). Conforme destacamos anteriormente, há 

conhecimentos que podem ser caracterizados como "poderosos", uma vez que eles 

podem conferir um poder diferenciado àqueles que os detêm (YOUNG, 2007). 

 À primeira vista, poderíamos defender que o conhecimento mais valorizado 

deveria ser aquele da cultura científica e o mais dispensável poderia ser aquele do 

senso comum, do dia-a-dia e da experiência cotidiana dos alunos. Todavia, as 

escolhas que são feitas a respeito do que ensinar envolvem disputas que vão muito 

além do campo puramente epistemológico. É preciso compreender que as escolhas 

culturais que são feitas no currículo envolvem posicionamentos políticos e 

ideológicos assentados em profundas relações de poder: 

 
(...) podemos dizer que o currículo é também uma questão de poder e que 

as teorias do currículo, na medida em que buscam dizer o que o currículo 

deve ser, não podem deixar de estar envolvidas em questões de poder. 

Selecionar é uma operação de poder. Privilegiar um tipo de conhecimento é 

uma operação de poder. Destacar, entre as múltiplas possibilidades, uma 

identidade ou subjetividade como sendo a ideal é uma operação de poder. 

As teorias do currículo não estão, neste sentido, situadas num campo 

"puramente" epistemológico, de competição entre "puras" teorias. As teorias 

do currículo estão ativamente envolvidas na atividade de garantir o 

consenso, de obter hegemonia. As teorias do currículo estão situadas num 

campo epistemológico social. As teorias do currículo estão no centro de um 

território contestado (SILVA, 2010, p.16). 

 

 Neste ponto, convém destacar a concepção de currículo formulada por 

Sacristán e Gómez (2007). Para o pesquisador, o currículo deve ser entendido como 

um processo que envolve a articulação entre diferentes instâncias e agentes: 

documentos oficiais, formuladores de políticas curriculares, administradores 

educacionais, autores de materiais didáticos, editoras de livros, professores, 

avaliações externas e internas à escola etc. (Figura 3). 
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Figura 3 - O currículo como processo 

 
Fonte: Sacristán e Gómez (2007, p. 139) 

 

 Sendo assim, as fases ou dimensões do currículo entrecruzam múltiplos tipos 

de práticas ou subsistemas, dos quais podemos destacar cinco principais: 

 
(a) o currículo prescrito, que diz respeito aos documentos oficiais que são 

formulados por esferas centrais e orientam o trabalho escolar; (b) o currículo 

planejado, que é organizado para o uso por professores e alunos e diz 

respeito aos materiais que produzidos para serem usados nas escolas; (c) o 

currículo organizado, que compreende à organização coletiva que é 

realizada no interior da escola, ou seja, as escolhas que são feitas a fim de 

organizar os tempos, os espaços, as disciplinas, os planejamentos dos 

professores, entre outros; (d) o Currículo em ação, que corresponde ao 

encontro entre o professor e os alunos por meio de um conjunto de 

atividades articuladas e planejadas do ponto de vista do ensinado-

aprendido; (e) o currículo avaliado, que é a dimensão que deixa explicito o 
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que é considerado legítimo em termos de aprendizagem (SACRISTÁN; 

GÓMEZ, 2007, p.135-142). 

 
3.1 O currículo prescrito 
 

 Conforme ressaltamos anteriormente, o currículo prescrito diz respeito aos 

documentos oficiais que são formulados por esferas centrais e orientam o trabalho 

escolar (SACRISTÁN; GÓMEZ, 2007), constituindo aquilo que Basil Bernstein 

chamou de Discurso Pedagógico Oficial (BERNSTEIN, 2003). No Brasil, estes 

documentos oficiais são elaborados e planejados tendo em vista os critérios que são 

estabelecidos pelas políticas educacionais do governo. 

 Dentre os documentos oficiais que orientam o sistema educacional brasileiro, 

convém mencionar quatro importantes: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de dezembro de 

1996, orienta ações educativas em todo o país. A LDBEN mantém pilares 

importantes como o ensino obrigatório e gratuito, o respeito à liberdade e apreço a 

tolerância, valorização da experiência extraescolar e consideração com a 

diversidade étnico-racial (BRASIL, 1996).  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), elaboradas em 1998, por sua vez, 

têm origem na LDBEN e constituem normas obrigatórias. As DCN servem para 

orientar o planejamento dos sistemas de ensino e dos currículos das escolas por 

meio de competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e 

o ensino médio (PORTO, 2017).  

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é elaborada a partir das 

Diretrizes Curriculares Nacionais e constitui um documento normativo (obrigatório). A 

BNCC estabelece os conhecimentos fundamentais que todos os alunos têm o direito 

de aprender (BRASIL, 2016). 

 Por fim, ressaltamos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que foram 

são formulados pelo governo federal e separados por disciplinas e temas 

transversais. Estes documentos foram publicados em 1997 e, ainda que não tenham 

força de lei e nem sejam obrigatórios, estabelecem orientações para a elaboração 

de currículos e propostas pedagógicas (PORTO, 2017). Apesar dos PCN não 
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constituírem documentos de caráter normativo como a BNCC, daremos um enfoque 

para os PCN neste trabalho, uma vez que a BNCC ainda não estava em vigor na 

época em que este trabalho foi formulado e iniciado. 

 Os PCN são constituídos por dez livros para 1ª a 4ª série e dez livros para 5ª 

a 8ª série. Estes livros compreendem as disciplinas de língua portuguesa, 

matemática, ciências naturais, história, geografia, arte, educação física e língua 

estrangeira. Além destes livros, há outros para a abordagem dos seguintes temas 

transversais: ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, orientação sexual, 

trabalho e consumo (BRASIL, 1998). A figura 4 sintetiza como os PCN estão 

organizados. 

 
Figura 4 - Estrutura dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 
Fonte: Brasil (1998, p.9) 
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 Conforme destacado anteriormente, por mais técnica que a construção de um 

currículo possa ser, este documento não pode ser considerado neutro. Como 

representação da cultura, o currículo reflete, em grande medida, a posição 

ideológica dominante e o contexto social vigente. Com os PCN não é diferente. 

 Moreira (1996) faz alguns questionamentos importantes a respeito da 

concepção e elaboração deste documento. Segundo o especialista, dentre as 

principais críticas que podemos fazer aos PCN, podemos elencar: 1) não há um 

consenso a respeito do que podemos considerar como um currículo nacional; 2) a 

perspectiva neoliberal adotada tende a valorizar uma mentalidade econômica e um 

espírito da competitividade orientado para a produtividade e o lucro; 3) a cultura "em 

comum" defendida tende a valorizar os discursos dominantes e a excluir as vozes 

oprimidas; 4) a subordinação do currículo aos interesses do livre mercado tende a 

ocultar as discussões a respeito da exclusão social advinda dessas relações de 

trabalho; 5) a implantação de um currículo nacional pode levar à desqualificação dos 

professores por meio de uma obediência mecânica, o que pode restringir processos 

criativos; 6) há um tom conservador na proposta, o que verifica-se pela organização 

tradicional em disciplinas. 

 
3.2 O currículo apresentado aos professores 
 

 Os materiais didáticos ou instrucionais correspondem à dimensão do currículo 

que foi denominada de currículo apresentado aos professores (SACRISTÁN, 2000) 

ou currículo planejado (SACRISTÁN; GÓMEZ, 2007). Nesta dimensão, os materiais 

são produzidos para o uso de professores e alunos nas escolas. Estes materiais 

também correspondem àquilo que Basil Bernstein chamou de Discurso Pedagógico 

de Reprodução (BERNSTEIN, 2003). No presente estudo, abordaremos dois 
materiais didáticos: o caderno do aluno do "Programa São Paulo faz Escola" e as 

Sequências Didáticas Investigativas (SDI), produzidas pelo grupo Linguagem e 

Ensino de Ciências (LINCE). O estudo destes materiais justifica-se pelo fato de que 

"nas escolas, o uso dos manuais escolares, ou livros didáticos, funciona como um 

instrumento para a reprodução do conhecimento acadêmico" (PORTO, 2017, p.84). 
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3.2.1 O caderno do aluno do Estado de São Paulo 
 
 A proposta curricular do "Programa São Paulo faz Escola" foi criada em 2007 

e constitui uma tentativa de implantação de um currículo único nas escolas da rede 

pública estadual de São Paulo (NEIRA, 2011). Por meio de uma ação integrada, a 

política curricular teve como objetivo organizar o sistema educacional do estado. De 

acordo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a implantação da 

proposta foi justificada pelas notas baixas obtidas por alunos da rede estadual em 

diferentes avaliações externas, dentre as quais podemos destacar o SAEB e o 

ENEM (BARROS; AZEVEDO, 2016). 

 Até chegar na versão atual, o material didático passou por algumas 

mudanças. No início do ano de 2008, a primeira versão do material implantado foi o 

"Jornal do Aluno", o qual apresentava uma ênfase maior nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática (BARROS; AZEVEDO, 2016). Para orientar o uso do 

material do aluno, os professores receberam um material denominado "Revista do 

Professor". Posteriormente, o "Jornal do Aluno" e a "Revista do Professor" foram 

reformulados e chamados de "Caderno do Aluno" e "Caderno do Professor", 

respectivamente. 

 De acordo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tanto os 

Cadernos do Professor quanto os Cadernos do Aluno são: 

 
Organizados por disciplina/série(ano)/bimestre. Neles, são apresentadas 

Situações de Aprendizagem para orientar o trabalho do professor no ensino 

dos conteúdos disciplinares específicos e a aprendizagem dos alunos. 

Esses conteúdos, habilidades e competências são organizados por 

série/ano e acompanhados de orientações para a gestão da aprendizagem 

em sala de aula e para a avaliação e a recuperação. Oferecem também 

sugestões de métodos e estratégias de trabalho para as aulas, 

experimentações, projetos coletivos, atividades extraclasse e estudos 

interdisciplinares (SÃO PAULO, 2011, p.8). 

 

 Assim como com os PCN, podemos elencar algumas críticas a respeito da 
concepção e elaboração dos materiais decorrentes do "Programa São Paulo faz 

Escola". Dentre as críticas apresentadas por alguns estudos (CAÇÃO, 2010; NEIRA, 

2011; BARROS; AZEVEDO, 2016), vale mencionar que: 1) durante a implantação da 
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proposta, escolas, professores, alunos e gestores educacionais não tiveram a devida 

oportunidade de opinar sobre os pressupostos e necessidades do currículo; 2) a 

proposta possui um forte caráter neoliberal e se baseia fortemente em princípios do 

Banco Mundial e de outros organismos internacionais; 3) há uma grande valorização 

de conteúdos decorrentes de uma cultura hegemônica. 

 Como ressalta Neira (2011), a lógica empresarial parece orientar o material 

didático:  

 
Currículos assim formatados se configuram como campos fechados, 

impermeáveis ao diálogo com o patrimônio cultural que caracteriza a 

diversidade que coabita a sociedade. Tais propostas, no nosso entender, se 

coadunam com um projeto pedagógico idealizado pela sociedade neoliberal, 

na qual, o mercado, a competitividade e a meritocracia são palavras de 

ordem (NEIRA, 2011, p.26). 

 

 A seguir, apresentaremos algumas considerações sobre outro material 

didático importante para a nossa pesquisa: as Sequências Didáticas Investigativas. 

 

3.2.2 As Sequências Didáticas Investigativas 
 

 Os materiais didáticos denominados Sequências Didáticas Investigativas são 

produzidos pelo grupo de pesquisa Linguagem e Ensino de Ciências (LINCE), que 

atua na área de ensino de biologia. Estes materiais possuem o ensino de ecologia 

como enfoque e são baseados em pressupostos teóricos do ensino por investigação 

e da alfabetização científica (MOTOKANE, 2015).   

 A fim de assegurar a qualidade destes materiais instrucionais, as SDI contam 

com a atuação de diversos pesquisadores, passando por um minucioso processo de 

validação. Durante este processo, há três fases principais que os autores da SDI se 

baseiam para produzir e aprimorar o material, sendo elas a pesquisa, a prática e a 

discussão (MOTOKANE; PEREIRA, 2017). 

 A fase de pesquisa começa com a definição de um tema que atenda às 

demandas de um contexto escolar e que esteja baseado nos currículos oficiais em 

vigor. Nesta etapa, currículos como a BNCC e o currículo adotado pela escola 

constituem fontes de consulta importantes. Uma vez que o assunto da SDI foi 

definido, os responsáveis pelo material fazem uma seleção e leitura de trabalhos 
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relevantes e atualizados sobre o tema. Em certos casos, a seleção dos conteúdos 

científicos trabalhados envolve ainda uma consulta a especialistas de outros grupos 

de pesquisa, como é caso de grupos da ecologia, da zoologia, da botânica, entre 

outros. A próxima etapa envolve a criação de um problema sociocientífico e, após a 

conclusão da primeira elaboração da SDI, o texto final passa pela primeira validação 

com o grupo de pesquisa, na qual os integrantes do grupo avaliam o material 

apresentado. Com isso, ocorre o primeiro retrabalho, na qual as correções e 

mudanças sugeridas pelos pesquisadores são realizadas. 

 A fase de prática envolve a participação do professor que aplicará o material 

apresentado. Pensando no seu contexto escolar, o professor faz uma avaliação da 

SDI e sugere modificações. Com isso, o material didático passa por um segundo 

retrabalho por meio de correções e reformulações que foram sugeridas pelo 

professor. Por fim, ocorre a aplicação da SDI por um professor da escola pública e 

os dados são coletados com o auxílio de registros escritos e audiovisuais. Vale 

destacar que esta etapa pode envolver entrevistas com alunos e o professor que 

aplicou a SDI. 

 Já a fase de diálogo envolve um novo encontro entre os pesquisadores. Neste 

momento, após refletirem sobre todo o processo de elaboração e aplicação da SDI, 

os pesquisadores fazem uma nova avaliação do material didático. Esta avaliação 

tem como objetivo adequar ainda mais o material produzido à realidade do contexto 

escolar estudado. Por fim, ocorre uma última reformulação da SDI por meio das 

correções e mudanças sugeridas pelos pesquisadores. 

 À medida que novas pesquisas são formuladas, a SDI passa por novos 

processos de validações com pesquisadores do grupo LINCE e professores de 

escolas públicas de diferentes cidades e contextos. Com isso, as SDI produzidas 

encontram-se sempre em constantes aprimoramentos e discussões. 

 Neste momento, podemos destacar alguns aspectos importantes que o grupo 

LINCE defende para a construção das SDI. A fim de que os professores atinjam os 

objetivos educacionais almejados, as SDI são formuladas levando em conta os 

seguintes aspectos principais: a participação ativa do aluno; a proposição de 

atividades com começo, meio e fim; a abordagem de conceitos científicos explícitos 

para alunos e professores; a proposição de atividades que exigem a produção de 

textos escritos e a leitura de textos; a proposição de um problema claro e explícito; a 

necessidade de um conjunto de dados claros para embasar as conclusões; o uso de 
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materiais de apoio de diferentes tipos de informações e apresentadas em diferentes 

suportes; o estímulo para que os professores modulem a linguagem para que os 

alunos utilizem terminologias e conceitos de forma adequada e compartilhada e, por 

fim, a possibilidade de inclusões e adaptações necessárias para o bom andamento 

das aulas, respeitando sempre a realidade de cada escola e sala de aula 

(MOTOKANE, 2015). 

 A seguir, exploraremos um pouco mais os pressupostos teóricos utilizados 

pelo grupo LINCE para a produção das SDI. 

 

3.2.2.1 Alfabetização científica 
 

 A alfabetização científica (AC) constitui um marco teórico-metodológico 

essencial para a elaboração e aplicação de Sequências Didáticas Investigativas e 

para a democratização do conhecimento da ciência. 

 De acordo com Laugksch (2000), é provável que o termo “alfabetização 

científica” foi cunhado por Paul Hurd no final da década de 1950, apesar de a 

preocupação com a contemplação de muitos elementos do conceito de AC remontar 

pelo menos ao início do século XX. Hurd (1998) considera que o desenvolvimento 

da AC pode permitir ao estudante compreender as transformações científicas e 

tecnológicas que ocorrem no mundo e os seus impactos nas esferas sociais, 

econômicas e pessoais. Auler e Delizoicov (2001) destacam que a democratização 

da ciência e da tecnologia constitui um pré-requisito importante para o pleno 

exercício da cidadania e da democracia. 

 A formulações de alfabetização científica que defendemos se baseiam na 

perspectiva de alfabetização de Paulo Freire. Segundo o pedagogo, os 

conhecimentos devem ser socialmente contextualizados e construídos de modo a 

promover a formação de cidadãos críticos. Para o autor, é necessário que a 

alfabetização auxilie os estudantes a desenvolverem técnicas de leitura e escrita de 

modo consciente (FREIRE, 1987). Concordamos com Paulo Freire que a educação 

deve ser transformadora. 

 Sasseron (2008) defende que, ao longo da escolaridade dos estudantes, o 

ensino de ciências deve promover o processo de alfabetização científica. O objetivo 

central da alfabetização científica é permitir que o estudante possa: 
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Interagir com uma nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo e 

seus acontecimentos, podendo modificá-lo e a si próprio através da prática 

consciente propiciada por sua interação cerceada de saberes de noções e 

conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao fazer 

científico (SASSERON, 2008, p. 12). 

 

 Uma vez que o processo de alfabetização científica é gradual e envolve 

práticas, habilidades e conhecimentos de grande complexidade, podemos 

compreender este conceito por meio de três eixos estruturantes apontados por 

Sasseron e Carvalho (2008). 

 O primeiro eixo diz respeito à compreensão de termos, conhecimentos e 

conceitos científicos fundamentais. A compreensão de conceitos-chave possibilita a 

ampliação do arcabouço teórico dos estudantes, o que permite que eles estendam 

melhor até mesmo as pequenas situações do cotidiano. 

 O segundo eixo é dedicado à compreensão da natureza da ciência e dos 

fatores éticos e políticos que circundam sua prática. Este eixo ajuda o aluno a 

entender melhor os processos epistêmicos que estão atrelados ao fazer científico. 

Por meio de processos como a produção, a análise e a interpretação de dados, é 

possível que os alunos aprendam como novos saberes são produzidos e que a 

ciência consiste em um corpo de conhecimentos que está em constantes 

transformações. 

 Já o terceiro eixo consiste no entendimento das relações existentes entre 

ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Este eixo aponta que existe uma 

dinâmica complexa entre esferas sociais e o meio ambiente, uma vez que 

praticamente todos os acontecimentos da vida cotidiana envolvem as ciências e a 

tecnologias. Por meio deste eixo, é possível que os estudantes adquiram hábitos de 

vida conscientes e almejem um futuro na qual as sociedades apresentem relações 

sustentáveis para o planeta. 

 Desse modo, a promoção da alfabetização científica pode contribuir muito 

com uma aproximação entre a cultura dos estudantes e a cultura científica escolar. 

Esta aproximação possibilita que professores e alunos atuem dentro de uma escola 

transformadora e comprometida com uma sociedade mais justa e democrática. 
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3.2.2.2 Ensino de Ciências por Investigação 
 

 Uma vez que almejamos a alfabetização científica e que compreendemos que 

o ensino de ciências está muito além de reproduzir um "método científico" em sala 

de aula, formar cientistas ou simplesmente realizar atividades práticas (CARVALHO, 

2013), precisamos definir melhor a abordagem que defendemos, ou seja, 

precisamos indicar o que estamos chamando de Ensino de Ciências por 

Investigação. Para isso, convém destacar algumas influências e aspectos dessa 

abordagem didática. 

 Até o Início do século XX, as principais concepções de ensino-aprendizagem 

eram baseadas em uma abordagem transmissiva, com foco na transmissão de 

conceitos. É nesse período que o filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey 

questiona este tipo de abordagem e propõe um método que deveria valorizar a 

experiência dos indivíduos, sendo pautado na ideia de mudança e na transformação 

social (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). Apesar das proposições de Dewey, conforme já 

destacamos, foi o ensino tradicional que se consolidou durante boa parte do século 

XX. 

 Por volta da década de 1950, com a guerra fria, a educação científica vai se 

pautar numa Abordagem de experimentação-confirmação, ou seja, partindo de um 

método científico único, rígido e fixo, apenas utilizaríamos as aulas experimentais 

para a confirmação de conceitos (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). 

 São com as ideias construtivistas, por volta da década de 1970, que essas 

abordagens tradicionais são novamente questionadas: ao invés de uma ciência 

voltada apenas para cientistas, cada vez mais passou a se reconhecer a importância 

de uma ciência voltada para todos (KRASILCHIK, 1987). Nesse contexto, o 

estudante passou a ser visto como protagonista no processo da própria 

aprendizagem. Sendo assim, passou-se a destacar a importância das concepções 

prévias dos estudantes, das interações entre sujeitos e das interações entre os 

sujeitos e os objetos para a promoção de uma autonomia de pensamento 

(CARVALHO, 2013). 

 Neste sentido, podemos dizer que o ensino de ciências por investigação 

possui como objetivo almejado promover o processo de alfabetização científica, já 

que, mais do que aprender apenas ciências por meio de conceitos científicos, é 

preciso que o estudante aprenda como fazer ciências e que aprenda sobre ciências. 
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É por isso que o ensino de ciências por investigação valoriza que os estudantes 

vivenciem processos de produção científica e, por meio de reflexões, compreendam 

o papel da ciência na sociedade (CARVALHO, 2013). 

 Em suas atividades, o ensino de ciências por investigação possibilita que 

professores e alunos atinjam os objetivos da alfabetização científica por meio de 

uma abordagem socioconstrutivista. Concordamos com Sasseron e Carvalho (2008) 

de que é possível compreender o ensino de ciências por investigação como: 

 
Um ensino de ciências capaz de fornecer aos alunos não somente noções e 

conceitos científicos, mas também a possibilidade de “fazer ciência”, sendo 

defrontados com problemas autênticos nos quais a investigação seja 

condição para resolvê-los (SASSERON; CARVALHO, 2008, p. 335). 

 

 De uma forma sintética, podemos dizer que o ensino de ciências por 

investigação é uma Abordagem didática que envolve ativamente o aluno em sua 

aprendizagem, por meio da geração de questões e problemas nos quais a 

investigação é condição para resolvê-los, por meio da coleta, análise e interpretação 

de dados que levem à formulação e comunicação de conclusões, de forma interativa 
e reflexiva. (PEDASTE et al., 2015). 

 
3.3 O currículo em ação e o currículo avaliado 
 

 Uma vez que discorremos sobre o currículo oficial e o currículo apresentado 

aos professores, é necessário discutir sobre as instâncias de recontextualização que 

Sacristán (2000) entende como o "currículo em ação" e o "currículo avaliado". O 

"currículo em ação" é a fase do currículo em que ocorre o encontro entre o professor 

e os alunos. Basil Bernstein compreende que é neste encontro que ocorre a 

"Reprodução do Discurso Pedagógico de Reprodução", ou seja, a transmissão 

cultural (BERNSTEIN, 2003). Já o "currículo avaliado" é a fase do currículo que 

deixa explícito o que é considerado legítimo em termos de aprendizagem.  

 Podemos dizer que um aspecto essencial de qualquer currículo está na sua 

concretização, isto é, na realidade escolar em que ele se manifesta por meio da 

prática educativa comum a professores e alunos (SACRISTÁN, 2000). Como ponte 

entre teoria e prática, o currículo adquire um novo significado com a sua realização 
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em sala de aula. Este novo significado pode ser radicalmente diferente daqueles que 

estão presentes nas intenções e propósitos que compõem o plano de partida. 

