
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE QUÍMICA

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS

Aparecida Amaro da Silveira

O Pensamento Crítico no Ensino de Ciências e sua dimensão dialógica na
abordagem do ensino por investigação

São Paulo

2022



Aparecida Amaro da Silveira

O Pensamento Crítico no Ensino de Ciências e sua dimensão dialógica na
abordagem do ensino por investigação

Versão Corrigida

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em

Ensino de Ciências - Modalidade Biologia, do Instituto de

Física, do Instituto de Química, da Faculdade de Educação e

do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, para

obtenção do grau de mestre em Ensino de Ciências.

Orientadora: Profª. Dra. Maíra Batistoni e Silva

São Paulo

2022



FICHA CATALOGRÁFICA
Preparada pelo Serviço de Biblioteca e Informação
do Instituto de Física da Universidade de São Paulo

Silveira, Aparecida Amaro da

O Pensamento Crítico no Ensino de Ciências e sua dimensão dialógica na
abordagem do ensino por investigação.     São Paulo, 2022.

Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. Faculdade de Educação,
Instituto de Física, Instituto de Química e Instituto de Biociências.

Orientador(a): Profa. Dra. Maíra Batistoni e Silva

Área de Concentração: Ensino de Biologia

Unitermos: 1. Biologia – Estudo e ensino; 2. Pensamento crítico; 3. Revisão
sistemática; 4. Ensino de ciências; 5.  Ensino de ciências por investigação.

USP/IF/SBI-059/2022



SILVEIRA, A. A. O Pensamento Crítico no Ensino de Ciências e sua dimensão
dialógica na abordagem do ensino por investigação. 2022. Dissertação

(Mestrado em Ensino de Ciências) - Universidade de São Paulo. Faculdade de

Educação, Instituto de Física, Instituto de Química e Instituto de Biociências.

Aprovado em: 04/11/2022

Banca Examinadora

Prof. Dra                          Maíra Batistoni e Silva

Instituição:                      Universidade de São Paulo

Julgamento:                    Aprovado

Prof. Dra                          Rena de Paula Orofino

Instituição:                      Universidade Federal do ABC

Julgamento:                    Aprovado

Prof. Dra                          Raquel Sousa Valois

Instituição:                      Universidade Federal do Piauí

Julgamento:                    Aprovado



AGRADECIMENTOS

Nesses anos de mestrado, de muito estudo, esforço e empenho, quero

agradecer a algumas pessoas que me acompanharam e foram fundamentais para a

realização de mais este sonho. Por isso, expresso aqui, através de palavras

sinceras, um pouquinho da importância que elas tiveram, e ainda têm, nesta

conquista e a minha sincera gratidão a todas elas.

Primeiramente, agradeço a minha mãe Janeide; aos meus irmãos Rogério e

Rodrigo; aos meus sobrinhos Dyogo e Raul e ao meu namorado Amaury, pela

compreensão, atenção, e pelo profundo apoio, me estimulando nos momentos mais

difíceis. Obrigada por desejarem sempre o melhor para mim, pelo esforço que

fizeram para que eu pudesse superar cada obstáculo em meu caminho e chegar

aqui e, principalmente, pelo amor imenso que vocês têm por mim. À vocês, minha

família, sou eternamente grata por tudo que sou, por tudo que consegui conquistar e

pela felicidade que tenho.

Minha gratidão especial a Profa. Dra. Maíra Batistoni e Silva, minha

orientadora, pela pessoa e profissional que é. Obrigada por sua dedicação e,

principalmente, obrigada por sempre ter acreditado e depositado sua confiança em

mim ao longo desses anos de trabalho. Sem sua orientação, apoio, confiança e

amizade, nada disso seria possível.

Um obrigada especial a todos meus amigos, a quem realmente considero

como irmãos, e que sempre estiveram ao meu lado, me apoiando e torcendo por

mim, independente da distância entre nós. Quero também agradecer aos colegas do

LaPPEC, que fizeram parte da concretização deste trabalho.

O meu profundo e sentido agradecimento às pessoas que contribuíram para a

concretização desta dissertação, às professoras que fizeram parte da minha banca

de qualificação e defesa, Profa. Dra. Rena de Paula Orofino, Profa. Dra. Lúcia

Helena Sasseron e Profa. Dra. Raquel Valois e ao Programa de Pós-Graduação

Interunidades em Ensino de Ciências da USP. Todos contribuíram para o meu

crescimento intelectual, profissional e emocional.



“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na
ação-reflexão.” (FREIRE, 1987, p. 78)



RESUMO

SILVEIRA, A. A. O Pensamento Crítico no Ensino de Ciências e sua dimensão
dialógica na abordagem do ensino por investigação. 2022. Dissertação

(Mestrado em Ensino de Ciências) - Universidade de São Paulo. Faculdade de

Educação, Instituto de Física, Instituto de Química e Instituto de Biociências.

A Alfabetização Científica é uma importante ferramenta de combate às

desigualdades sociais, possibilitando aos cidadãos tomar decisões em questões

atuais que se relacionam com as ciências e tecnologias de forma embasada. A

literatura sobre Alfabetização Científica aponta o Pensamento Crítico (PC) como um

de seus atributos, o que justifica a necessidade de caracterizar como o PC vem

sendo definido e abordado nos artigos científicos no Ensino de Ciências. Para

alcançar esse objetivo, realizou-se uma revisão bibliográfica sistemática nos

periódicos Qualis-Capes A1 e A2 nas áreas de Educação e Ensino (quadriênio

2013-2016) usando como buscador o termo “Pensamento Crítico” (português, inglês

e espanhol). A análise dos artigos revelou um expressivo número de trabalhos que

apenas cita o PC, sem defini-lo ou avaliá-lo, o que revela o reconhecimento de sua

importância, já que sempre aparece como um atributo importante para o Ensino de

Ciências, mas também a necessidade de o PC ser melhor desenvolvido e

trabalhado. A partir da revisão bibliográfica sistemática, propõe-se três dimensões

para caracterizar o PC: as habilidades, a disposição e a prática dialógica, assim

como uma síntese de indicadores de cada dimensão. Destaca-se que a produção

acerca do PC no Ensino de Ciências enfatiza a dimensão das habilidades e pouco

aborda a dimensão da prática dialógica. Como segundo objetivo, buscou-se analisar

como a abordagem didática do Ensino de Ciências por Investigação pode promover

a dimensão da prática dialógica. Para alcançá-lo, analisou-se as sequências

didáticas do 8º ano do “Cadernos da Cidade - saberes e aprendizagem de Ciências

Naturais'', material didático adotado pela Secretaria Municipal de Educação do

Município de São Paulo. Encontrou-se indicadores da prática dialógica em todas as

fases do ciclo investigativo, demonstrando que a abordagem do Ensino de Ciências

por Investigação pode contribuir para desenvolver essa dimensão do Pensamento

Crítico.

Palavras-Chave: Pensamento crítico. Prática dialógica. Revisão sistemática. Ensino

de ciências. Ensino de ciências por investigação.



ABSTRACT

SILVEIRA, A. A. Critical Thinking in Science Teaching and its dialogical
dimension in the approach of inquiry-based learning. 2022. Dissertation

(Master's in Science Teaching) - University of São Paulo. Faculty of Education,

Institute of Physics, Institute of Chemistry and Institute of Biosciences.

Scientific Literacy is an important tool for combating social inequalities, enabling

citizens to position themselves and make decisions on issues related to science and

technology. The literature on Scientific Literacy points to Critical Thinking as one of

its attributes, which justifies the need to characterize how Critical Thinking has been

defined and addressed in scientific articles in Science Teaching. To achieve this

objective, a systematic review of the literature was carried out in Qualis-Capes A1

and A2 journals in the areas of Education and Teaching (2013-2016) using the term

“Critical Thinking” (Portuguese, English and Spanish) as a search term. . In the

analysis of the articles, a significant number of works were revealed that only

mention the PC, without defining or evaluating it, which reveals the recognition of its

importance, since it always appears as an important attribute for Science Teaching,

but it also reveals the need for Critical Thinking to be well developed and worked on.

Based on the systematic literature review, three dimensions are proposed to

characterize Critical Thinking: skills, willingness and dialogic practice, as well as a

synthesis of indicators for each dimension. It is noteworthy that the production on

Critical Thinking in Science Teaching emphasizes the dimension of competences and

little addresses the dimension of dialogic practice. As a second objective, we seek to

analyze how the didactic approach of Inquiry-based teaching can promote the

dimension of dialogic practice. In order to achieve it, the didactic sequences of the

8th year of the “Cadernos da Cidade - knowledge and learning of Natural Sciences'',

didactic material adopted by the Secretaria Municipal de Educação of São Paulo,

were analyzed. Indicators of dialogic practice were found in all phases of the

investigative cycle, demonstrating that the approach of Inquiry-based learning can

contribute to developing this dimension of Critical Thinking.

Keywords: Critical thinking. Dialogical practice. Systematic review. Science

teaching. Inquiry-based teaching.
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1. APRESENTAÇÃO
Esta dissertação está dividida em duas partes, definidas por objetivos de

pesquisa distintos. O primeiro objetivo busca caracterizar como o Pensamento

Crítico vem sendo definido, caracterizado e abordado nos artigos científicos da área

do Ensino de Ciências. A investigação deste primeiro objetivo nos levou ao segundo,

no qual buscamos analisar como as Sequências Didáticas pautadas pela abordagem

didática do Ensino de Ciências por Investigação podem estimular a dimensão da

prática dialógica do Pensamento Crítico.
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2. PARTE I

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.1. Alfabetização Científica como propósito do
Ensino de Ciências

Em “Reformas e Realidade: o caso do ensino das ciências”, Myriam Krasilchick

analisa as reformas do Ensino de Ciências a partir da segunda metade do século

passado compreendendo aspectos legais, modalidades e recursos didáticos,

temáticas dos programas e processos de avaliação, e traçando também indicações

a respeito do objetivo do Ensino de Ciências e da concepção de ciência

preponderante em cada momento retratado (KRASILCHICK, 2000). Na discussão,

fica evidente como as ideias a respeito da atividade científica e a sociedade

influenciam a prescrição curricular para o Ensino de Ciências.

Mais de duas décadas após a publicação da revisão histórica de Krasilchick,

pensar a relação entre o Ensino de Ciências na sociedade atual continua muito

relevante. Para além da crise sanitária causada pela pandemia de Covid-19 entre

2020 e 2022, estamos experimentando diferentes formas de violação de direitos

humanos em um contexto global caracterizado por crises políticas e ambientais

sintetizadas em desafios como mudanças climáticas, aumento das migrações em

massa, circulação excessiva de desinformação e massificação das tecnologias

digitais (SILVA; SASSERON, 2021).

Após a pandemia, houve um consenso entre diferentes países de que a

Alfabetização Científica (AC) é um recurso vital para enfrentar os desafios globais

(VALLADARES, 2021). De acordo com Milaré e Richetti (2021), há a necessidade de

contemplarmos a AC em nossas ações para que possamos contribuir com o

processo de construção de uma sociedade mais democrática, justa, igualitária e

sustentável. Milaré et al. (2021) lembra que os impactos causados pela diversidade

e sofisticação da indústria e da ciência, assim como sua relação com o meio

ambiente, tornaram-se objetos de preocupação da sociedade atual e que por isso,

deve-se intensificar modos de organizar e estimular a participação da população nos
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debates sobre a prática da ciência e tecnologia. Milaré e Richetti (2021) traz a

importância de o currículo escolar estar alinhado com as necessidades da sociedade

para que ocorra um desenvolvimento social, científico e tecnológico, lembrando que

houve um desenvolvimento acelerado e por isso há uma preocupação em preparar

as gerações futuras para manutenção deste desenvolvimento.

Nesta perspectiva, neste trabalho concordamos com a concepção de Silva e

Sasseron (2021) sobre a Alfabetização Científica (AC), entendida como a formação

do sujeito para compreensão dos conhecimentos, práticas e valores de uma área de

conhecimento para análise de situações e tomada de decisões em ocasiões

diversas de sua vida.

Assim, acreditamos que a AC pode ser uma importante ferramenta de

combate à desigualdade social, possibilitando que todos possam participar de

importantes decisões e experiências que o mundo atual nos traz. Gil-Pérez e Vilches

(2006) registraram a importância da AC para tornar a ciência acessível aos

cidadãos, para que não se torne um obstáculo para possíveis e futuros cientistas. Os

autores (GIL-PÉREZ, VILCHES; 2006) também falam do papel da AC ao modificar

concepções errôneas da ciência que muitas vezes não só são aceitas como

difundidas e desta forma, possibilitar a aprendizagem significativa dos conceitos

científicos.

Olhando para a literatura, encontramos alguns caminhos diferentes quando o

assunto é a definição da AC. Segundo Fourez (2005) a AC é um processo que se

modifica como resposta à crise no Ensino de Ciências.

Krasilchik e Marandino (2007) afirmam que:

““Alfabetização Científica”, “Ciência, Tecnologia e Sociedade”,
“Compreensão Pública da Ciência”, são hoje expressões comuns tanto na
literatura especializada quanto nos meios de comunicação de massa. Cada
uma delas tem múltiplos significados e interpretações. No entanto, a sua
presença reiterada indica a importância da ciência e da tecnologia na nossa
vida diária, nas decisões e caminhos que a sociedade pode tomar e na
necessidade de uma análise cuidadosa e persistente do que é apresentado
ao cidadão.” (KRASILCHIK; MARANDINO, 2007, p. 21).

Fourez (2003), traz a AC por um olhar humanista: na qual uma de suas

finalidades é capacitar o sujeito para usar a ciências para “decodificar seu mundo”,

social: diminuindo a desigualdade através das promoções de engajamento nos

debates e na compreensão das “tecno-ciências” e econômica: atuação crítica no

mundo industrializado e tecnológico.
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A AC se ocupa em formar esse cidadão, que atue ativamente e criticamente

na sociedade. Segundo Sasseron e Carvalho (2011), há a crescente preocupação

em colocar a AC como objetivo central do Ensino de Ciências na educação básica. A

partir de um levantamento bibliográfico, as autoras destacam as diversas habilidades

presentes nas diferentes classificações de AC e que entre elas há informações

comuns que permitem agrupar tendências entre as variadas definições. Logo,

agruparam em três eixos que englobam capacidades levantadas pelos principais

autores que pesquisam a AC.

“Demos o nome de Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica
para esses grupos, pois, em nosso entendimento, esses três eixos são
capazes de fornecer bases suficientes e necessárias de serem
consideradas no momento da elaboração e planejamento de aulas e
propostas de aulas que visando à Alfabetização Científica.” (SASSERON;
CARVALHO, 2011, p. 75).

O primeiro eixo refere-se a termos, conhecimentos e conceitos básicos na

educação científica, etapa fundamental para os estudantes conhecerem

conceitos-chave que os auxiliarão a compreender informações no cotidiano. Já o

segundo eixo se ocupa da compreensão da natureza das ciências e dos fatores

éticos e políticos que circundam a prática científica, traz contribuições para que se

trabalhem pautas com o caráter humano e social e a investigação científica,

estimulando o questionamento de informações e circunstâncias que necessitam de

reflexões e análises para a tomada de decisões. O último eixo trata do entendimento

das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente,

trabalha a solução de problemas nessas áreas, logo, o terceiro bloco visa à

aplicação dos saberes construídos na disciplina de ciências (SASSERON;

CARVALHO, 2011).

Marques e Marandino (2018) apresentam a AC como um processo que ocorre

tanto no ensino formal, como no não formal e que traz uma vivência que promove o

diálogo e aproxima a cultura experiencial do indivíduo da cultura científica, traz

saberes relacionados à ciência, tecnologia e sociedade e promove uma leitura crítica

da sociedade, promovendo uma tomada de decisão responsável e emancipatória.

Milaré e Richetti (2021) fazem o seguinte relato em seu trabalho:
“Como professoras, sabemos que são poucos os estudantes da

educação básica que se tornam cientistas. Se este for o único sentido do
Ensino de Ciências, para que servirá os demais estudantes? O Ensino de
Ciências deveria, então, ter significado e utilidade para todos, de modo a
fazer parte de uma educação básica geral. Não faz sentido ensinar os
conceitos de ciências por si só, é necessário integrá-los em contextos
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relevantes socialmente e incluir aspectos da vida cidadã.” (MILARÉ;
RICHETTI, 2021, p.24).

Logo, ainda de acordo com as autoras (MILARÉ; RICHETTI, 2021) currículos

que não trabalham a compreensão do processo e da natureza científica, não

contribuem para a resolução de problemas enfrentados pelas pessoas no cotidiano.

Para Hurd (1958), a educação deveria visar os problemas da humanidade,

considerando a integração entre as disciplinas de ciências da natureza e ciências

humanas, objetivando uma compreensão da sociedade.

Retomando Krasilchick (2020), temos que pensar em um Ensino de Ciências

que relacione a vivência em sala de aula com a sociedade atual, o que nos leva a

considerar o papel do desenvolvimento do Pensamento Crítico (PC) na educação

básica. Querendo entender o papel do PC no Ensino de Ciências que promova a

AC, iremos trazer no próximo tópico a relação do PC com o Ensino de Ciências.

2.1.2. O Pensamento Crítico como um dos objetivos
para o Ensino de Ciências

Na sociedade atual, temos a presença constante da ciência e da tecnologia,

seja através de produtos, dos impactos ou consequências no nosso dia a dia, e

decidir qual a informação que um cidadão precisa ter para viver na sociedade

moderna deve ser o objetivo daqueles que veem na educação um instrumento para

combater a desigualdade (KRASILCHIK; MARANDINO, 2007). De encontro a esta

necessidade, Pinhão e Martins (2016) trazem em seu trabalho a importância de

termos um Ensino de Ciências que vai além do discurso pedagógico que defende o

bom convívio social sem um olhar crítico e que por isso, há uma grande necessidade

de repensarmos os processos formativos e as práticas de pesquisa quando estamos

buscando o desenvolvimento do conhecimento científico. Segundo as autoras:
“(...) a relação entre as disciplinas científicas e a cidadania tem sido uma
tendência dos currículos mais recentes, os quais apontam para a
necessidade de formação para a participação ativa na sociedade e para a
tomada de decisão consciente em relação a temas sociocientíficos."
(PINHÃO; MARTINS, 2016).

Freire (1976) fala sobre a importância de enxergar o mundo de maneira mais

dinâmica, exercitando um pensamento mais crítico. O autor defende que quando o

conhecimento científico no ambiente escolar é construído a partir desta perspectiva,

facilitamos o desenvolvimento da autonomia e criticidade no estudante. Freire (1979)
13



relaciona o PC a uma tomada de consciência, um entendimento do que é a

realidade pura para que o estudante alcance a compreensão crítica da mesma.

Segundo Costa, Santos e Watanabe (2021) quando olhamos para as

produções de Paulo Freire, vemos a questão da criticidade voltando-se para a

problematização da realidade, pois é nela em que residem as contradições.

O autor Haber (2020), por exemplo, declara ao contextualizar o PC que o seu

desenvolvimento já é amplamente aceito como uma das metas da educação

científica. A promoção do PC em processos formativos na educação básica não está

situada apenas na produção acadêmica, sendo também enunciada em documentos

que pautam políticas públicas educacionais, como a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional e a Base Nacional Comum Curricular.
"(...) aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
Pensamento Crítico.'' (Brasil, 1996, Art. 35, p. 24; BNCC, 2018, p. 464).

O Ensino de Ciências carrega uma importante função social quando permite

que o estudante consiga compreender e usar práticas científicas para reconhecer,

entender e explicar o mundo natural (KELLY, 2013). Segundo Haber (2020), para

fins da compreensão do PC, podemos utilizar o entendimento do processo do

método científico para nos ajudar a compreender a importância da presença do PC

no contexto do Ensino de Ciências. Isto porque o PC exige que o estudante não pule

para uma resposta, mas que proponha, teste e conclua com base nos resultados. O

autor diz que essa abordagem também pode ser descrita como “pensando como um

cientista”.

Quando iniciamos o processo de pesquisa sobre o PC, já nas primeiras

etapas nos deparamos com uma profusão de definições ou descrições. Essa

diversidade conceitual é reconhecida por diferentes autores da área do Ensino de

Ciências. Lopes, Silva e Morais (2018), fizeram um levantamento bibliográfico sobre

definições do PC no Ensino de Ciências, listando diferentes definições para o PC

adotadas por diferentes autores, são 8 autores com 8 definições diferentes. Haber

(2020) também descreve a falta de um consenso ao definir o PC e defende que

refletem momentos diferentes que se concentram em prioridades diferentes.

Jiménez e Puig (2012) afirmam que essas várias caracterizações do PC

relacionam-se com as diferentes comunidades que se propõem a investigá-lo.

Nesses dois trabalhos, seus autores não apontam a diversidade de definições para

PC como algo negativo, tampouco contraditória. Para Jiménez e Puig (2012), há um
14



núcleo coincidente entre as caracterizações: para as autoras dos dois trabalhos, o

PC tem argumentos fundamentados pelo exame e avaliação das evidências. Para

Lopes, Silva e Morais (2018), as variadas definições refletem a própria amplitude do

conceito.

Nos parágrafos que seguem, apresentamos algumas definições e

caracterizações de PC dos primeiros trabalhos selecionados para conhecermos a

produção acadêmica sobre esse tema. Foram eles que nos inspiraram a realizar a

revisão sistemática que enunciaremos em seguida.

Sternberg (1986) define o PC como processos, estratégias e reproduções que

solucionam problemas, auxiliam na tomada de decisões e agregam novos conceitos.

Já Facione (1990) define o PC como:
“(...)o julgamento intencional, autorregulado que resulta em interpretação,
análise, avaliação e inferência, assim como explicação das considerações
de evidências conceituais, metodológicas, contextuais sobre as quais o
julgamento foi baseado.” (FACIONE, 1990, p. 21).

Quando iniciamos as pesquisas sobre o PC, um dos primeiros autores que se

destacaram foi Robert Ennis, filósofo americano que publica trabalhos sobre PC

desde a década de 1980. O autor aparece como referência importante em muitas

pesquisas sobre o assunto e como um dos autores mais citados em publicações que

abordam o PC. (WALCZAK; MATTOS; GÜLLICH, 2018). Em 1985, Ennis

relacionava o PC a um pensamento de ordem superior que auxilia na decisão do

que acreditar ou fazer, possuindo como habilidades a fundamentação, a inferência, a

clareza e a solução de problemas.

Em 2015, o autor descreve o pensador crítico como aquele indivíduo que irá

empregar habilidades como: analisar argumentos, julgar a credibilidade de uma

fonte, usar seu conhecimento prévio, conhecimento da situação e conclusões

amplamente estabelecidas, estar ciente e verificar a qualidade de seu próprio

pensamento (metacognição). Ennis (2015) diz que o indivíduo que desenvolve o PC

está disposto a procurar e oferecer declarações com razões claras, tenta estar

bem-informado usando fontes confiáveis, se preocupa com o contexto que está

inserido e atento a novas alternativas e ideias.

Em um trabalho publicado no ano seguinte, Ennis (2016) mantém a definição

de PC defendida em seu trabalho “A logical basis for measuring critical thinking

skills” de 1985 que:
“Por mais de 30 anos, venho insistindo que uma definição precisa do

conceito de Pensamento Crítico que a maioria das pessoas realmente usa é
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“pensamento reflexivo, razoável, focado em decidir no que acreditar ou
fazer” – mesmo que elas não articulem dessa forma.” (ENNIS, 2016, p.166).

Ennis (2013) traz um ensaio sobre o “The Alpha Conception of Critical

Thinking”, um programa de ensino superior que busca desenvolver o PC em todo o

currículo. Nele, o autor defende a mesma definição de PC que aparece nos

trabalhos anteriores citados nesta pesquisa e complementa dizendo que tal definição

é o conceito principal de PC, mas que em muitas situações há definições mais

detalhadas de acordo com a área que está sendo trabalhada. O autor exemplifica

que muitos professores relacionam o PC à sua disciplina ou área do conhecimento,

deixando de lado a vida diária do estudante, as necessidades sociais, a vida além

daquela disciplina; contrariando os princípios, presentes em sua definição.

Esses são alguns trabalhos que apresentaram algumas definições, mas há

um conjunto mais extenso de produções acadêmicas que ao invés de definir,

caracterizam o Pensamento Crítico. Siegel (2003), por exemplo, também revela a

ausência de uma definição para o PC e salienta a importância de, ao menos,

caracterizar o mesmo. Para Haber (2020), entendermos o que compõe o PC é mais

relevante do que termos uma definição única para que esse processo seja

oportunizado em sala de aula. O autor defende que o PC é composto por três partes

interligadas, duas delas já abordadas nos trabalhos de Ennis citados acima

(HABER, 2020):

(i) conhecimento: incluindo o conhecimento de componentes do PC como a lógica, a

linguagem e a argumentação;

(ii) habilidades: a capacidade de colocar esses componentes do PC em uso em

situações do mundo real;

(iii) disposição: as características pessoais necessárias para priorizar o raciocínio

sobre outras formas de aprender ou tomar decisões, a disposição e prontidão para

colocar os componentes do PC em uso e o compromisso com a ética.

Em seus trabalhos, Robert Ennis (2016) destaca como componentes do PC,

as habilidades que exercitam o cognitivo e as disposições que evidenciam

elementos mais humanos e afetivos. O autor traz a seguinte lista para (i)habilidade e

(ii)disposição:
(i) Habilidades dos Pensadores Críticos:
● Concentre-se em uma pergunta
● Analisar argumentos
● Faça e responda perguntas de esclarecimento
● Compreender e usar gráficos e matemática elementares
● Julgue a credibilidade de uma fonte
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● Observar e julgar os relatórios de observação
● Use o conhecimento existente
● Conhecimento prévio, incluindo (com discriminação) material da
internet
● Seu conhecimento da situação
● Suas conclusões previamente estabelecidas
● Deduzir e julgar deduções
● Faça e julgue inferências e argumentos indutivos
● Indução enumerativa
● Argumento e inferência para a melhor explicação
● Faça e julgue julgamentos de valor
● Defina termos e julgue definições
● Lide com equívocos adequadamente
● Atribuir e julgar suposições não declaradas
● Lidar com rótulos de falácia
● Esteja ciente e verifique a qualidade de seu próprio pensamento
● Lidar com as coisas de maneira ordenada
(ii) Disposições dos Pensadores críticos:
● Busque e ofereça declarações claras da conclusão ou pergunta
● Busque e ofereça motivos claros, e seja claro sobre suas relações
uns com os outros e a conclusão
● Procure estar bem informado
● Use fontes e observações confiáveis   e, geralmente, mencione-as
● Leve em conta a situação total
● Tenha em mente a preocupação básica no contexto
● Esteja alerta para alternativas
● Seja mente aberta
● Considere seriamente outros pontos de vista
● Suspender o julgamento quando as evidências e as razões forem
insuficientes
● Tomar uma posição e mudar de posição quando as evidências e os
motivos forem suficientes
● Busque tanta precisão quanto a natureza do assunto admite
● Busque a verdade quando fizer sentido e, mais amplamente, tente
“acertar” na medida do possível ou viável (ENNIS, 2016, p. 167, tradução
nossa).

Recentemente, Kuhn (2019), professora especialista em desenvolvimento

cognitivo e implicações para a educação, em um artigo sobre discurso e o PC, faz

um levantamento sobre diferentes formas de definir o PC, a autora amplia os

componentes do PC de Ennis trazendo outro importante aspecto, a prática dialógica.

Kuhn (2019) inicia seu trabalho definindo o PC como:
“Mais do que uma habilidade ou habilidade individual, o Pensamento

Crítico é uma prática dialógica na qual as pessoas se envolvem e se
comprometem, inicialmente de forma interativa e depois de forma
interiorizada com a outra apenas implícita. O significado de um argumento
depende de como os outros respondem. Em argumentos avançados,
pensadores experientes antecipam sua revogabilidade como uma
consequência das objeções dos outros, além de visualizar suas próprias
refutações potenciais. Seja na forma externa ou interiorizada, o processo
dialógico cria enquanto se desenvolve. Essa perspectiva pode ser útil para
aprimorar a definição da construção do Pensamento Crítico e, ao fazê-lo,
ajudar a reunir as vertentes amplamente separadas do trabalho,
examinando-a como uma construção teórica, uma habilidade mensurável e
um objetivo educacional.” (KUHN, 2019, p. 149, tradução nossa).
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Assim, Kuhn (2019) traz o PC como uma prática dialógica, que se desenvolve

inicialmente de forma interativa e, em seguida, de forma interiorizada com o outro

apenas implícito. Kuhn (1962, 1996) lembra que os cientistas se envolvem em

práticas sociais por anos, antes de aprenderem e reconhecerem fenômenos do

ponto de vista da disciplina.

Retomando Jiménez e Puig (2012) em seu trabalho sobre a argumentação e

o PC, as autoras trazem uma proposta de caracterização do PC após realizarem

uma revisão bibliográfica sobre o assunto. Combinando a avaliação de evidências e

os componentes da emancipação social, as autoras (JIMÉNEZ; PUIG, 2012) citam

quatro componentes para a caracterização do PC:

(i) uso de critérios e evidências para adquirir conhecimento e realizar avaliações;

(ii) disposição para buscar razões e desafios;

(iii) opinião independente do grupo;

(iiii) análise crítica de discursos justificando desigualdades.

Jiménez e Puig (2012) agrupam os dois primeiros componentes ligando-os à

argumentação e os dois últimos à emancipação social. Podemos notar nos

componentes propostos, a presença dos elementos, habilidades e a disposição do

indivíduo citados por Ennis (2015), como também a prática dialógica defendida por

Kuhn.

No primeiro componente “uso de critérios e evidências para adquirir

conhecimento e realizar avaliações” nós podemos observar quando Ennis traz as

habilidades fundamentais do PC, citadas acima, “a inferência, a clareza e a solução

de problemas”, sendo elas um importante exercício cognitivo. Já o segundo

componente “disposição para buscar razões e desafios” Ennis destaca quando fala

das disposições que evidenciam elementos mais humanos e afetivos. Por fim,

observamos a prática dialógica de Kuhn nos dois últimos componentes: "opinião

independente do grupo” e “análise crítica de discursos justificando desigualdades”.

Haber (2020) declara que há muitos trabalhos valiosos na área, mas que

carece de mais estudos sobre o PC. Em Costa, Bortoloci e Broietti (2021),

encontramos uma revisão bibliográfica sobre o PC no Ensino de Ciências, na qual

temos entre os resultados, o reduzido número de artigos que exploram a temática,

muitos dos artigos não referenciam autores e a maioria não apresenta uma definição

para o PC. Os autores também concluem que ainda são necessários mais estudos
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sobre o PC na área de Ensino de Ciências, considerando que é um dos conceitos

centrais para a aprendizagem na área.

Ao olharmos para o recorte que trouxemos da literatura, vemos que tanto o

PC como a AC se preocupam com um Ensino de Ciências que irá contribuir

diretamente com a formação cidadã, oferecendo recursos para que todos consigam

participar, opinar e contribuir com grandes decisões sociais. Segundo Viecheneski,

Silveira e Carletto (2020) a desconstrução do ensino tradicional, que muitas vezes

não se preocupava com a equidade social, traz para o cidadão a criticidade da

ciência como processo humano. Logo, podemos enxergar a importância do papel do

PC para o propósito da AC. Haber (2020) lembra que o desenvolvimento do PC nas

aulas de ciências já é amplamente aceito como uma das metas da educação

científica.

De acordo com a literatura, a AC abrange aquisição, avaliação, análise,

síntese, codificação e utilização das conquistas científicas em sociedade (HURD,

1998). Habilidades estas, citadas pelos principais autores ao falarem do PC no

Ensino de Ciências (HABER, 2020).

A AC já permeou as propostas curriculares nacionais, com o objetivo de

promover uma educação científica para todos, articulando conhecimentos científicos

com temas cotidianos e de relevância social (MILARÉ; RICHETTI, 2021). O mundo

atual exige uma educação científica mais comprometida socialmente com a

transformação da opressão social em uma educação científica que amplie a

capacidade de agência do indivíduo (VALLADARES, 2021), indivíduo este que

iremos apresentar neste trabalho como um pensador crítico.
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2.2. OBJETIVO
Diante do exposto na introdução, esta pesquisa possui como objetivo:

Caracterizar como o Pensamento Crítico vem sendo definido, caracterizado e

abordado nos artigos científicos da área do Ensino de Ciências.
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2.3. METODOLOGIA
2.3.1. Revisão bibliográfica: O Pensamento Crítico
no Ensino de Ciências

Escolhemos desenvolver uma revisão bibliográfica sistemática, por ser um

método científico de busca e análise de produções. Para a revisão bibliográfica

sistemática, optamos por utilizar o PRISMA como metodologia para a revisão. Moher

et al. (2009) citam o PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and

Meta-Analyses) como um método de revisão sistemática que identifica e seleciona

de forma clara informações importantes para uma análise bibliográfica.

A revisão bibliográfica sistemática foi iniciada em agosto de 2019 com o

levantamento de periódicos classificados pela Capes como A1 e A2 nas áreas de

Educação e Ensino. Justificamos a escolha por ser um sistema que faz a

classificação da produção científica dos programas de pós-graduação brasileiros, no

que diz respeito aos artigos publicados em diversos periódicos, revistas, anais e

livros científicos, englobando todas as áreas do conhecimento. A análise é realizada

por um comitê de consultores de cada área; os extratos A1 e A2 contemplam os

periódicos de excelência internacional. O Qualis-periódicos classifica periódicos

científicos, disponibilizando na Plataforma Sucupira listas com a classificação

desses trabalhos (CAPES, 2019).

A 1ª etapa da revisão constituiu na seleção dos periódicos. Para isso foram

criadas duas listas de periódicos, uma para a área da educação e outra para a área

do ensino, com os periódicos classificados como A1 e A2 (quadriênio 2013-2016).

Nesse momento foram desconsideradas publicações cujo título se distanciava da

área de interesse desta pesquisa, como por exemplo, o periódico “Acta Botanica

Brasilica” que traz publicações sobre plantas e fungos ou o “Cochrane Library” que

reúne trabalhos sobre as ciências da saúde e medicina. Após essa etapa, as listas

foram mescladas eliminando os periódicos que constavam nas duas listas. Em

seguida, eliminou-se os periódicos cujo título não indicava a área abordada e cujo

escopo e objetivo não atendiam a temática do trabalho, como o periódico

“Almanack” especializado em pesquisas sobre as histórias de edifícios nacionais e

internacionais. Por fim, visitamos a página de cada periódico e ainda foram
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excluídos aqueles que não possuíam sites ou ferramentas de busca, resultando em

uma lista com 136 periódicos (Figura 1).

Figura 1 - Fluxograma da etapa de seleção dos periódicos

Fonte: De autoria própria.

Após a definição da lista de periódicos, foi iniciada a 2ª etapa de seleção do

corpus de análise, constituída pela busca dos artigos no site de cada periódico

selecionado. A pesquisa foi feita com os termos “Pensamento Crítico” OR “critical

thinking” OR “pensamiento crítico”.

Durante a pesquisa realizada nos sites dos periódicos, foram

desconsiderados os artigos que não eram da área da educação ou ensino, como

aqueles voltados à parte prática de enfermagem, e aqueles nos quais os termos de
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busca só apareciam nas referências bibliográficas. Decidimos que o artigo “Testing

for Critical Thinking in Physics” do autor Paul J. Burke, seria desconsiderado das

etapas seguintes por ter sido publicado em 1949, em um cenário educacional muito

diferente do apresentado pelos outros trabalhos que resultaram da revisão. Neste

processo, a pesquisa resultou em 63 artigos relacionados ao Ensino de Ciências

(Figura 2).
Figura 2 - Fluxograma da etapa de seleção dos artigos.

Fonte: De autoria própria.

Constituído nosso corpus, os 63 artigos foram organizados em uma planilha

para análise estrutural, na qual inserimos informações sobre título, ano, autores,

local de publicação, seção do artigo onde foi encontrado o termo de busca (título,
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resumo, palavra-chave, introdução, metodologia, resultados, discussão e/ ou

conclusão).

Para a análise qualitativa, optamos pela análise de conteúdo de Bardin

(2011). Para a autora, a análise de conteúdo consiste em uma técnica metodológica

que trabalha com discursos diversos e com todas formas de comunicação. Para a

autora a análise de conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade a

descrição objetiva do texto, sistemática e qualitativa do conteúdo.