Devido a isto, é essencial que fique explícito o que deve ser considerado importante, 

tendo em vista os planejamentos, as aulas e os resultados obtidos por professores e 

alunos. 

 O currículo em ação não pode ser compreendido apenas por meio da relação 

entre o professor e os alunos ou da análise destes sujeitos como entes isolados 

(SACRISTÁN, 2000). De maneira semelhante, o currículo avaliado não pode ser 

compreendido meramente como o quanto aquilo que foi planejado se aproxima ou 

se afasta daquilo que foi executado e atingido. Há uma série de aspectos que 

transcendem as escolhas relativas ao uso de um material didático ou às abordagens 

metodológicas utilizadas em sala de aula. Qualquer efeito da prática educativa deve 

ser considerado à luz da interação ente aspectos complexos, dos quais podemos 

destacar as relações sociais nas quais os indivíduos estão evolvidos, a socialização 

primária que ocorre na família e na comunidade, as atividades culturais que 

envolvem estes sujeitos, os valores envolvidos nessas relações, além dos códigos 

de comportamentos destes sujeitos (BERNSTEIN, 1996). 

 Não é nosso objetivo descrever as diferentes teorias que permeiam a 

psicologia da educação. Antes disso, pretendemos no presente tópico apresentar 

algumas reflexões que podem nos auxiliar a compreender melhor o que estamos 

defendendo para um currículo de qualidade elevada. No que concerne à interação 

entre professor e alunos, torna-se crucial apontar a importância da teoria sócio 

histórica do psicólogo Lev Vygotsky. Segundo Vygotsky (1984), as funções mentais 

de maior complexidade são formadas a partir de processos sociais que um indivíduo 

está envolvido. Tais processos ocorrem por meio de ferramentas e artefatos 

culturais, dos quais a linguagem é essencial para a interação entre os indivíduos e o 

mundo físico: a palavra reflete a consciência. Uma vez que a consciência se reflete 

na palavra, podemos compreender que, mais do que facilitar os processos mentais 

pré-existentes, a linguagem é transformadora para o funcionamento da mente. 

 Outro conceito essencial de Vygotsky diz respeito à zona de desenvolvimento 

proximal (VYGOTSKY, 1984). O nível de desenvolvimento real de um estudante 

corresponde à sua capacidade de executar uma tarefa de maneira independente. Já 

o nível de desenvolvimento potencial corresponde à capacidade que este estudante 

possui de executar tarefas e solucionar problemas caso tenha a ajuda de um 
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professor ou a colaboração de colegas mais capazes. A zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) corresponde à distância entre o nível de desenvolvimento real e o 

nível de desenvolvimento potencial, isto é, tudo aquilo que o aluno poderia aprender 

caso tivesse um suporte adequado. Sendo assim, a teoria de Vygotsky sugere que 

criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas intervir é um dos papéis centrais 

que é esperado da prática pedagógica do professor (COLL et al., 2006). 

 As formulações de Vygotsky são essenciais para entendermos algumas das 

potencialidades que estão presentes no currículo em ação para a promoção da 

aprendizagem dos alunos (CARVALHO, 2013). Os conceitos do autor também são 

de grande importância para compreendermos que, quando almejamos o pleno 

desenvolvimento dos alunos, o currículo avaliado pode abarcar inúmeros aspectos 

avaliativos diferentes daqueles que tradicionalmente orientam o funcionamento do 

sistema educacional brasileiro. 

 Os conhecimentos prévios que o estudante traz de seu contexto de 

socialização primário são cruciais para que novos conhecimentos sejam construídos. 

Quando consideramos a teoria de Bernstein (1996), fica claro que a forma adquirida 

pelas relações entre os sujeitos pode influenciar fortemente na aprendizagem que 

ocorre em sala de aula, já que a ZDP é uma atividade que ocorre em contextos 

sociais. Uma vez que o desenvolvimento de funções mentais de maior complexidade 

corresponde a um dos objetivos específicos da escola, podemos presumir que o 

trabalho desenvolvido em um grupo de alunos heterogêneos possui grande potencial 

para promover a interação entre sujeitos com diferentes conhecimentos, 

capacidades, atitudes, interesses, motivações, histórias de vida e vivências. Saber 

como avaliar todos estes aspectos em sistema curricular pode ser uma tarefa 

bastante difícil. 

 Sendo assim, tanto o currículo em ação quanto o currículo avaliado 

correspondem a dimensões de suma importância acerca do que denominamos 

como currículo. É por meio do encontro entre professor e aluno que diferentes 

conteúdos escolares podem ser ensinados e aprendidos. Também é por meio do 

processo de recontextualização que podemos compreender como as 

transformações que ocorrem em outras instâncias do currículo podem afetar o 

currículo em ação e o currículo avaliado. Tais transformações podem envolver a 

escolha ou rejeição de um livro didático, a seleção de algumas atividades e rejeição 

de outras, a alteração da ordem de algum conteúdo de ensino, o tempo que é 
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destinado para a aprendizagem dos alunos etc. As escolhas que são feitas podem 

resultar tanto em um esvaziamento e empobrecimento cultural quanto em um 

enriquecimento e promoção de um pensamento crítico. É importante ressaltar que 

as escolhas que são feitas não dependem exclusivamente do professor, uma vez 

que o currículo envolve um campo de atividade com diferentes agentes, ideologias e 

interesses, os quais estão em contínuas disputas e transformações. 
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Capítulo 4. Metodologia 
 

 No presente capítulo, abordaremos a metodologia utilizada no trabalho. Para 

isso, caracterizaremos os sujeitos de pesquisa, o corpus do trabalho, a coleta de 

dados, os instrumentos de pesquisa e as formas de análise. 

 
4.1 Contexto da pesquisa 
 

 Neste trabalho, utilizaremos uma abordagem metodológica mista, isto é, uma 

abordagem que faz uma combinação entre as pesquisas qualitativa e quantitativa 

(FLICK, 2013). O motivo da escolha da metodologia mista de pesquisa está nela 

refletir melhor os objetivos deste trabalho, uma vez que ela permite combinar as 

potencialidades das pesquisas qualitativa e quantitativa. 

 No caso da pesquisa qualitativa, uma das suas vantagens está na 

possibilidade de análise mais detalhada de casos isolados. Por outro lado, uma das 

suas desvantagens está na limitação da generalização dos resultados obtidos 

(FLICK, 2013). 

 Já a pesquisa quantitativa possui como vantagem a possibilidade de se fazer 

generalizações para um grande número de casos. Entretanto, uma das suas 

desvantagens é a dificuldade em se analisar casos isolados em uma maior 

profundidade (FLICK, 2013). 

 De acordo com Morais e Neves (2007a), Basil Bernstein faz uma reflexão 

bem interessante sobre os métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa.  

 
A metodologia de investigação, tal como sugerida por Bernstein, rejeita quer 

a análise empírica, sem uma base teórica que lhe esteja subjacente, quer a 

utilização de teoria que não permita a sua transformação com base nos 

dados empíricos (MORAIS; NEVES, 2007a, p. 128). 

 

 Para o sociólogo, a metodologia de investigação mista revela grandes 

potencialidades para estudar diferentes contextos educacionais (MORAIS; NEVES, 

2007b). Por meio de um modelo sociológico de investigação, Bernstein defende que, 

para estudar diferentes textos e contextos, deve haver uma relação dialética entre os 

conceitos presentes em teorias e conceitos e os dados empíricos analisados. 
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 Para avaliar o nível de exigência conceitual presente nas instâncias de 

recontextualização estudadas, será essencial delimitarmos unidades de análise (UA) 

que revelem o conteúdo presente nos textos analisados. Segundo Galian (2008), as 

unidades de análise compreendem excertos do texto, com um ou mais períodos, que 

têm um determinado significado semântico. Sendo assim, por meio da seleção de 

unidades de análise teremos um conjunto de dados empíricos. Estes dados 

empíricos, por sua vez, serão analisados tendo em vista indicadores e descritores e 

as teorias apontadas nos capítulos anteriores. 

 

4.1.1 Sujeitos participantes e escolas 
 

 Nesta pesquisa, contamos com a participação de três professores de ciências 

e seus alunos. Cada professor aplicou uma Sequência Didática Investigativa em 

uma escola pública diferente. As três escolas públicas situam-se em cidades 

diferentes do interior do Estado de São Paulo. 

 A professora A graduou-se em Ciências Biológicas em uma universidade 

particular do interior do Estado de São Paulo, em 2008. As aulas da professora A 

ocorreram na escola A. Os alunos da escola A são alunos regulares do oitavo ano. A 

escola A possui 13 salas de aulas, sala de recursos multifuncionais para 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), laboratório de informática, quadra de 

esportes coberta, sala de leitura, pátio coberto, entre outras instalações. 

 A professora B também se graduou em Ciências Biológicas em uma 

universidade particular do interior do Estado de São Paulo, no ano de 2008. As aulas 

da professora B ocorreram na escola B. Os alunos da escola B são alunos regulares 

do nono ano. A escola B possui 18 salas de aulas, sala de recursos multifuncionais 

para Atendimento Educacional Especializado (AEE), laboratório de informática, 

quadra de esportes coberta, biblioteca, pátio coberto, laboratório de ciências, entre 

outras instalações. 

 Já o professor C graduou-se em Ciências Biológicas em uma universidade 

pública do interior do Estado de São Paulo, em 2013. O professor também possui 

mestrado em ensino de ciências pela mesma universidade pública de ensino. As 

aulas do professor C ocorreram na escola C. Os alunos da escola C são alunos 

regulares do oitavo ano. A escola C possui 10 salas de aulas, sala de recursos 
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multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra de 

esportes coberta, sala de leitura, entre outras instalações. 

 

4.1.2 Coleta de dados 
 

 As coletas dos dados foram realizadas em parcerias com o grupo de pesquisa 

Linguagem e Ensino de Ciências (LINCE) e três escolas públicas de três cidades no 

interior do estado de São Paulo. No presente estudo, as escolas foram denominadas 

por escola A, escola B e escola C.  

 Nas escolas A e B, os dados foram coletados por meio de câmeras, o que 

ocorreu no período de outubro a novembro de 2016, durante as aulas das 

professoras A e B, respectivamente. Já na escola C, os dados foram coletados por 

meio de celulares gravadores de áudio, o que ocorreu em fevereiro de 2018, durante 

as aulas do professor C. 

 Para a realização da pesquisa, tivemos autorizações das direções das três 

escolas. Além disso, todos os participantes assinaram termos de consentimento 

para participarem da pesquisa. Os professores e os responsáveis pelos alunos 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Já os alunos 

assinaram um Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). 

 
4.2 Corpus do Trabalho 
 
 O corpus do trabalho contou com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ciências, o Caderno do Aluno do estado de São Paulo, uma Sequência Didática 

Investigativa sobre morcegos, as aulas de três professores de Ciências e as 

atividades escritas de alunos do ensino fundamental, compostas por artigos de 

opinião e relatórios científicos. 

 
4.2.1 Parâmetros Curriculares Nacionais 
 

 Assim como no caderno do aluno e na SDI, foi possível distinguir cada 

unidade de análise dos PCN como pertencente a quatro indicadores possíveis. O 

primeiro indicador foi denominado de "objetivos" e diz respeito às finalidades 

educativas do material estudado. 
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 O segundo indicador foi chamado de "Conteúdos e temas". Neste indicador, 

diferenciamos os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais presentes no 

texto dos currículos. 

 O terceiro indicador é a "Sugestão de avaliação". Neste indicador, 

distinguimos as unidades de análise nas quais apareceram sugestões explícitas 

sobre como é esperado que os professores utilizem os currículos, ou seja, quais são 

as respostas esperadas para as unidades. 

 O quarto indicador foi intitulado como "Orientações didáticas". Este indicador 

estabelece sugestões a respeito de como os professores podem abordar os 

conteúdos, se determinadas atividades são em grupos ou individuais, se há 

oportunidades de exploração das falas dos alunos etc.  

 Vale destacar que, ao longo dos currículos analisados, os indicadores podem 

apresentar níveis de exigência conceitual em diferentes proporções. Isto revela que 

os idealizadores dos currículos podem ter diferentes objetivos e preocupações para 

cada uma das seções dos materiais. 

 Conforme descrito no capítulo 3, os PCN não são documentos de caráter 

normativo, ao contrário da BNCC. Mesmo assim, utilizaremos os PCN em nosso 

estudo, uma vez que a BNCC ainda não estava em vigor na época em que as SDI 

foram aplicadas.  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais correspondem ao 

currículo prescrito e compreendem a nossa primeira instância de recontextualização. 

Este documento foi publicado pelo Ministério da Educação, em 1998, e abarca os 

terceiro e quarto ciclos do ensino Fundamental. 

 Identificamos unidades de análise nas seguintes seções do documento: a) 

Objetivos do ensino fundamental; b) Objetivos gerais de ciências naturais para o 

ensino fundamental; c) Terceiro ciclo: objetivos; d) Quarto ciclo: objetivos; e) Quarto 

ciclo: conteúdos - vida e ambiente; f) Conteúdos de ciências naturais no ensino; g) 

Terceiro ciclo: critérios de avaliação para o terceiro ciclo; h) Quarto ciclo: critérios de 

avaliação para o terceiro ciclo; i) Terceiro ciclo: critérios de avaliação para o terceiro 

ciclo; j) Quarto ciclo: critérios de avaliação para o terceiro ciclo; k) Orientações 

didáticas para terceiro e quarto ciclos. 
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4.2.2 Caderno do aluno 
 

 A segunda instância de recontextualização corresponde a uma situação de 

aprendizagem presente no caderno do professor do "Programa São Paulo Faz 

Escola", mais especificamente a situação 6, presente no volume dois da sexta série. 

Intitulada como "A Biodiversidade Ameaçada", esta situação de aprendizagem 

aborda conteúdos relacionados à diversidade dos seres vivos e a compreensão dos 

riscos e ameaças que muitas espécies são submetidas. Esta unidade foi 

selecionada por apresentar uma proximidade temática com o PCN de ciências 

naturais e com a SDI sobre morcegos. 

 Este material foi escolhido porque trata-se de um material didático 

amplamente utilizado nas escolas públicas estaduais do estado de São Paulo. Assim 

como nos PCN, identificamos unidades de análise correspondentes a quatro 

indicadores para o material analisado, sendo elas: "objetivos"; "conteúdos e temas"; 

"sugestão de avaliação" e "orientações didáticas". A situação de aprendizagem é 

composta por 4 etapas principais. 

 A etapa um é chamada de "Sondagem inicial e sensibilização" e caracteriza-

se por um levantamento de conhecimentos prévios dos alunos. A etapa dois é 

denominada como "Extinção de espécies" e aborda as campanhas pela preservação 

dos seres vivos. A etapa três é intitulada como "Extinção – Causas e consequências" 

e trabalha uma leitura de texto seguida de algumas questões abertas. Já a etapa 

quatro é denominada como "Enfrentando o perigo de extinção" e inclui uma 

retomada dos conteúdos trabalhados por meio de questões abertas e de múltipla 

alternativa. 

 

4.2.3 Sequência Didática Investigativa 
 

 A terceira instância de recontextualização diz respeito a uma Sequência 

Didática Investigativa intitulada “E esse morcego?” e aborda conteúdos relacionados 

à ecofisiologia de morcegos, o que inclui aspectos ecológicos e fisiológicos dos 

morcegos (ANEXOS A e B). Dentre os conteúdos estudados na SDI, podemos 

destacar o hábito alimentar, a fisiologia do sistema digestório e o papel destes 

animais na dispersão de sementes (figura 5).  
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Figura 5 - Conceitos abordados na Sequência Didática Investigativa sobre ecofisiologia de morcegos 

 
Fonte: Camargo (2020) 

 

Assim como nos PCN e no caderno do aluno, identificamos 4 indicadores para o 

material analisado: "objetivos"; "conteúdos e temas"; "sugestão de avaliação" e 

"orientações didáticas". A SDI completa pode ser encontrada nos Anexos A e B e as 

unidades de análise estudadas estão destacadas no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Unidades de análise da Sequência Didática Investigativa 

Unidades 

de análise 
Etapa da SDI Objetivos das etapas Descrição das atividades 

UA1 
Conecte-se 

com o mundo 

Realizar o levantamento de 

conhecimento prévio 

Responder a questão proposta 

UA2 
Conecte-se à 

ciência 

Contextualizar o conhecimento 

sobre morcegos em culturas de 

diferentes países. 

Ler e discutir o mapa apresentado 

UA3 
Conecte-se à 

ciência 

Reconhecer os diferentes hábitos 

alimentares dos morcegos por 

meio de características 

descritivas. 

Relacionar características 

morfológicas dos morcegos com 

seus hábitos alimentares 
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UA4 Investigue 

Reconhecer os diferentes hábitos 

alimentares dos morcegos por 

meio de características dispostas 

por meio de imagens. 

Analisar características 

morfológicas dos morcegos por 

meio de imagens e relacionar com 

seus hábitos alimentares 

UA5 
Agora é com 

você! 

Reconhecer o hábito alimentar de 

uma espécie de morcego a partir 

de um diário de bordo de um 

biólogo. 

Identificar o hábito alimentar do 

morcego descrito por meio de 

textos e imagens 

UA6 
Conecte-se à 

Ciência 

Discutir a importância ecológica 

dos morcegos a partir dos seus 

hábitos alimentares. 

Ler o texto e responder a questão 

UA7 
Conecte-se à 

Ciência 

Reconhecer a dispersão de 

sementes como consequência da 

interação ecológica entre 

morcegos frugívoros e plantas. 

Ler textos e imagens 

UA8 
Conecte-se à 

Ciência 

Levantar hipótese para a questão: 

Será que o ácido do estômago do 

morcego pode impedir uma 

semente de germinar? 

Levantar hipótese do tipo 

“Se...então....portanto” 

UA9 
Conecte-se à 

Ciência 

Realizar experimento para testar a 

hipótese 

Preparar dois grupos de sementes 

para o experimento um grupo de 

sementes foi embebido com ácido 

clorídrico e o outro com água. 

Deixar alguns dias para averiguar 

se as sementes germinam ou não. 

Acompanhar os resultados dos 

experimentos e fazer registros. 

UA10 Divulgue 

Elaborar texto de artigo de 

opinião. A questão polêmica é: 

Você concorda que morcegos 

podem ser mortos pela população 

em geral? 

Escrever um artigo de opinião 

sobre a problemática da 

mortandade de morcegos pela 

população em geral por diferentes 

motivos 

Fonte: Ratz (2019) 
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A SDI apresentada foi produzida pelo grupo de pesquisa Linguagem e Ensino de 

Ciências (LINCE) e os referenciais teórico-metodológicos nos quais este material se 

fundamenta já foram apresentados no capítulo 3. 

 
4.2.4 Aulas dos professores 
 

 A quarta instância de recontextualização corresponde às aulas de três 

professores de ciências. Conforme destacado anteriormente, a SDI analisada tinha 

como temática a ecofisiologia de morcegos e foi aplicada em três escolas públicas 

de três cidades diferentes, ambas do interior do Estado de São Paulo.   

 Para estudar as aulas dos três professores, fizemos uma transcrição das falas 

dos alunos e professores por meio de normas de transcrição estabelecidas em Preti 

(1999), as quais estão apresentadas no quadro 2. 

 
Quadro 2 - Normas para transcrição 

Símbolos Ocorrências 

( ) Incompreensão de palavras ou segmentos 

(hipótese) Hipótese do que se ouviu 

/ Truncamento: quando a fala de um dos participantes é interrompida 

:: podendo aumentar para 

:::: ou mais 

Prolongamento de vogal ou consoante 

- Silabação 

? Interrogação 

(( )) Comentários descritivos do transcritor 

-- -- Comentários que quebram a sequência temática 

(...) Indicação de que a fala foi tomada ou interrompida em 

determinadoponto. Não no seu início. 

“ ” Citações literais ou leituras de textos durante a gravação 

Fonte: Preti (1999) 

 

 Ao analisar as unidades de análise selecionadas, distinguimos três 

indicadores correspondentes a momentos que poderiam ocorrer nas aulas 

estudadas.  

 O primeiro indicador foi chamado de "Apresentação das atividades e 

discussão dos assuntos que serão trabalhados". Neste momento, os professores 
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poderiam apresentar a atividade aos alunos, discuti-las, pedir para os alunos lerem o 

enunciado das questões etc. 

 O segundo indicador foi denominado de "Resolução das atividades 

propostas". Neste momento, os professores poderiam trabalhar as atividades em 

grupos, trabalhar as atividades de forma individual, dar um tempo para os alunos 

responderem as atividades, intervir nos grupos, entre outras ações. 

 Já o terceiro indicador foi intitulado de "Correção de atividades e/ou 

elaboração de sínteses". Neste momento, os professores poderiam apresentar as 

respostas aos alunos, explorar o que os alunos responderam, fazer correções, 

sintetizar conceitos importantes etc. 

 Em conjunto, as UA dos indicadores foram utilizadas para calcular o nível de 

exigência conceitual. Vale destacar que, ao longo das aulas estudadas, os níveis de 

exigência conceitual poderiam apresentar diferentes proporções, de acordo com a 

prática pedagógica adotada por cada um dos professores. 

 

4.2.5 Atividades dos alunos 
 

 A quinta instância de recontextualização corresponde às atividades realizadas 

pelos alunos durante a aplicação da Sequência Didática Investigativa. Dentre as 

atividades realizadas pelos estudantes, tivemos a produção de um texto composto 

por um gênero textual especificado pela atividade. 

 De acordo com Koch e Elias (2008), um gênero textual constitui uma prática 

sociocomunicativa, ou seja, ele está inserido em um contexto social e cultural e tem 

uma função comunicativa. Existe uma grande quantidade de gêneros textuais, uma 

vez que eles possuem um conjunto quase que ilimitado de características, as quais 

são determinadas pela função, conteúdo, composição e estilo do autor. Podemos 

citar como exemplos a história em quadrinhos, a charge, a fábula, a poesia, o cartaz, 

o artigo de opinião e o relatório científico, dentre tantos outros. 

 No presente trabalho, estudaremos a atividade final da SDI sobre ecofisiologia 

de morcegos. Esta atividade final envolveu, na SDI original, um artigo de opinião. 

Nas escolas A e B, as professoras A e B optaram por solicitar o artigo de opinião dos 

seus alunos. 
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 O artigo de opinião é um gênero textual que é estruturado em torno da defesa 

de um ponto de vista, o que ocorre por meio de uma argumentação (KOCH; ELIAS, 

2008). 

 
(...) no artigo de opinião, veiculado em revistas ou jornais, o conteúdo, 

geralmente, consta de acontecimentos de ordem política, econômica, social, 

histórica ou cultural, e raramente sobre acontecimentos ou vivências 

pessoais (...) no artigo de opinião, geralmente, exige-se característica do 

estilo de comunicação formal, dirigida a um grupo privilegiado social, 

econômica e culturalmente (KOCH; ELIAS, 2008, p.110). 

 

 Na atividade final da SDI original sobre ecofisiologia de morcegos, os 

estudantes escreveram um artigo de opinião sobre a problemática da mortalidade de 

morcegos pela população. A questão polêmica era: “Você concorda que morcegos 

podem ser mortos pela população em geral?”. 