Adotamos como unidade de registro os próprios termos de busca:

Pensamento Crítico, Critical Thinking ou Pensamiento Critico. A unidade de contexto

é o parágrafo onde os termos de busca foram encontrados. Para a construção do

nosso corpus de análise, definimos a unidade de contexto, que se constitui do

parágrafo que atribui sentido ou atribui características ao termo “Pensamento

Crítico” utilizado como unidade de registro. Organizamos outra planilha com as

seguintes informações: título do artigo, autor, ano de publicação e a transcrição das

unidades de contexto em que aparecem definições e/ou caracterizações do PC.

Constituído o nosso corpus de análise, a análise voltou-se a caracterizar a

definição ou a caracterização do PC adotada pelos autores.

Para a segunda análise, considerando as dimensões do PC encontrados na

literatura apresentada anteriormente, especialmente nos trabalhos de Robert Ennis

(1985, 2013, 2015, 2016) e Deanna Kuhn (1962, 1996, 2019), definimos categorias a

priori, que serão denominadas de dimensões do PC: Habilidade, disposição e a

prática dialógica (Tabela 1).

Tabela 1 – As dimensões do PC.

Dimensões do
Pensamento Crítico

Descrição

Habilidade As habilidades são todas as ações ou operações mentais
objetivando o processamento de informações

Disposição Aspecto da condição humana que vai além do intelecto, inclui
aspectos emocionais, éticos e sociais. Refere-se ao interesse do
indivíduo em colocar as habilidades do PC em prática.

Prática dialógica São situações de interação social mediadas pelo diálogo. O
significado é considerado uma conquista relacional, os argumentos
dependem de como os outros respondem.

Fonte: De autoria própria.

Com base nessas dimensões estabelecidas a priori, selecionamos em uma
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planilha os 63 artigos que definiam ou caracterizavam o PC e fizemos uma análise

na qual destacamos a presença de sinalizadores das dimensões nas definições do

PC. Os sinalizadores são habilidades, definições, exemplificações e/ou descrições,

presentes nas definições do PC nos artigos resultantes da revisão bibliográfica.

Para isso, em diálogo com os dados, definimos termos que orientaram, a

busca e o entendimento do que era habilidade, disposição e a prática dialógica, são

eles:

(i) Habilidades: capacidade de, seja capaz de, tendo a capacidade de, habilidade de;

(ii) Disposição: valorizar o/a, implicar-se em, uma questão de hábito, tem como

característica, tendência, compromisso, inclinação à;

(iii) Prática dialógica: o discurso, a discussão, está relacionado à interação.

Após essa etapa, organizamos outra tabela para classificar os sinalizadores e

sintetizá-los para chegarmos nos indicadores de cada dimensão, o que deixa em

evidência os indicadores das três dimensões do PC. Listamos as habilidades e

termos que estão relacionados à disposição e prática dialógica e sintetizamos para

chegarmos nos indicadores das disposições do PC.
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2.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
2.4.1. Revisão bibliográfica: O Pensamento Crítico
no Ensino de Ciências

Como dito, a primeira etapa da revisão resultou em 136 periódicos (Tabela 2)

que contemplam as áreas de Ensino e Educação da Capes.
Tabela 2 - Periódicos usados na revisão bibliográfica.

ISSN PERIÓDICOS

1517-4492 ACTA SCIENTIAE (ULBRA)
2178-5201 ACTA SCIENTIARUM. EDUCATION
1982-5153 ALEXANDRIA (UFSC)
1809-4422 AMBIENTE & SOCIEDADE
2317-5125 AMAZÔNIA - REVISTA DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICAS
0002-9505 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS
1984-7505 ARETÉ (MANAUS)

0969-594X ASSESSMENT IN EDUCATION
1809-0354 ATOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO (FURB)
1982-5765 AVALIAÇÃO: REVISTA DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
0141-1926 BRITISH EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (PRINT)
0142-5692 BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION
1677-2334 CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA
0101-3262 CADERNOS CEDES (IMPRESSO)
2357-8130 CADERNOS DE PESQUISA
0305-764X CAMBRIDGE JOURNAL OF EDUCATION (PRINT)
1109-4028 CHEMISTRY EDUCATION. RESEARCH AND PRACTICE IN EUROPE
0009-6725 CIÊNCIA E CULTURA
1980-850X CIÊNCIA & EDUCAÇÃO
0010-4043 CIES NEWSLETTER
2179-1309 CONTEXTO & EDUCAÇÃO
2151-4771 CREATIVE EDUCATION
1871-1510 CULTURAL STUDIES OF SCIENCE EDUCATION (ON LINE)
1645-1384 CURRÍCULO SEM FRONTEIRAS
1082-3301 EARLY CHILDHOOD EDUCATION JOURNAL
1983-9278 ECCOS REVISTA CIENTÍFICA (ONLINE)
2238-1279 EDUCAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEA (ONLINE)
1678-4626 EDUCAÇÃO & SOCIEDADE
1678-4634 EDUCAÇÃO E PESQUISA
2175-6236 EDUCACAO E REALIDADE
1982-6621 EDUCAÇÃO EM REVISTA (UFMG - ONLINE)
0101-465X EDUCAÇÃO (PORTO ALEGRE)
1984-6444 EDUCAÇÃO (SANTA MARIA. ONLINE)
1676-2592 EDUCAÇÃO TEMÁTICA DIGITAL
2177-6210 EDUCAÇÃO UNISINOS (ONLINE)
Continua

26



ISSN PERIÓDICOS

0013-1857 EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND THEORY (PRINT)
1682-3206 EDUCATION AS CHANGE
1983-2117 ENSAIO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (ONLINE)

0212-4521 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
1132-9157 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA
1983-1730 ENSINO EM RE-VISTA
1983-7011 ENSINO, SAÚDE E AMBIENTE

1469-5871 ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH (ONLINE)
1984-932X ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL (ONLINE)
1350-293X EUR EARLY CHILD EDUC

1305-8215 EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY
EDUCATION

1474-9041 EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL
0143-0807 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS (PRINT)
0718-5006 FORMACIÓN UNIVERSITARIA

0954-0253 GENDER AND EDUCATION (PRINT)
1476-7724 GLOBALISATION, SOCIETIES AND EDUCATION (PRINT)
2179-8427 IMAGENS DA EDUCAÇÃO
0378-1844 INTERCIENCIA (CARACAS)
2177-7691 INTERFACES DA EDUCAÇÃO

1861-9916 INTERNATIONAL JOURNAL OF ACTION RESEARCH
0738-0593 INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT
0883-0355 INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
2010-3689 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY

1694-609X INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION
1750-3868 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT IN EDUCATION
0020-739X INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SCIENCE AND

TECHNOLOGY
1743-727X INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH & METHOD IN EDUCATION (PRINT)
1571-0068 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICAL EDUCATION
0950-0693 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION
0020-8566 INTERNATIONAL REVIEW OF EDUCATION
0962-0214 INTERNATIONAL STUDIES IN SOCIOLOGY OF EDUCATION
0213-7771 INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA
1518-8795 INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE CIÊNCIAS (ONLINE)
0260-7476 JET. JOURNAL OF EDUCATION FOR TEACHING (PRINT)
1648-3898 JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION
0021-9266 JOURNAL OF BIOLOGICAL EDUCATION
2037-7924 JOURNAL OF EDUCATIONAL, CULTURAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
0973-4082 JOURNAL OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMEN
0022-4308 JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING (PRINT)
1824-2049 JOURNAL OF SCIENCE COMMUNICATION
1059-0145 JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY
Continuação
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ISSN PERIÓDICOS

1144-0546 NEW JOURNAL OF CHEMISTRY (1987)
2236-0441 NUANCES
1011-2251 PARADIGMA (MARACAY)
1253-1006 PENSER L'ÉDUCATION (MONT-SAINT-AIGNAN)
2175-795X PERSPECTIVA
1809-4309 PRÁXIS EDUCATIVA (UEPG. ONLINE)
1980-6248 PRÓ-POSIÇÕES (UNICAMP. ONLINE)

0951-8398 QSE. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE STUDIES IN EDUCATION
(PRINT)

1806-8405 RBPG. REVISTA BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO
1760-7760 RECHERCHES & ÉDUCATIONS
1579-1513 REEC. REVISTA ELECTRÓNICA DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
1982-9949 REFLEXÃO E AÇÃO (ONLINE)
0370-4467 REM. REVISTA ESCOLA DE MINAS (IMPRESSO)
2179-426X RENCIMA
0157-244X RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION
0267-1522 RESEARCH PAPERS IN EDUCATION
1809-449X REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO
1982-873X REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
1806-9126 REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA (ONLINE)
2176-6681 REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS RBEP-INEP
1806-5104 REVISTA BRASILEIRA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS
1981-9269 REVISTA COCAR (UEPA)
1130-2496 REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACIÓN
1809-5747 REVISTA CONTEMPORÂNEA DE EDUCAÇÃO

0102-2555 REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
IMPRESSO)

2358-0194 REVISTA DA FAEEBA- EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
2238-2380 REVISTA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
2358-9280 REVISTA DE EDUCAÇÃO DO COGEIME
0104-5962 REVISTA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA (UFMT)
0329-5192 REVISTA DE EDUCACIÓN EN BIOLOGÍA
1981-416X REVISTA DIÁLOGO EDUCACIONAL
1809-3876 REVISTA E-CURRICULUM (PUCSP)
1981-1802 REVISTA EDUCAÇÃO EM QUESTÃO (ONLINE)
1607-4041 REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
1850-6666 REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS

(EN LÍNEA)
1575-0965 REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL

PROFESORADO
1982-7199 REVISTA ELETRÔNICA DE EDUCAÇÃO (SÃO CARLOS)
2178-1567 REVISTA ENSINO SUPERIOR (UNICAMP)
1681-5653 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN (ONLINE)
2446-8606 REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO
1645-7250 REVISTA LUSÓFONA DE EDUCAÇÃO
1405-6666 REVISTA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Continuação
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2176-9230 REVISTA PRÁXIS (ONLINE)
1679-8775 REVISTA SUL-AMERICANA DE FILOSOFIA E EDUCAÇÃO
2358-1425 REVISTA TEMPOS E ESPAÇOS EM EDUCAÇÃO (ONLINE)
1980-4407 REVISTA TERRAE DIDATICA
1573-1901 SCIENCE & EDUCATION
0036-8326 SCIENCE EDUCATION (SALEM, MASS. PRINT)
2183-1432 SENSOS-E REVISTA MULTIMÉDIA DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO

0039-3746 STUDIES IN PHILOSOPHY AND EDUCATION
0742-051X TEACHING AND TEACHER EDUCATION
0031-921X THE PHYSICS TEACHER
1516-9537 TRABALHO & EDUCAÇÃO (UFMG)

1981-7746 TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE (ONLINE)
2176-4603 VIDYA (SANTA MARIA. ONLINE)
Fonte: De autoria própria.

Como descrito na metodologia, os 63 artigos que citam o PC foram

organizados em uma planilha onde apontamos em que seção o PC é citado e/ ou

desenvolvido (Tabela 3). A partir desta etapa citaremos os artigos resultantes da

revisão através dos códigos apresentados a seguir.
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Tabela 3 - Artigos da área de ciências que citam o PC, resultantes da revisão bibliográfica sistemática.

CÓDIGO TÍTULO AUTORES ANO PERIÓDICOS

A01
O tabaco utilizado como tema gerador no ensino de Química
em região economicamente dependente dessa cultura

Nêmora Francine Backes,
Tania Renata Prochnow 2017 ACTA SCIENTIAE (ULBRA)

A02
Educação para a sustentabilidade: a gestão de recursos do
mar

Beatriz Bravo-Torija, Fins Eirexas e
Maria Pilar Jiménez Aleixandre 2008 ALEXANDRIA (UFSC)

A03
O exame nacional de desempenho dos estudantes de
Química: análise comparativa entre iniciantes e concluintes

Edenilza Mendonça de Santana, Edson
José Wartha, Murilo de Medeiros
Sampaio 2018

AMAZÔNIA - REVISTA DE
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
MATEMÁTICAS

A04
Entangle me! A game to demonstrate the principles of
quantum mechanics Andrea Lopez-Incera, Wolfgang Dur 2018 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS

A05
An example of computer modeling to teach energy
conservation concepts Paulo H. Acioli 2019 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS

A06
Analyzing the many skills involved in solving complex physics
problems Wendy K. Adams, Carl E. Wieman 2015 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS

A07

Non-science majors learn about heat, temperature, and
thermodynamics using the particulate nature of matter and
guided-inquiry instruction Christopher F. Bauer, Julia Y. K. Chan 2019 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS

A08

A national study assessing the teaching and learning of
introductory astronomy. Part I. The effect of interactive
instruction

Edward E. Prather, Alexander L.
Rudolph, Gina Brissenden and Wayne
M. Schlingman 2008 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS

A09
Tecnociência, Pensamento e  Formação na Educação
Superior Pedro Goergen 2014

AVALIAÇÃO: REVISTA DA
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

A10

Science engagement at the museum school: teacher
perspectives on the contribution of
museum pedagogy to science teaching Richard Watermeyer 2015

BRITISH EDUCATIONAL
RESEARCH JOURNAL (PRINT)

A11
Pressão atmosférica e natureza da ciência: uma sequência
didática englobando fontes primárias

Deyzianne Santos Fonseca, Juliana
Mesquita Hidalgo Ferreira
Drummond,Wesley Costa de Oliveira,
Giovanninni Leite de Freitas
Batista,Daniel Brito de Freitas 2017

CADERNO BRASILEIRO DE
ENSINO DE FÍSICA

A12

O estudo da Óptica na modalidade de Educação para Jovens
e Adultos (EJA) por meio de uma sequência didática
diversificada

Elisete Lopes da Cunha, Adriana
Gomes Dickman 2018

CADERNO BRASILEIRO DE
ENSINO DE FÍSICA

Continua
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CÓDIGO TÍTULO AUTORES ANO PERIÓDICOS

A13

Contribuições dos objetos de aprendizagem para ensejar o
desenvolvimento do Pensamento Crítico nos estudantes nas
aulas de Física

Ana Marli Bulegon, Liane Margarida
Rockenbach Tarouco 2015 CIÊNCIA & EDUCAÇÃO

A14
Science education reform in Confucian learning cultures:
teachers’ perspectives on policy and practice in Taiwan Ying-Syuan Huang, Anila Asghar 2018

CULTURAL STUDIES OF SCIENCE
EDUCATION (ON LINE)

A15 Science centres, gender and learning Cecilia Rodéhn 2019
CULTURAL STUDIES OF SCIENCE
EDUCATION (ON LINE)

A16

Navigating role forces and the aesthetic|authentic caring
dialectic: a novice urban science teacher’s developmental
trajectory Maria S. Rivera Maulucci 2010

CULTURAL STUDIES OF SCIENCE
EDUCATION (ON LINE)

A17
Cultivating Native American scientists: an application of an
Indigenous model to an undergraduate research experience

Tracey R. McMahon, Emily R. Griese,
DenYelle Baete Kenyon 2019

CULTURAL STUDIES OF SCIENCE
EDUCATION (ON LINE)

A18
Implementation of inquiry-based science education in different
countries: some reflections Carl-Johan Rundgren 2018

CULTURAL STUDIES OF SCIENCE
EDUCATION (ON LINE)

A19

Science teacher identity and eco-transformation of science
education: comparing Western modernism with Confucianism
and reflexive Bildung Jesper Sjöström 2018

CULTURAL STUDIES OF SCIENCE
EDUCATION (ON LINE)

A20
‘‘Shut up and calculate’’: the available discursive
positions in quantum physics courses

Anders Johansson, Staffan Andersson,
Minna Salminen-Karlsson, Maja
Elmgren 2018

CULTURAL STUDIES OF SCIENCE
EDUCATION (ON LINE)

A21

When “scary” science “just feels wrong”: how the facts in a
masculine fact‑based debate couldn’t stop science students’
feminine feelings Auli Arvola Orlander 2018

CULTURAL STUDIES OF SCIENCE
EDUCATION (ON LINE)

A22
The Role of Intermediary Objects of Learning in Early Years
Chemistry and Physics

Marie Fridberg, Agneta Jonsson,
Andreas Redfors, Susanne Thulin 2020

EARLY CHILDHOOD EDUCATION
JOURNAL

A23
Educação ambiental crítica: do socioambientalismo às
sociedades sustentáveis Gustavo Ferreira da Costa Lima 2009 EDUCAÇÃO E PESQUISA

A24

Educação Ambiental no Brasil: reflexões a partir da Década
da Educação para o Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas (2005-2014)

Carlos Eduardo Marques da Silva,
Simone Ferreira Teixeira 2019

EDUCAÇÃO (SANTA MARIA.
ONLINE)

Continua
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CÓDIGO TÍTULO AUTORES ANO PERIÓDICOS

A25
Influencia de las disposiciones en el desarrollo del
pensamiento crítico y el aprendizaje de las Ciencias Naturales Nidia Yaneth Torres Merchán 2011 EDUCAR EM REVISTA

A26

Horizontes Compreensivos da Constituição do Ser Professor
de Química no Espaço da Prática como Componente
Curricular: Um Estudo de Caso

Vivian dos Santos Calixto, Neide Maria
Michellan Kiouranis, Rui Marques
Vieira 2019

ENSAIO: PESQUISA EM
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS
(ONLINE)

A27

O enfoque CTSA e uso de Metodologias Ativas no Ensino
Superior: uma análise baseada na discussão de notícias
sobre acidentes ambientais envolvendo produtos químicos

Cristine Santos de Souza da Silva,
Denise Santos de Souza 2019 ENSINO EM RE-VISTA

A28
Os Princípios de Darwin na Consolidação dos Conteúdos de
Evolução do Ensino Médio

Bruna Malavazi Dell’ Antonio, Vilacio
Caldara Junior 2018 ENSINO, SAÚDE E AMBIENTE

A29
Microbiologia no Ensino Fundamental: Como os Livros
Didáticos Abordam essa Temática

Gizele Tiago Barbêdo, Carlos Alberto
Andrade Monerat 2014 ENSINO, SAÚDE E AMBIENTE

A30
Practitioners’ perspectives on the purpose of environmental
education

John Fraser, Rupanwita Gupta,
Marianne E. Krasny 2015

ENVIRONMENTAL EDUCATION
RESEARCH (ONLINE)

A31

Identifying and developing crosscutting environmental
education outcomes for adolescents in the twenty-first century
(EE21)

Robert B. Powell, Marc J. Stern,
Brandon Troy Frensley, DeWayne
Moore 2019

ENVIRONMENTAL EDUCATION
RESEARCH (ONLINE)

A32
Teaching Sustainable Development Goals in The
Netherlands: a critical approach Helen Kopnina 2018

ENVIRONMENTAL EDUCATION
RESEARCH (ONLINE)

A33
Sustainable food choices? A study of students’ actions in a
home and consumer studies classroom

Lolita Gelinder, Karin Hjälmeskog,
Malena Lidar 2019

ENVIRONMENTAL EDUCATION
RESEARCH (ONLINE)

A34

Environmental and sustainability education in a post-truth era.
An exploration of epistemology and didactics beyond the
objectivism-relativism dualism Katrien Van Poeck 2019

ENVIRONMENTAL EDUCATION
RESEARCH (ONLINE)

A35
Evaluación de una Renovación Metodológica para un
Aprendizaje Significativo de la Física Iván R. Sánchez 2012 FORMACIÓN UNIVERSITARIA

A36

Evidence‐based Dialogue Maps as a research tool to
investigate the quality of school pupils’ scientific
argumentation

Alexandra Okada, Simon Buckingham
Shum 2008

INTERNATIONAL JOURNAL OF
RESEARCH & METHOD IN
EDUCATION (PRINT)

Continua
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CÓDIGO TÍTULO AUTORES ANO PERIÓDICOS

A37
Responsible research and innovation indicators for science
education assessment: how to measure the impact? Maria Heras, Isabel Ruiz-Mallén 2017

INTERNATIONAL JOURNAL OF
SCIENCE EDUCATION

A38
Secondary school students’ perceptions of working life skills in
science-related careers

Anssi Salonen, Anu Hartikainen-Ahia,
Jonathan Hense, Annette Scheersoi,
Tuula Keinonen 2017

INTERNATIONAL JOURNAL OF
SCIENCE EDUCATION

A39

Measuring Critical Thinking in Physics: Development and
Validation of a Critical Thinking Test in Electricity and
Magnetism

Dawit Tibebu Tiruneh, Mieke De Cock,
Ataklti G. Weldeslassie, Jan Elen,
Rianne Janssen 2015

INTERNATIONAL JOURNAL OF
SCIENCE AND MATHEMATICAL
EDUCATION

A40
O Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) na
Reconstrução da Identidade Profissional Docente

Andrei Steveen Moreno Rodríguez,
José Claudio Del Pino 2019

INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE
CIÊNCIAS (ONLINE)

A43

O Impacto da Interface entre a Aprendizagem Baseada em
Problemas e a Argumentação na Construção do
Conhecimento Científico Ana Carla da Silva, Sylvia De Chiaro 2018

INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE
CIÊNCIAS (ONLINE)

A44
Identificação de Atitudes Investigativa e Científica: Um Estudo
de Caso em um Ambiente Interativo de Aprendizagem

Michelle Camara Pizzato, Lediane
Chagas Marques, Patrik de Souza
Rocha, Marcelo Diedrich de Souza,
Clarice Monteiro Escott, Júlio Xandro
Heck 2018

INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE
CIÊNCIAS (ONLINE)

A45

Cuando Las Canciones Hablan de Genética. Las
Representaciones Sociales y su Impacto en el Aprendizaje de
la Ciencia Marina Mateu, Marco Antonio Moreira 2014

INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE
CIÊNCIAS (ONLINE)

A46
Climate change skeptics teach climate literacy? A critical
discourse analysis of children’s books Nicole M. Colston and Julie Thomas 2019

JOURNAL OF SCIENCE
COMMUNICATION

A47
Touching the stars: improving NASA 3D printed data sets with
blind and visually impaired audiences

Kimberly Kowal Arcand, April Jubett,
Megan Watzke, Sara Price, Kelly T. S.
Williamson and Peter Edmonds 2019

JOURNAL OF SCIENCE
COMMUNICATION

A48
To know or not to know: uncertainty is the answer. Synthesis
of six different science exhibition contexts Helena Thuneberg and Hannu Salmi 2018

JOURNAL OF SCIENCE
COMMUNICATION

A49
Deliberating science in Italian high school. The case of the
Scienza Attiva project

Federica Cornali, Gianfranco Pomatto
and Selena Agnella 2017

JOURNAL OF SCIENCE
COMMUNICATION

Continua
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CÓDIGO TÍTULO AUTORES ANO PERIÓDICOS

A50
You and CO2: a Public Engagement Study to Engage
Secondary School Students with the Issue of Climate Change

Jennifer A. Rudd, Ruth Horry, R. Lyle
Skains 2019

JOURNAL OF SCIENCE
EDUCATION AND TECHNOLOGY

A51

Teaching Energy Science as Inquiry: Reflections on
Professional Development as a Tool to Build Inquiry Teaching
Skills for Middle and High School Teachers

Kanesa Duncan Seraphin, Joanna
Philippoff, Alex Parisky, Katherine
Degnan, Diana Papini Warren 2012

JOURNAL OF SCIENCE
EDUCATION AND TECHNOLOGY

A52

Technology-Enhanced Formative Assessment: A
Research-Based Pedagogy for Teaching Science with
Classroom Response Technology Ian D. Beatty, William J. Gerace 2009

JOURNAL OF SCIENCE
EDUCATION AND TECHNOLOGY

A53
Climate Change Education in the Context of Education for
Sustainable Development: Rationale and Principles Yoko MoChizuki, Audrey Bryan 2015

JOURNAL OF EDUCATION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMEN

A54
What is an Education for Sustainable Development Supposed
to Achieve— A Question of What, How and Why Maria Hofman 2015

JOURNAL OF EDUCATION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMEN

A55

Grappling WithLong-Term Learningin Science:A Qualitative
Study Of Teachers’ Views Of Developmentally Oriented
Instruction

Jonathan T. Shemwell, Shirly Avargil,
Daniel K. Capps 2015

JOURNAL OF RESEARCH IN
SCIENCE TEACHING (PRINT)

A56
Students' recognition of educational demands in the context of
a socioscientific issues curriculum

Mats G. Lindahl, Anne-Mari Folkesson,
Dana L. Zeidler 2019

JOURNAL OF RESEARCH IN
SCIENCE TEACHING (PRINT)

A55

Science teachers' pedagogical content knowledge
development during enactment of socioscientific
curriculum materials

Durdane Bayram-Jacobs, Ineke Henze,
Maria Evagorou, Yael Shwartz, Elin
Leirvoll Aschim, Silvia
Alcaraz-Dominguez, Mario Barajas,
Etty Dagan 2019

JOURNAL OF RESEARCH IN
SCIENCE TEACHING (PRINT)

A56
Literacia e Pensamento Crítico: um referencial para a
educação em ciências e em matemática

Celina Tenreiro-Vieira, Rui Marques
Vieira 2013

REVISTA BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO

A57

Pressupostos Teóricos e Propostas para Discutir Questões
Sociocientíficas: Construção do Modelo e-cria e sua Aplicação
no Ensino Superior

LIMA, Marcelo Bernardo de/ Struchier,
Miriam 2018 REVISTA E-CURRICULUM (PUCSP)

A58
Currículo interdisciplinar no ensino integral: concepções de
professores paulistas de Ciências da Natureza e Matemática

Harryson Júnio Lessa Gonçalves,
Bianca Rafaela Boni, Ana Clédina
Rodrigues Gomes 2019

REVISTA ELETRÔNICA DE
EDUCAÇÃO (SÃO CARLOS)

Continua
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CÓDIGO TÍTULO AUTORES ANO PERIÓDICOS

A59

Avanzar en la educación para la sostenibilidad. Combinación
de metodologías para trabajar el pensamiento crítico y
autónomo, la reflexión y la capacidad de transformación del
sistema

Leslie Mahe Collazo Expósito; Anna
Maria Geli de Ciurana 2017

REVISTA IBEROAMERICANA DE
EDUCACIÓN (ONLINE)

A60
Binsex: Uma Proposta de Bingo como Recurso Didático
Abordagem Crítica da Educação Sexual Ediane da SILVA, Yalin Brizola Yared 2019

REVISTA IBERO-AMERICANA DE
ESTUDOS EM EDUCAÇÃO

A61
Geração de energia em larga escala por usinas termelétricas:
uma questão sociocientífica no ensino de física

João Carlos Borges, Solange de
Almeida Da Boit Presa, Samuel Costa 2019 REVISTA PRÁXIS (ONLINE)

A62

Reducing Pseudoscientific and Paranormal Beliefs in
University Students Through a Course in Science and Critical
Thinking James A. Wilson 2018 SCIENCE & EDUCATION

A63 From black and white to shades of grey
Lotta Leden, Lena Hansson, Andreas
Redfors 2017 SCIENCE & EDUCATION

Fonte: De autoria própria.
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Como um dos resultados da revisão bibliográfica sistemática, temos 50

artigos em que o PC não é definido ou avaliado, apenas citado, o que demonstra

sua relevância reconhecida, já que sempre aparece como um atributo importante,

principalmente quando estamos ressignificando o Ensino de Ciências, trazendo-o

para o contexto social, apresentado e defendido nesta pesquisa. Concluímos através

dos artigos resultantes, a necessidade de o PC ser mais bem desenvolvido e

trabalhado, inclusive no contexto do Ensino de Ciências considerando que dos 63

artigos que tratam do PC no Ensino de Ciências, apenas 13 definem o PC.

2.4.1.1. O lugar do Pensamento Crítico nos artigos

A maioria dos 63 artigos menciona o PC na introdução (40 artigos) seguido

daqueles que citam o PC na discussão (28 artigos). Apenas 3 dos artigos citam o PC

em todas as seções analisadas (resumo, palavra-chave, introdução, metodologia,

resultados, discussão e conclusão). Percebemos com esta análise (Figura 9) uma

tendência em que muitos trabalhos trazem o PC para contextualizar a pesquisa ou

justificar a importância do ensino de ciências.

Figura 9 - Seção do artigo em que aparece o PC.

Fonte: De autoria própria.
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A título de exemplo de como aparece na introdução, citamos o “A19”, ao tratar

sobre as mudanças no currículo de ciências, descreve o PC:
"Tem sido impulsionado pelo objetivo de "desenvolver competências

essenciais de alfabetização científica, tais como raciocínio analítico,
pensamento crítico, compreensão conceitual e habilidades de resolução de
problemas " (p. 3 a.o.p.) entre os estudantes e do ponto de vista da
sociedade para promover desenvolvimento social e econômico (trecho do
“A19”)."

Já “A47” traz o PC como resultado de uma estratégia didática para o Ensino

de Ciências, demonstrando a efetividade da estratégia e justificando a utilização da

mesma:
"MakerSpaces - instalações públicas com acesso a ferramentas

como impressoras 3D - e configurações relacionadas podem ajudar a
enfatizar a participação criativa no processo de aprendizagem que aumenta
a propriedade do conhecimento por meio do pensamento crítico [Giannakos
et al., 2015] e da incorporação de tecnologia acessível em ambientes de
grupo demonstrou aumentar o envolvimento e a confiança das pessoas com
deficiência (...) “A47”."

Como já afirmamos, quando aparece na introdução, o PC não é desenvolvido,

definido ou analisado, mas há afirmações sobre a sua presença nos objetivos e

resultados das estratégias apresentadas pelos autores. A maior frequência de

citação do Pensamento Crítico em seções como a introdução e a discussão indicam

que o PC é considerado um importante atributo do e para o Ensino de Ciências, mas

não é em si, na maior parte dos trabalhos, o objeto de pesquisa dos mesmos.

2.4.1.2. A relação entre Pensamento Crítico e o contexto didático

Ao tentarmos compreender o PC no Ensino de Ciências, vimos a importância

de registrar o contexto didático em que ele é citado nos artigos resultantes da

revisão bibliográfica sistemática. Na tabela 4, vemos 29 dos 63 artigos que citam o

PC como propósito da educação científica, algo almejado para a formação dos

estudantes; já 31 dos artigos trazem o PC como objetivo ou resultado de recursos,

estratégias e abordagens didáticas no Ensino de Ciências. Temos um artigo que cita

o PC como algo ausente, não alcançado no Ensino de Ciências e um cita o PC

como nome para caracterizar problemas, testes, questões, desafios para os

estudantes.
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Tabela 4 - Referências ao Pensamento Crítico apresentadas nos artigos revistos.
Descrição Artigos

Artigos que citam o PC como propósito da
educação científica, algo almejado para a
formação dos estudantes

A02, A03, A08, A09, A12, A14, A18, A19, A20, A23, A24,
A26, A28, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A39, A40, A41,
A42, A51, A52, A56, A58, A62, A63

Artigos que citam o PC como objetivo ou
resultado de recursos, estratégias ou
abordagens didáticas no Ensino de
Ciências

A01, A04, A05, A07, A10, A11, A13, A16, A17, A21, A22,
A25, A27, A29, A36, A37, A38, A43, A45, A46, A47, A48,
A49, A50, A53, A54, A55, A57, A59, A60, A61

Artigos que citam o PC como algo
ausente, não alcançado no Ensino de
Ciências A15

Artigos que citam o PC como nome para
caracterizar problemas, testes, questões,
desafios para os estudantes A06
Fonte: De autoria própria.

O resultado desta análise na tabela 4, continua trazendo a ideia de que o PC

vem sendo usado como justificativa para a realização de uma ação, já que a maioria

dos artigos trata de recursos, estratégias ou abordagens didáticas que se

preocupam com a efetividade do processo de ensino-aprendizagem que objetivam o

PC em seus resultados.

Segundo Haber (2020), na maioria das vezes, artigos que trabalham o PC,

são direcionados para a descrição e avaliação de projetos e programas destinados a

fomentar o PC ou avaliações das habilidades do PC.

Siegel (2003) apresenta quatro razões que podem justificar essa

característica de trabalhos que citam o PC:

(i) Desenvolver o PC nos estudantes é essencial para desenvolver autonomia,

pensamentos reflexivos e independentes.

(ii) O PC está atrelado ao preparo dos estudantes para a vida adulta, desenvolvendo

habilidades que possibilitem tomar decisões no decorrer da vida;

(iii) O PC estimula a racionalidade;

(iiii) O PC e a reflexão racional estão atrelados com a vida democrática.

Neste mesmo trabalho, o autor fala sobre a ausência de uma definição bem

estabelecida para o PC e chega à conclusão de que o mais importante é configurar

o PC como um objetivo educacional (SIEGEL, 2003). O que pode explicar o grande

número de trabalhos que veem o PC como um objetivo de abordagens didáticas e
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até mesmo como um propósito do Ensino de Ciências e, também, o baixo número

de artigos que definem o PC.

Costa, Bortoloci e Broietti (2021) em sua revisão bibliográfica sobre o PC no

Ensino de Ciências e Matemática identificam que 64% dos trabalhos que analisaram

referenciam autores que trabalham com o termo, mas a maioria dos trabalhos

também não apresentou definições para o PC. Os autores concluem que 59% dos

trabalhos resultantes de sua revisão apenas relataram ou mencionaram o PC:
“(...)sem entrar em discussões acerca de como ou porque esses processos
ocorrerem. Estes artigos apenas mencionaram o desenvolvimento do
Pensamento Crítico devido à algumas organizações de ensino, ou seja, sem
apresentar resultados de pesquisa de aplicações de tais abordagens.”
(Costa; Bortoloci; Broietti, 2021, p. 163).

Outra recente revisão bibliográfica sobre o PC também traz esta situação de

trabalhos que citam o termo, mas não o desenvolvem. Costa, Obara e Broietti (2020)

apresentaram em seus resultados 78% dos artigos que analisaram mencionam o PC

e citam referências sobre o termo, porém 22% dos artigos mencionam o PC sem

referenciar.
“(...)contribuindo para a falta de clareza na conceituação do tema na
pesquisa, o que tem sido criticado na literatura científica.” (Costa; Obara;
Broietti, 2020, p. 152).

Logo, os resultados da revisão sistemática realizada nesta dissertação

trabalhos que desenvolvem o PC (descrevendo, analisando e avaliando) são de

grande relevância, já que registramos o baixo número de trabalhos que têm este

olhar para o PC.

2.4.1.3. Caracterização do Pensamento Crítico nos artigos

Dentre os 63 artigos que citam o PC, encontramos 13 trabalhos que

apresentam definições ou caracterizações. Estes artigos estão representados na

tabela 5.
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Tabela 5 – Artigos que apresentaram definições para o Pensamento Crítico.

Código Artigo

A02
BRAVO-TORIJA, B.; EIREXAS F.; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. Educação para a
Sustentabilidade: a gestão de recursos do mar. Alexandria, v.1, n.1, p. 191-208, mar.
2008.

A03

SANTANA, E. M.; WARTHA, E. J.; SAMPAIO, M. M. O exame nacional de desempenho
dos estudantes de Química: análise comparativa entre iniciantes e concluintes.
Amazônia – Revista de Educação em Ciências e Matemática. Brasil, v. 14, n. 32, p.
33-47, 2018.

A09 GOERGEN, P. Tecnociência, Pensamento e Formação na Educação Superior. Avaliação,
v. 19, n. 3, p. 561-584, nov. 2014.

A13
BULEGON, A. M.; TAROUCO, L. M. R. Contribuições dos objetos de aprendizagem para
ensejar o desenvolvimento do Pensamento Crítico nos estudantes nas aulas de Física.
Ciênc. Educ., Bauru, v. 21, n. 3, p. 743-763, 2015.

A23
LIMA, G. F. C. Educação ambiental crítica: do socioambientalismo às
sociedades sustentáveis. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.35, n.1, p. 145-163,
jan/abr. 2009.

A26
CALIXTO, V. S.; KIOURANIS, N. M. M.; VIEIRA, R. M. Horizontes Compreensivos da
Constituição do Ser Professor de Química no Espaço da Prática como Componente
Curricular: Um Estudo de Caso. Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências. 2019.

A35 SANCHEZ, I. R. Evaluación de una Renovación Metodológica para un Aprendizaje
Significativo de la Física. Formación Universitaria. 2012.