 Já na escola C, o professor optou por solicitar um relatório científico escolar 

dos estudantes. Como aponta Moraes (2020), este gênero textual tem como objetivo 

comunicativo relatar o desenvolvimento de um experimento. O autor aponta que, em 

geral, este tipo de texto apresenta um padrão caracterizado pelos seguintes 

elementos: introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão.  

 Sendo assim, o professor C solicitou dos estudantes uma atividade final 

envolvendo a realização de um relatório científico escolar, o que ocorreu após a 

realização de um experimento. Neste experimento, os alunos deveriam elaborar e 

testar hipóteses que respondessem a seguinte pergunta: "Será que o ácido presente 

no estômago dos morcegos pode impedir a semente de germinar?". Com isso, os 

alunos teriam condições de discutir se os morcegos dispersam sementes pelas 

fezes. 

 

4.3 Instrumentos de pesquisa 
 

 A seguir, apresentaremos os instrumentos utilizados para analisar a exigência 

conceitual presente nas cinco instâncias de recontextualização estudadas. Tais 

instrumentos dizem respeito à complexidade dos conhecimentos ecológicos, das 

capacidades argumentativas e da intradisciplinaridade. 
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4.3.1 Complexidade dos Conhecimentos Ecológicos 
 

 Assim como foi apresentado no capítulo 2, os conteúdos conceituais são 

construções mentais que ajudam a explicar a realidade, o que ocorre por meio da 

compreensão de fatos, fatos generalizados, conceitos simples, conceitos complexos 

e temas unificadores/teorias (MORAIS; NEVES, 2012). A análise destes conteúdos 

conceituais serviu de base para a elaboração de instrumentos relacionados ao 

ensino de ecologia. Esses instrumentos baseiam-se fundamentalmente nas ideias 

de Bernstein (1999), Díaz (1995), Morais e Neves (2012), Ratz (2019) e Zabala 

(2014). 

 No que diz respeito ao conhecimento ecológico, Díaz (1995) pesquisou 

diferentes concepções a respeito de como os estudantes pensam sobre o meio 

ambiente. O pesquisador identificou que, de um modo geral, o pensamento dos 

estudantes pode apresentar diferentes graus de complexidade, dentre os quais 

podemos destacar: a concepção de que o ambiente é um fundo homogêneo e com 

elementos indistintos; a concepção de que o ambiente corresponde meramente à 

descrição dos elementos que o compõe; a concepção de que a interação entre 

determinados elementos ocorre pela lógica da causalidade linear; a concepção de 

que ocorrem mudanças espaço-temporais, dentre outras concepções. 

 Os instrumentos empregados para acessar a complexidade dos 

conhecimentos ecológicos são apresentados no apêndice 1 (Quadros 21 a 24) e 

foram utilizados para analisar o currículo prescrito, os materiais didáticos, as aulas 

dos professores e as atividades dos alunos. A seguir, apresentamos um exemplo de 

instrumento utilizado para analisar as aulas dos professores (Quadro 3). 

  
Quadro 3 - Exemplo de indicador e descritores para análise da complexidade dos conhecimentos 

ecológicos presente nas aulas dos professores 

Indicadores 
Descritores 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Apresentaç

ão das 

atividades e 

discussão 

Ao apresentar 

as atividades e 

discutir os 

assuntos que 

Ao apresentar 

as atividades e 

discutir os 

assuntos que 

Ao apresentar 

as atividades e 

discutir os 

assuntos que 

Ao apresentar 

as atividades e 

discutir os 

assuntos que 

Ao apresentar 

as atividades e 

discutir os 

assuntos que 
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dos 

assuntos 

que serão 

trabalhados 

serão 

trabalhados, o 

professor não 

utiliza 

conhecimentos 

ecológicos 

serão 

trabalhados, o 

professor 

utiliza 

conhecimentos 

ecológicos 

como fatos e 

descrições 

serão 

trabalhados, o 

professor 

utiliza 

conhecimentos 

ecológicos com 

uma 

perspectiva de 

causa e efeito 

em que o 

agente 

transformador 

não é 

transformado 

pelo ambiente 

serão 

trabalhados, o 

professor 

utiliza 

conhecimentos 

ecológicos com 

uma 

perspectiva 

interativa e 

dinâmica em 

que o agente 

transformador 

também é 

transformado 

pelo ambiente 

serão 

trabalhados, o 

professor 

utiliza 

conhecimentos 

ecológicos 

envolvendo 

temas 

unificadores e 

teorias em uma 

perspectiva 

evolutiva 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1999; DÍAZ, 1995; MORAIS; NEVES, 2012; RATZ, 2019, ZABALA, 2014) 

  

 No grau 1, os conhecimentos considerados não se referem a conhecimentos 

ecológicos, mas sim a conhecimentos do dia-a-dia dos estudantes, muitas vezes 

distantes do conhecimento científico escolar. Estes conhecimentos se aproximam 

muito do discurso horizontal descrito por Bernstein (1999). O quadro 4 ilustra este 

nível de complexidade. 

  
Quadro 4 - Exemplo de unidade de análise das aulas da professora A 

Turno Falante Transcrição 

10 A22 

ah:: tipo:: quando a nossa consciência pesa é porque a gente fez algo errado 

agora igual a A19 disse “tadinho do morcego” o morcego não não vai fazer nada 

pra gente tipo assim ele não faz nada então a comparação é ruim por causa 

disso tem um lado bom mas tem um lado ruim. 

11 Profa. A 

então você acha que é uma comparação injusta com o morcego? isso? ((aluno 

responde sim com a cabeça)) ah:: concordo:: bom:: e alguém aqui entende 

bastante de morcego? 

12 A19 (  ) 

13 Profa. A alguém aqui já viu um morcego de pertinho? 

14 As Eu 
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15 A19 eu já vi um até morto 

Fonte: os autores (Profa. A - UA1 - E este morcego!) 

 

 No grau 2, há um predomínio de conhecimentos ecológicos como fatos e 

descrições. Estes conteúdos factuais são os conhecimentos de fatos, 

acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e singulares (ZABALA, 

2014). A partir do grau 2, ocorre um aumento de complexidade na qual os 

conhecimentos simples passam por processos de reestruturação, isto é, são 

incorporados e integrados na construção de um pensamento mais complexo. O 

quadro 5 apresenta um exemplo de unidade de análise para a complexidade 

mencionada. 

  
Quadro 5 - Exemplo de unidade de análise das aulas da professora B 

Turno Falante Transcrição 

17 Profa. B 

já reparou como na barriguinha do cachorro macho apesar das tetinhas não 

serem desenvolvidas não tem lá umas marquinhas de tetinhas?... não é porque 

não tem peitão que não é mamífero... outra característica de mamífero... qual 

que é? 

18 A? Pelos 

19 Profa. B 

pelos no corpo... todos os ursinhos todos os gatinhos todos os cachorrinhos 

todos os... lobinhos têm pelos inclusive... nós... então pelos e mamas... 

glândulas mamárias é um?... uma característica de que? 

20 A s Mamíferos 

21 Profa. B de mamíferos... o morcego é um mamífero que? 

22 A s Voa 

Fonte: os autores (Profa. B - UA1 - E este morcego!) 

  

 O grau 3 se refere a conhecimentos ecológicos em uma perspectiva na qual o 

agente transformador não é também transformado pelo ambiente. Neste grau de 

complexidade, os objetos e situações apresentam relações do tipo causa-efeito 

(DÍAZ, 1995). Há a compreensão de que existem agentes modificando o meio 

ambiente, porém, não há uma compreensão de que o ambiente também está 
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exercendo uma influência sobre esses agentes. O quadro 6 representa uma unidade 

na qual ocorre o grau de complexidade descrito. 

 
Quadro 6 - Exemplo de unidade de análise das aulas do professor C 

Turno Falante Transcrição 

123 A23 que eles se alimentam e deixam cair a semente no chão e nasce uma árvore 

124 Prof. C fala um pouco mais alto que a A10 não escutou lá no fundo... como que é A23? 

125 A23 
eles se alimentam e deixam cair uma semente no chão aí isso vai nascendo 

várias árvores 

126 Prof. C 
eles se alimentam e deixam cair uma semente no chão... tá... fala de novo que o 

A29 não entendeu 

127 A23 eu não vou falar de novo não 

128 Prof. C 

a A27 colocou algo parecido... eu já vou pedir pela sua resposta A27... se 

alimentam e deixam cair sementes... é isso... e aí nasce árvore né?... conforme 

você disse né?... oi?... árvore... frutas... que mais cê falou?... árvores e?... 

frutas?... fala o seu A27 por favor... acho que tem algo complementar 

129 A27 ele come as frutas aí depois ele caga as sementes... 

Fonte: os autores (Prof. C - UA1 - E este morcego!) 

 

 O grau 4 se refere a conhecimentos ecológicos com uma perspectiva 

interativa e dinâmica. Neste caso, existe uma compreensão de que um agente 

transformador também é transformado pelo ambiente. As situações apontam para o 

entendimento de que existem relações mais complexas do que as que podemos 

observar por meio dos sentidos e observações (DÍAZ, 1995; ZABALA, 2014). O 

quadro 7 ilustra uma unidade para a complexidade descrita. 

  
Quadro 7 - Exemplo de unidade de análise das aulas do professor C 

Turno Falante Transcrição 

1129 Prof. C 

falou nada... A9 fala pra nós por que que é importante os mo para a natureza... 

não que o ser humano não... por que que é importante para a natureza como um 

todo... que engloba o ser humano... o A20 segura um pouco a onda é sério vai 

senão não vai ter os 5 minutos... por que que é importante os morcegos 

comerem frutos... importantes para a natureza ((o aluno lê a resposta))... não 
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entendi não consegui prestar atenção (...) de novo A9 por favor até a sala 

respeitar 

1130 A9 
espécie B ao comer frutas ela irá defecar as sementes que se transformarão em 

árvores 

1131 Prof. C 

vai comer fruto vai defecar a semente vai transformar em árvore pro meio 

ambiente... ok... cê acrescentou alguma outra coisa ali?... não?... é isso?... 

complementa aí A26 ou A17 

1132 A? vai A17 

1133 Prof. C 
vamos para o próximo... leia pra gente A8... qual é a conclusão do grupo de 

vocês? 

1134 A8 

porque muitas vezes a alimentação do morcego são deixados cair algumas 

sementes no solo... que ao decorrer do tempo e com a água com a ajuda... 

ajuda a árvore crescer 

1135 Prof. C e por que que isso é importante pra natureza A8? 

1136 A8 por causa do meio ambiente e do ar 

1137 Prof. C 
que que tem a ver o meio ambiente e o ar?... vamo A30 que que tem a ver o 

ar?... ter mais ar... que que tem a ver o ar? 

1138 A? árvores produz oxigênio 

1139 A8 com mais árvore tem mais ar 

1140 A? e mais abrigos para o morcego ((os alunos falam ao mesmo tempo)) 

1141 Prof. C 

mais abrigos para o morcego mais frutos e mais ar... tá... essa questão do ar 

depois a gente vai discutir... o A17 tem algo importante a falar pra nós... já vou 

antecipar vai A17... A17 cê lembra da nossa aula de pulmão do mundo do ano... 

passado ou retrasado? 

Fonte: os autores (Prof. C - UA4 - O que é um banquete para os morcegos) 

 

 No grau 5, os conhecimentos ecológicos envolvem temas unificadores e 

teorias em uma perspectiva evolutiva. O grau de complexidade deste tipo de 

conhecimento é bastante elevado, o que exige uma grande capacidade de 

abstração. Por meio de conhecimentos como teorias e temas unificadores, os alunos 

podem compreender uma grande quantidade de fenômenos e situações (DÍAZ, 

1995; MORAIS; NEVES, 2012). O quadro 8 ilustra este nível de complexidade. 



72 

Quadro 8 - Exemplo de unidade de análise das aulas da professora A 

Turno Falante Transcrição 

676 Pr2 

então o morcego piscívoro concluindo quem falou do peixe é o que eu tô falando 

na ciência aí a gente vai buscar mais informação quando a gente olha o peixe 

piscívoro ele tem as patas traseiras mais desenvolvidas porque ele vai chegar 

próximo ao corpo de água e pegar o peixe 

677 A22 
é como se ... como se a pata dos frutívoros fosse atrofiada em relação a do 

piscívoro 

678 Pr2 cada animal foi é adaptando na diversidade toda dos seres vivos ... 

679 A22 de acordo com o que ele necessitou 

680 Pr2 

de acordo com o que a seleção natural foi selecionando então tal grupo foi 

selecionado para comer fruta então ele precisou de uma dentição especifica 

precisou ter esse voo circular alto nessa árvore 

681 Profa. A 

eu queria até aproveitar esse momento gente presta atenção aqui na professora 

para esclarecer uma coisa para vocês quando a gente fala dessa forma dá a 

impressão assim né? de que o peixe nasceu lá com a pata grande, ele pensou 

assim ah:: eu vou comer peixe porque senão outra coisa não vai dar pra eu 

comer e não foi bem assim tá? então a seleção natural como é que ela age? é 

ao acaso como se fosse uma coincidência 

682 A22 de acordo com o que o animal necessitará para ele sobreviver 

683 Profa. A 

mas na verdade não é que o animal por exemplo ele desenvolve ele planeja 

desenvolve aquelas patas grandes para pegar o peixe não aqueles que tinham 

patas grandes em uma região onde provavelmente tinha muito peixe eles foram 

quem que se deu melhor quem tinha pata grande ou quem tinha pata pequena? 

Fonte: os autores (Profa. A - UA4 - Investigue) 

 

4.3.2 Complexidade das Capacidades Argumentativas 
 

 No capítulo 2, as capacidades cognitivas foram caracterizadas por meio de 

uma taxionomia de objetivos educacionais presente nos trabalhos de Bloom (1956) e 

Krathwohl (2002). Nestes trabalhos, fica claro que há uma hierarquia entre as 

capacidades cognitivas. As capacidades como a memorização e a compreensão a 

nível simples são consideradas como de baixa complexidade, ao passo que as 

capacidades como a análise e a utilização dos conhecimentos são consideras como 
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de alta complexidade (MORAIS; NEVES, 2012). Os instrumentos de análise da 

argumentação foram elaborados com base nos trabalhos de Bernstein (1999), Justi 

(2015) e Ratz (2019). 

 Segundo Justi (2015) as capacidades argumentativas estão relacionadas com 

uma série de habilidades com diferentes níveis de complexidade. De acordo com a 

autora, para desenvolver capacidades como lidar com evidências, elaborar 

argumentos, contra argumentar, elaborar teorias alternativas e refutar, é necessário 

que os sujeitos desenvolvam habilidades como: a identificação de evidências; a 

proposição de justificativas a partir de relações claras entre evidências e afirmações; 

a análise de diferentes pontos de vista; o convívio com uma ou mais teorias 

divergentes que explicam o mesmo fenômeno e a análise crítica dos elementos que 

podem corroborar ou refutar um argumento. 

 Para estudar a complexidade das capacidades argumentativas presentes no 

currículo prescrito, nos materiais didáticos, nas aulas dos professores e nas 

atividades dos alunos, utilizaremos os instrumentos apresentados no apêndice 1 

(Quadros 25 a 28). A seguir, apresentamos um exemplo de parte de um instrumento 

utilizado para analisar os conteúdos e temas presentes no Caderno do Aluno e na 

SDI (Quadro 9). 

  
Quadro 9 - Exemplo de indicador e descritores para análise da complexidade das capacidades 

argumentativas presente nos materiais didáticos 

Indicadores 
Descritores 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Conteúdos 

e temas 

O material 

didático não 

contempla 

capacidades 

argumentativas 

O material 

didático 

contempla a 

capacidade de 

selecionar 

evidências 

relevantes para 

um propósito 

argumentativo 

O material 

didático 

contempla a 

capacidade de 

relacionar 

dados e 

conclusões, 

apresentando 

justificativas 

O material 

didático 

contempla a 

capacidade de 

propor e 

reconhecer 

argumentos 

diferentes 

O material 

didático 

contempla a 

capacidade de 

refutar, com 

base em novos 

argumentos 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1999; JUSTI, 2015; RATZ, 2019) 
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 No grau 1, não há capacidades argumentativas sendo trabalhadas. Os 

aspectos considerados nesse nível são aqueles que se distanciam das práticas 

escolares relacionadas à produção de conhecimentos sistematizados (BERNSTEIN, 

1999). As capacidades argumentativas com grau 1 apresentam características como 

a falta de dados que embasem as alegações defendidas, o apelo, em muitos casos, 

a uma visão de mundo que é tida como evidente e que dispensa qualquer 

justificativa, além da desorganização, da desarticulação e da incoerência entre as 

informações trabalhadas. O quadro 10 apresenta uma unidade que ilustra esse grau 

de complexidade. 

 
Quadro 10 - Exemplo de unidade de análise das aulas da professora B 

Turno Falante Transcrição 

30 Profa. B pronto? página 2? o que que nós temos aí na página 2? 

31 A s o Batman 

32 Profa. B o batman? 

33 A? o Batman 

34 A? a batcaverna 

35 Profa. B 

tem o mapa mundi... o mapa mundi que é do mundo... e algumas visões 

algumas lendas algumas considerações sobre os morcegos no nosso planeta... 

de cada tipo de população... de cada lugar pensa sobre os morcegos... 

lembrando que são lendas ou crenças... tá... não existe nada de estudos... vamo 

lá... quem quer ler esses quadrinhos pra gente? ((um aluno pede para ler)) 

36 A? batman é um personagem de quadrinhos que virou filme 

37 Profa. B o batman vem de qual país aí?... Estados Unidos 

38 A? na cultura maia os morcegos eram vistos como sinal de transformação 

39 Profa. B cultura maia fica aonde? 

40 A? não dá pra ler 

Fonte: os autores (Profa. B – UA2 - Morcego em outras culturas) 

  

 No grau 2, as capacidades argumentativas se referem à capacidade de 

selecionar evidências relevantes para um propósito argumentativo. Ao contrário das 
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capacidades de grau 1, aqui observamos um aumento de complexidade, uma vez 

que há uma preocupação com a identificação de observações, fatos, dados e sinais 

que podem ser usados como evidências dentro de um contexto (JUSTI, 2015). A 

busca por evidências que sejam confiáveis e suficientes aponta para um grande 

aumento de complexidade cognitiva. A seleção e articulação entre evidências pode 

auxiliar na elaboração de argumentos sustentáveis em um contexto escolar. A 

unidade de análise a seguir ilustra esse grau de complexidade argumentativa. 

 
Segundo o texto, que ações humanas estão relacionadas à redução de biodiversidade? 

(Caderno do Aluno, UA nº 6, Conteúdos e temas, grau: 2) 

  

 O grau 3 diz respeito à capacidade de relacionar dados e conclusões, 

apresentando justificativas. Neste caso, além da seleção de dados e evidências 

relevantes, ocorre uma articulação entre esses elementos e a alegação que é 

defendida (JUSTI, 2015). Por meio da linguagem científica, os argumentos são 

formulados e expressos de forma fundamentada. O quadro 11 representa uma 

unidade com esse grau de complexidade. 

  
Quadro 11 - Exemplo de unidade de análise das aulas do professor C 

Turno Falante Transcrição 

293 Prof. C 

então pronto... não precisa A5... não precisa... eu também gosto da sua 

resposta... eu quero saber... ele chupa só? ... se alimenta só... eu tô usando o 

verbo chupar... mas bebe se alimenta lambe só sangue?... então vai A19 lê pra 

nós... só um minutinho de silêncio galera... só um minutinho A21 e eu deixo você 

falar 

294 A5 

acho que existem sim outros hábitos alimentares... pois existem várias raças de 

morcegos... e elas em vez de sangue podem também se alimentar de frutas 

folhas e outros animais 

295 Prof. C 

aí já tem uma justificativa... não tem só o que você chamou de raça aí... não tem 

só uma raça aí... não tem só uma raça de morcego tem várias outras... talvez 

uma raça ou outra se alimentam de um tipo de alimento e outras se alimentam 

de outro... isso é uma justificativa... tá vendo A22?... isso ela tá justificando 

porque ela acha que tem mais de um hábito alimentar... não só sangue e 

outros...porque ela falou que tem mais de uma raça de morcego então talvez 

essas outras raças se alimentem de outros alimentos... beleza justificativa 
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depois eu sistematizo aqui na lousa pra vocês isso... é o que mais que eu ia 

falar... ah você 

296 A? (já esqueci)  

Fonte: os autores (Prof. C – UA3 - Conecte-se com a ciência) 

 

 O grau 4 se refere à capacidade de reconhecer e propor argumentos 

diferentes. Muitas vezes, os mesmos dados e evidências podem ser utilizados para 

embasar explicações diferentes e igualmente coerentes (JUSTI, 2015). Neste caso, 

estamos diante de argumentos diferentes que auxiliam na interpretação de uma 

mesma realidade, porém de modos distintos. O quadro 12 apresenta um exemplo de 

UA para esse nível de complexidade. 

  
Quadro 12 - Exemplo de unidade de análise das aulas da professora A 

Turno Falante Transcrição 

1043 A22 se a semente não for corroída 

1044 Profa. A não for destruída pelo ácido... então? 

1045 A22 então... ela vai sair pelas fezes... 

1046 Profa. A não... então 

1047 A? ela vai germinar 

1048 Profa. A a semente vai germinar... portanto? 

1049 A? vai se concluir que o morcego é um... (que a semente)  (  ) 

1050 Profa. A 

muito bem...que o morcego dispersa sementes pelas fezes... bom então nós 

temos duas hipóteses... certo? uma hipótese na qual o ácido corrói a semente a 

ponto dela não germinar e portanto o morcego não dispersa sementes pelas 

fezes... e a  outra hipótese é a de que? o ácido? 

1051 A? não vai corroer 

1052 Profa. A 
não destrói... não corrói as sementes... então ela germina e portanto o morcego 

é um? dispersor de sementes pelas? 

1053 A s Fezes 

Fonte: os autores (Profa. A – UA8 - Levantar hipótese do tipo “Se...então....portanto”) 
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 O grau 5 se refere à capacidade de refutar, com base em novos argumentos. 

À medida que se faz necessário escolher entre dois ou mais argumentos diferentes, 

a contra-argumentação torna-se uma capacidade importante (JUSTI, 2015). Neste 

sentido, buscar novas fontes de dados e analisá-las por um outro ponto de vista, 

identificar limitações nos argumentos abandonados tidos como mais frágeis e 

explicitar a abrangência e força dos argumentos defendidos são habilidades 

essenciais para a capacidade de refutar. O quadro 13 destaca um exemplo em que 

o grau de complexidade descrito é contemplado. 