A39
TIRUNEH, D. T.; COCK, M. D.; WELDESLASSIE, A. G.; ELEN, J.; JANSSEN, R.
Measuring Critical Thinking in Physics: Development and Validation of a Critical Thinking
Test in Electricity and Magnetism. Inst J of Sci and Math Educ, n. 15, p. 663-682, 2017.

A40
RODRÍGUEZ, A. S. M.; PINO, J. C. O enfoque ciência, tecnologia e sociedade (CST) na
reconstrução da identidade profissional docente. Investigação em Ensino de Ciências, v.
24, n. 2, p. 90-119, 2019.

A56
TENREIRO-VIEIRA, C.; VIEIRA, R. M. Literacia e Pensamento Crítico: um referencial
para a educação em ciências e em matemática. Revista Brasileira de Educação, v. 18, n.
52, jan.-mar., 2013.

A57
LIMA, M. B.; STRUCHIER, M. Pressupostos Teóricos e Propostas para Discutir
Questões Sociocientíficas: Construção do Modelo E-cria e sua Aplicação no Ensino
Superior. Revista e-curriculum (PUCSP). 2018.

A60
SILVA, E.; YARED, Y. B. Binsex: uma proposta de bingo como recurso didático em
abordagem crítica da educação sexual. Revista Ibero-Americana de Estudos em
Educação, v. 14, n. 2, p.1580-1600, jul. 2019.

A62 WILSON, J. A. Reducing Pseudoscientific and Paranormal Beliefs in University Students
Through a Course in Science and Critical Thinking. Science & Education. 2018.

Fonte: De autoria própria.
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A seguir apresentamos as definições resultantes da revisão bibliográfica

sistemática realizada neste trabalho.

“A39” cita desenhar inferências válidas, identificar relações, analisar

probabilidades, fazer previsões e tomar decisões lógicas e resolver problemas

complexos, como habilidades características de quem desenvolve o PC. “A40”

também relaciona habilidades que envolvem problemas quando definem o PC:

identificar ou formular problemas e resolvê-los, avaliar informações, reconhecer os

próprios juízos, argumentá-los e se comunicar efetivamente. “A56” lembra que o PC

varia necessariamente de domínio para domínio e não pode ser perspectivado como

um conjunto de capacidades gerais transferíveis para qualquer contexto. “A62” já

traz o PC como a capacidade de chegar a uma decisão fundamentada com base em

evidências.

“A13” traz em sua definição a importância da implicação crítica, da discussão

e da reorganização dinâmica do conhecimento de forma significativa e útil. Os

autores defendem que é uma questão de hábito e que é uma fase do

desenvolvimento: da busca da verdade, da mente aberta, de ser sistemático,

analítico, curioso, confiante no raciocínio e prudente na tomada de decisões. Já

“A23” diz que o PC aciona o questionamento, o diálogo e a abertura ao novo.

“A09” considera que quando há o desenvolvimento do PC há a presença de

discurso crítico. “A23” lembra da importância de existir o diálogo. Discussão e o

problema como elemento disparador que pode levar ao pensar criticamente, é o que

“A13” traz em sua definição de PC. Que assim como “A35” traz o PC como um

processo cognitivo e daí a necessidade de estabelecer o impacto de uma renovação

metodológica e no desenvolvimento de habilidades cognitivas, como discriminar

informações, elaborar e avaliar argumentos, julgar corretamente eventos

probabilísticos, analisar relações causais, ter boas estratégias de tomada de decisão

e ter recursos para resolver determinados problemas.

De forma ampla, “A02” define o PC como uma capacidade de desenvolver

opinião independente, adquirindo a faculdade de refletir sobre a realidade e

participar nela. “A26” traz em sua definição a presença do julgamento sobre o que

acreditar e fazer em resposta a uma experiência, os autores citam a importância de

ouvir, estudar e pesquisar antes de defender um ponto de vista, trazem como

característica o estudante curioso e que anseia por diferentes pontos de vista. “A03”

traz essa característica como um papel reflexivo sobre a natureza do conhecimento.
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“A57” reforça que a presença e o desenvolvimento do PC estão relacionados

com a interação dos estudantes com o objeto de estudo e não apenas com o

conhecimento.

Com o resultado da revisão sistemática da literatura, nove dos 13 trabalhos

que apresentaram definições e/ou caracterizações o fazem em termos das

habilidades dos indivíduos. Por exemplo:

“A40” traz em seu artigo a definição de PC defendida por Paul e Eder (2003):
"(...)conjunto de capacidades para identificar ou formular problemas e
resolvê-los, avaliar informações, reconhecer os próprios juízos,
argumentá-los e se comunicar efetivamente(...)"

Já “A60” cita Bensley (1998) ao definir o PC através de habilidades:
“O Pensamento Crítico é a capacidade de chegar a uma decisão

fundamentada com base em evidências factuais conhecidas sobre um
assunto.”

“A39” defende como caracterização do PC as habilidades de: desenhar

inferências válidas, identificar relações, analisar probabilidades, fazer previsões,

tomar decisões lógicas e resolver problemas complexos. Assim como “A13” quando

os autores trazem as habilidades: definir problemas, tomar medidas no sentido de

um objetivo, tomar decisões e realizar avaliações retrospectivas; avaliar, analisar e

conectar informações; interpretar, analisar, avaliar e criar ideias, raciocínios e

argumentos de forma clara e precisa. “A03” traz habilidades parecidas ao definirem

o PC: definir problemas, selecionar informação, resolver problemas de forma flexível

e estabelecer relações entre as áreas do conhecimento.

Como muitas vezes o PC é definido conceitualmente em um nível abstrato, os

autores adotam comportamentos cognitivos que podem ser identificados e

observados, as chamadas habilidades. Assim, também é comum encontrarmos

essas definições de PC pautadas em habilidades (KUHN, 2019).

No entanto, trabalhos mais recentes sobre PC, defendem a ideia de que o PC

é mais complexo do que as habilidades individuais (KUHN, 2019; ENNIS, 2016,

2018; JIMÉNEZ; PUIG, 2012; HABER, 2000).

Em quatro dos 13 trabalhos que apresentaram definições e/ou

caracterizações, a definição de PC aborda a disposição dos indivíduos. Como por

exemplo “A56”:
“Assim definido, o Pensamento Crítico envolve tanto disposições,

que dizem respeito aos aspectos mais afetivos, como capacidades, que se
referem aos aspectos mais cognitivos. O conjunto de disposições de
Pensamento Crítico traduz o que o autor designa por espírito crítico, isto é,
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uma tendência, compromisso ou inclinação para agir de forma crítica.
Incluem: procurar estar bem-informado, utilizar e mencionar fontes
credíveis, procurar razões, procurar alternativas, ter abertura de Espírito e
procurar tanta precisão quanto o assunto o permitir.”

Ennis (2016) traz em seu artigo uma abordagem de ensino que tem como

objetivo o conhecimento que poderá ser usado na prática, para isso o autor propõe

observar e avaliar o PC a disposição do indivíduo e as habilidades. Kuhn (2019)

defende que o PC exige um considerável esforço, portanto, a disposição para

exercê-lo não deve ser considerada como hábito, mas sim como intenção, propósito

e convicção intencionais. O que nos leva a conclusão de que aliado à disposição do

estudante, deve haver o estímulo vindo do professor e do ambiente escolar.

Por fim, quatro trabalhos incluem a dimensão da prática dialógica na definição

de PC. “A23” traz ao definir o PC o seguinte discurso”
“Seria insensato e contraditório pretender uniformizar o pensamento

e a ação críticos, sobretudo, quando falamos de educação e de crítica, por
“certa definição”, livres e plurais. O Pensamento Crítico é sempre renovador
e inquieto. Aciona o questionamento, o diálogo e a abertura ao novo. É
pedra que rola, movimento e vida.”

Kunh (2019) explica que não há registros de ocorrências do PC em contextos

não dialógicos. A autora traz em seu trabalho o PC como um diálogo inicialmente

engajado e depois como uma prática interiorizada, com um compromisso e

envolvimento individual e social contínuo.

Walczak, Mattos e Güllich (2018) realizaram uma revisão bibliográfica com 23

pesquisas disponíveis em repositórios brasileiros com o objetivo de analisar os

autores que conceituam o PC. Os autores concluem que há um número variado de

conceitos, com diferentes abordagens e contextualizações e como já exposto,

Walczak, Mattos e Güllich (2018) também concluíram que há uma maioria de

trabalhos que tem como base a definição de Ennis (1985): "pensamento reflexivo

razoável focado em decidir o que acreditar ou fazer". Costa, Bortoloci e Broietti

(2021) também trazem como resultado de sua revisão sobre PC que dos 8 artigos

que definem o PC, 5 citam trabalhos de Robert Ennis. O que reafirma que mesmo

com as diferentes definições, a grande maioria dos trabalhos que trata do PC no

Ensino de Ciências, concorda com a mesma definição inicial: "pensamento reflexivo

razoável focado em decidir o que acreditar ou fazer".

Haber (2020) afirma que a educação passou a priorizar habilidades

objetivando a capacidade de raciocinar de forma eficaz. Talvez por isso,

encontramos com tanta facilidade habilidades nas definições de PC. O autor
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argumenta que é um erro conceituar o PC em termos de habilidades ou processo e

que ao invés disso, uma concepção justificável do PC deve ser explicitamente

normativa, como foco na adesão a critérios e padrões, neste contexto o autor diz

que o enfoque pedagógico deve focar no que se precisa entender para atender aos

critérios do PC (HABER, 2020).

Neste trabalho, entendemos que para caracterizar o PC no Ensino de

Ciências precisamos olhar sim para as habilidades, mas também para a disposição

e para a prática dialógica, para que possamos caracterizar o PC. Para isso,

trouxemos todas as definições do PC presentes nos artigos resultantes da revisão

bibliográfica sistemática e retiramos todos os termos que aparecem nas definições e

que sinalizavam as dimensões do PC (habilidade, disposição e prática dialógica).

Por fim, sintetizamos para chegarmos nos indicadores das dimensões do PC (Tabela

5, 6 e 7).
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Tabela 5 – Síntese dos indicadores da dimensão habilidades do Pensamento Crítico.
Dimensões do
Pensamento
Crítico

Termos localizados nos artigos
relacionados à dimensão
habilidade

Artigos que apresentam definições para o Pensamento Crítico Indicadores do
Pensamento
CríticoA02 A03 A09 A13 A23 A26 A35 A39 A40 A56 A57 A60 A62

Habilidades

Ter opinião independente X X Ter opinião
independente

Pensar de forma elaborada e
reflexiva X Pensar de forma

reflexiva e elaborada
sobre a realidadeRefletir sobre a realidade X

Modificar a realidade X
Argumentar X X Argumentar e avaliar

argumentos com
base em evidências

Avaliar argumentos com base em
evidências X X X X

Estabelecer relações entre as áreas
do conhecimento X Identificar e

estabelecer relaçõesIdentificar relações X
Definir/formular problemas X X X Definir, formular,

identificar e resolver
problema

Identificar problemas X X
Resolver problema X X X X X
Selecionar informação X

Selecionar, sintetizar
e analisar
informações

Sintetizar informações X
Avaliar/julgar informações X X X
Analisar informações X
Analisar relações entre informações X X X
Discriminar informações X
Rever ideias X Criar e rever ideias
Criar ideias X
Tomar decisões X X X X X Tomar decisões
Julgar eventos probabilísticos X

Realizar inferênciasValidar inferências X
Fazer previsões X

Fonte: De autoria própria.
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Tabela 6 – Síntese dos indicadores da dimensão disposição do Pensamento Crítico.
Dimensões do
Pensamento
Crítico

Termos localizados nos artigos
relacionados à dimensão
disposição

Artigos que apresentam definições para o Pensamento Crítico Indicadores do
Pensamento CríticoA02 A03 A09 A13 A23 A26 A35 A39 A40 A56 A57 A60 A62

Disposição

Valorizar a locução que
transcende a validação
empírico-operacional

X

Ser analítico
Implicação crítica X
Ser analítico X
Acionar o questionamento X
Prudente na tomada de decisões X
Procurar ser preciso X
Busca da mente aberta de ser
sistemático X

Estar aberto ao novo
Abertura ao novo X
Anseio por pontos de vistas
diferentes X

Ter abertura de espírito X
Procurar razões e alternativas X
Ser curioso X X Ser curioso
Confiante no raciocínio X Confiar no raciocínio
Estudar X

Buscar estar
bem-informado

Pesquisar sobre o que vai
defender X

Procurar estar bem-informado X
Utilizar e mencionar fontes
credíveis X

Adotar ceticismo reflexivo X
Busca da verdade X

Fonte: De autoria própria.
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Tabela 7 – Síntese dos indicadores da dimensão prática dialógica do Pensamento Crítico.
Dimensões do
Pensamento
Crítico

Termos localizados nos artigos
relacionados à dimensão da
prática dialógica

Artigos que apresentam definições para o Pensamento Crítico Indicadores do
Pensamento CríticoA02 A03 A09 A13 A23 A26 A35 A39 A40 A56 A57 A60 A62

Prática
dialógica

Criar um espaço no qual
pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos,
vagos e contraditórios

X

Criar um espaço no
qual pensamento e
linguagem têm
permissão para
serem inexatos,
vagos e contraditórios

Discussão e reorganização
dinâmica do conhecimento X

Dialogar
Dialogar X
Está relacionado à interação X
Ouvir X
Comunicar-se efetivamente X X

Fonte: De autoria própria.
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Desta forma, conforme estabelecido como objetivo desta pesquisa, propomos

indicadores das três dimensões do PC (Tabela 8). Estes indicadores foram extraídos

das definições do PC no Ensino de Ciências que surgiram na revisão bibliográfica.
Tabela 8 – Os Indicadores das Dimensões do PC.

Habilidade Disposição    Prática Dialógica

Dimensões
do

Pensamento
Crítico

As habilidades são todas as ações ou
operações mentais objetivando o
processamento de informações.

Aspecto da condição
humana que vai
além do intelecto,
inclui aspectos
emocionais, éticos e
sociais. Refere-se
ao interesse do
indivíduo em colocar
as habilidades do
PC em prática.

São situações de
interação social
mediadas pelo diálogo.
O significado é
considerado uma
conquista relacional, os
argumentos dependem
de como os outros
respondem.

Indicadores

● Ter opinião independente (artigos:
A02, A13)

● Pensar de forma reflexiva e
elaborada sobre a realidade
(artigos: A02, A60)

● Argumentar e avaliar argumentos
com base em evidências (artigos:
A02, A13, A35, A39, A57)

● Identificar e estabelecer relações
(artigo: A03, A39)

● Definir, formular, identificar e
resolver problema (A03, A13, A35,
A39, A40, A60)

● Selecionar, sintetizar e analisar
informações (A03, A13, A35, A39,
A40, A57)

● Criar e rever ideias (A03, A13)
● Tomar decisões (A13, A35, A39,

A60, A62)
● Realizar inferências (A35, A39)

● Ser analítico
(A09, A13, A23,
A56)

● Estar aberto ao
novo (A13, A23,
A26, A56)

● Ser curioso
(A13, A26)

● Confiar no
raciocínio (A13)

● Buscar estar
bem-informado
(A13, A26, A56)

● Criar um espaço
no qual
pensamento e
linguagem têm
permissão para
serem inexatos,
vagos e
contraditórios
(A09)

● Dialogar (A13,
A23, A26, A57)

Fonte: De autoria própria.

Apresentamos os indicadores como uma ferramenta relevante para o

desenvolvimento e avaliação de sequências didáticas que têm o PC como um dos

seus objetivos. Acreditamos que os indicadores tornam o desenvolvimento do PC

algo que o professor possa planejar, observar, acompanhar, analisar e avaliar.

No campo da pesquisa em Ensino de Ciências, acreditamos que esta síntese

possa contribuir para a caracterização e completude da formação com vistas ao

desenvolvimento do pensamento crítico, visto que a revisão bibliográfica revelou

uma predominância da dimensão das habilidades. Defendemos aqui que as três

dimensões são igualmente importantes e uma ferramenta que apresente as três e

aponte indicadores de cada uma delas pode ser relevante para futuros trabalhos que
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precisem caracterizar, analisar e principalmente, planejar e avaliar o seu

desenvolvimento.

Nota-se através da literatura exposta, que um importante aspecto quando

falamos do desenvolvimento do PC no Ensino de Ciências, são as práticas que irão

estimular este desenvolvimento nos estudantes, por isso, estabelecemos um

segundo objetivo para essa pesquisa, no qual iremos falar sobre o Ensino de

Ciências por Investigação (EnCI) e a dimensão da prática dialógica do PC. A

dimensão da prática dialógica do PC foi escolhida por ser menos desenvolvida na

literatura, como mostra a tabela 8.
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3. PARTE II
3.1. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1.1. Ensino de ciências por investigação: uma
abordagem para a promoção da Alfabetização
Científica e do Pensamento Crítico

Assumindo a AC como um propósito do Ensino de Ciências, diferentes

metodologias e estratégias didáticas têm sido propostas e investigadas com relação

às suas possibilidades em alcançar esse objetivo. (VALLADARES, 2021). Entre as

metodologias consideradas adequadas ao desenvolvimento da AC, destaca-se o

ensino de ciências por investigação (EnCI) (SASSERON; SILVA, 2021).

O uso de estratégias didáticas pautadas na investigação tem sido defendido

desde meados do século XIX, mas o entendimento sobre seus princípios e suas

contribuições para a educação científica já se transformaram bastante

(DEBOER, 2006; SILVA; TRIVELATO, 2017; STRIEDER; WATANABE, 2018).

Atualmente, o EnCI é uma abordagem didática altamente estudada e recomendada

na área do Ensino de Ciências (KANG; KEINONEM, 2018).

Rodrigues e Borges (2008) elaboraram uma reconstrução histórica do “ensino

por investigação” e evidenciaram que a ideia de ensinar através de investigações

sofreu diversas modificações desde as propostas seminais de Dewey (1938) até o

final do século XX, quando se formou uma espécie de consenso que possibilitou a

comunidade acadêmica do ensino de ciência a adoção do termo “ensino por

investigação”. Zômpero e Laburu (2011), também realizam uma análise histórica

sobre atividades investigativas no Ensino de Ciências, e afirmam que ao longo do

século XIX a atividade investigativa esteve presente como uma representação da

ciência tal como a praticada pelos cientistas e voltada ao desenvolvimento de

habilidades científicas.