  
Quadro 13 - Exemplo de unidade de análise das aulas do professor C 

Turno Falante Transcrição 

842 Prof. C 
por que que cêis acham que ele come peixe por causa dos dentes... quais outras 

características tem esse morceguinho?... vamo estudá-las 

843 A1 porque ele anda 

844 A3 ele anda 

845 Prof. C ele anda?... e por que que ele andar facilita ele a pegar peixe? 

846 A28 então... isso aí () ((as alunas falam ao mesmo tempo)) 

847 Prof. C como que ele... é:: qual o padrão de voo dele 

848 A1 o padrão de voo é próximo ao chão 

849 Prof. C e isso tá relacionado com? 

850 A3 tá... porque peixes ficam no lago 

851 A28 ele fica... e ele fica embaixo 

852 A3 Então 

853 A28 ele é ()... nossa gente... eu não sei não 

854 Prof. C difícil essa 

855 A28 

eu vejo ah não sei... tipo assim... eu vejo algumas aves que caçam peixes... elas 

praticamente entram... praticamente entra e sai... ele (morcego) não tem como 

subir por causa que tipo ele (morcego) voa próximo ao chão e eu acho que o 

peixe também seria pesado pra ele (morcego) 

Fonte: os autores (Prof. C – UA3 - Conecte-se com a ciência) 
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4.3.3 Intradisciplinaridade 
 

 Apresentamos no capítulo 2 que a intradisciplinaridade considera a força das 

fronteiras entre conhecimentos distintos dentro de uma mesma disciplina (MORAIS; 

NEVES, 2012), isto é, o quanto conhecimentos diferentes estão separados ou 

relacionados. Para analisar a intradisciplinaridade, construímos instrumentos com 

base nos trabalhos de Bernstein (1971, 1999) e Ratz (2019). 

 De acordo com Bernstein (1971), é por meio da força entre as fronteiras que o 

currículo pode se apresentar de diferentes modalidades e refletir diferentes 

interesses acerca de quais relações são consideradas legítimas ou não. Conforme 

destacamos anteriormente, estas fronteiras estão associadas ao conceito de 

classificação. Sendo assim, conhecimentos fortemente separados correspondem a 

uma classificação forte, enquanto que conhecimentos fortemente articulados 

correspondem a uma classificação fraca (BERNSTEIN, 1971).   

 Para estudar as relações intradisciplinares, utilizaremos os instrumentos 

apresentados no apêndice 1 (Quadros 29 a 32), os quais dizem respeito ao currículo 

prescrito, aos materiais didáticos, às aulas dos professores e às atividades dos 

alunos. A seguir, apresentamos um exemplo de parte de um instrumento utilizado 

para analisar a intradisciplinaridade dos objetivos presentes no currículo prescrito 

(Quadro 14). 

 
Quadro 14 - Exemplo de indicador e descritores para análise da intradisciplinaridade presente no 

currículo prescrito 

      Descritores     

Indicadores Grau 1 Grau 2 (C++) Grau 3 (C+) Grau 4 (C-) Grau 5 (C--) 

Objetivos O currículo 

prescrito não 

se refere a 

conhecimentos 

científicos em 

seus objetivos 

O currículo 

prescrito se 

refere, em seus 

objetivos, a 

apenas um 

conceito 

científico não 

relacionado 

isolado de 

O currículo 

prescrito se 

refere, em seus 

objetivos, a 

pelo menos 

dois conceitos 

científicos 

diferentes e 

relacionados 

O currículo 

prescrito se 

refere, em seus 

objetivos, a 

pelo menos 

dois conceitos 

científicos 

diferentes e 

relacionados 

O currículo 

prescrito se 

refere, em seus 

objetivos, a 

pelo menos 

dois conceitos 

científicos 

diferentes e 

fortemente 
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outros 

conceitos 

entre si apenas 

pontualmente, 

sendo 

conferido a um 

deles grande 

status, além de 

haver uma 

separação 

nítida entre 

eles. 

entre si, sendo 

conferido a um 

deles um maior 

status, além de 

haver uma 

separação 

entre eles. 

relacionados e 

integrados 

entre si, sendo 

conferido a 

eles igual 

status, além de 

não haver uma 

separação 

entre eles. 

  

Adaptado de (BERNSTEIN, 1971, 1999; RATZ, 2019) 

  

 No grau 1, não há a presença de conhecimentos científicos. Neste caso, não 

há fronteiras a serem analisadas, uma vez que os conhecimentos apresentados não 

se referem a conceitos científicos. Esta é uma situação na qual os conhecimentos 

explicitados apresentam características de um discurso horizontal (BERNSTEIN, 

1999), isto é, apresentam incoerências, apenas elementos do dia-a-dia, 

desarticulações entre os conhecimentos apresentados etc. O quadro 15 ilustra uma 

unidade de análise com esse grau de complexidade. 

  
Quadro 15 - Exemplo de unidade de análise das aulas do professor C 

Turno Falante Transcrição 

180 Prof. C pode escolher uma 

181 A10 pode ler esse daqui? 

182 Prof. C Pode 

183 A10 na cultura Maia os morcegos eram vistos como sinal de transformação 

184 Prof. C 
os maias então... eles não existem mais hoje mas na época em que eles 

existiam aqui pra eles que o morcego simbolizava uma transformação 

185 A? onde está os maias? 

186 Prof. C 

dá uma olhadinha onde tá aí os maias no mapinha... que região é essa que tá 

apontando aqui óh?... é Europa é Ásia Oceania onde que tá essa setinha 

aqui?... na América Central ali né ou América Andina... depois cê vai pesquisar... 

anota no seu caderno aí... Maias Incas e Astecas... tá na cabeça sério? 
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187 A? (a gente já viu em História) 

188 Prof. C 

em História... recorda pra gente... amanhã cê vai recordar... eles são povos que 

viveram antigamente e que tem uma cultura riquíssima e pra eles o morcego 

simbolizava isso... depois você anota... a gente vai cobrar de você amanhã esse 

conhecimento... lê pra gente A5 o próximo... eu vou ler então... vou ler um aqui 

na África olha... um conto da região de Guiná Bissau país da África diz que os 

morcegos ficaram indecisos de qual lado lutariam em uma guerra entre as aves 

e os outros bichos da floresta... como não se identificaram com nenhum nenhum 

dos lados decidiram viver isolados em lugares escuros... é é por isso que até 

hoje os morcegos só voam à noite... tem um pouco do que o A14 disse do 

trabalho dele à noite... então para uma determinada cultura africana eles têm 

essa lenda de onde eles tiraram o morcego e isso que representa pra eles... 

mais um aqui... lê pra nós A21... esse aqui óh 

Fonte: os autores (Prof. C – UA2 - Morcego em outras culturas) 

  

 No grau 2 (C++), há um predomínio de apenas um conceito científico isolado 

de outros conceitos. Um currículo com este tipo de separação explícita entre os 

conteúdos constitui aquilo que Bernstein (1971) considera como um currículo de 

coleção. A seguir, apresentamos no quadro 16 um exemplo de unidade com esse 

grau de complexidade. 

  
Quadro 16 - Exemplo de unidade de análise das aulas da professora A 

Turno Falante Transcrição 

170 Profa. A 
vamos ouvir ... vamos ouvir. oh:: A2 ... A2 e A7 vamo ouvir por favor a A19 vai 

ler vamo ouvir a A19 vai ler na Europa pode ler A19  

171 A19 

“Na Europa a lenda dos vampiros é muito antiga, antes de explorar as américas 

os europeus não conheciam morcegos hematófagos, que se alimentam de 

sangue, só depois é que houve a associação do vampiro com o morcego’’  

172 Profa. A quem sabia disso? 

173 A19 ninguém  

174 Profa. A 

e isso pra mim até pra professora foi uma novidade sabia? também não sabia 

disso a lenda dos vampiros ela é muito mais antiga do que essa associação que 

tem aí entre vampiros e morcegos, por quê? como os morcegos hematófagos o 

que que é hematófago? 
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175 As chupa sangue 

176 Profa. A é o animal que se alimenta de? 

177 As sangue ((vários alunos)) 

178 Profa. A 

quando os morcegos hematófagos foram descobertos aqui nas Américas já 

existia a lenda de vampiros há muito tempo então os morcegos só foram 

associados aos vampiros depois da descoberta desses morcegos hematófagos 

porque antes disso a lenda já existia, mas não tinha relação nenhuma com 

morcego 

Fonte: os autores (Profa. A – UA2 - Morcego em outras culturas) 

 

 No grau 3 (C+), há pelo menos dois conceitos científicos diferentes e 

relacionados entre si apenas pontualmente, sendo conferido a um deles grande 

status, além de haver uma separação nítida entre eles. O quadro 17 representa essa 

complexidade. 

  
Quadro 17 - Exemplo de unidade de análise das aulas da professora B 

Turno Falante Transcrição 

7 Profa. B tem alguma palavra que vocês não conhecem?... o que é hábito alimentar? 

8 A? () 

9 Profa. B 
... o hábito... de quem come... o hábito de comer... quem tem costume de 

comer... o que é um mamífero? 

10 A? o animal que bebe leite 

11 Profa. B 

o animal que mama... lembrando que o animal que mama não necessariamente 

tem mamas... né... meninos apesar de não terem seios desenvolvidos... têm 

peitinhos 

12 A? nossa () 

13 Profa. B ou peitões... 

14 A? baleia tem 

15 Profa. B 
baleia também dá de mamar e tem... tetinhas né... os cachorros... quem tem 

cachorro macho? 

16 A? eu tenho 
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17 Profa. B 

já reparou como na barriguinha do cachorro macho apesar das tetinhas não 

serem desenvolvidas não tem lá umas marquinhas de tetinhas?... não é porque 

não tem peitão que não é mamífero... outra característica de mamífero... qual 

que é? 

18 A? Pelos 

19 Profa. B 

pelos no corpo... todos os ursinhos todos os gatinhos todos os cachorrinhos 

todos os... lobinhos têm pelos inclusive... nós... então pelos e mamas... 

glândulas mamárias é um?... uma característica de que? 

20 A s Mamíferos 

21 Profa. B de mamíferos... o morcego é um mamífero que? 

22 A s Voa 

Fonte: os autores (Profa. B - UA1 - E este morcego!) 

 

 No grau 4 (C-), há pelo menos dois conceitos científicos diferentes e 

relacionados entre si, sendo conferido a um deles um maior status, além de haver 

uma separação entre eles. A seguir, apresentaremos um exemplo de UA retirada 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais. Esta UA ilustra a 

intradisciplinaridade para o grau 4. 

  
Interpretar situações de equilíbrio e desequilíbrio ambiental relacionando informações sobre a 

interferência do ser humano e a dinâmica das cadeias alimentares (PCN, UA nº4, objetivos, 

grau: 4) 

  

 No grau 5 (C--), há pelo menos dois conceitos científicos diferentes e 

fortemente relacionados e integrados entre si, sendo conferido a eles igual status, 

além de não haver uma separação entre eles. Um currículo que apresenta este grau 

de articulação entre os conteúdos constitui aquilo que Bernstein (1971) considera 

como um currículo de integração. O exemplo a seguir ilustra uma unidade de análise 

retirada dos Parâmetros Curriculares Nacionais. O exemplo representa o grau 5 para 

a intradisciplinaridade. 

  
Compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, como agente 

de transformações do mundo em que vive, em relação essencial com os demais seres vivos e 

outros componentes do ambiente (PCN, UA nº5, objetivos, grau: 5). 
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4.4 Cálculo do nível de exigência conceitual 
 

 No presente trabalho, o cálculo do nível de exigência conceitual (NEC) de 

cada instância de recontextualização será feito por meio do procedimento 

metodológico esquematizado na figura 6.  

 
Figura 6 - Cálculo do índice parcelar (IP) e do nível de exigência conceitual (NEC) 

 
Adaptado de Morais e Neves (2007b); Galian (2009) 

 

 Neste procedimento, extraímos unidades de análise (UA) de cada uma das 

cinco instâncias de recontextualização. Sempre que possível, cada unidade de 

análise foi estudada por meio de pelo menos um dos instrumentos a seguir: 

complexidade do conhecimento ecológico, complexidade das capacidades 

argumentativas e/ou intradisciplinaridade (Quadros 21 a 32 do Apêndice A). Cada 

unidade de análise recebeu um valor entre 1 e 5, sendo 1 o valor atribuído ao menor 

grau de complexidade e 5 ao maior grau. 

 Uma vez que cada UA foi devidamente classificada, obtivemos o índice 

parcelar (IP) para cada um dos parâmetros estudados com o auxílio do cálculo 

apresentado na figura 6. Neste cálculo, os valores de A, C e E foram calculados por 

meio da seguinte operação: o número de unidades de análise encontrado em cada 

categoria foi multiplicado pelo valor do seu peso e, posteriormente, todos os valores 

foram somados. Já os valores de B, D e F foram calculados por meio da seguinte 

operação: o número total de unidade de análise foi multiplicado pelo valor do grau 

máximo do instrumento. O índice parcelar (IP) da complexidade do conhecimento 

ecológico, da complexidade das capacidades argumentativas e da 
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intradisciplinaridade corresponderam aos valores das divisões de A por B, de C por 

D e de E por F, respectivamente. O valor máximo que o índice parcelar pode obter é 

1, o que corresponde a uma situação na qual todas as unidades de análise possuem 

o valor máximo. 

 Por fim, realizamos o cálculo do nível de exigência conceitual (NEC) de cada 

instância de recontextualização por meio de um cálculo também indicado na figura 6. 

Neste cálculo, dividimos o valor da soma de A, C e E pelo valor da soma de B, D e 

F. Com isso, encontramos o valor do NEC. Assim como no IP, o NEC pode obter um 

valor máximo de 1, caso todas as unidades de análise possuírem um valor máximo. 
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Capítulo 5 Resultados e Discussões 
 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos após a análise da 

exigência conceitual presente nas cinco instâncias de recontextualização analisadas: 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Caderno do Aluno, a Sequência Didática 

Investigativa, as aulas dos professores e a atividade final produzida pelos 

estudantes. Também caracterizaremos a prática pedagógica dos professores 

quando abordarmos o nível de exigência conceitual de uma maneira mais geral. 

 Em cada uma das instâncias de recontextualização, foram retiradas unidades 

de análise do grau de complexidade dos conhecimentos ecológicos, da 

complexidade das capacidades argumentativas e da intradisciplinaridade. Estas UA, 

compostas de excertos dos PCN, da SDI, do caderno do aluno, das aulas dos 

professores e da atividade final dos alunos, foram analisadas segundo os 

instrumentos presentes no apêndice 1.  

 No caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais, do Caderno do Aluno e da 

Sequência Didática Investigativa, foram estudadas unidades de análise envolvendo 

os seguintes indicadores: "objetivos", "conteúdos e temas", "sugestões de avaliação" 

e "orientações didáticas". No caso das aulas, as unidades foram analisadas por meio 

dos seguintes indicadores: "Apresentação das atividades e discussão dos assuntos 

que serão trabalhados", "Resolução das atividades propostas" e "Correção de 

atividades e/ou elaboração de sínteses". Já no caso das atividades, as UA 

estudadas correspondem ao indicador "Resolução de atividades propostas" 

(Apêndice 1). 

 Com estas informações, destacaremos os resultados encontrados por meio 

de descrições e discussões que ajudarão na compreensão do processo de 

recontextualização estudado. 

 

5.1 Parâmetros Curriculares Nacionais 
 

 Considerando o texto presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ciências Naturais, a exigência conceitual presente nesta primeira instância de 

recontextualização encontra-se nos gráficos 1, 2 e 3. 

 No que refere à complexidade dos conhecimentos ecológicos (Gráfico 1), 

identificamos excertos de textos distribuídos nas seguintes seções: objetivos (5 
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unidades), conteúdos e temas (7 unidades), sugestões de avaliação (3 unidades) e 

orientações didáticas (5 unidades). 

 
Gráfico 1 - Complexidade dos conhecimentos ecológicos presente nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais 

 
Fonte: os autores 

 

 O Índice Parcelar (IP) obtido para a complexidade dos conhecimentos 

ecológicos atingiu o valor de 0,78 (Gráfico 1). Nos objetivos, encontramos que 20% 

das unidades de análise apresentaram grau 2, 40% grau 3, 20% grau 4 e 20% grau 

5. Para os conteúdos e temas, identificamos que em torno de 14,3% dos excertos de 

textos apresentaram grau 3, 14,3% grau 4 e 71,4% grau 5. Na sugestão de 

avaliação, 100% das UA apresentaram grau 4. Nas orientações didáticas, 60% das 

unidades apresentaram grau 3 e 40% grau 4. 

 Há um predomínio de unidades de análise de graus 4 e 5. A seguir, 

apresentamos um exemplo de UA que ilustra conhecimentos ecológicos de grau 5. 

 
Nas discussões sobre as questões ambientais é importante considerar as 

especificidades das relações do ser humano com a natureza ao compará-

las às relações dos demais seres vivos com o meio natural. É necessário 

evitar o reducionismo biológico, ou seja, acreditar que o conhecimento das 

relações do ser humano com o meio pode ser entendido com base nas 

relações de outras espécies. Essas análises são úteis nos estudos sobre 
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processos naturais que atingem a espécie humana, como relações de 

parasitismo e seleção natural (UA nº1, conteúdos e temas, grau: 5) 

  

 Nesta UA, observamos que há conceitos trabalhados em uma perspectiva 

evolutiva. A seleção natural pode ser trabalhada como um dos mecanismos da 

evolução, mas há também um cuidado em apontar ressalvas às relações com o ser 

humano, o que evita determinismos biológicos. 

 Analisando a complexidade das capacidades argumentativas (Gráfico 2), 

também identificamos excertos de textos distribuídos nas seguintes seções: 

objetivos (14 unidades), conteúdos e temas (7 unidades), sugestões de avaliação (9 

unidades) e orientações didáticas (5 unidades). 

 
Gráfico 2 - Complexidade das capacidades argumentativas presente nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais 

 
Fonte: os autores 
 

 O Índice Parcelar (IP) obtido para a complexidade das capacidades 

argumentativas atingiu o valor de 0,61 (Gráfico 2). Nos objetivos, encontramos que 

60% das unidades de análise apresentaram grau 2, 10% grau 3, 20% grau 4 e 10% 

grau 5. No que diz respeito aos conteúdos e temas, identificamos que em torno de 

28,6% dos excertos de textos apresentaram grau 2 e aproximadamente 71,4% grau 

3. Na sugestão de avaliação, encontramos que aproximadamente 22,20% das UA 

apresentaram grau 2, 11,10% grau 3, 22,20% grau 4 e 44,44% grau 5. Já nas 



88 

orientações didáticas, encontramos que 60% das unidades apresentaram grau 2 e 

40% grau 5. 

 É possível observar que há um predomínio de unidades de graus 2 e 3. A 

seguir, apresentamos um exemplo de UA que ilustra uma capacidade argumentativa 

de grau 2. 

 
Elaborar perguntas e hipóteses, selecionando e organizando dados e ideias 

para resolver problemas (UA nº8, objetivos, grau: 2) 

 

 Nesta UA, observamos que há uma valorização da capacidade de selecionar 

evidências relevantes para um propósito argumentativo. O desenvolvimento desta 

capacidade pode contribuir para a compreensão dos dados e ideias que são 

pertinentes para a elaboração de perguntas e hipóteses. 

 Já para a intradisciplinaridade (Gráfico 3), identificamos unidades de análise 

distribuídas nas seguintes seções: objetivos (5 unidades), conteúdos e temas (7 

unidades), sugestões de avaliação (3 unidades) e orientações didáticas (5 

unidades). 

 
Gráfico 3 - Intradisciplinaridade presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 
Fonte: os autores 
 

 O Índice Parcelar (IP) obtido para a intradisciplinaridade atingiu o valor de 

0,84 (Gráfico 3). No que se refere aos objetivos, analisamos que 20% das unidades 
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de análise apresentaram grau 3, 40% grau 4 e 40% grau 5. Para os conteúdos e 

temas, 14,3% dos excertos de textos apresentaram grau 3, 14,3% grau 4 e 71,4% 

grau 5. Com relação às orientações didáticas, 100% das unidades encontradas 

apresentaram grau 4. Já nas orientações didáticas, 20% das unidades de análise 

apresentaram grau 2, 20% grau 3, 20% grau 4 e 40% grau 5. 

 As análises indicam que há um predomínio de unidades de análise de grau 4 

e 5. A seguir, apresentamos um exemplo de UA que ilustra uma intradisciplinaridade 

com grau 5. 

 
Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo 

ativamente para a melhoria do meio ambiente (UA nº1, objetivos do ensino 

fundamental, grau: 5); 

  

 Nesta UA, observamos que a unidade possibilita a abordagem de pelo menos 

dois conceitos científicos diferentes e fortemente relacionados e integrados entre si. 

Os PCN abrem espaço para o trabalho em sala de aula do estudo dos elementos 

naturais, das relações presentes no meio ambiente e das ações antropogênicas que 

são capazes de alterar profundamente um ambiente natural. Ao destacar que o 

aluno deve perceber-se integrante, dependente e agente transformador do 

ambiente, o currículo também possibilita o desenvolvimento de atitudes mais 

conscientes e a tomada de decisões mais responsáveis. 

 

5.2 Caderno do Aluno 
 

 A segunda instância de recontextualização diz respeito ao Caderno do Aluno 

do Estado de São Paulo. A exigência conceitual encontra-se destacada nos gráficos 

4, 5 e 6. 

 Para a complexidade dos conhecimentos ecológicos (Gráfico 4), identificamos 

unidades de análise distribuídas nas seguintes seções: objetivos (1 unidade), 

conteúdos e temas (7 unidades), sugestões de avaliação (5 unidades) e orientações 

didáticas (5 unidades). 
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Gráfico 4 - Complexidade dos conhecimentos ecológicos presente no caderno do aluno 

 
Fonte: os autores 
 

 No que se refere à complexidade dos conhecimentos ecológicos, o Índice 

Parcelar (IP) obtido atingiu o valor de 0,46 (Gráfico 4). Nos objetivos, encontramos 

que 100% das unidades de análise apresentaram grau 4. Para os conteúdos e 

temas, identificamos que em torno de 85,7% das unidades apresentaram grau 2 e 

14,3% grau 3. Na sugestão de avaliação, 100% das UA apresentaram grau 2. Já nas 

orientações didáticas, 80% das unidades apresentaram grau 2 e 20% grau 4. 

 Há um predomínio de unidades de grau 2. A seguir, destacaremos um 

exemplo de UA que representa a complexidade ecológica de grau 2. 

 
Qual a diferença entre a extinção que normalmente ocorre na natureza e a 

extinção em massa? (UA nº4, Conteúdos e temas, grau: 2); 

  

 Nesta UA, observamos que o caderno do aluno possui um enfoque elevado 

em questões nas quais são abordados conhecimentos ecológicos como fatos e 

descrições. É possível que o aluno explore o que é extinção sem discutir aspectos 

mais complexos como o papel humano nestas extinções, as consequências políticas 

e econômicas etc. Isso se deve ao fato de as respostas esperadas de muitas 

atividades envolverem a cópia de trechos integrais dos textos de apoio. 

 Para a complexidade das capacidades argumentativas (Gráfico 5), também 

identificamos excertos de textos distribuídos nas seguintes seções: objetivos (1 
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unidades), conteúdos e temas (7 unidades), sugestões de avaliação (5 unidades) e 

orientações didáticas (5 unidades). 

 
Gráfico 5 - Complexidade das Capacidades Argumentativas presente no caderno do aluno 

 
Fonte: os autores 
 

 Com relação ao Índice Parcelar (IP) obtido para a complexidade das 

capacidades argumentativas, encontramos o valor de 0,42 (Gráfico 5). Nos 

objetivos, encontramos que 100% das unidades de análise apresentaram grau 4. Já 

nas seções correspondentes aos conteúdos e temas, à sugestão de avaliação e às 

orientações didáticas, encontramos que 100% das unidades apresentaram grau 2. 

 Como é possível observar, há um predomínio de unidades de grau 2. A 

seguir, apresentamos um exemplo de UA que ilustra capacidades argumentativas de 

grau 2. 

 
Localize no texto um trecho em que aparece a definição do termo 

“extinção”. (UA nº4, Conteúdos e temas, grau: 2); 
 

 Nesta UA, observamos que o caderno do aluno possui um grande enfoque 

em capacidades que valorizam a seleção de evidências relevantes para um 

propósito argumentativo. Neste exemplo, a capacidade valorizada pelo material é a 

de que o aluno selecione uma definição presente em um texto de apoio. 
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 Quanto à intradisciplinaridade (Gráfico 6), também identificamos unidades de 

análise distribuídas nas seguintes seções: objetivos (1 unidades), conteúdos e 

temas (6 unidades), sugestões de avaliação (5 unidades) e orientações didáticas (5 

unidades). 

 
Gráfico 6 - Intradisciplinaridade presente no caderno do aluno 

 
Fonte: os autores 
 

 O Índice Parcelar (IP) obtido para a intradisciplinaridade atingiu o valor de 

0,51 (Gráfico 6). No que diz respeito aos objetivos, observamos que 100% das 

unidades de análise apresentaram grau 4. Para os conteúdos e temas, 50% dos 

excertos de textos apresentaram grau 2 e 50% grau 3. Para a sugestão de 

avaliação, 60% das unidades encontradas apresentaram grau 2 e 40% grau 3. Já 

nas orientações didáticas, 60% das unidades de análise apresentaram grau 2, 40% 

grau 3. 

 As análises demonstraram que há um predomínio de unidades de análise de 

graus 2 e 3. A seguir, apresentamos um exemplo de UA que ilustra uma 

intradisciplinaridade com grau 2. 

 
Extinção em massa é o desaparecimento rápido de várias espécies ao 

mesmo tempo em razão de grandes devastações ambientais. (UA nº2, 

sugestão de avaliação, grau: 2); 
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 Nesta UA, observamos que há apenas um conceito científico não relacionado 

a outros conceitos e isolado deles. Nesta situação, a resposta esperada para a 

atividade proposta envolve a seleção da definição de extinção, presente em um texto 

de apoio. 

 

5.3 Sequência Didática Investigativa 
 

 A terceira instância de recontextualização corresponde a uma Sequência 

Didática Investigativa sobre ecofisiologia de morcegos. A exigência conceitual 

encontra-se representada nos gráficos 7, 8 e 9. 

 Para a complexidade dos conhecimentos ecológicos (Gráfico 7), identificamos 

unidades de análise distribuídas nas seguintes seções: objetivos (10 unidades), 

conteúdos e temas (10 unidades), sugestões de avaliação (9 unidades) e 

orientações didáticas (10 unidades). 

 
Gráfico 7 - Complexidade dos conhecimentos ecológicos presente na Sequência Didática 

Investigativa 

 
Fonte: os autores 
 

 O Índice Parcelar (IP) obtido para a complexidade dos conhecimentos 

ecológicos atingiu o valor de 0,63 (Gráfico 7). Nos objetivos, encontramos que 20% 

das unidades de análise apresentaram grau 2, 60% grau 3, 10% grau 4 e 10% grau 

5. Para os conteúdos e temas, identificamos que 20% das unidades apresentaram 
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grau 2, 70% grau 3 e 10% grau 5. Na sugestão de avaliação, 22,2% das UA 

apresentaram grau 2, 44,4% grau 3, 11,1% grau 4 e 22,22% grau 5. Já nas 

orientações didáticas, encontramos que 22,2% das UA apresentaram grau 2, 44,4% 

grau 3, 11,1% grau 4 e 22,22% grau 5. 

 Observando o gráfico 7, há um predomínio de unidades de análise com o 

grau 3. Apresentamos, a seguir, um exemplo de UA que ilustra uma complexidade 

de conhecimentos ecológicos com grau 3. 
 

Reconhecer os diferentes hábitos alimentares dos morcegos por meio de 

características dispostas por meio de imagens (UA nº4, objetivos, grau: 3). 

  

 Nesta UA, observamos que há uma perspectiva de causa e efeito na qual o 

hábito alimentar do animal é inferido por meio das suas características. Neste caso, 

também podemos compreender que a unidade explora a influência do morcego 

sobre o meio ambiente, uma vez que este animal poderia se alimentar de frutos, 

peixes, insetos etc. 

 Observando a complexidade das capacidades argumentativas (Gráfico 8), é 

possível identificar unidades de análise distribuídas nas seguintes seções: objetivos 

(10 unidades), conteúdos e temas (10 unidades), sugestões de avaliação (9 

unidades) e orientações didáticas (10 unidades). 
 

Gráfico 8 - Complexidade das Capacidades Argumentativas presente na Sequência Didática 

Investigativa 

 
Fonte: os autores 
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 O Índice Parcelar (IP) obtido para a complexidade das capacidades 

argumentativas foi de 0,67 (Gráfico 8). Considerando os objetivos, encontramos que 

20% das unidades de análise apresentaram grau 2, 50% grau 3, 10% grau 4 e 20% 

grau 5. Para os conteúdos e temas, constatamos que 30% dos excertos de texto 

apresentaram grau 2, 40% grau 3, 10% grau 4 e 20% grau 5. Na sugestão de 

avaliação, identificamos que 10% das UA apresentaram grau 2, 11,10% grau 3, 

22,20% grau 4 e 44,44% grau 5. Já nas orientações didáticas, encontramos que 

11,1% das unidades apresentaram grau 2, 55,6% grau 3, 11,1% grau 4 e 22,2% 

grau 5. 

 As análises indicam que há um predomínio de unidades de graus 3. A seguir, 

apresentamos um exemplo de UA que corresponde a capacidades argumentativas 

com grau 3. 

 
Estimule seus alunos a responderem as próximas questões de maneira 

autônoma. Sugerimos que, após uma breve explicação sobre o que a 

atividade solicita, deixe os alunos em grupo descreverem as características 

e também apontarem quais dados foram importantes para que cheguem às 

conclusões. Professor, as três questões (C, D e E) devem ser feitas 

individualmente pelos alunos. São fornecidos sete dados sobre as 

características de um morcego. Os estudantes devem assinalar o alimento, 

escrever quais dados foram suficientes para resolver o problema e 

apresentar justificativa de como chegaram à conclusão. O importante é que 

você, professor, estimule-os a justificar de forma oral e escrita, mas não 

induza a resposta (UA nº3, orientações didáticas, grau: 3). 

  

 Nesta UA, observamos uma preocupação com elaboração de argumentos por 

meio da capacidade de relacionar dados e conclusões, apresentando justificativas. 

Neste caso, as orientações indicam que, mais do que induzir uma resposta 

considerada correta, é importante que os alunos analisem diferentes características 

dos morcegos e façam inferências a respeito dos possíveis hábitos alimentares 

destes animais. 

 Conforme apresentado no gráfico 9, identificamos unidades de análise 

referentes à intradisciplinaridade nas seguintes seções: objetivos (10 unidades), 

conteúdos e temas (10 unidades), sugestões de avaliação (9 unidades) e 

orientações didáticas (10 unidades). 
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Gráfico 9 - Intradisciplinaridade presente na Sequência Didática Investigativa 

 
Fonte: os autores 
 

 O Índice Parcelar (IP) obtido para a intradisciplinaridade atingiu o valor de 

0,66 (Gráfico 9). Com relação aos objetivos, observamos que 30% das unidades de 

análise apresentaram grau 1, 60% grau 4 e 10% grau 5. No que se refere aos 

conteúdos e temas, 20% das unidades apresentaram grau 1, 70% grau 4 e 10% 

grau 5. Para as orientações didáticas, identificamos que 22,2% das unidades 

encontradas apresentaram grau 1, 22,2% grau 2, 33,4% grau 4 e 22,2% grau 5. Já 

nas orientações didáticas, encontramos que 22,2% das unidades encontradas 

apresentaram grau 1, 11,1% grau 2, 44,5% grau 4 e 22,2% grau 5. 

 Observamos que há um predomínio de unidades de análise de grau 4. A 

seguir, apresentamos um exemplo de UA que compreende uma intradisciplinaridade 

com grau 4. 

 
A relação que se espera que os alunos construam é a relação entre a 

passagem da semente pelo trato digestivo dos morcegos (ácido estomacal), 

a germinação e a dispersão de sementes, ou seja, como o fato dos 

morcegos se alimentarem de frutos influenciam a germinação e dispersão 

dos mesmos (UA nº8, sugestão de avaliação, grau: 4). 

 

 Como a unidade de análise indica, há pelo menos dois conceitos científicos 

diferentes sendo relacionados. Dentre estes conceitos, podemos destacar as 
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relações entre a dispersão de sementes, a fisiologia do sistema digestivo e o hábito 

alimentar dos morcegos. Também é perceptível a separação e hierarquia que estes 

conceitos apresentam, uma vez que este excerto de texto apresenta um enfoque 

maior nos aspectos fisiológicos relacionados à digestão. 

 

5.4 Aulas dos Professores 
 

 As aulas dos professores correspondem à terceira instância de 

recontextualização. Os níveis de exigência conceitual presente nas aulas estão 

representados nos gráficos 10, 11 e 12. 

 Nas aulas da professora A (Gráfico 10), encontramos unidades de análise 

para os 3 parâmetros estudados: complexidade dos conhecimentos ecológicos (41 

unidades), complexidade das capacidades argumentativas (42 unidades) e 

intradisciplinaridade (41 unidades). 

 
Gráfico 10 - Nível de exigência conceitual presente nas aulas da professora A 

 
Fonte: os autores 

  

 O Índice Parcelar encontrado para a complexidade dos conhecimentos 

ecológicos foi de 0,43 (Gráfico 10). No que refere aos conhecimentos ecológicos, 

24,39% das unidades de analise apresentaram grau 1, 39,02% grau 2, 34,15% grau 

3 e 2,44% grau 5. 
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 Para a complexidade das capacidades argumentativas, o Índice Parcelar 

calculado foi de 0,53 (Gráfico 10). Considerando as capacidades argumentativas, 

9,52% das unidades apresentaram grau 1, 35,71% grau 2, 38,10% grau 3, 14,29% 

grau 4 e 2,38% grau 5. 

 Já o Índice Parcelar obtido para a intradisciplinaridade foi de 0,61 (Gráfico 

10). Para a intradisciplinaridade, 17,07% das UA apresentaram grau 1, 19,51% grau 

2, 17,07% grau 3, 31,70% grau 4 e 14,63% grau 5.  

 Como é possível observar, há um predomínio de unidades de análise com os 

níveis 2 e 3 para a complexidade dos conhecimentos ecológicos, 2 e 3 para a 

complexidade das capacidades argumentativas e 4 para a intradisciplinaridade. 

 A seguir, apresentamos um exemplo de unidade de análise que representa os 

graus 3 e 4 de complexidade (Quadro 18). 

 
Quadro 18 - Exemplo de unidade de análise das aulas da professora A 

Turno Falante Transcrição 

295 A22 a gente pode associar tipo uma pergunta livre pra fazer como se eles 

fossem tipo polinizadores 

296 Profa. A o que que é polinizador? 

297 A22 igual a abelha, que ela vai nas flores coleta o mel e aí ela ela fica com o 

pólen onde que caí em todos os lugares aí nasce flor 

298 Profa. A aí no caso os animais que levam pólen de uma planta para outra são 

polinizadores certo? agora no caso do morcego ele leva pólen 

299 A22 não mas pode levar semente 

300 A16 ((Inaudível)) 

301 Profa. A fala alto A16 

302 A16 ele solta a semente 

303 Profa. A ah:: então se ele solta a semente ele é um polinizador? 

304 A29 não ele não leva pólen 

305 Profa. A do que que ele poderia ser chamado então vocês lembram? 

306 A29 de um semeador 
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307 Profa. A vocês viram lá no sétimo ano quem espalha semente ... o animal que 

espalha semente é o que? 

308 A16 semeador 

309 Profa. A semeador? é outro nome que a gente usa tá? shiu:: é um dis:: shiu presta 

atenção 

310 A32 dispersor? 

311 Profa. A muito bem A32 é um dispersor de sementes né o que que é dispersor? 

aquele que espalha ... espalha ... dispersa as sementes tá bom? bom, 

mas antes de a gente chegar nessa perguntinha aí né, que a A29 

antecipou pra gente, antes disso a gente vai falar um pouquinho sobre os 

hábitos alimentares dos morcegos, mas ainda dentro desse contexto que 

estamos falando, vocês acham que existem diferentes espécies de 

morcegos ou vocês acham que todos pertencem a uma espécie só? 

312 A6 acho que tem várias espécies 

313 Profa. A por que A6 você acha que tem várias espécies? shiu:: vamo ouvir por que 

meu bem? pode falar 

314 A6 diferentes tamanhos 

315 Profa. A tem diferentes tamanhos 

316 A6 cores 

317 Profa. A cores 

318 A6 e personalidade 

319 Profa. A personalidade? como assim? será que alguns são mais legais será que 

são mais chatos? será? 

320 A6 alimentação diferente 

321 A6 alimentação diferente legal gostei disso aí 

322 A16 tem o hematófago tem o frutívoro não necessariamente se alimentam de 

sangue 

      

Classificação 
complexidade dos conhecimentos ecológicos: 3;  complexidade das 

capacidades argumentativas: 3; intradisciplinaridade: 4 

Fonte: os autores 
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 Na unidade de análise do quadro 18, os alunos e a professora A discutem 

sobre a importância do morcego. Por meio de alguns exemplos, a professora A 

destaca o que são os conceitos de polinização e a dispersão de sementes. Nestes 

casos, há uma perspectiva de causa e efeito em que os animais atuam sobre a 

natureza. 

 Os alunos chegam à conclusão de que há diferentes espécies de morcegos, 

uma vez que há morcegos com diferentes cores, tamanhos e hábitos alimentares. 

Com isso, os alunos relacionam dados e conclusões, apresentando justificativas. 

 Além disso, percebemos uma relação entre conceitos diferentes, como a 

polinização e a dispersão. Todavia, estes conceitos estão subordinados aos hábitos 

alimentares dos morcegos, tópico abordado na unidade de análise. 

 A professora A foi capaz de usar o material didático, apesar de em muitos 

momentos contar com o auxílio da pesquisadora que acompanhou as aulas. Ao 

longo da prática pedagógica da professora A, há alguns momentos em que a 

professora exerce um controle imperativo sobre o comportamento dos alunos. Os 

espaços dos alunos e da professora são bem delimitados. São poucos os momentos 

em que as atividades em grupo são realizadas. A interação dos alunos é estimulada, 

porém a interação predominante é do tipo aluno-professor e não do tipo aluno-aluno. 

A mediação da professora possui um enfoque grande nas respostas escritas do 

material, apesar de também estimular a fala dos alunos. Os conceitos são 

abordados de forma correta pela professora. As terminologias e conceitos científicos 

apresentados pelos estudantes de forma incorreta são corrigidos de forma individual 

pela professora. É interessante que, em muitos momentos a professora pede a 

ajuda da pesquisadora para responder as perguntas dos alunos e comentar os 

assuntos em discussão. Em outros momentos, a professora pergunta para a 

pesquisadora se pode responder determinadas dúvidas dos alunos. É provável que 

a professora tenha algum receio que sua prática pedagógica se distancie dos 

pressupostos teóricos que fundamentam a SDI. A argumentação é estimulada, 

porém de forma individualizada. 

 Nas aulas da professora B (Gráfico 11), também encontramos unidades de 

análise correspondentes aos 3 parâmetros estudados: complexidade dos 

conhecimentos ecológicos (24 unidades), complexidade das capacidades 

argumentativas (24 unidades) e intradisciplinaridade (24 unidades). 
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Gráfico 11 - Nível de exigência conceitual presente nas aulas da professora B 

 
Fonte: os autores 
  

 O Índice Parcelar encontrado para a complexidade dos conhecimentos 

ecológicos foi de 0,44 (Gráfico 11). Com relação aos conhecimentos ecológicos, 

20,83% das UA apresentaram grau 1, 37,50% grau 2 e 41,67% grau 3. 

 No que se refere à complexidade das capacidades argumentativas, o Índice 

Parcelar calculado foi de 0,51 (Gráfico 11). Para a capacidades argumentativas, 

45,83% das unidades apresentaram grau 2 e 54,17% grau 3.  

 Já o Índice Parcelar obtido para a intradisciplinaridade foi de 0,69 (Gráfico 

11). Para a intradisciplinaridade, 8,33% das unidades de análise apresentaram grau 

1, 12,50% grau 2, 20,83% grau 3, 41,67% grau 4 e 16,67% grau 5. 

 Conforme a análise indica, há um predomínio de unidades de análise com o 

nível 3 para a complexidade dos conhecimentos ecológicos, 3 para a complexidade 

das capacidades argumentativas e 4 para a intradisciplinaridade. 

 A seguir, destacamos um exemplo de unidade de análise representativa com 

os graus 3 e 4 de complexidade (Quadro 19). 

  
Quadro 19 - Exemplo de unidade de análise das aulas da professora B 

Turno Falante Transcrição 

94 Profa. B cinco investigue 

95 A? pode ler professora? 
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96 Profa. B pode por favor 

97 A? as características dos morcegos que ajudam a pensar no hábito 

alimentar... os biólogos estão sempre atentos à uma série de 

características dos animais... sejam elas físicas ou comportamentais para 

chegarem a uma conclusão sobre o hábito alimentar... no caso dos 

morcegos vocês deverão levar em consideração as seguintes 

características 

98 Profa. B quais são as características que nós temos aí então? número 1 e 2... 

99 As cabeça e dentição 

100 Profa. B e a dentição... olhando a cabeça vamo identificar aí ((a professora aponta 

para as características na página 5))... os dentinhos... os dentinhos... 

então olhem aí os dentinhos ((a professora indica os próprios dentes))... 

fileira incisivos esses... e aqui em cima dá pra ver direitinho os caninos na 

foto da cabeça... olha o nariz dele que nariz mais diferente que é esse 

nariz pontiagudo... olha o tamanho do olho em relação ao resto da cabeça 

e esse pontinho preto no meio do rosto... o olho é bem desenvolvido? 

101 As não 

102 Profa. B por que o olho dele não é bem desenvolvido? 

103 A? porque ele não enxerga no escuro 

104 Profa. B por quê? ((a professora aponta para uma aluna)) 

105 A? porque não enxerga no escuro 

106 Profa. B por que no escuro ele precisa de um olho bem desenvolvido pra enxergar 

muito bem no escuro? 

107 As não 

108 Profa. B o que ele usa pra se locomover direitinho e caçar no escuro? 

109 As as asas dele 

110 Profa. B vai ser as asas... vibração... vibração das... das ondas que batem que a 

gente viu lá uma vez e... olha o tamanho do nariz e o tamanho das orelhas 

em relação ao olho... o que é mais desenvolvido... o olho é essa bolinha 

bem preta aí óh ((a professora aponta para a imagem na página))... a 

orelha e o nariz são melhor desenvolvidos pra poder caçar se alimentar à 

noite e os dentinhos aí que nós vamos ver embaixo... então olha os 
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incisivos que são os dentinhos da frente e os caninos ((a professora 

aponta para os próprios dentes))... cê viu que pequenininhos que são?... 

0,1 centímetros (o tamanho) dos incisivos... 0,4 centímetros os caninos... 

olhando na foto do lado que é a foto do crânio dá pra gente ver os 

incisivos... os caninos e os molares... vamo pensar na função de cada um 

desses dentes?... olha os incisivos que são esses dentes da frente qual a 

função deles na hora de comer? ((a professora aponta para os próprios 

dentes))... o que eles fazem? pra arrancar um pedaço das coisas? 

111 As morder 

      

Classificação 
complexidade dos conhecimentos ecológicos: 3;  complexidade das 

capacidades argumentativas: 3; intradisciplinaridade: 4 

Fonte: os autores 
  

 Na unidade de análise do quadro 19, ocorre uma discussão sobre as 

características dos morcegos. A professora B destaca algumas características e 

estabelece uma relação de causa e efeito entre as características físicas do 

morcego e o seu hábito alimentar.   

 Neste exemplo, a professora B relacionou alguns dados e conclusões por 

meio de justificativas. Para isto, ela destacou que, para se locomover e caçar no 

escuro, os morcegos precisam de características específicas, como o formato dos 

dentes, a audição e o olfato. 

 Também é perceptível uma relação entre conceitos como o hábito alimentar e 

as características morfológicas dos morcegos. Neste caso, há um maior enfoque nas 

características morfológicas dos morcegos. 

 A professora B apresentou algumas dificuldades para utilizar o material 

didático. Durante a prática pedagógica da professora B, há muitos momentos em 

que a professora exerce um controle imperativo sobre o comportamento dos alunos. 

Os espaços dos alunos e da professora são bem delimitados. Foram poucos os 

momentos em que ocorreu alguma atividade em grupo. Há pouca interação entre os 

alunos e entre os alunos e a professora. A mediação da professora possuiu um 

enfoque grande nas respostas escritas do material. Há muitos erros conceituais nas 

aulas da professora. As terminologias e conceitos científicos apresentados pelos 

estudantes de forma incorreta são raramente corrigidos pela professora. A 
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argumentação desenvolvida pelos alunos é pouco estimulada, sendo em geral 

desenvolvida quase que exclusivamente pela professora B. 

 Assim como as aulas das professoras A e B, as aulas do professor C (Gráfico 

12) apresentaram unidades de análise correspondentes aos três parâmetros 

estudados: complexidade dos conhecimentos ecológicos (28 unidades), 

complexidade das capacidades argumentativas (28 unidades) e intradisciplinaridade 

(28 unidades). 

  
Gráfico 12 - Nível de exigência conceitual presente nas aulas do professor C 

 
Fonte: os autores 
  

 Com relação à complexidade dos conhecimentos ecológicos, o Índice 

Parcelar encontrado foi de 0,54 (Gráfico 12). Para os conhecimentos ecológicos, 

3,57% das UA apresentaram grau 1, 39,29% grau 2, 42,86% grau 3 e 14,29% grau 

4. 

 No que diz respeito à complexidade das capacidades argumentativas, o 

Índice Parcelar calculado foi de 0,51 (Gráfico 12). No que diz respeito às 

capacidades argumentativas, 25% das unidades apresentaram grau 2, 53,57% grau 

3, 17,86% grau 4 e 3,57% grau 5. 

 Já o Índice Parcelar da intradisciplinaridade foi de 0,69 (Gráfico 12). Para a 

intradisciplinaridade, 21,43% das unidades de análise apresentaram grau 2, 7,14% 

grau 3, 28,57% grau 4 e 42,86% grau 5. 
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 Conforme a análise indica, há um predomínio de unidades de análise com os 

níveis 2 e 3 para a complexidade dos conhecimentos ecológicos, 3 para a 

complexidade das capacidades argumentativas e 5 para a intradisciplinaridade. 

 A seguir, apresentamos um exemplo de unidade representativa com os graus 

3 e 5 de complexidade (Quadro 20). 