Mais recentemente, Strieder e Watanabe (2018) realizaram uma pesquisa

de cunho bibliográfico apontando distintos objetivos formativos associados às

atividades investigativas referentes ao período entre 2010 e 2015. As autoras
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evidenciaram uma diversidade de perspectivas educacionais nos trabalhos

analisados e também que as atividades investigativas podem ser associadas a

objetivos formativos distintos. As três ênfases do EnCI encontradas nesta revisão

bibliográfica foram:

(i) ações que caracterizam a atividade científica,

(ii) a ciência está relacionada com o contexto e

(iii) a importância do conhecimento científico e o fato de que ele sozinho, não

resolver todos os problemas da sociedade.

Além dessa caracterização da produção acadêmica, Strieder e Watanabe

(2018) defendem que quando as práticas didáticas são pensadas e elaboradas com

base no EnCI, a educação científica se torna mais próxima do contexto do estudante

e conduz a processos reflexivos sobre a ciências.

Sasseron (2015) lembra que o Ensino de Ciências deve ir além de uma lista

de exercícios, o indivíduo deve ser alfabetizado cientificamente e ter contato com

experiências próprias da comunidade científica; objetivos que podem ser alcançados

através da investigação, interações discursivas e da comunicação.

Sasseron (2014) explica que uma atividade investigativa varia de acordo com

as condições da aula e com a temática que está sendo trabalhada, mas há

elementos que estão sempre presentes, como: o problema ou a pergunta que inicia

a investigação, a interpretação e análise de dados, o conhecimento prévio do

estudante, a formação e teste de hipóteses, o reconhecimento e controle de

variáveis, a relação entre as informações e construção de uma explicação.

Carvalho (2014) cita dois aspectos principais no ensino por investigação: o

grau de liberdade intelectual, que se refere ao espaço que o estudante encontra

para expor seus pensamentos, raciocínios e argumentações e a elaboração de um

problema que irá desencadear as atividades.

Uma sequência de ensino investigativa trará um conjunto de ações que

proporcionará aos estudantes situações nas quais eles poderão trabalhar seus

conhecimentos prévios adquirindo novos, discutindo com seus colegas e

educadores, transformando o conhecimento espontâneo em científico. Para isso,

essa sequência normalmente inicia-se com um problema, que deve ser

contextualizado e finalizado com uma atividade de sistematização (CARVALHO,

2014).
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Com relação ao grau de liberdade intelectual, Banchi e Bell (2008) descrevem

três níveis de liberdade de atuação e tomada de decisão dos estudantes no ensino

por investigação. O primeiro nível é chamado de investigação estruturada, na qual o

professor define o problema e oferece os dados e as evidências, o estudante é

responsável por explicar e comunicar as conclusões; já no segundo nível, a

chamada investigação guiada, o professor é responsável por elaborar a pergunta

científica e os estudantes atuam com uma maior liberdade nas próximas etapas;

diferente do terceiro nível, o da investigação aberta, na qual o professor oferece o

tema, os estudantes decidem a pergunta e de forma autônoma conduzem toda a

investigação e o professor trabalha mediando a situação.

Para o desenvolvimento do ensino por investigação, é fundamental a

elaboração de uma sequência didática que desenvolva o conteúdo ou tema científico

proposto. A prática é frequentemente organizada em fases que juntas são

denominadas ciclos investigativos. Pedaste et al. (2015) realizam uma revisão

bibliográfica sobre as variadas descrições e definições do que é um ciclo

investigativo. Os autores identificaram e sintetizaram cinco fases que compõem o

ciclo investigativo, sendo estas:

(i) orientação, momento de instigar a curiosidade no(a) estudante sobre o tema da

sequência didática;

(ii) conceitualização, fase caracterizada pela formulação de perguntas e de

hipóteses sobre o tema;

(iii) investigação, momento de planejar e realizar experimentos, de exploração e de

análise de dados;

(iv) conclusão, momento de fechamento, de responder às perguntas de pesquisa e

verificar as hipóteses; e

(v) discussão, fase que permeia todo o ciclo investigativo, caracterizada pelos(as)

estudantes apresentarem descobertas, avaliarem, descreverem e discutirem as

atividades, tanto entre pares, como de forma reflexiva individual.

Para os autores, algumas das fases possuem importantes subfases, como a

conceituação que é subdividida em questionamento e geração de hipóteses, a

investigação divide-se em exploração, experimentação e interpretação de dados e

na discussão fazem parte a reflexão e a comunicação. Pedaste et al. (2015) cita

alguns autores que relacionam a conclusão ou a discussão como fase final do ciclo

de investigação, já outros autores indicam que a conclusão ocorre por meio da
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discussão, por tanto pode-se separar a discussão em uma fase final. No entanto, a

discussão pode ser encontrada paralelamente à conclusão ou em outras fases,

principalmente quando a investigação estimula uma participação mais ativa do

estudante. Logo, os autores concluem que a discussão, em especial, pode aparecer

em todas as fases, sendo um elemento importante no processo de aprendizagem.

Como parte importante do EnCI e do PC, apresentaremos a seguir um pouco

mais sobre a ideia de discussão, ampliando para a prática dialógica.

3.1.1.1. A prática dialógica no Ensino de Ciências por Investigação

Kelly e Green (1998) fazem uma intersecção com a forma como o

conhecimento e os processos discursivos são construídos. Os autores defendem

que as ações sociais e práticas culturais moldam o saber e fazer dentro de um

determinado grupo. De acordo com o levantamento feito pelos autores, a prática

dialógica é uma ferramenta cultural que os membros de um grupo usam para

construir o conhecimento (KELLY; GREEN, 1998).

Kelly (2013) considera o EnCI uma realização da prática investigativa sobre o

mundo natural e, em especial, sobre as aplicações do conhecimento científico nas

questões sociais. De acordo com Kelly (2013), fica claro que os estudantes precisam

saber conceitos para aprender novos conceitos e isso acontece principalmente

quando há práticas em grupos. O autor também lembra que as investigações

científicas são um produto de argumentos persuasivos e conhecimentos resultantes

(muitas vezes) de debates.

Kelly (2008) afirma que o trabalho didático deve estar voltado para o

reconhecimento da constituição da sala de aula como um espaço para

desenvolvimento de práticas socioculturais, permitindo que o estudante perceba que

a ciência depende de uma construção coletiva e não individual.

No artigo “Ensino de ciências como prática social: relações entre as normas

sociais e os domínios do conhecimento”, Silva et al (2022) trazem em sua pesquisa

o Ensino de Ciências como uma prática social, ideia exposta por pesquisadores da

área do Ensino de Ciências que é sustentada em uma concepção filosófica sobre o

ensino científico como uma prática social.
“Ao expormos o Ensino de Ciências como prática social na relação com

os domínios do conhecimento científico em sala de aula, buscamos
defender que o caráter social da ciência seja levado para as salas de aula
por meio da explicação e vivência pelos estudantes de processos
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investigativos que se assemelham à investigação científica; e, assim,
possibilitando o entendimento pelos estudantes sobre os conceitos e sobre
a própria atividade científica.” (SILVA; NASCIMENTO; VALOIS;
SASSERON, 2022, p. 47).

Segundo Valois e Sasseron (2021):

“O entendimento de que a atividade científica é social tem permitido
redefinir o Ensino de Ciências para a proposta de Ensino de Ciências como
prática e pode ser proporcionado pelo envolvimento de professores e
estudantes com normas, valores e práticas próprias da ciência.” (VALOIS;
SASSERON, 2021, p. 182).

As autoras concluem que a aprendizagem é parte importante da prática social

no mundo em que o indivíduo vive (VALOIS; SASSERON, 2021).

Longino (2002) chama a atenção para o termo social na ciência, que não

significa apenas algo coletivo ou compartilhado, mas também interativo, enfatizando

as interações discursivas críticas como as que determinam o que fica de

conhecimento.

Kelly (2008) também cita a mudança de modelos no Ensino de Ciências que

foca no conteúdo/ processo para um foco na evidência/ explicação dentro da

investigação, evidencia a importância das oportunidades que os estudantes têm de

se envolver no discurso epistêmico e na prática dialógica.

Motta (2009) define a prática dialógica como “Processo permanentemente

constituinte e constituído, está na interface do psicológico e das relações sociais''

(MOTTA, 2009, p. 1081).

A mesma autora, Motta (2009) observou interações na educação infantil e

apontou a importância de práticas que contribuam para a construção de um modelo

pedagógico que dê voz à criança numa relação dialógica, condição constituidora de

um sujeito crítico e criativo.

Motta (2009) se pauta Vigotski e Bakhtin para fundamentar a concepção de

linguagem que estamos trabalhando. Segundo Vigotski, a prática dialógica faz a

“conversão das relações sociais em funções mentais'' (1997, p. 106)”.
“A internalização é um processo de reconstrução interna de uma

atividade externa. Reconstrução essa que consiste na apropriação do
significado construído socialmente e transformado pelo sujeito num sentido
pessoal, portanto próprio.” (FREITAS, 2001, p.5).

Nos processos sociais de construção do conhecimento científico destacamos

a construção que ocorre na interação entre os indivíduos. Duschl (2008) defende a

tese de que o Ensino de Ciências deve se afastar de um foco dominante na

aprendizagem conceitual para um foco mais equilibrado entre o conceitual,
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epistêmico e social. O autor afirma que o processo de aprendizagem é projetado

para atingir objetivos epistêmicos e sociais da ciência por meio do ensino de práticas

científicas que estimulam a mediação, argumentação, explicação, construção de

modelo, debate e também a tomada de decisão (DUSCHL, 2008).

Longino (2002) conclui que a filosofia da ciência deslocou o sujeito epistêmico

do sujeito individual para o grupo social. Para Kelly (2008) isso acontece com

práticas que consideram o conhecimento já existente do estudante e destaca a

importância de desenvolver práticas investigativas que levam em conta a

interpretação e a decisão do estudante, resultantes de experimentos e questões em

incluíram a prática dialógica. Kelly (2014) lembra que:
“A base social do conhecimento científico tem uma longa história.

Do coletivo pensamento de Fleck (1935/ 1979), dos jogos de linguagens de
Wittgenstein (1958), dos paradigmas de Kuhn (1962/ 1996), à constelação
de procedimentos explicativos de Toulmin (1972), aos valores
compartilhados de Longino (1990), um fio contínuo percorre a vigésima
filosofia da ciência do século: a base sociocultural para o progresso
científico.” (KELLY, 2014, p.1372, tradução nossa).

Através deste caminho descrito pela literatura, chegamos a um atributo que

integra a prática dialógica e está entre os objetivos do EnCI, uma importante

abordagem didática para o Ensino de Ciências, o PC. Como vimos, Kuhn (2019)

caracteriza o PC como uma prática dialógica e não podemos deixar de considerar

que a autora também traz a importância da construção coletiva do conhecimento

quando define o PC, trazendo a informação que o PC se desenvolve inicialmente de

forma interativa. Neste contexto, como segundo objetivo desta pesquisa, iremos

buscar a dimensão da prática dialógica em SD investigativas.
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3.2. OBJETIVO

Analisar como as Sequências Didáticas que possuem como objetivo a

promoção da abordagem didática do Ensino de Ciências por Investigação podem

estimular a dimensão da prática dialógica do Pensamento Crítico.
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3.3. METODOLOGIA
3.3.1. A dimensão dialógica do Pensamento Crítico
nas sequências didáticas investigativas

Para analisar como o EnCI pode favorecer o desenvolvimento do PC,

decidimos focar na dimensão da prática dialógica, dado o seu papel na construção

social do conhecimento e que de acordo com os resultados da nossa revisão

sistemática, se mostrou pouco analisada nos trabalhos que abordam PC. Esta opção

por focar na dimensão dialógica não significa que não reconhecemos ou que

diminuímos a importância das demais dimensões do PC (habilidades e disposição

do indivíduo), mas além de ser a dimensão menos abordada na literatura, foi um

recorte para tornar a análise possível no tempo da pesquisa de mestrado.

De acordo com a pedagogia Freireana, o diálogo deve ser um dos princípios

da educação, acontecendo como uma relação de comunicação estabelecida

horizontalmente entre todos os envolvidos (FREIRE, 2001). Mortimer (2000) também

fala sobre a importância do diálogo no Ensino de Ciências, o autor (MORTIMER,

2000) traz o Ensino de Ciências como um processo de enculturação, implicando no

reconhecimento da atenção a ser dada para a comunicação em sala de aula.

Segundo Vilardi, Prata e Martins (2012) o Ensino de Ciências deve estar para

que o estudante possa discutir problemas reais considerando valores, crenças,

diferentes opiniões, processos que auxiliam na argumentação para que chegue à

tomada de decisão.

Neste contexto, temos como última etapa, a análise das sete SD

apresentadas a seguir. As SD fazem parte do material didático consumível da

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e trazem ciclos investigativos para

aulas de ciências. Escolhemos como unidade de análise desta última etapa as

atividades presentes no caderno, já que são a menor unidade de análise do material

e que possui início, meio e fim. Cada SD é composta de 7 ou 8 atividades.

Como já dito, iremos investigar como a prática dialógica, importante dimensão

do PC, é promovida em SD de EnCI. Tendo a SD e a dimensão do PC para análise,

trouxemos os indicadores da prática dialógica apresentados nesta pesquisa. São

eles:
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(i) espaço no qual pensamento e linguagem têm permissão para serem inexatos,

vagos e contraditórios: espaço para criar, espaço para trazer conhecimentos prévios,

espaço para trazer vivências pessoais;

(ii) dialogar: o discurso, a discussão, a argumentação, está relacionado à interação.

A seguir, apresentamos o material que fará parte da análise da última etapa

desta pesquisa.

3.3.1.1. O Currículo da Cidade de São Paulo

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo organiza e distribui o

material “Cadernos da Cidade - saberes e aprendizagem”, organizado por áreas do

conhecimento, sendo elas: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e

Matemática.

Os cadernos estão alinhados com a Base Nacional Comum Curricular

(BNCC). A BNCC tem caráter normativo, sendo um documento com um conteúdo

orgânico e progressivo de habilidades essenciais, para que todos os estudantes

tenham na educação básica seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em

conformidade com o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2017).

O material também está de acordo com o Currículo da Cidade, vigente desde

2019, e que segue as orientações da BNCC objetivando as habilidades essenciais a

que todos os estudantes brasileiros têm direito ao longo da educação básica (SME,

2019).
“O objetivo é articular práticas possíveis de serem desenvolvidas

em sala de aula com os documentos curriculares que estão vigentes em
nossa Rede.” (SME, 2019, p.3).

De acordo com o exposto, o caderno traz uma proposta que estimula o

estudante a entrar em contato com ações de investigação de problemas.
“Por isso, os Cadernos da Cidade de Ciências Naturais apresentam

sequências de atividades que visam à resolução de uma questão de
investigação, possibilitando que os estudantes possam construir
significados e entendimentos sobre o mundo em que vivemos.” (SME, 2019,
p.3).

Optamos por olhar para o material destinado aos professores de ciências do

8º ano do ensino fundamental das escolas municipais de São Paulo, o “Cadernos da

Cidade - saberes e aprendizagem de Ciências Naturais''. Escolhemos o caderno do

8o ano, pois outras pesquisas do grupo de pesquisa LaPPEC estão sendo

realizadas em contexto de usos desse volume (salas de aula do 8o ano) e,
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futuramente, pode ser possível articular os resultados das diferentes pesquisas do

grupo.

O caderno tem como proposta sequências didáticas investigativas que

objetivam a aprendizagem e o desenvolvimento dos temas e práticas científicas que

fazem parte do Currículo da Cidade e da BNCC. O caderno do professor traz as

atividades da mesma forma que é apresentado ao estudante, mas tem um

diferencial com informações, orientações e sugestões aos professores. O próximo

tópico, caracteriza a nossa unidade de análise.

3.3.1.2. As sequências didáticas baseadas no Ensino de Ciências
por Investigação

O Caderno da Cidade é organizado em Unidades, que são as sequências

didáticas investigativas. Cada Unidade ou SD, possui uma pergunta de investigação

orientadora e foi estruturada de acordo com o ciclo investigativo proposto por

Pedaste et al. (2015). Em cada Unidade ou SD, as estratégias didáticas estão

organizadas em atividades, as quais adotamos como unidade de análise para

investigar a promoção da dimensão da prática dialógica do Pensamento Crítico.

Nos parágrafos a seguir, apresentamos os temas, as perguntas de

investigação e as atividades de cada Unidade do caderno do 8º ano, que constitui

nosso objeto de investigação.

Unidade 1
A unidade 1 traz uma questão de investigação e mobiliza conceitos

trabalhados em outros anos (Figura 3).
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Figura 3 - Apresentação das perguntas investigativas da unidade 1.

Fonte: SÃO PAULO (SP). Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Ciências Naturais - 8º ano.
Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. São Paulo: SME/COPED, 2019.

A atividade 1 busca familiarizar os estudantes em relação a alguns termos e

trazer importantes orientações dentro da temática. Já a atividade 2, apresenta aos

estudantes duas situações que auxiliarão a responder quatro perguntas, ao fim,

haverá uma discussão com o compartilhamento das respostas dos estudantes com

o grupo. Na atividade 3 há como prática a construção ou observação de um

barômetro. A atividade 4 convida os estudantes, individualmente, a responderem um

questionário sobre a pressão e a temperatura em diferentes escalas. Tendo na

atividade 5 outra prática com os estudantes participando de uma demonstração

sobre temperatura e respondendo algumas questões, ao fim, as respostas devem

ser socializadas com o restante da sala. A atividade 6 dá continuidade à atividade 5

com os estudantes preenchendo uma tabela individualmente. Em dupla, os

estudantes são estimulados e convidados a retomar as respostas das atividades

anteriores para responder a atividade 7. Por fim, na atividade 8, os estudantes

apresentarão suas respostas e as dúvidas serão respondidas coletivamente.

Unidade 2
A unidade 2 tem como fio condutor o aquecimento global e as mudanças

climáticas (Figura 4).
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Figura 4 - Apresentação das perguntas investigativas da unidade 2.

Fonte: SÃO PAULO (SP). Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Ciências Naturais - 8º ano.
Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. São Paulo: SME/COPED, 2019.