  
Quadro 20 - Exemplo de unidade de análise das aulas do professor C 

Turno Falante Transcrição 

1065 Prof. C discuta essa questão com seus lindos colegas e escreva suas 

conclusões... já vimos... comer inseto é importante que ele controla a 

população de inseto... não deixa... crescer demais os insetos... ele se 

alimentar de néctar é importante porque faz a fecundação das plantas... e 

comer frutas por que será que é importante?... discute nos grupos aí... 

essa discussão ela vai ser rápida... eu quero 7 minutos de discussão só 

porque vocês já tem muita informação sobre isso... então vocês 

conseguem fazer mais rápido essa atividade... vamos lá 

1066 A? bom 

1067 Prof. C o que cêis tão fazendo aí? 

1068 A? () algo a desejar 

1069 Prof. C vamo lá... vamo colocá agora... tá acabando já 

1070 A1 tá 

1071 Prof. C eu sei que tá cansativo mas 

1072 A7 tô com fome 

1073 A3 mas por que será que as espécies de morcego que se alimentam de frutos 

são importantes para a natureza?.. por quê? 

1074 Prof. C é então essa é a pergunta pra nós A3... os insetos aqui tá explicando 

porque que é importante... come néctar também... e os que comem frutos 

por que será que eles são importantes? 

1075 A7 pra dá espaço pá... pá pá... pá recarregar mais 

1076 Prof. C dá espaço pra o quê? 

1077 A3 não véi fala sério 
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1078 A7 pra re-car-re-gar mais frutos 

1079 Prof. C não é? 

1080 A3 mas a gente comendo a fruta vai recarregar mais? 

1081 A28 é pode dá mais 

1082 A3 ou vai diminuir 

1083 A28 não né 

1084 A7 mas ela vai 

1085 A3 então ele tá tirando pra dá espaço pra outra crescer 

1086 A? mas do mesmo jeito se as outras cai ela e cresce outra 

1087 A? ou também né 

1096 Prof. C exatamente A28 brigado conter o foco... por que que os morcegos que 

comem frutos são importantes para a natureza?... essa é a pergunta 

1097 A3 acho que às vezes ele... veio pegar o fruto... ah não sei deve cair num 

lugar e deve nascer outras árvores... assim vai crescendo as outras 

1098 Prof. C o que que tem dentro do fruto?... o que que tem dentro do fruto gente? 

1099 As semente 

1100 Prof. C o que que é a semente? 

1101 A7 é a::... dá árvore 

1102 A7 pode nascer se cair da árvore 

1103 A28 pode nascer mais árvores 

      

Classificação 
complexidade dos conhecimentos ecológicos: 3;  complexidade das 

capacidades argumentativas: 3; intradisciplinaridade: 5 

Fonte: os autores 
  

 Na unidade de análise do quadro 20, é possível observar que os alunos 

discutem com o professor C sobre a importância dos morcegos. Nesta unidade, é 

destacado o papel do morcego como um agente transformador da natureza. Por 

meio de discussões, o professor C menciona o papel dos morcegos como 



107 

controladores da população de insetos, a atuação dos morcegos como polinizadores 

e, além disso, a função desempenhada pelos morcegos como dispersores de 

sementes. 

 Em seus questionamentos, o professor C instiga os alunos a buscarem dados 

que sustentem as conclusões tiradas. Neste exemplo, a justificativa que é explorada 

pelo professor C refere-se à importância dos morcegos como dispersor de 

sementes, uma vez que os alunos percebem que ao se alimentar de frutos, os 

morcegos podem deixar cair no solo sementes que poderiam germinar. 

 Apesar do enfoque da atividade ser na importância dos morcegos quando se 

alimentam de frutos, o professor C conduz a atividade de modo a relacionar 

diferentes conceitos. Deste modo, conceitos como a dispersão e a germinação de 

sementes são integrados a conceitos como a predação e a polinização realizados 

pelos morcegos. 

 O processor C fez um uso muito diferenciado do material didático.  São raros 

os momentos em que o professor exerce algum controle imperativo sobre o 

comportamento dos alunos. Os espaços dos alunos e do professor parecem ser 

moderadamente delimitados. São muitos os momentos nos quais as atividades são 

realizadas em grupos. As interações do tipo aluno-aluno e alunos-professor são 

estimuladas durante grande parte das aulas. A mediação do professor possui um 

enfoque grande nas reflexões que os alunos fazem durante a resolução das 

atividades. O professor instiga a todo momento a participação de todos os alunos. 

Há um grande rigor conceitual nas aulas do professor C. As terminologias e 

conceitos científicos apresentados pelos estudantes de forma incorreta são 

rigidamente corrigidos pelo professor. A argumentação desenvolvida pelos alunos é 

um ponto central das aulas e é estimulada pelo professor C a todo momento. É 

interessante observar que o NEC do professor C é bem próximo do NEC da SDI, o 

que indica que o professor explorou muitas das potencialidades presentes no 

material. Podemos presumir que o professor C conhece muitos dos pressupostos 

teóricos que fundamentaram a SDI. 

 

5.5 Atividades dos Alunos 
 

 O nível conceitual presente nos artigos de opinião (turmas A e B) e nos 

relatórios científicos (turma C) produzidos pelos estudantes estão representados nos 
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gráficos 13, 14 e 15. Como é possível observar, há algumas diferenças importantes 

entre as atividades produzidas pelos alunos das 3 turmas. 

 Na turma A (Gráfico 13), foram analisados 32 artigos de opinião. 

 No que refere à complexidade dos conhecimentos ecológicos, 13% dos 

artigos de opinião apresentaram grau 1, 19% grau 2, 59% grau 3 e 9% grau 4. Para 

a complexidade das capacidades argumentativas, 9% dos textos apresentaram grau 

1, 9% grau 2, 72% grau 3, 3% grau 4 e 6% grau 5. Já para a intradisciplinaridade, 

9% dos textos apresentaram grau 1, 34% grau 2, 34% grau 3, 13% grau 4 e 9% grau 

5. 

 
Gráfico 13 - Nível conceitual presente nos artigos de opinião da turma A 

 
Fonte: os autores 

 

 Como é possível notar, há um predomínio de atividades com o nível 3 para a 

complexidade dos conhecimentos ecológicos e para a complexidade das 

capacidades argumentativas. Para a intradisciplinaridade, o predomínio está em 

atividades de graus 2 e 3. A seguir, apresentamos um exemplo de texto com os 

graus 3 e 4 de complexidade. 

  
Ajudantes da natureza! 

Existem muitos problemas e polêmicas em relação ao morcego. Muitas 

pessoas acham que eles se alimentam somente de sangue. E por esta 
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causa acabam o matando. Será que é necessário matá-los somente por 

medo? Agora provavelmente sua opinião não será totalmente a mesma. 

Em minha opinião não devemos matar os morcegos, pois alguns deles; 

como morcego frugívoro (morcego que se alimenta de fruta), ele ajuda a 

natureza eliminando as sementes pelas fezes. E as outras espécies se 

alimentam de: insetos, peixe e sangue. Mas também os morcegos 

hematófagos se alimentam de sangue de animais. 

Porém algumas pessoas ainda sentem muito medo, e acha que a única 

solução é matá-los. Mesmo eles ajudando muito; e não nos fazendo mal 

algum. 

Mas, agora vamos todos respeitá-los! Todo ser vivo tem o direito de viver, 

mesmo você ainda estando com medo não mate-os, procure uma maneira 

de ficar longe. Mas também pense: eles são ótimos dispersores de 

sementes, estão nos ajudando e não nos prejudicando. Por favor não mate-

os! (Artigo de opinião produzido pelo aluno A2 da turma A - complexidade 

dos conhecimentos ecológicos: 3; complexidade das capacidades 

argumentativas: 3; intradisciplinaridade: 4) 
  

 Ao resolver a atividade proposta, o aluno A2 demonstra conhecimentos 

ecológicos em uma perspectiva de causa e efeito, como podemos perceber no 

trecho "ele (morcego) ajuda a natureza eliminando as sementes pelas fezes". Neste 

caso, há um indicativo de que o morcego atua sobre a natureza por meio da 

dispersão de sementes, mas não há um indicativo de que a natureza atue sobre os 

morcegos oferecendo abrigo, alimentos etc. 

 No trecho "Em minha opinião não devemos matar os morcegos, pois alguns 

deles; como morcego frugívoro (morcego que se alimenta de fruta), ele ajuda a 

natureza eliminando as sementes pelas fezes", o aluno conclui que os morcegos são 

importantes por conta da dispersão de sementes que realizam após se alimentarem 

de frutas. Neste caso, o aluno relaciona dados e conclusões, apresentando 

justificativas.  

 Também ocorre uma relação entre dois conceitos científicos diferentes e 

relacionados entre si, sendo eles o hábito alimentar e a dispersão de sementes. 

Nesse caso, há um enfoque maior para a importância do hábito alimentar. 

 Na turma B (Gráfico 14), foram analisados 19 artigos de opinião. 

 A análise da complexidade dos conhecimentos ecológicos mostrou que 6% 

dos artigos de opinião apresentaram grau 1, 17% grau 2, 39% grau 3 e 39% grau 4 e 
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6% grau 5. Com relação à complexidade das capacidades argumentativas, 5% dos 

textos apresentaram grau 1, 16% grau 2, 68% grau 3, 0% grau 4 e 11% grau 5. Já a 

análise da intradisciplinaridade relevou que 5% dos textos apresentaram grau 1, 

16% grau 2, 11% grau 3, 32% grau 4 e 37% grau 5. 

 
Gráfico 14 - Nível conceitual presente nos artigos de opinião da turma B 

 
Fonte: os autores 

 

 No que diz respeito à complexidade dos conhecimentos ecológicos, há um 

predomínio dos graus 3 e 4. No caso da complexidade das capacidades 

argumentativas, há um predomínio de atividades com o grau 3. Já para a 

intradisciplinaridade, o predomínio está em atividades de graus 4 e 5. A seguir, 

destacamos um exemplo de texto com os graus 3, 4 e 5 de complexidade. 

  
Escolha do seu mundo 

Várias pessoas matam morcegos pelos seguintes motivos: medo, pavor, 

temem que os morcegos vão matá-los, feri-los ou fazer algo de mal contra 

sua pessoa. 

Mas mal sabem as pessoas que realmente o ser que elas estão matando, 

esses pequenos morcegos, são um dos animais responsáveis por várias 

árvores da floresta o morcego vai se alimentar de uma fruta e ele dispersa a 

semente dessa fruta e ele dispersa a semente dessa fruta fazendo várias 

outras árvores e frutos nascerem pela floresta ou seja pelo mundo 

novamente. 
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Ou seja, se você matar, a floresta vai ser vazia sem frutos e sem animais, 

mas se deixar viver será cheia e produtiva. (Artigo de opinião produzido pelo 

aluno A5 da turma B - complexidade dos conhecimentos ecológicos: 4; 

complexidade das capacidades argumentativas: 3; intradisciplinaridade: 5) 
  

 Neste exemplo, é possível notar que o aluno A5 apresentou conhecimentos 

ecológicos com uma perspectiva interativa e dinâmica. Os trechos "fazendo várias 

outras árvores e frutos nascerem pela floresta" e "se você matar, a floresta vai ser 

vazia sem frutos e sem animais" indicam que, além de o morcego atuar nas florestas 

por meio da dispersão de sementes, as florestas também atuam sobre o morcego 

fornecendo alimentos e abrigo para os animais. 

 Também é notável que o aluno se posicionou contra a população matar os 

morcegos, ainda que esta conclusão ocorra de forma implícita. Para isso, o aluno 

mobiliza dados referentes às características dos morcegos e apresenta justificativas 

sobre a importância dos morcegos.  

 Além disso, há pelo menos dois conceitos científicos diferentes e relacionados 

entre si, como é o caso da relação entre o hábito alimentar e a dispersão de 

sementes. Neste caso, os conceitos apresentam-se de forma integrada. 

 Por fim, analisamos 26 relatórios científicos na turma C (Gráfico 15). 

  
Gráfico 15 - Nível conceitual presente nos relatórios científicos da turma C 

 
Fonte: os autores 
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 No que concerne à complexidade dos conhecimentos ecológicos, 8% dos 

relatórios apresentaram grau 2 e 92% grau 3. Para a complexidade das capacidades 

argumentativas, 12% dos textos apresentaram grau 2, 81% grau 3, 4% grau 4 e 4% 

grau 5. Já para a intradisciplinaridade, 4% dos textos apresentaram grau 2, 38% 

grau 3, 54% grau 4 e 4% grau 5. 

 Nesta turma, observamos que há um predomínio de atividades com o nível 3 

para a complexidade dos conhecimentos ecológicos e para a complexidade das 

capacidades argumentativas. Já para a intradisciplinaridade, o predomínio está em 

atividades de graus 3 e 4. A seguir, indicaremos um exemplo de texto com grau 3 de 

complexidade. 

 
Ao longo da pesquisa a ser investigada sobre morcegos, surgiu a dúvida: 

será que após ele engolir uma semente pequena sem mastigar e passar 

pelo sistema digestório ela irá sobreviver e poderá germinar?  

As hipóteses apresentadas foram que a semente ao passar pelo trato 

digestório irá sofrer a ação do ácido estomacal em seu tegumento, então 

com isso ela é corroída, danificada e não sobreviverá. A segunda hipótese 

foi que quando ela passar pelo trato digestório não sofrerá ação do ácido, 

então por não ser danificada poderá sobreviver e germinar.  

De acordo com o experimento que fizemos, a hipótese mais coerente ao 

caso é a segunda, pois quando a semente passa pelo ácido não é corroída 

nem danificada. Continua intacta e logo após alguns dias ela se desenvolve 

mais rápido que uma semente que não passou por processo algum. Por 

isso a segunda hipótese é a mais correta por argumentar que a semente iria 

sobreviver.  

Então, logo após cinco dias de investigação concluo que a semente após 

passar pelo ácido do estômago do morcego não é danificada e sim poderá 

sobreviver e do contrário do ácido prejudicá-la ele irá ajudar em seu 

desenvolvimento. (Relatório científico produzido pelo aluno A5 da turma C - 

complexidade dos conhecimentos ecológicos: 3; complexidade das 

capacidades argumentativas: 3; intradisciplinaridade: 3) 
  

 No relatório destacado, observamos que o aluno A5 apresentou 

conhecimentos ecológicos com uma perspectiva de causa e efeito, uma vez que a 

semente que passa pelo trato digestivo do morcego é capaz de germinar. 
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 O aluno conclui em seu texto que uma das hipóteses foi corroborada pelo 

experimento realizado. Com isso, o aluno foi capaz de interpretar os dados e chegar 

a uma conclusão apresentando justificativas. 

 Também observamos uma relação entre os conceitos científicos ligados à 

fisiologia do sistema digestório e a germinação de sementes. Neste caso, há uma 

hierarquia na qual os conceitos fisiológicos se sobressaem aos conceitos ecológicos. 

 

5.6 O Nível de Exigência Conceitual das Instâncias de Recontextualização 
Analisadas 
 

 De posse dos Índices Parcelares (IP) de cada um dos parâmetros estudados, 

calculamos os níveis de exigência conceitual (NEC) presentes em cada uma das 

instâncias de recontextualização analisadas. Estes cálculos foram efetuados 

mediante a metodologia descrita no capítulo 4. Os resultados gerais foram 

sintetizados na figura 7.  

 Os resultados encontrados apontam que há uma redução do NEC ao longo 

do processo de recontextualização. A nossa pesquisa vai ao encontro de alguns 

resultados encontrados em outros trabalhos (ALVES; MORAIS, 2012; CALADO; 

NEVES, 2012; GALIAN, 2011, 2012; COELHO, 2017; SOUZA; SANTOS, 2018), os 

quais também apontam uma redução do NEC durante o processo de 

recontextualização. 

 Os PCN apresentaram um NEC com o valor de 0,72, o que corresponde a um 

nível elevado. São valorizados conceitos ecológicos, capacidades argumentativas e 

relações intradisciplinares de níveis elevados. À primeira vista, podemos considerar 

os PCN como um currículo oficial que deveria ser almejado em âmbito nacional. 

Entretanto, há problemas na gênese deste documento, conforme discutido por 

Moreira (1996). Segundo o autor, além de os PCN serem produzidos em um 

contexto de expansão do neoliberalismo, as perspectivas adotadas pelo documento 

valorizam como uma cultura "em comum" vozes que são dominantes em nossa 

sociedade. 
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Figura 7 - Nível de exigência conceitual das instâncias de recontextualização analisadas 

 
Fonte: os autores 
 

 Quando consideramos inclusive o caso dos temas transversais presentes nos 

PCN, o documento tem como interesse abordar questões complexas envolvendo 

temas como ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural e orientação sexual. 

Um currículo deveria ter como ponto de partida a realidade escolar comum a alunos 
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e professores, considerar a vinculação entre as diferenças culturais e a 

desigualdade social e adotar uma perspectiva multicultural que valorize a 

interculturalidade, isto é, a promoção da inter-relação entre diferentes grupos 

culturais (MOREIRA; CANDAU, 2008). De encontro a isso, as experiências 

inspiradoras dos PCN foram fortemente baseadas em reformas neoliberais, em 

especial a reforma educativa da Espanha. Ao invés de explorar diferentes teorias, 

possibilidades e epistemologias, os PCN contaram, de forma hegemônica, com a 

fundamentação construtivista de César Coll, catedrático de Psicologia Educacional 

da Universidade de Barcelona. Além disso, a equipe responsável pela elaboração 

dos PCN contou com professores ligados fundamentalmente à Escola da Vila, uma 

instituição privada de ensino situada em São Paulo (MOREIRA, 1996). 

 Ainda que um currículo oficial possua um NEC de alto valor e esteja bem 

fundamentado conceitualmente, de que maneira ele terá condições de lidar com 

discussões complexas envolvendo meio ambiente, raça, gênero, sexualidade, 

identidade e diferença, se as representações culturais adotadas forem as 

hegemônicas? A construção de uma sociedade mais justa e igualitária deveria ter 

como ponto de partida um conjunto de intenções diferentes daquelas que orientaram 

a criação dos PCN, isto é, tal ponto de partida não deveria estar subordinado tão 

fortemente aos interesses do livre mercado. A nossa intenção aqui não é a de 

apagar as vozes dominantes ou simplesmente substituí-las por outras. Ao contrário 

disso, nossa preocupação deve voltar-se para uma perspectiva que também valorize 

as diferentes identidades culturais que historicamente são silenciadas (MOREIRA; 

CANDAU, 2008). 

 O caderno do aluno apresentou um NEC de 0,46. São valorizados conceitos 

ecológicos, capacidades argumentativas e relações intradisciplinares de níveis 

reduzidos. Além do baixo NEC, também há problemas na gênese deste material 

didático. Em seu contexto de produção, houve um grande descompasso entre as 

expectativas dos professores e as expectativas dos idealizadores deste material 

(CAÇÃO, 2010; NEIRA, 2011; BARROS; AZEVEDO, 2016). Marcada por um forte 

caráter neoliberal, a implantação do material didático apresentou como justificativa 

as notas baixas obtidas por alunos em diferentes avaliações externas, dentre elas o 

SARESP. 
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 Com base em Sacristán (2000) e Bernstein (1996), podemos afirmar de forma 

enfática que o currículo não deve ser visto como sendo neutro. Quando o currículo 

avaliado passa a determinar currículos como o prescrito, o apresentado aos 

professores, o organizado no contexto escolar e o em ação, ocorre uma profunda 

distorção no sistema curricular (SACRISTÁN; GÓMEZ, 2007). A proposta curricular 
do "Programa São Paulo faz Escola" é um exemplo claro disso. 

 No ano de 2008, as políticas que circundavam a implantação do "Programa 

São Paulo faz Escola" foram seguidas por algumas críticas e questionamentos bem 

interessantes. A esse respeito, uma entrevista envolvendo educadores e a secretaria 

de Educação foi publicada na Folha de São Paulo, em 12 de março de 2008. Nessa 

entrevista o debate envolveu a política de premiar em dinheiro professores e 

funcionários de escolas que atingissem metas de qualidade em avaliações externas 

como o Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de SP). A 

seguir, apresentaremos alguns trechos que ilustram bem como a compreensão 

equivocada de uma fase do currículo pode distorcer completamente o trabalho que é 

realizado nas demais fases. 

 Em sua fala, a Secretária Estadual da Educação Maria Helena Guimarães de 

Castro foi enfática ao afirmar: 

  
Vamos valorizar os bons profissionais, que são maioria na rede. O bônus, 

existente desde 2000, contabiliza basicamente a assiduidade dos 

professores. Vamos ampliá‐lo, contando também o desempenho dos alunos 
no SARESP, a taxa de reprovação, evasão e a fixação dos professores na 

escola. Quanto mais ela se esforçar, mais a equipe será beneficiada, com 

incentivos concretos. Nossa política tem por princípio o direito de o aluno 

aprender (TAKAHASHI, 2008b, p. C 6). 

  

 Em concordância à secretária, o pesquisador do Ibmec-sp Eduardo Andrade 

ressaltou que: 

  
A proposta da secretaria parte de princípios muito interessantes. O primeiro 

é a necessidade de uma gestão mais profissional nas escolas, com metas 

definidas e um sistema de incentivo adequado. A ideia fundamental é 

responsabilizar diretores e professores pela qualidade de ensino. Outra 

questão positiva é a ênfase no bom professor, que é capaz de reverter até 
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as dificuldades socioeconômicas dos estudantes. Os bons educadores têm 

de ser estimulados. Por isso, [o bônus] não pode ser pago para todo mundo, 

porque nem todo mundo é bom professor (TAKAHASHI, 2008b, p. C 6). 

  

 Para Carlos Ramiro de Castro, presidente da Apeoesp, Sindicato dos 

Professores: 

  
A política de bônus, de “meritocracia”, não vai dar certo, como não deram 

outras ações semelhantes. O prêmio será pago a poucos profissionais. O 

restante ficará apenas com o seu mísero salário. Não somos contra a 

avaliação. Mas precisa haver critérios transparentes, cujos resultados 

sirvam para evolução na carreira, na perspectiva de um salário melhor, e 

não para receber um prêmio, que será para poucos (TAKAHASHI, 2008b, p. 

C 6). 

  

 José Marcelino de Rezende Pinto, pesquisador da USP de Ribeirão Preto, 

também se pronunciou sobre o assunto: 

  
Sou contrário à política de bônus. Um dos problemas é que a medida traz 

um pressuposto implícito de que o professor não ensina porque não quer. 

Isso não é verdade. O professor tem muita dificuldade para ensinar, foi 

formado em uma lógica de que o bom professor é aquele que reprova e 

que, se o aluno não aprende, é culpa dele. Assim, se o docente não sabe 

ensinar, não adianta triplicar o salário. Uma das coisas que de fato deveriam 

ser analisadas é a alta rotatividade dos professores. Como vou fazer uma 

política focada na escola se eu não sei qual profissional estará lá? 

(TAKAHASHI, 2008b, p. C 6). 

  

 Como é possível notar, tanto a Secretária Estadual de Educação quanto o 

pesquisador do Ibmec são favoráveis à meritocracia no espaço escolar. Já o 

presidente do Sindicato dos Professores e o pesquisador da USP de Ribeirão Preto 

parecem reconhecer as falhas que esse discurso possui. A lógica de mercado 

aplicada à educação, como no caso da premiação das escolas por “produtividade”, 

parece ser extremamente danosa para profissionais que almejam objetivos 

educacionais mais consistentes. Cação (2010) aponta que o projeto concebido nos 

gabinetes da Secretaria da Educação paulista parece retomar, sob uma roupagem 



118 

mais sofisticada, pressupostos curriculares do modelo de Ralph Tyler. A esse 

respeito, Lopes e Macedo (2011) destacam que: 

  
O modelo de Tyler é um procedimento linear e administrativo em quatro 

etapas: definição dos objetivos de ensino; seleção e criação de experiências 

de aprendizagem apropriadas; organização dessas experiências de modo a 

garantir maior eficiência ao processo de ensino; e avaliação do currículo 

(LOPES; MACEDO, 2011, p.25). 

  

 Já discutimos anteriormente que problemas sociais complexos são 

escamoteados pelas perspectivas tradicionais do currículo. Considerando o material 
didático oriundo do "Programa São Paulo faz Escola" pela óptica da racionalidade 

tyleriana, podemos entender que há um estreito vínculo entre currículo e avaliação, 

sendo a eficiência do material inferida por meio da avaliação do rendimento dos 

alunos. Sendo assim, poderíamos nos questionar: qual o motivo para um material 

que almeja melhorar as notas dos alunos apresentar um nível de exigência 

conceitual tão reduzido? 

 A SDI apresentou um NEC intermediário de 0,65. São valorizados conceitos 

ecológicos e relações intradisciplinares de níveis intermediários. A argumentação 

destaca-se como um parâmetro muito valorizado neste material, uma vez que as 

capacidades argumentativas exigidas possuem um nível elevado. Essa instância de 

recontextualização parece cumprir bem com as finalidades educativas que se 

propõe. Não foram observados problemas em sua gênese, uma vez que o material 

didático apresenta um forte diálogo entre currículos prescritos, contextos escolares e 

expectativas de professores para os quais o material se destina. Além disso, os 

resultados das aplicações da SDI sempre resultam em reflexões e aprimoramentos 

do material (MOTOKANE; PEREIRA, 2017). 

 Como é possível observar, a SDI parece ter elevado o nível conceitual que 

seria esperado caso o caderno do aluno fosse aplicado. Vale ressaltar, com base 

nos gráficos 7, 8 e 9, que existe uma coerência entre os níveis de exigência 

propostos nos objetivos e os níveis de exigência presentes nas demais seções do 

material. Esta coerência pode ajudar muito os professores e alunos na elaboração e 

alcance de objetivos de ensino-aprendizagem. 
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 A SDI possui como pressupostos teóricos importantes o ensino por 

investigação e a alfabetização científica (MOTOKANE, 2015). Essa fundamentação 

parece ter contribuído muito para as potencialidades de ensino-aprendizagem, uma 

vez que, por meio da resolução de problemas autênticos, o material possibilitou o 

trabalho em grupos, a análise de diferentes fontes de dados, as reflexões, as 

discussões e a comunicação de conclusões tiradas. É interessante observar que, 

apesar do material apresentar um NEC intermediário, ele parece contribuir 

fortemente para um currículo de qualidade elevada. 

 O NEC presente nas aulas dos professores A, B e C foram de 0,53, 0,55 e 

0,64, respectivamente. Apesar de a diferença entre os NEC das professoras A e B 

não parecerem tão grandes, as práticas pedagógicas de todos os sujeitos de 

pesquisa revelaram algumas diferenças importantes. 

 Conforme apresentamos anteriormente, algumas pesquisas sugerem que 

uma prática pedagógica que parece favorecer a aprendizagem de todos os alunos 

possui as seguintes características: redução das fronteiras entre o espaço do 

professor e o espaço dos alunos; relações de comunicação abertas entre professor-

alunos e aluno-aluno; critérios explícitos sobre o que é considerado importante na 

avaliação; ritmo da aula um pouco mais reduzido e respeitando a aprendizagem dos 

alunos e elevado nível de exigência conceitual (PIRES; MORAIS; NEVES, 2004). De 

acordo com as aulas dos três professores, podemos afirmar que a aula do professor 

C parece se aproximar muito destes critérios, contribuindo fortemente para um 

currículo de qualidade elevada. 

 A explicação para o motivo de cada professor apresentar determinada prática 

pedagógica está muito além dos dados analisados no presente trabalho. Entretanto, 

podemos especular que são relevantes fatores como a formação inicial e continuada 

destes professores, o apoio pedagógico que estes professores obtêm em suas 

escolas, a estrutura física da escola, as relações destes professores com a 

comunidade escolar em geral, a condição socioeconômica dos alunos, o auxílio que 
os alunos obtêm dos pais, entre outros fatores (DOMINGOS et al., 1986; ZABALA, 

2014). 

 No caso da formação inicial e continuada, ao contrário das professoras A e B, 

o professor C é formado em uma instituição de ensino superior pública e possui 

mestrado na área do ensino de ciências. Além disso, o professor C possui entre os 

seus interesses de pesquisa intensa produção acadêmica envolvendo tópicos como 
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o ensino de ciências por investigação, a alfabetização científica, a argumentação no 

ensino de ciências e o ensino de biodiversidade. Posto isto, a prática pedagógica do 

professor C apresentou-se fortemente alinhada aos pressupostos teórico-

metodológicos defendidos no presente trabalho, o que parece ter influenciado nos 

resultados encontrados.   

 As atividades realizadas pelos alunos apresentaram algumas diferenças 

interessantes entre as três turmas. Nas turmas A e B, as professoras mantiveram 

como atividade final o artigo de opinião, tal como estava previsto na SDI original. 

Apesar de utilizar uma SDI que solicitava como atividade final um artigo de opinião, 

o professor C optou por solicitar aos alunos a produção de um relatório científico. 

 É possível observar uma diversidade de níveis conceituais maior nas turmas 

A e B. Isto se deve às características do artigo de opinião trabalhado. Com base em 

Koch e Elias (2008), podemos compreender que este gênero textual possibilita aos 

alunos mobilizarem conceitos e capacidades e estabelecerem relações entre 

discursos tendo em vista uma grande diversidade de contextos. As atividades 

analisadas nas turmas A e B dissertavam sobre o problema da morte de morcegos 

pela população em geral. Por conta disso, encontramos artigos de opinião que 

apresentaram discussões do ponto de vista científico, político, social, cultural etc.  

 Já no caso da turma C, os relatórios científicos apresentaram uma 

diversidade conceitual menor. As atividades analisadas na turma C discorriam sobre 

o problema da germinação das sementes após passar pelo trato digestivo dos 

morcegos. Por conta de o relatório científico envolver um texto com um padrão 

rigidamente demarcado e próprio da cultura científica, as possibilidades que os 

alunos da turma C tiveram de discorrerem sobre posicionamentos e discussões 

envolvendo contextos mais amplos foi menor. Como destaca Moraes (2020), o 

objetivo deste tipo de texto é, em geral, relatar o desenvolvimento de um 

experimento por meio de elementos como a introdução, a metodologia, os 

resultados e discussões e as conclusões. 

 Consideramos positivo o uso de uma grande diversidade de gêneros textuais 

em sala de aula. Ao se defrontar com diferentes gêneros textuais, o aluno tem a 

possibilidade de acessar diferentes discursos, desenvolver diferentes técnicas de 

leitura e escrita e aprender de forma mais contextualizada e significativa (KOCH; 

ELIAS, 2008). 
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 O NEC é capaz de revelar uma tendência quantitativa geral para os 

parâmetros analisados nas diferentes instâncias de recontextualização. Todavia, o 

NEC revela ser insuficiente para um estudo mais detalhado sobre a qualidade e os 

aspectos ideológicos presentes em cada fase do currículo. Para a formulação e 

execução de um currículo de qualidade elevada, a elevação do NEC parece ser uma 

condição necessária, porém insuficiente. 

 Neste trabalho, procuramos não tratar um currículo de qualidade elevada 

como sinônimo de um currículo que possui apenas um alto nível de exigência 

conceitual. Mais do que apontar um valor numérico "ideal" para ser atingido pelas 

diferentes fases do currículo, parece ser importante saber se, em conjunto, essas 

fases/instâncias de recontextualização ajudam a cumprir a função específica que é 

esperada para o sistema educativo. 

 Posto isto, não é nossa intenção apresentar pressupostos teóricos de forma 

prescritiva para o sistema curricular. Todavia, os resultados do nosso estudo 

parecem sugerir que um currículo de qualidade elevada poderia se fundamentar em 

pelo menos quatro itens principais: 

 a) existe uma forte interdependência entre as diferentes fases do currículo, ou 

seja, uma fase não determina as outras; 

 b) os conteúdos conceituais, as capacidades cognitivas e as relações entre os 

discursos são exigidos de forma equilibrada, isto é, tanto conteúdos de menor grau 

de complexidade quanto os de maior são valorizados e possuem espaço para serem 

abordados; 

 c) há uma coerência entre a exigência conceitual presente nos objetivos 

almejados e aquela que está presente nas práticas docentes e ao longo de seções 

curriculares como "conteúdos e temas", "sugestões de avaliação", "orientações 

didáticas" etc.; e 

 d) a exigência conceitual apresenta um compromisso explícito com a 

transformação social. 

 Já discutimos o item a por meio de um exemplo muito ilustrativo envolvendo 
as políticas que circundam o "Programa São Paulo faz escola". Um currículo se faz 

pela confluência de diferentes práticas (SACRISTÁN, 2000). Não parece coerente 

colocar o peso da responsabilidade pela qualidade do ensino em uma ou poucas 

instâncias. Todas elas guardam especificidades importantes e ganham sentido 

quando auxiliam no aperfeiçoamento das demais. Sendo assim, o fracasso escolar 
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deveria buscar respostas em todas as fases do currículo. São equívocos e 

simplificações grosseiras as crenças de que professores e alunos não ensinam ou 

aprendem simplesmente por que não querem. Também é bastante comum as 

escolas que separam os seus alunos em turmas "fortes" e "fracas", o que revela 

grandes incompreensões a respeito do papel social da escola. A compreensão das 

inter-relações que existem entre as fases do currículo pode ajudar uma comunidade 

escolar a pensar em novas estratégias, refletir sobre diferentes práticas 

pedagógicas, rever posicionamentos e buscar nas literaturas especializadas 

fundamentações consistentes para a realidade vivenciada naquele contexto escolar. 

 O item b parece ser relevante quando consideramos as relações entre 

professores e alunos, já que apenas existe ensino se houver aprendizagem. Neste 

sentido, precisamos considerar que, muitas vezes, os alunos iniciam uma unidade 

didática com conhecimentos muito próximos àqueles adquiridos no cotidiano não 

escolar. Já mencionamos que Bernstein (1999) caracterizou estes conhecimentos 

como constituintes de um discurso horizontal. Ajudar o aluno a acessar um 

conhecimento sistematizado e próprio da cultura escolar não é uma tarefa simples. 

Podemos dizer que o acesso ao discurso vertical caracterizado por Bernstein (1999) 

envolve processos cognitivos complexos. A mediação do professor deve levar em 

consideração a diferença entre aquilo que os alunos podem aprender sozinhos e 

aquilo que eles poderiam aprender caso tivessem um suporte de colegas mais 

capacitados (VYGOTSKY, 1984). Sendo assim, parece incoerente exigir que um 

currículo apresente sempre níveis de exigências conceituais muito altos em todos os 

momentos. Ao invés disso, parece ser mais interessante que um currículo valorize 

níveis de exigência variáveis e que permitam aos professores ensinarem conteúdos 

mais complexos por meio da criação e intervenção em zonas de desenvolvimento 

proximais dos estudantes (COLL et al., 2006). 

 O item c pode ser compreendido por meio dos diferentes gráficos 

apresentados anteriormente. Em muitos casos, observamos que a exigência 

conceitual não é homogênea entre as diferentes seções dos documentos 

curriculares. Aquilo que é explicitado em termos de objetivos pode se distanciar 

bastante daquilo que é exigido nas demais seções de um currículo ou em uma aula. 
Nem mesmo a proposta do "Programa São Paulo faz escola", que se fundamenta 

em uma racionalidade tylerista, foi capaz de apresentar uma coerência entre o nível 

de exigência dos objetivos e o nível de exigência presente nas demais seções do 
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material. É importante destacar que, se estamos trabalhando com unidades 

didáticas que compreendem "sequências de atividades estruturadas para a 

realização de certos objetivos educacionais determinados" (ZABALA, 2014, p.10), é 

indispensável que as metodologias, as avaliações e os conteúdos contribuam de 

forma coerente para a realização dos objetivos almejados.  

 Por fim, o item d parece ser o mais relevante para um currículo que busque 

uma qualidade elevada. Já mencionamos neste trabalho que uma perspectiva crítica 

é aquela que põe em xeque o status quo em uma sociedade e desconfia da 

aparente neutralidade dos discursos escolares mais tradicionais (SILVA, 2010). Um 

currículo que se proponha ser transformador deve oferecer aos estudantes muito 

mais do que conhecimentos "bancários" para serem absorvidos (FREIRE, 1987). 

Antes disso, um currículo transformador deve oportunizar a aquisição de 

competências técnicas que estejam a serviço de um compromisso político 

(LIBÂNEO, 1985; SAVIANI, 2019). Sendo assim, defendemos que um currículo 

transformador é aquele que valoriza a justiça social, que se preocupa com a redução 

das desigualdades sociais, que promove a formação de cidadãos críticos e que 

permite a um sujeito fazer um uso social dos conhecimentos adquiridos na escola. 
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Capítulo 6. Conclusões e considerações finais 
 

 Neste trabalho, tentamos responder de que maneira a compreensão dos 

níveis de exigência conceitual presentes em diferentes instâncias do currículo de 

ciências pode contribuir para a construção do discurso pedagógico ao longo do 

processo de recontextualização. Para isso, investigamos o nível de exigência 

conceitual em cinco instâncias de recontextualização diferentes, sendo elas os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais, o Caderno do Aluno, uma 

Sequência Didática Investigativa, a prática pedagógica de três professores de 

Ciências e as produções textuais dos alunos, compostas por artigos de opinião e 

relatórios científicos. 

 Os PCN apresentaram um NEC elevado, porém entendemos que o 

documento possui problemas relacionados a uma cultura em comum que valoriza a 

cultura dominante. O caderno do aluno apresentou um NEC reduzido, além de 

constituir um resgate a um modelo de racionalidade de Ralph Tayler, o que 

caracteriza um currículo em uma perspectiva tradicional. A SDI apresentou um NEC 

intermediário e um diálogo forte entre currículo prescrito, expectativas da 

comunidade escolar e as atividades realizadas pelos estudantes. O NEC presente 

nas aulas das professoras A e B apresentaram valores bem próximos. Apesar de as 

professoras A e B apresentarem práticas pedagógicas com diferenças importantes, 

as aulas apresentaram características que remetem a um ensino tradicional. O NEC 

presente nas aulas do professor C foi o maior e a sua prática pedagógica foi a mais 

diferenciada e alinhada com os pressupostos teóricos defendidos pelo ensino por 

investigação. As atividades realizadas pelos alunos revelaram que há diferenças 

importantes entre o artigo de opinião e o relatório científico. Enquanto o artigo de 

opinião apresenta maiores possibilidades para a diversidade de conceitos, 

argumentos e relações entre discursos, o relatório científico apresentou 

possibilidades mais restritas devido aos aspectos mais rígidos deste tipo de gênero 

textual. 

 Entendemos que para a formulação e realização de um currículo de qualidade 

elevada, a elevação do nível de exigência conceitual é uma condição necessária, 

porém insuficiente. Defendemos que um currículo de qualidade elevada seja 

compreendido por meio de quatro aspectos essenciais: a interdependência entre as 

suas fases; o equilíbrio entre diferentes níveis de conceitos, capacidades cognitivas 
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e relações entre discursos; a coerência entre os objetivos almejados e a forma com 

que são alcançados; e o compromisso com a transformação social. 

 Com relação aos dados analisados, apesar de descrevermos uma realidade 

no ensino de ciências que pode estar ocorrendo em outros contextos escolares, 

entendemos que nossos resultados não garantem uma generalização a respeito do 

nível de exigência conceitual presente em materiais didáticos, práticas docentes e 

currículos prescritos em outros contextos brasileiros. Nosso estudo visa contribuir 

com outros trabalhos desenvolvidos nessa mesma temática. 

 Entre as limitações da presente pesquisa, podemos destacar a falta de um 

maior detalhamento das instâncias de recontextualização estudadas, a falta de 

informações sobre o currículo organizado pela escola e pelos professores, a 

ausência de um detalhamento maior sobre o discurso regulador que permeia a 

prática pedagógica dos professores e a ausência de um estudo sobre a Base 

Nacional Comum Curricular, documento oficial que atualmente está em vigor. 

 Pensando em futuros estudos, há lacunas que o presente trabalho não 

respondeu. Dentre elas, vale ressaltar: de que forma o currículo avaliado tem 

distorcido o que a comunidade escolar considera como sendo essencial de ser 

ensinado? De que forma a ideologia da comunidade escolar pode influenciar a forma 

como as aulas são organizadas pelos professores? De que forma o projeto político 

pedagógico das escolas influencia no currículo organizado pela escola e na prática 

pedagógica dos professores? 
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Apêndice A - Instrumentos de pesquisa 
 

Quadro 21 - Indicadores e descritores para análise da complexidade dos conhecimentos ecológicos 
presente no currículo prescrito 

Indicadores 
Descritores 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Objetivos O currículo 
prescrito não 
se refere, em 
seus objetivos, 
a 
conhecimentos 
ecológicos  
  
  
  

O currículo 
prescrito se 
refere, em seus 
objetivos, a 
conhecimentos 
ecológicos 
como fatos e 
descrições  

O currículo 
prescrito se 
refere, em seus 
objetivos, a 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva de 
causa e efeito 
em que o 
agente 
transformador 
não é 
transformado 
pelo ambiente 

O currículo 
prescrito se 
refere, em seus 
objetivos, a 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva 
interativa e 
dinâmica em 
que o agente 
transformador 
também é 
transformado 
pelo ambiente 

O currículo 
prescrito se 
refere, em seus 
objetivos, a 
conhecimentos 
ecológicos 
envolvendo 
temas 
unificadores e 
teorias em uma 
perspectiva 
evolutiva 

Conteúdos 
e temas 

O currículo 
prescrito não 
contempla 
conhecimentos 
ecológicos 

O currículo 
prescrito 
contempla 
conhecimentos 
ecológicos 
como fatos e 
descrições 

O currículo 
prescrito 
contempla 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva de 
causa e efeito 
em que o 
agente 
transformador 
não é 
transformado 
pelo ambiente 

O currículo 
prescrito 
contempla 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva 
interativa e 
dinâmica em 
que o agente 
transformador 
também é 
transformado 
pelo ambiente 

O currículo 
prescrito 
contempla 
conhecimentos 
ecológicos 
envolvendo 
temas 
unificadores e 
teorias em uma 
perspectiva 
evolutiva 

Sugestão 
de 
avaliação 

O currículo 
prescrito não 
solicita a 
avaliação de 
conhecimentos 
ecológicos 

O currículo 
prescrito 
solicita a 
avaliação de 
conhecimentos 
ecológicos 
como fatos e 
descrições 

O currículo 
prescrito 
solicita a 
avaliação de 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva de 
causa e efeito 
em que o 
agente 
transformador 
não é 
transformado 
pelo ambiente 

O currículo 
prescrito 
solicita a 
avaliação de 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva 
interativa e 
dinâmica em 
que o agente 
transformador 
também é 
transformado 
pelo ambiente 

O currículo 
prescrito 
solicita a 
avaliação de 
conhecimentos 
ecológicos 
envolvendo 
temas 
unificadores e 
teorias em uma 
perspectiva 
evolutiva 

Orientações 
didáticas 

O currículo 
prescrito não 
apresenta 
orientações 

O currículo 
prescrito 
apresenta 
orientações 

O currículo 
prescrito 
apresenta 
orientações 

O currículo 
prescrito 
apresenta 
orientações 

O currículo 
prescrito 
apresenta 
orientações 
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didáticas para 
a abordagem 
de 
conhecimentos 
ecológicos 

didáticas para 
a abordagem 
de 
conhecimentos 
ecológicos 
como fatos e 
descrições 

didáticas para 
a abordagem 
de 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva de 
causa e efeito 
em que o 
agente 
transformador 
não é 
transformado 
pelo ambiente 

didáticas para 
a abordagem 
de 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva 
interativa e 
dinâmica em 
que o agente 
transformador 
também é 
transformado 
pelo ambiente 

didáticas para 
a abordagem 
de 
conhecimentos 
ecológicos 
envolvendo 
temas 
unificadores e 
teorias em uma 
perspectiva 
evolutiva 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1999; DÍAZ, 1995; MORAIS; NEVES, 2012; RATZ, 2019, ZABALA, 2014) 
  
  
Quadro 22 - Indicadores e descritores para análise da complexidade dos conhecimentos ecológicos 
presente nos materiais didáticos 

Indicadores 
Descritores 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Objetivos O material 
didático não se 
refere, em 
seus objetivos, 
a 
conhecimentos 
ecológicos 

O material 
didático se 
refere, em seus 
objetivos, a 
conhecimentos 
ecológicos 
como fatos e 
descrições 

O material 
didático se 
refere, em seus 
objetivos, a 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva de 
causa e efeito 
em que o 
agente 
transformador 
não é 
transformado 
pelo ambiente 

O material 
didático se 
refere, em seus 
objetivos, a 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva 
interativa e 
dinâmica em 
que o agente 
transformador 
também é 
transformado 
pelo ambiente 

O material 
didático se 
refere, em seus 
objetivos, a 
conhecimentos 
ecológicos 
envolvendo 
temas 
unificadores e 
teorias em uma 
perspectiva 
evolutiva 

Conteúdos 
e temas 

O material 
didático não 
contempla 
conhecimentos 
ecológicos 

O material 
didático 
contempla 
conhecimentos 
ecológicos 
como fatos e 
descrições 

O material 
didático 
contempla 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva de 
causa e efeito 
em que o 
agente 
transformador 
não é 
transformado 
pelo ambiente 

O material 
didático 
contempla 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva 
interativa e 
dinâmica em 
que o agente 
transformador 
também é 
transformado 
pelo ambiente 

O material 
didático 
contempla 
conhecimentos 
ecológicos 
envolvendo 
temas 
unificadores e 
teorias em uma 
perspectiva 
evolutiva 

Sugestão 
de 
avaliação 

O material 
didático não 
solicita a 
avaliação de 
conhecimentos 
ecológicos 

O material 
didático solicita 
a avaliação de 
conhecimentos 
ecológicos 
como fatos e 

O material 
didático solicita 
a avaliação de 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 

O material 
didático solicita 
a avaliação de 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 

O material 
didático solicita 
a avaliação de 
conhecimentos 
ecológicos 
envolvendo 
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descrições perspectiva de 
causa e efeito 
em que o 
agente 
transformador 
não é 
transformado 
pelo ambiente 

perspectiva 
interativa e 
dinâmica em 
que o agente 
transformador 
também é 
transformado 
pelo ambiente 

temas 
unificadores e 
teorias em uma 
perspectiva 
evolutiva 

Orientações 
didáticas 

O material 
didático não 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de 
conhecimentos 
ecológicos 

O material 
didático 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de 
conhecimentos 
ecológicos 
como fatos e 
descrições 

O material 
didático 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva de 
causa e efeito 
em que o 
agente 
transformador 
não é 
transformado 
pelo ambiente 

O material 
didático 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva 
interativa e 
dinâmica em 
que o agente 
transformador 
também é 
transformado 
pelo ambiente 

O material 
didático 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de 
conhecimentos 
ecológicos 
envolvendo 
temas 
unificadores e 
teorias em uma 
perspectiva 
evolutiva 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1999; DÍAZ, 1995; MORAIS; NEVES, 2012; RATZ, 2019, ZABALA, 2014)  
 