Na atividade 1, propõe-se investigar o que é o aquecimento global, partindo

de 3 experimentos e da análise de dados e informações históricas sobre o efeito

estufa e o aquecimento global. Os estudantes são organizados em grupos e

realizam 3 experimentos, os resultados são organizados em uma tabela. Ao fim, os

estudantes conferem se suas hipóteses estão corretas. A atividade 2 visa diferenciar

o efeito estufa do buraco na camada de ozônio, para tanto, os estudantes

respondem 10 questões sobre a camada de ozônio e o efeito estufa. Já a atividade

3, fala sobre previsão do tempo e clima, os estudantes irão responder algumas

perguntas sobre a previsão do tempo e apresentar aos colegas um dos instrumentos

que pertence a uma estação meteorológica. A atividade 4 visa explorar as relações

entre o ambiente e os processos adaptativos dos seres vivos, por meio de uma

atividade prática sobre os diferentes bicos das diferentes espécies de aves. Os

estudantes em dupla irão pesquisar sobre animais endêmicos, escolherão 3 deles e

descreverão características biológicas que sejam importantes para sua

sobrevivência no ambiente que ele habita, os estudantes através de uma resposta

pessoal dirão se é possível adivinhar o ambiente pela característica biológica do

animal. Por fim, os estudantes realizam uma atividade prática sobre a adaptação dos

bicos para coletar sementes. As ideias discutidas na atividade 4 são retomadas na

atividade 5, que busca compreender as adaptações dos seres vivos aos ambientes,

a atividade faz com que os estudantes respondam algumas questões sobre o

assunto, partindo da sua pesquisa, o estudante irá escolher 3 animais e

apresentá-los para o restante da sala. A atividade 6 retoma pontos abordados nas

atividades anteriores ao estimular a busca por informações que ajudem a
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compreender os principais pontos de debate sobre o aquecimento global. Os

estudantes irão trabalhar argumentos a favor e contra algumas afirmações do

aquecimento global e irão discuti-los em grupo. Por fim, na atividade 7, os

conhecimentos trabalhados na unidade deverão ser mobilizados para responder à

pergunta investigativa da unidade (os seres vivos podem se adaptar ao aquecimento

global?). Os estudantes pesquisarão importantes pontos sobre o aquecimento global

em grupo e irão responder o que pode ser feito com relação ao aquecimento global.

Unidade 3
A unidade 3 visa trazer a partir do caso da Influenza a exploração de

diferentes aspectos do sistema imunológico e do papel do clima na incidência de

algumas doenças, assim como o das vacinas. Esta unidade busca explorar diversas

habilidades, trazendo práticas de experimentos fictícios, análise de dados e história

e natureza da ciência, possibilitando ao estudante um estímulo ao posicionamento

frente a temas sociocientíficos (Figura 5).

Figura 5 - Apresentação das perguntas investigativas da unidade 3.

Fonte: SÃO PAULO (SP). Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Ciências Naturais - 8º ano.
Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. São Paulo: SME/COPED, 2019.

A SD foi composta de 8 atividades, sendo que a primeira já apresenta o

problema proposto na unidade, estimulando o estudante a estabelecer uma relação

primária sobre a gripe e o clima. Na atividade o estudante é convidado a conduzir

uma entrevista que aborda as seguintes questões: se a pessoa teve gripe e se foi no

inverno ou no verão. Já as atividades 2 e 3, introduzem a questão da imunidade e

convida os estudantes a explorarem o assunto através de um experimento. A

atividade 4 apresenta a história da varíola e faz uma relação com o histórico de

vacinação. Seguindo a temática, a atividade 5 aborda a importância da vacinação
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para erradicação de algumas doenças. A atividade 6 traz importantes questões

quando falamos de vacina no contexto social, apresentando ao estudante diferentes

posicionamentos sobre a vacinação. As atividades 7 e 8 vêm para concluir a SD,

retomando a questão da atividade 1: existe relação entre a gripe e o inverno? As

atividades também abordam o calendário vacinal e a sazonalidade de algumas

doenças.

Unidade 4
A unidade 4, tem como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a

compreensão de que as substâncias podem sofrer transformação química e

identificar evidências de transformações químicas e relacioná-las com fenômenos

físicos e biológicos. A unidade traz temas como: efeito estufa, chuva ácida,

fotossíntese, respiração celular e decomposição (Figura 6).

Figura 6 - Apresentação das perguntas investigativas da unidade 4.

Fonte: SÃO PAULO (SP). Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Ciências Naturais - 8º ano.
Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. São Paulo: SME/COPED, 2019.

A atividade 1 (O ciclo da água e a gestão de recursos hídricos nas grandes

cidades) traz a crise hídrica de São Paulo como início da discussão, os estudantes

trabalharão a crise hídrica no reservatório da Cantareira e irão tentar explicar através

de fatores ambientais e humanos. Já na atividade 2 (Quão poluído é o ar da minha

região?) apresenta práticas para que os estudantes investiguem a quantidade de

material particulado presente em diferentes regiões, possibilitando a discussão de

aspectos que podem interferir na poluição atmosférica, os estudantes farão um

experimento sobre partículas no ar, irão coletar e analisar os dados. Conectando as

duas atividades anteriores, a atividade 3 (Como ocorre a chuva ácida?) explora

como a poluição atmosférica pode interferir nos compostos presentes na água da
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chuva. Nela, é proposta uma simulação da chuva ácida para ser conduzida por você.

A demonstração permite trabalhar evidências de ocorrência de reações químicas, os

estudantes farão um experimento em grupo para discutir a chuva ácida, irão analisar

e registrar os dados. Já na atividade 4 (Mas o que é acidez?) visa explorar a ideia de

acidez. O objetivo é investigar a acidez de diferentes materiais e mostrar como a

acidez pode ser identificada e mensurada quanto à observação do fenômeno. Os

estudantes irão trazer experiências pessoais com alimentos ácidos e irão comparar

as respostas e em grupos farão o experimento sobre acidez. Na atividade 5 (A

chuva é sempre ácida?), objetiva-se formalizar o esquema geral da chuva ácida e

colocar em discussão quais são os gases que contribuem para a acidez da água da

chuva. Nas atividades 6 (Quais os efeitos da chuva ácida nas plantações?) e 7

(Quais os efeitos da chuva ácida para as cidades?) são explorados os efeitos

negativos da chuva ácida para os seres vivos e para construções e materiais

expostos nos ambientes urbanos, também contemplando experimentos e coleta de

diferentes tipos de dados, trabalhando os objetivos de aprendizagem e

desenvolvimento da unidade 4. Na atividade 6, os estudantes irão observar o

experimento e responderão algumas perguntas, entre elas, algumas pessoais. Já na

atividade 7, em grupos, os estudantes irão realizar um experimento, observar e

registrar os resultados. Por fim, na atividade 8 (O que pode ser feito para minimizar a

chuva ácida e os danos que ela provoca?), além de diferentes dados históricos, são

apresentados dados de Cubatão para trabalhar medidas de redução e prevenção da

chuva ácida, os estudantes pesquisarão sobre o que pode ser feito com a chuva

ácida e discutem os resultados.

Unidade 5
A unidade 5, tem como tema “o movimento gerado pelo calor” (Figura 7).
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Figura 7 - Apresentação das perguntas investigativas da unidade 5.

Fonte: SÃO PAULO (SP). Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Ciências Naturais - 8º ano.
Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. São Paulo: SME/COPED, 2019.

Sua atividade 1, traz um momento de orientação, a sequência inicia-se com a

história das máquinas térmicas atentando-se ao papel econômico da motivação para

a construção das máquinas térmicas e individualmente, os estudantes respondem

perguntas sobre motores, sendo que a última questão traz uma pequena abertura

para uma resposta pessoal. Ainda como momento de orientação, mas abrindo a

discussão, a Atividade 2 explora as consequências sociais, científicas e históricas do

desenvolvimento das máquinas térmicas. Os estudantes são convidados a fazer

uma leitura investigativa e uma discussão em grupo sobre o tema, durante a leitura

investigativa, irão analisar e registrar os resultados observados em tabelas. Na

atividade 3 da sequência, os motores de combustão interna são apresentados de

modo a evidenciar que em todos os tipos de motor é necessária uma fonte fria,

dessa forma, a “Conceitualização” se dá com a apresentação da pergunta. Por que

todo motor a combustão tem uma parte muito fria? Os estudantes respondem

questões sobre o funcionamento do motor, com base em textos e imagens

descritivas. Já na atividade 4 os estudantes irão fazer um experimento sobre

diferentes temperaturas, analisam e registram os resultados e por fim realizam uma

pequena entrevista. Na atividade 5, a noção microscópica de temperatura é

apresentada em relação aos estados químicos, mas com destaque para as formas

pelas quais é possível trocar calor, ou que um corpo passe calor para outro,

sobretudo com relação aos aparelhos do cotidiano, como a garrafa térmica e

visando relacionar com os motores, os estudantes respondem perguntas sobre a

troca de calor e são convidados a elaborarem hipóteses. Como continuidade, na

atividade 6, o objetivo é construir um motor Stirling com materiais caseiros. Para
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finalizar a sequência, na atividade 7, a discussão é fechada já com os

conhecimentos históricos, teóricos e práticos sobre as máquinas térmicas. Após uma

discussão sobre os assuntos abordados na SD, os estudantes irão responder "por

que todo motor de combustão tem uma parte muito fria?".

Unidade 6
Na unidade 6, encontramos o tema “a visão e a audição nos seres humanos”

(Figura 8).

Figura 8 - Apresentação das perguntas investigativas da unidade 6.

Fonte: SÃO PAULO (SP). Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Ciências Naturais - 8º ano.
Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. São Paulo: SME/COPED, 2019.

Já na atividade 1 inicia-se, a sensibilização da turma para a importância da

percepção das coisas. Um exercício de interpretação de fotografia é proposto como

forma de incentivar essa outra maneira de olhar para o mundo. Uma vez estimulada

a “olhar” o mundo de uma maneira distinta, a turma é convidada a conhecer as

ilusões de óptica. Como continuidade, a atividade 2 faz com que os estudantes

respondam questões e geram hipóteses sobre a ilusão de óptica. Na atividade 3, os

principais conceitos sobre as ondas são apresentados, os estudantes respondem

questões sobre ondas, consultando textos e imagens. Na atividade 4, as ondas

sonoras são exploradas, assim como a percepção humana do som na atividade 5.

Os estudantes são convidados a discutir a velocidade de ondas mecânicas e

eletromagnéticas. Realizam uma atividade prática e registram o resultado. A

atividade 6 apresenta as cores e as ondas eletromagnéticas, os estudantes

responderão algumas questões sobre a percepção das cores. A atividade 7,

continua a mesma temática mas abordando o processo da visão voltado para as

ilusões de óptica, fazendo com que os estudantes elaborem respostas para
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perguntas sobre a percepção de imagens. Chegamos na atividade 8 com o objetivo

de responder o que torna uma imagem capaz de provocar uma ilusão óptica. Os

estudantes respondem a questão "Afinal, o que ilude os nossos sentidos?". O

caderno orienta para que aconteça uma discussão para construção da resposta.

Unidade 7
A unidade 7, traz como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a

construção de explicações que relacionem estrutura e funcionamento dos órgãos

sensoriais, comparando as formas de respostas a estímulos do ambiente em

diversos seres vivos e explicar as interações do organismo com o ambiente, por

meio da integração entre os órgãos sensoriais e os sistemas nervoso e endócrino

(Figura 9).
Figura 9 - Apresentação das perguntas investigativas da unidade 7.

Fonte: SÃO PAULO (SP). Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Ciências Naturais - 8º ano.
Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. São Paulo: SME/COPED, 2019.

As atividades 1 e 3 resgatam um clássico experimento sobre as relações

olfato-gosto para a percepção de sabores: um teste às cegas com diversos

alimentos. A rigor, são duas partes de uma mesma atividade, mas por se tratar de

um procedimento prático, instigante e demorado, foi separada em dois momentos,

um primeiro de coleta e interpretação dos procedimentos metodológicos e um

segundo de análise às cegas dos dados. Intermediando essas duas práticas

científicas, foi elaborada uma atividade de conceitualização em que são discutidos

os caminhos que as moléculas de odor e gosto percorrem para serem interpretadas

no cérebro. Nesse sentido, a atividade 2 visa esclarecer as diferenças nas células

receptoras sensoriais desses dois sentidos, bem como a combinação deles para a

percepção de odor e sabor, dando subsídios para responder aos questionamentos

da atividade 3. As atividades 4 e 5 trabalham de forma similar, por meio de leitura e

interpretação de experimentos e textos, a importância dos sentidos gustativos inatos
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e da formação de memórias relacionadas aos sentidos olfativos. Os estudantes

responderão perguntas que tratam de cheiros e memórias. Irão realizar em dupla

uma pesquisa sobre a influência do olfato na formação de memória. Já na atividade

6 o objetivo é construir explicações que relacionem estrutura e funcionamento dos

órgãos olfativos nos grupos animais, por meio da comparação de comportamentos e

anatomia, os estudantes responderão perguntas sobre o olfato dos animais,

algumas perguntas são pessoais e outras em dupla ou grupo. Finalmente, a

atividade 7 relaciona diferenças sociais e culturais na percepção de sabor e termina

a sequência apresentando um caso de anomia para que os estudantes retomem a

pergunta de investigação e sintetizem os conhecimentos construídos nesta unidade

de investigação, para isso, os estudantes são convidados a discutir sobre

experiências com alguns alimentos e criar hipóteses. Ao fim, irão falar sobre a

influência dos sabores no comportamento das pessoas.
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3.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.4.1. A dimensão da prática dialógica do
Pensamento Crítico nas sequências didáticas
investigativas

Neste subcapítulo, apresentamos a análise das SD do material “Cadernos da

Cidade - saberes e aprendizagem de Ciências Naturais”, do oitavo ano. As SD são

organizadas em unidades, sendo que cada unidade do caderno corresponde a uma

SD. As SD são organizadas pelos autores em atividades que são alinhadas a fases

dos ciclos investigativos estipuladas pelos autores. Esta pesquisa contribui com os

indicadores da prática dialógica no PC.

Ao analisarmos as atividades do Cadernos da Cidade - saberes e

aprendizagem de Ciências Naturais (Tabela 9 a 15), vemos que em todas as SD, a

grande maioria das atividades, estimula um ou os dois indicadores da prática

dialógica presente no PC.

Observamos que dos indicadores, dialogar é o que mais aparece, sendo

considerado em todas as SD. Quanto a criação de um espaço no qual pensamento e

linguagem têm permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios aparece em

menos situações, mas também estando presente em todas as SD.

A atividade 1 da primeira SD (Tabela 9) apresenta aos estudantes o problema

da unidade "Como explicar a baixa ocorrência de furacões no Brasil?" e os

estudantes respondem individualmente um questionário com 7 questões, sendo que

as três últimas perguntas devem ser discutidas e respondidas com os pares, as

perguntas estão na página 12 do caderno do aluno e 15 no caderno do professor e

são expostas da seguinte forma:

Questão 5 - Participe desta etapa da atividade, conforme as instruções do(a)

seu(sua) professor(a): compare as marcações da sua dupla com as de outras

duplas. Elas foram diferentes? É possível chegar a um consenso? Como deveria ser

o mapa final da turma.
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Questão 6 - Com base nos registros que você observou entre a turma, nas

informações contidas na Tabela 1 e no planisfério político, qual a sua hipótese para

a seguinte questão: por que há regiões com maior incidência de furacões.

Questão 7 - Ouça as hipóteses que as e os colegas formularam na questão 6 e

escolha aquela que você achar mais adequada. Elenque os motivos pelos quais

você escolheu determinada hipótese.

Podemos dizer que o exercício solicita que os estudantes conversem e

exponham suas dúvidas além de considerar as ideias prévias e autorais dos

estudantes, presenciando o indicador da prática dialógica “criar um espaço no qual

pensamento e linguagem têm permissão para serem inexatos, vagos e

contraditórios”. Através da construção coletiva de hipóteses e explicações,

encontramos os processos sociais e neles, o diálogo.

Vemos o mesmo contexto na atividade 2, apesar de ser outra etapa do ciclo

investigativo, investigação e discussão. Diferente da atividade anterior ela é

finalizada com uma discussão entre os estudantes, onde vimos a presença da

avaliação coletiva de hipóteses e explicações, outra diferença é que entre as

questões havia espaço para que as vivências pessoais dos estudantes fossem

consideradas trazendo o diálogo entre a relação da ciência com momentos de

vivências pessoais e do cotidiano dos estudantes. Ainda na etapa investigação e

discussão temos a atividade 5, que além das características já citadas encontramos

estratégias de coleta de dados que podem gerar diferentes resultados para análise

dos estudantes:

Questão 3 - Com base nas demonstrações descritas, preencha o quadro abaixo,

com o resumo dos fatos observados.

Questão 4 - Ambas as demonstrações usaram água colorida em diferentes

temperaturas, mas há uma diferença de procedimento fundamental entre as

montagens. Que diferença é essa?

Questão 5 - Essa diferença causou resultados semelhantes ou iguais entre as

demonstrações? Por que você acha isso? Para a sua resposta, reflita sobre o

padrão de movimentação da água observado conforme a temperatura em cada um

dos momentos das demonstrações.

Nas atividades 7 e 8, temos as etapas investigação e discussão e investigação,

discussão e conclusão respectivamente. Através de questões problema, os

estudantes são convidados a construir coletivamente hipóteses, explicações e
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modelos e avaliar coletivamente as hipóteses, as explicações e os modelos. Como a

questão que finaliza a atividade 7: “Com base na figura anterior e nas atividades

anteriores, redija um texto que responda a seguinte questão: como os furacões são

formados? Seu texto deve conter os termos: temperatura da água, temperatura do

ar, ar frio, ar quente, condensação, evaporação, baixa pressão, olho do furacão,

nuvem, tempestade, força.

As atividades analisadas (Tabela 9) nos remetem à fala de Valois e Sasseron

(2021) quando as autoras pedem atenção para o papel de atividades coletivas,

enfatizando que a atividade científica, quando vista como algo social, demonstra a

necessidade do envolvimento de professores e estudantes com práticas próprias da

ciência.

Tabela 9 - Análise da 1ª SD.

UNIDADE 1 – Como explicar a baixa ocorrência de furacões no Brasil?

Atividade
Fase do ciclo
investigativo Indicadores da prática dialógica

1
Orientação
Conceitualização

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.

2
Investigação
Discussão

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.

3
Investigação
Discussão

4
Investigação
Discussão

5
Investigação
Discussão

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.