 
Quadro 23 - Indicadores e descritores para análise da complexidade dos conhecimentos ecológicos 
presente nas aulas dos professores 

Indicadores 
Descritores 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Apresentaç
ão das 
atividades e 
discussão 
dos 
assuntos 
que serão 
trabalhados 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor não 
utiliza 
conhecimentos 
ecológicos 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor 
utiliza 
conhecimentos 
ecológicos 
como fatos e 
descrições 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor 
utiliza 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva de 
causa e efeito 
em que o 
agente 
transformador 
não é 
transformado 
pelo ambiente 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor 
utiliza 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva 
interativa e 
dinâmica em 
que o agente 
transformador 
também é 
transformado 
pelo ambiente 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor 
utiliza 
conhecimentos 
ecológicos 
envolvendo 
temas 
unificadores e 
teorias em uma 
perspectiva 
evolutiva 

Resolução 
das 
atividades 
propostas 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor não 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor 
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explora 
conhecimentos 
ecológicos 

explora 
conhecimentos 
ecológicos 
como fatos e 
descrições 

explora 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva de 
causa e efeito 
em que o 
agente 
transformador 
não é 
transformado 
pelo ambiente 

explora 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva 
interativa e 
dinâmica em 
que o agente 
transformador 
também é 
transformado 
pelo ambiente 

explora 
conhecimentos 
ecológicos 
envolvendo 
temas 
unificadores e 
teorias em uma 
perspectiva 
evolutiva 

Correção de 
atividades 
e/ou 
elaboração 
de sínteses 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor não 
utiliza 
conhecimentos 
ecológicos 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor 
utiliza 
conhecimentos 
ecológicos 
como fatos e 
descrições 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor 
utiliza 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva de 
causa e efeito 
em que o 
agente 
transformador 
não é 
transformado 
pelo ambiente 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor 
utiliza 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva 
interativa e 
dinâmica em 
que o agente 
transformador 
também é 
transformado 
pelo ambiente 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor 
utiliza 
conhecimentos 
ecológicos 
envolvendo 
temas 
unificadores e 
teorias em uma 
perspectiva 
evolutiva 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1999; DÍAZ, 1995; MORAIS; NEVES, 2012; RATZ, 2019, ZABALA, 2014) 
  
  
Quadro 24 - Indicador e descritores para análise da complexidade dos conhecimentos ecológicos 
presente nas atividades dos alunos 

Indicador 
Descritores 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Resolução 
de 
atividades 
propostas 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 
aluno não 
apresenta 
conteúdos 
ecológicos 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 
aluno 
apresenta 
conhecimentos 
ecológicos 
como fatos e 
descrições 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 
aluno 
apresenta 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva de 
causa e efeito 
em que o 
agente 
transformador 
não é 
transformado 
pelo ambiente 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 
aluno 
apresenta 
conhecimentos 
ecológicos com 
uma 
perspectiva 
interativa e 
dinâmica em 
que o agente 
transformador 
também é 
transformado 
pelo ambiente 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 
aluno 
apresenta 
conhecimentos 
ecológicos 
envolvendo 
temas 
unificadores e 
teorias em uma 
perspectiva 
evolutiva 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1999; DÍAZ, 1995; MORAIS; NEVES, 2012; RATZ, 2019, ZABALA, 2014) 
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Quadro 25 - Indicadores e descritores para análise da complexidade das capacidades 
argumentativas presente no currículo prescrito 

Indicadores 
Descritores 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Objetivos O currículo 
prescrito não 
se refere, em 
seus objetivos, 
a capacidades 
argumentativas 

O currículo 
prescrito se 
refere, em seus 
objetivos, à 
capacidade de 
selecionar 
evidências 
relevantes para 
um propósito 
argumentativo 

O currículo 
prescrito se 
refere, em seus 
objetivos, à 
capacidade de 
relacionar 
dados e 
conclusões, 
apresentando 
justificativas 

O currículo 
prescrito se 
refere, em seus 
objetivos, à 
capacidade de 
propor e 
reconhecer 
argumentos 
diferentes 

O currículo 
prescrito se 
refere, em seus 
objetivos, à 
capacidade de 
refutar, com 
base em novos 
argumentos 

Conteúdos 
e temas 

O currículo 
prescrito não 
contempla 
capacidades 
argumentativas 

O currículo 
prescrito 
contempla a 
capacidade de 
selecionar 
evidências 
relevantes para 
um propósito 
argumentativo 

O currículo 
prescrito 
contempla a 
capacidade de 
relacionar 
dados e 
conclusões, 
apresentando 
justificativas 

O currículo 
prescrito 
contempla a 
capacidade de 
propor e 
reconhecer 
argumentos 
diferentes 

O currículo 
prescrito 
contempla a 
capacidade de 
refutar, com 
base em novos 
argumentos 

Sugestão 
de 
avaliação 

O currículo 
prescrito não 
solicita a 
avaliação de 
capacidades 
argumentativas 

O currículo 
prescrito 
solicita a 
avaliação da 
capacidade de 
selecionar 
evidências 
relevantes para 
um propósito 
argumentativo 

O currículo 
prescrito 
solicita a 
avaliação da 
capacidade de 
relacionar 
dados e 
conclusões, 
apresentando 
justificativas 

O currículo 
prescrito 
solicita a 
avaliação da 
capacidade de 
propor e 
reconhecer 
argumentos 
diferentes 

O currículo 
prescrito 
solicita a 
avaliação da 
capacidade de 
refutar, com 
base em novos 
argumentos 

Orientações 
didáticas 

O currículo 
prescrito não 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
o 
desenvolviment
o de 
capacidades 
argumentativas 

O currículo 
prescrito 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
o 
desenvolviment
o da 
capacidade de 
selecionar 
evidências 
relevantes para 
um propósito 
argumentativo 

O currículo 
prescrito 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
o 
desenvolviment
o da 
capacidade de 
relacionar 
dados e 
conclusões, 
apresentando 
justificativas 

O currículo 
prescrito 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
o 
desenvolviment
o da 
capacidade de 
propor e 
reconhecer 
argumentos 
diferentes 

O currículo 
prescrito 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
o 
desenvolviment
o da 
capacidade de 
refutar, com 
base em novos 
argumentos 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1999; JUSTI, 2015; RATZ, 2019) 
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Quadro 26 - Indicadores e descritores para análise da complexidade das capacidades 
argumentativas presente nos materiais didáticos 

Indicadores 
Descritores 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Objetivos O material 
didático não se 
refere, em seus 
objetivos, a 
capacidades 
argumentativas 

O material 
didático se 
refere, em seus 
objetivos, à 
capacidade de 
selecionar 
evidências 
relevantes para 
um propósito 
argumentativo 

O material 
didático se 
refere, em seus 
objetivos, à 
capacidade de 
relacionar 
dados e 
conclusões, 
apresentando 
justificativas 

O material 
didático se 
refere, em seus 
objetivos, à 
capacidade de 
propor e 
reconhecer 
argumentos 
diferentes 

O material 
didático se 
refere, em seus 
objetivos, à 
capacidade de 
refutar, com 
base em novos 
argumentos 

Conteúdos 
e temas 

O material 
didático não 
contempla 
capacidades 
argumentativas 

O material 
didático 
contempla a 
capacidade de 
selecionar 
evidências 
relevantes para 
um propósito 
argumentativo 

O material 
didático 
contempla a 
capacidade de 
relacionar 
dados e 
conclusões, 
apresentando 
justificativas 

O material 
didático 
contempla a 
capacidade de 
propor e 
reconhecer 
argumentos 
diferentes 

O material 
didático 
contempla a 
capacidade de 
refutar, com 
base em novos 
argumentos 

Sugestão 
de 
avaliação 

O material 
didático não 
solicita 
capacidades 
argumentativas 

O material 
didático solicita 
a avaliação da 
capacidade de 
selecionar 
evidências 
relevantes para 
um propósito 
argumentativo 

O material 
didático solicita 
a avaliação da 
capacidade de 
relacionar 
dados e 
conclusões, 
apresentando 
justificativas 

O material 
didático solicita 
a avaliação da 
capacidade de 
propor e 
reconhecer 
argumentos 
diferentes 

O material 
didático solicita 
a avaliação da 
capacidade de 
refutar, com 
base em novos 
argumentos 

Orientações 
didáticas 

O material 
didático não 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
o 
desenvolviment
o de 
capacidades 
argumentativas 

O material 
didático 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
o 
desenvolviment
o da 
capacidade de 
selecionar 
evidências 
relevantes para 
um propósito 
argumentativo 

O material 
didático 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
o 
desenvolviment
o da 
capacidade de 
relacionar 
dados e 
conclusões, 
apresentando 
justificativas 

O material 
didático 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
o 
desenvolviment
o da 
capacidade de 
propor e 
reconhecer 
argumentos 
diferentes 

O material 
didático 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
o 
desenvolviment
o da 
capacidade de 
refutar, com 
base em novos 
argumentos 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1999; JUSTI, 2015; RATZ, 2019) 
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Quadro 27 - Indicadores e descritores para análise da complexidade das capacidades 
argumentativas presente nas aulas dos professores 

Indicadores 
Descritores 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Apresentaç
ão das 
atividades e 
discussão 
dos 
assuntos 
que serão 
trabalhados 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor não 
utiliza 
capacidades 
argumentativas 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor 
utiliza a 
capacidade de 
selecionar 
evidências 
relevantes para 
um propósito 
argumentativo 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor 
utiliza a 
capacidade de 
relacionar 
dados e 
conclusões, 
apresentando 
justificativas 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor 
utiliza a 
capacidade de 
propor e 
reconhecer 
argumentos 
diferentes 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor 
utiliza a 
capacidade de 
refutar, com 
base em novos 
argumentos 

Resolução 
das 
atividades 
propostas 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor não 
explora 
capacidades 
argumentativas 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor 
explora a 
capacidade de 
selecionar 
evidências 
relevantes para 
um propósito 
argumentativo 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor 
explora a 
capacidade de 
relacionar 
dados e 
conclusões, 
apresentando 
justificativas 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor 
explora a 
capacidade de 
propor e 
reconhecer 
argumentos 
diferentes 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor 
explora a 
capacidade de 
refutar, com 
base em novos 
argumentos 

Correção de 
atividades 
e/ou 
elaboração 
de sínteses 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, o 
professor não 
utiliza 
capacidades 
argumentativas 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor 
utiliza a 
capacidade de 
selecionar 
evidências 
relevantes para 
um propósito 
argumentativo 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor 
utiliza a 
capacidade de 
relacionar 
dados e 
conclusões, 
apresentando 
justificativas 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor 
utiliza a 
capacidade de 
propor e 
reconhecer 
argumentos 
diferentes 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor 
utiliza a 
capacidade de 
refutar, com 
base em novos 
argumentos 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1999; JUSTI, 2015; RATZ, 2019) 
  
  
Quadro 28 - Indicador e descritores para análise da complexidade das capacidades argumentativas 
presente nas atividades dos alunos 

Indicador 
Descritores 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Resolução 
de 
atividades 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 
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propostas aluno não 
apresenta 
capacidades 
argumentativas 

aluno 
apresenta a 
capacidade de 
selecionar 
evidências 
relevantes para 
um propósito 
argumentativo 

aluno 
apresenta a 
capacidade de 
relacionar 
dados e 
conclusões, 
apresentando 
justificativas 

aluno 
apresenta a 
capacidade de 
propor e 
reconhecer 
argumentos 
diferentes 

aluno 
apresenta a 
capacidade de 
refutar, com 
base em novos 
argumentos 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1999; JUSTI, 2015; RATZ, 2019) 
  
  
Quadro 29 - Indicadores e descritores para análise da intradisciplinaridade presente no currículo 
prescrito 

Indicadores 
Descritores 

Grau 1 Grau 2(C++) Grau 3 (C+) Grau 4 (C-) Grau 5 (C--) 

Objetivos O currículo 
prescrito não 
se refere, em 
seus objetivos, 
a 
conhecimentos 
científicos 

O currículo 
prescrito se 
refere, em seus 
objetivos, a 
apenas um 
conceito 
científico não 
relacionado e 
isolado de 
outros 
conceitos 
científicos 

O currículo 
prescrito se 
refere, em seus 
objetivos, a 
pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si apenas 
pontualmente, 
sendo 
conferido a um 
deles grande 
status, além de 
haver uma 
separação 
nítida entre 
eles 

O currículo 
prescrito se 
refere, em seus 
objetivos, há 
pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si, sendo 
conferido a um 
deles um maior 
status, além de 
haver uma 
separação 
entre eles 

O currículo 
prescrito se 
refere, em seus 
objetivos, a 
pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
fortemente 
relacionados e 
integrados 
entre si, sendo 
conferido a 
eles igual 
status, além de 
não haver uma 
separação 
entre eles 
  

Conteúdos 
e temas 

O currículo 
prescrito não 
contempla, em 
seus 
conteúdos e 
temas, 
conhecimentos 
científicos 

O currículo 
prescrito 
contempla, em 
seus 
conteúdos e 
temas, apenas 
um conceito 
científico não 
relacionado e 
isolado de 
outros 
conceitos 
científicos 

O currículo 
prescrito 
contempla, em 
seus 
conteúdos e 
temas, pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si apenas 
pontualmente, 
sendo 
conferido a um 
deles grande 
status, além de 
haver uma 
separação 
nítida entre 
eles 

O currículo 
prescrito 
contempla, em 
seus 
conteúdos e 
temas, pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si, sendo 
conferido a um 
deles um maior 
status, além de 
haver uma 
separação 
entre eles 

O currículo 
prescrito 
contempla, em 
seus 
conteúdos e 
temas, pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
fortemente 
relacionados e 
integrados 
entre si, sendo 
conferido a 
eles igual 
status, além de 
não haver uma 
separação 
entre eles 

Sugestão O currículo O currículo O currículo O currículo O currículo 



140 

de 
avaliação 

prescrito não 
solicita a 
avaliação de 
conhecimentos 
científicos 

prescrito 
solicita a 
avaliação de 
apenas um 
conceito 
científico não 
relacionado e 
isolado de 
outros 
conceitos 
científicos 

prescrito 
solicita a 
avaliação de 
pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si apenas 
pontualmente, 
sendo 
conferido a um 
deles grande 
status, além de 
haver uma 
separação 
nítida entre 
eles 

prescrito 
solicita a 
avaliação de 
pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si, sendo 
conferido a um 
deles um maior 
status, além de 
haver uma 
separação 
entre eles 

prescrito 
solicita a 
avaliação de 
pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
fortemente 
relacionados e 
integrados 
entre si, sendo 
conferido a 
eles igual 
status, além de 
não haver uma 
separação 
entre eles 

Orientações 
didáticas 

O currículo 
prescrito não 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de 
conhecimentos 
científicos 

O currículo 
prescrito 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de apenas um 
conceito 
científico não 
relacionado e 
isolado de 
outros 
conceitos 
científicos 

O currículo 
prescrito 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si apenas 
pontualmente, 
sendo 
conferido a um 
deles grande 
status, além de 
haver uma 
separação 
nítida entre 
eles 

O currículo 
prescrito 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si, sendo 
conferido a um 
deles um maior 
status, além de 
haver uma 
separação 
entre eles 

O currículo 
prescrito 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
fortemente 
relacionados e 
integrados 
entre si, sendo 
conferido a 
eles igual 
status, além de 
não haver uma 
separação 
entre eles 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1971, 1999; RATZ, 2019) 
  
  
Quadro 30 - Indicadores e descritores para análise da intradisciplinaridade presente nos materiais 
didáticos 

Indicadores 
Descritores 

Grau 1 Grau 2(C++) Grau 3 (C+) Grau 4 (C-) Grau 5 (C--) 

Objetivos O material 
didático não se 
refere, em seus 
objetivos, a 
conhecimentos 
científicos 

O material 
didático se 
refere, em seus 
objetivos, a 
apenas um 
conceito 
científico não 
relacionado e 
isolado de 
outros 

O material 
didático se 
refere, em seus 
objetivos, a 
pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si apenas 

O material 
didático se 
refere, em seus 
objetivos, a 
pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si, sendo 

O material 
didático se 
refere, em seus 
objetivos, a 
pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
fortemente 
relacionados e 
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conceitos 
científicos 

pontualmente, 
sendo 
conferido a um 
deles grande 
status, além de 
haver uma 
separação 
nítida entre 
eles 

conferido a um 
deles um maior 
status, além de 
haver uma 
separação 
entre eles 

integrados 
entre si, sendo 
conferido a 
eles igual 
status, além de 
não haver uma 
separação 
entre eles 

Conteúdos 
e temas 

O material 
didático não 
contempla, em 
seus 
conteúdos e 
temas, 
conhecimentos 
científicos 

O material 
didático 
contempla, em 
seus 
conteúdos e 
temas, apenas 
um conceito 
científico não 
relacionado e 
isolado de 
outros 
conceitos 
científicos 

O material 
didático 
contempla, em 
seus 
conteúdos e 
temas, pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si apenas 
pontualmente, 
sendo 
conferido a um 
deles grande 
status, além de 
haver uma 
separação 
nítida entre 
eles 

O material 
didático 
contempla, em 
seus 
conteúdos e 
temas, pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si, sendo 
conferido a um 
deles um maior 
status, além de 
haver uma 
separação 
entre eles 

O material 
didático 
contempla, em 
seus 
conteúdos e 
temas, pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
fortemente 
relacionados e 
integrados 
entre si, sendo 
conferido a 
eles igual 
status, além de 
não haver uma 
separação 
entre eles 

Sugestão 
de 
avaliação 

O material 
didático não 
solicita a 
avaliação de 
conhecimentos 
científicos 

O material 
didático solicita 
a avaliação de 
apenas um 
conceito 
científico não 
relacionado e 
isolado de 
outros 
conceitos 
científicos 

O material 
didático solicita 
a avaliação de 
pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si apenas 
pontualmente, 
sendo 
conferido a um 
deles grande 
status, além de 
haver uma 
separação 
nítida entre 
eles 

O material 
didático solicita 
a avaliação de 
pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si, sendo 
conferido a um 
deles um maior 
status, além de 
haver uma 
separação 
entre eles 

O material 
didático solicita 
a avaliação de 
pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
diferentes e 
fortemente 
relacionados e 
integrados 
entre si, sendo 
conferido a 
eles igual 
status, além de 
não haver uma 
separação 
entre eles 

Orientações 
didáticas 

O material 
didático não 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de 
conhecimentos 
científicos 

O material 
didático 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de apenas um 
conceito 
científico não 

O material 
didático 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de pelo menos 
dois conceitos 
científicos 

O material 
didático 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de pelo menos 
dois conceitos 
científicos 

O material 
didático 
apresenta 
orientações 
didáticas para 
a abordagem 
de pelo menos 
dois conceitos 
científicos 
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relacionado e 
isolado de 
outros 
conceitos 
científicos 

diferentes e 
relacionados 
entre si apenas 
pontualmente, 
sendo 
conferido a um 
deles grande 
status, além de 
haver uma 
separação 
nítida entre 
eles 

diferentes e 
relacionados 
entre si, sendo 
conferido a um 
deles um maior 
status, além de 
haver uma 
separação 
entre eles 

diferentes e 
fortemente 
relacionados e 
integrados 
entre si, sendo 
conferido a 
eles igual 
status, além de 
não haver uma 
separação 
entre eles 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1971, 1999; RATZ, 2019) 
  
Quadro 31 - Indicadores e descritores para análise da intradisciplinaridade presente nas aulas dos 
professores 

Indicadores 
Descritores 

Grau 1 Grau 2(C++) Grau 3 (C+) Grau 4 (C-) Grau 5 (C--) 

Apresentaç
ão das 
atividades e 
discussão 
dos 
assuntos 
que serão 
trabalhados 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor não 
utiliza 
conhecimentos 
científicos 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor 
utiliza apenas 
um conceito 
científico não 
relacionado e 
isolado de 
outros 
conceitos 
científicos 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor 
utiliza pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si apenas 
pontualmente, 
sendo 
conferido a um 
deles grande 
status, além de 
haver uma 
separação 
nítida entre 
eles 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor 
utiliza pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si, sendo 
conferido a um 
deles um maior 
status, além de 
haver uma 
separação 
entre eles 

Ao apresentar 
as atividades e 
discutir os 
assuntos que 
serão 
trabalhados, o 
professor 
utiliza pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
fortemente 
relacionados e 
integrados 
entre si, sendo 
conferido a 
eles igual 
status, além de 
não haver uma 
separação 
entre eles 

Resolução 
das 
atividades 
propostas 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor não 
explora 
conhecimentos 
científicos 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor 
explora apenas 
um conceito 
científico não 
relacionado e 
isolado de 
outros 
conceitos 
científicos 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor 
explora pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si apenas 
pontualmente, 
sendo 
conferido a um 
deles grande 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor 
explora pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si, sendo 
conferido a um 
deles um maior 
status, além de 
haver uma 

Durante a 
resolução das 
atividades, o 
professor 
explora pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
fortemente 
relacionados e 
integrados 
entre si, sendo 
conferido a 
eles igual 
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status, além de 
haver uma 
separação 
nítida entre 
eles 

separação 
entre eles 

status, além de 
não haver uma 
separação 
entre eles 

Correção de 
atividades 
e/ou 
elaboração 
de sínteses 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor não 
utiliza 
conhecimentos 
científicos 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor 
utiliza apenas 
um conceito 
científico não 
relacionado e 
isolado de 
outros 
conceitos 
científicos 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor 
utiliza pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si apenas 
pontualmente, 
sendo 
conferido a um 
deles grande 
status, além de 
haver uma 
separação 
nítida entre 
eles 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor 
utiliza pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si, sendo 
conferido a um 
deles um maior 
status, além de 
haver uma 
separação 
entre eles 

Ao corrigir 
atividades e/ou 
elaborar 
sínteses, 
o professor 
utiliza pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
fortemente 
relacionados e 
integrados 
entre si, sendo 
conferido a 
eles igual 
status, além de 
não haver uma 
separação 
entre eles 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1971, 1999; RATZ, 2019) 
  
  
Quadro 32 - Indicador e descritores para análise da intradisciplinaridade presente nas atividades dos 
alunos 

Indicador 
Descritores 

Grau 1 Grau 2(C++) Grau 3 (C+) Grau 4 (C-) Grau 5 (C--) 

Resolução 
de 
atividades 
propostas 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 
aluno não 
apresenta 
conhecimentos 
científicos 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 
aluno 
apresenta 
apenas um 
conceito 
científico não 
relacionado e 
isolado de 
outros 
conceitos 
científicos 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 
aluno 
apresenta pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si apenas 
pontualmente, 
sendo 
conferido a um 
deles grande 
status, além de 
haver uma 
separação 
nítida entre 
eles 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 
aluno 
apresenta pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
relacionados 
entre si, sendo 
conferido a um 
deles um maior 
status, além de 
haver uma 
separação 
entre eles 

Ao resolver as 
atividades 
propostas, o 
aluno 
apresenta pelo 
menos dois 
conceitos 
científicos 
diferentes e 
fortemente 
relacionados e 
integrados 
entre si, sendo 
conferido a 
eles igual 
status, além de 
não haver uma 
separação 
entre eles 

Adaptado de (BERNSTEIN, 1971, 1999; RATZ, 2019) 
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Anexo A - Sequência Didática Investigativa (material do aluno)
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Anexo B - Sequência Didática Investigativa (orientações para o professor) 
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