6
Investigação
Discussão

7
Investigação
Discussão Dialogar.

8

Investigação
Discussão
Conclusão Dialogar.

Fonte: De autoria própria.

A segunda SD (Tabela 10) traz na primeira atividade, a proposta que é

investigar o que é o aquecimento global, partindo de três experimentos e da análise
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de dados. Os estudantes são organizados em grupos e realizam os experimentos

(Figura 10, 11 e 12), os resultados são organizados em uma tabela e ao fim da

atividade, os alunos conferem suas hipóteses.
Figura 10 - Experimentos da Unidade 2 do material “Cadernos da Cidade - saberes e
aprendizagem de Ciências Naturais - 8ºano'' página 45.

Fonte: SÃO PAULO (SP). Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Ciências Naturais - 8º ano.
Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. São Paulo: SME/COPED, 2019.
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Figura 11 - Experimentos da Unidade 2 do material “Cadernos da Cidade - saberes e
aprendizagem de Ciências Naturais - 8ºano'' página 45.

Fonte: SÃO PAULO (SP). Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Ciências Naturais - 8º ano.
Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. São Paulo: SME/COPED, 2019.
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Figura 12 - Experimentos da Unidade 2 do material “Cadernos da Cidade - saberes e
aprendizagem de Ciências Naturais - 8ºano'' página 46.

Fonte: SÃO PAULO (SP). Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Ciências Naturais - 8º ano.
Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. São Paulo: SME/COPED, 2019.

Na última atividade os conhecimentos trabalhados na unidade são

mobilizados para responder à pergunta investigativa “os seres vivos podem se

adaptar ao aquecimento global?”. Retomando Kelly (2013), lembramos da

importante função social do Ensino de Ciências, em que levamos o estudante a

compreender e usar práticas científicas para reconhecer, entender e explicar o

mundo natural, contribuindo assim para o desenvolvimento do PC.
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Tabela 10 - Análise da 2ª SD.
UNIDADE 2 – Os seres vivos podem se adaptar ao aquecimento global?

Atividade Ciclo investigativo Indicadores da prática dialógica

1

O papel desta atividade na
unidade toda é de orientação.
Mas ao ser orientada por uma
pergunta, a atividade 1 cumpre
um pequeno ciclo investigativo
completo, com orientação,
conceitualização, discussão,
investigação e conclusão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem
têm permissão para serem inexatos, vagos e
contraditórios.

Dialogar.

2

O papel desta atividade na
unidade toda é de orientação.
Mas ao ser orientada por uma
pergunta, a atividade 2 cumpre
um pequeno ciclo investigativo
completo, com orientação,
conceitualização, discussão,
investigação e conclusão.

3

O papel desta atividade na
unidade toda é de orientação.
Mas a atividade 3 cumpre um
pequeno ciclo investigativo
completo, com orientação,
conceitualização, discussão,
investigação e conclusão

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem
têm permissão para serem inexatos, vagos e
contraditórios.

4

O papel desta atividade na
unidade toda é de orientação.
Mas ao ser orientada por uma
pergunta, a atividade 4 cumpre
um pequeno ciclo investigativo
completo, com orientação,
conceitualização, discussão,
investigação e conclusão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem
têm permissão para serem inexatos, vagos e
contraditórios.

Dialogar.

5

O papel desta atividade na
unidade toda é de orientação.
Mas ao ser orientada por uma
pergunta, a atividade cumpre um
pequeno ciclo investigativo
completo, com orientação,
conceitualização, discussão,
investigação e conclusão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem
têm permissão para serem inexatos, vagos e
contraditórios.

6
Conceitualização, investigação,
discussão. Dialogar.

7
Conceitualização, discussão,
investigação, conclusão

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem
têm permissão para serem inexatos, vagos e
contraditórios.

Dialogar.
Fonte: De autoria própria.
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Tabela 11 - Análise da 3ª SD.

UNIDADE 3 – Será que é mesmo mais comum ter gripe no inverno?

Atividade Ciclo investigativo Indicadores da prática dialógica

1
Orientação, conceitualização,
discussão

Criar um espaço no qual pensamento e
linguagem têm permissão para serem inexatos,
vagos e contraditórios.

Dialogar.

2

O papel desta atividade na unidade
toda é de investigação. Mas ao ser
orientada por uma pergunta, a
atividade cumpre um pequeno ciclo
investigativo completo, com
orientação, conceitualização,
discussão, investigação e
conclusão. Dialogar.

3

O papel desta atividade na unidade
toda é de investigação. Mas ao ser
orientada por uma pergunta, a
atividade cumpre um pequeno ciclo
investigativo completo, com
orientação, conceitualização,
discussão, investigação e
conclusão. Dialogar.

4

O papel desta atividade na unidade
toda é de orientação. Mas ao ser
orientada por uma pergunta, a
atividade cumpre um pequeno ciclo
investigativo completo, com
orientação, conceitualização,
discussão, investigação e
conclusão.

5

O papel desta atividade na unidade
toda é de orientação. Mas ao ser
orientada por uma pergunta, a
atividade cumpre um pequeno ciclo
investigativo completo, com
orientação, conceitualização,
discussão, investigação e conclusão

Criar um espaço no qual pensamento e
linguagem têm permissão para serem inexatos,
vagos e contraditórios.

Dialogar.

6

O papel desta atividade na unidade
toda é de orientação. Mas ao ser
orientada por uma pergunta, a
atividade cumpre um pequeno ciclo
investigativo completo, com
orientação, conceitualização,
discussão, investigação e conclusão

Criar um espaço no qual pensamento e
linguagem têm permissão para serem inexatos,
vagos e contraditórios.

Dialogar.

7
Conceitualização, investigação,
conclusão, discussão

8 Investigação, conclusão, discussão

Criar um espaço no qual pensamento e
linguagem têm permissão para serem inexatos,
vagos e contraditórios.

Dialogar.
Fonte: De autoria própria.
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É na SD 4 (Tabela 12) em que encontramos o maior número de indicadores

da prática dialógica (Figura 13).
Tabela 12 - Análise da 4ª SD.

UNIDADE 4 – O que é chuva ácida e como evitá-la?

Atividade Ciclo investigativo Indicadores da prática dialógica

1

Orientação,
contextualização,
investigação, conclusão,
discussão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

2

Orientação,
contextualização,
investigação, conclusão,
discussão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.

3

Orientação,
contextualização,
investigação, conclusão,
discussão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.

4

Orientação,
contextualização,
investigação, conclusão,
discussão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.

5

Orientação,
contextualização,
investigação, conclusão,
discussão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.

6

Orientação,
contextualização,
investigação, conclusão,
discussão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

7

Orientação,
contextualização,
investigação, conclusão,
discussão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.

8

Contextualização,
investigação, conclusão,
discussão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.
Fonte: De autoria própria.
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Figura 13 - Número de indicadores da prática dialógica presentes nas SD.

Fonte: De autoria própria.

Nesta unidade, o aluno é apresentado a problemáticas do dia-a-dia como, a

crise hídrica no Cantareira e a chuva ácida. Iniciando a SD com a seguinte questão:

“Observe a figura 1, que mostra um esquema geral do Sistema Cantareira. Quais

pontos do sistema você aponta como resultantes de interferência humana?”.

Durante o ciclo investigativo, o aluno é convidado a realizar experimentos,

considerar e compartilhar vivências pessoais e pensar com os pares sobre possíveis

soluções, como na última questão da SD: “O que pode ser feito com relação à chuva

ácida? Pesquise soluções, preencha o quadro e discuta com a turma como colocar

em prática as soluções encontradas por vocês.”. A importância da prática escolar

estar alinhada com as necessidades da sociedade é citada por Milaré e Richetti

(2021), como trouxemos, é fundamental para a vivência do estudante, que as

atividades estimulem o desenvolvimento social, científico e tecnológico. De acordo

com os autores, precisamos considerar o desenvolvimento acelerado que a

sociedade passou e nos preocupar em preparar os estudantes para a manutenção

deste desenvolvimento (MILARÉ; RICHETTI, 2021), para isso precisamos estimular

no estudante uma visão de mundo mais dinâmica (FREIRE, 1976). De acordo com
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a literatura o entendimento do que é a “formação cidadã” como um importante

objetivo da AC, é parte fundamental para justificar as sequências didáticas

estruturadas como base nesse entendimento, lembrando nosso levantamento

bibliográfico que traz o PC como uma característica importante deste Ensino de

Ciências citado pelos autores (FREIRE, 1976; MILARÉ; RICHETTI, 2021).

A unidade 5 (Tabela 13) tem apenas duas atividades (atividade 1 e atividade

3) nas quais não foram encontrados indicadores da prática dialógica do PC, as

atividades contemplam as fases de orientação e conceitualização do EnCI. Além das

características descritas na SD analisada anteriormente, encontramos na atividade 2

um espaço em que a produção depende da avaliação e tomada de decisão dos

estudantes, através de uma leitura investigativa em que os estudantes irão analisar,

discutir e organizar os dados. A SD finaliza com a atividade 7 em que os estudantes

respondem a questão "por que todo motor de combustão tem uma parte muito fria?"

e encontram espaço para argumentar com base em evidências, lembrando Kelly

(2013) quando o autor diz que o Ensino de Ciências traz sua função social quando

estimula no estudante a compreensão e a capacidade de usar práticas científicas

para reconhecer, entender e explicar o mundo natural, características presentes no

pensador crítico.

Tabela 13 - Análise da 5ª SD.

UNIDADE 5 – O movimento gerado pelo calor

Atividade Ciclo investigativo Indicadores da prática dialógica
1 Orientação

2 Orientação.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.

3 Conceitualização.

4 Investigação.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.

5 Investigação. Dialogar.

6 Investigação. Dialogar.

7 Conclusão. Dialogar.
Fonte: De autoria própria.
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Tabela 14 - Análise da 6ª SD.

UNIDADE 6 – A visão e a audição nos seres humanos

Atividade Ciclo investigativo Indicadores da prática dialógica

1 Orientação.
Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

2 Conceitualização.
Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

3 Investigação.

4 Investigação. Dialogar.

5 Investigação.

6 Investigação. Dialogar.

7 Investigação.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.

8 Conclusão Dialogar.
Fonte: De autoria própria.

Ao analisar a SD da unidade 7 do caderno (Tabela 15) podemos observar que

a discussão está presente em todas as etapas do ensino por investigação, mas que

o diálogo foi promovido em três atividades, são elas: atividade 5, atividade 6 e

atividade 7; isso ocorre porque há discussões que são conduzidas pelo professor,

com pouco ou nenhum espaço para interação entre os estudantes ou mesmo entre o

estudante e o professor, como por exemplo, na atividade 1 que contempla

principalmente a etapa da orientação no ciclo investigativo, com questões como:

“Para iniciar esta sequência de investigação, escreva no espaço a seguir: como

seria a vida sem a percepção de sabores?”. A questão introduz o assunto para o

estudante além de trazer o conhecimento prévio do aluno sobre o assunto,

considerando Pedaste et al. (2015) quando o autor define a fase orientação como o

momento de instigar a curiosidade no estudante sobre o tema da sequência didática.

Na última SD analisada (Tabela 15), o estímulo ao diálogo foi visto nas fases

investigativas: investigação e discussão, e conclusão e discussão, etapas que
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trouxeram atividades em que os estudantes praticam a construção coletiva de

hipóteses, explicações e modelos.

Outro indicador da prática dialógica do PC encontrada na SD, é a "criação de

um espaço no qual pensamento e linguagem têm permissão para serem inexatos,

vagos e contraditórios”, presente nas atividades 2, 5 e 7. As atividades trouxeram

exercícios ou problemas que consideram ideias prévias e/ ou autorais dos

estudantes e traz o diálogo entre a relação da ciência com momentos de vivências

pessoais e do cotidiano dos estudantes, como na questão 8 da atividade 5:

“Junte-se com um(a) colega e peça que descreva algum odor que traga lembranças.

Em seguida, elabore um texto sobre o que essa pessoa relatou, tal qual Proust fez

em sua obra. Permita que essa pessoa faça o mesmo exercício com você”.

O “pensamento reflexivo, razoável, focado em decidir no que acreditar ou

fazer” definido por Ennis (1985) como o PC, é também visto quando encontramos

um espaço em que o estudante encontra a abertura para criar e ainda consegue

fazer a relação da ciência com o contexto em que vive.

Tabela 15 - Análise da 7ª SD

UNIDADE 7 – Isso não está me cheirando bem!

Atividade Ciclo investigativo Indicadores da prática dialógica

1
Orientação e
discussão.

2
Conceitualização e
discussão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

3
Investigação e
discussão.

4
Investigação e
discussão.

5
Investigação e
discussão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.

6
Investigação e
discussão. Dialogar.

7
Conclusão e
discussão.

Criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm
permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios.

Dialogar.
Fonte: De autoria própria.

Ao analisarmos as SD do caderno, temos as etapas dos ciclos investigativos

já pontuadas pelos autores, e encontramos os indicadores da prática dialógica do
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PC na maioria das etapas. O diálogo está presente em todas as etapas do ciclo

investigativo nas 4 primeiras SD, as outras 3 SD priorizam o diálogo nas fases de

investigação e conclusão (Figura 14), o que, de acordo com a literatura, é

justificável. Segundo Pedaste et al. (2015) a fase da investigação é o momento de

planejar e realizar experimentos, de exploração e de análise de dados e o da

conclusão é o momento de fechamento, de responder às perguntas de pesquisa e

verificar as hipóteses, situações que necessitam da prática do diálogo entre os

estudantes. Encontramos este contexto, por exemplo, na primeira atividade do

sétima SD (Tabela 13), com a questão: “E você, gosta de comida que foi temperada

com coentro? Converse com um(a) colega para saber a percepção dele(a) sobre

esse vegetal. Elaborem uma hipótese para explicar porque as pessoas interpretam o

gosto do coentro de modos tão distintos.” Nesta atividade, que finaliza a SD,

encontramos o diálogo, indicador da prática dialógica do PC.

Figura 14 - As fases do ciclo investigativo e o indicador “Dialogar” da prática dialógica do PC.

Fonte: De autoria própria.

Fazendo esta mesma análise com o outro indicador da prática dialógica no

PC “criar um espaço no qual pensamento e linguagem têm permissão para serem

inexatos, vagos e contraditórios” vemos que ele está presente em todas as etapas

do ciclo investigativo em três SD e é na etapa investigação que o indicador aparece
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em todas as SD (Figura 15), fase que estimula a prática e a experimentação, logo a

criação deste espaço em que o estudante irá vivenciar práticas científicas sem que

haja um resultado previsível a ser corroborado, é fundamental para o

desenvolvimento do PC no aluno. Temos como exemplo, ainda na sétima SD (Figura

15), atividade 5 que traz este indicador da prática dialógica do PC e que faz parte da

fase investigação, a atividade traz a questão: “Pensem, ainda em duplas, em uma

pesquisa que vocês possam realizar com a turma para verificar as influências do

olfato na formação de memória. Em seguida, reúnam-se com outra dupla e

apresentem sua proposta.” Encontramos nela, abertura para que o estudante

construa com os pares e com base em evidências proponha uma investigação,

características que fazem parte do pensador crítico que estamos descrevendo nesta

pesquisa.

Figura 15 - As fases do ciclo investigativo e o indicador “criar um espaço no qual pensamento
e linguagem têm permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios”.

Fonte: De autoria própria.

A maioria das SD traz o indicador “criar um espaço no qual pensamento e

linguagem têm permissão para serem inexatos, vagos e contraditórios” na fase da

orientação do ciclo investigativo, ou seja, em sua primeira atividade. Já o diálogo

aparece com frequência na fase da conclusão do ciclo investigativo, na última

atividade (Figura 16). Podemos concluir que isso ocorre principalmente por causa
83



dos objetivos de cada fase do ciclo investigativo, na fase de orientação (primeira

atividade) o estudante entra em contato pela primeira vez com a pergunta e a

temática, por isso é importante dar ao estudante a abertura para que traga o que

sabe sobre o assunto, sem que haja a cobrança de certo e errado. Já na fase da

conclusão do ciclo investigativo (última atividade da SD) vemos a importância com

compartilhamento da resposta do problema trabalhado entre os pares, por isso,

todas as SD dos cadernos tem a presença do diálogo na última atividade.

Figura 16 - A apresentação e a conclusão do problema e os indicadores da prática dialógica.

Fonte: De autoria própria.

A investigação já foi descrita como um processo dialético que emerge de

situações problema e que tem como objetivo chegar a resolução (DEWAY, 1929).

Kelly (2018) descreve dois contextos: o primeiro em que a ciência é aprendida

através da investigação, sendo ela o meio para se aprender conhecimento e prática;

já o segundo contexto foca na intenção de comunicar sobre a natureza da ciência,

desta forma, o processo de ensino aprendizagem será uma investigação sobre a

ciência. Segundo Sadler e Fowler (2006) grande parte do ensino por investigação se

concentra no envolvimento dos estudantes em atividades práticas, mas

investigações focadas em questões sociocientíficas e ciências em contextos sociais,
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oferecem aos estudantes uma grande oportunidade para também aprender por meio

da investigação.

Duschl (2008) examina os esforços de pesquisa sobre desenvolvimento do

papel crítico no contexto da educação científica. O autor afirma que para o

aprendizado de ciências acontecer, as conversas devem mediar a exposição de

evidências. Neste cenário, o Ensino de Ciências será pautado pelo desenvolvimento,

implementação e avaliação de textos e dados, prática que estará baseada na ideia

de que a investigação científica e o raciocínio científico são fundamentalmente

atividades de tomada de decisão mediadas por fatores epistemológicos, culturais e

tecnológicos.

Observamos pela grande frequência em que aparecem, que ambos os

indicadores da prática dialógica do PC, representam elementos importantes e

presentes em diferentes etapas dos ciclos investigativos e que em muitos momentos

eles são complementares, já que muitas vezes o espaço para o estudante ser

criativo e inexato precisa ser comunicado, dialogado, para ser identificado. Sendo

assim, a presença dos dois indicadores caracteriza o desenvolvimento do PC no

estudante (Figura 17).

Figura 17 - Indicadores da prática dialógica no caderno.

Fonte: De autoria própria.
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Sasseron (2019) ao trazer a questão “para que ensinar ciências?” a autora

responde:
“Para mim, ensinar ciências pode significar, nos dias atuais, a

conferência de oportunidades para que os estudantes sejam apresentados
a modos de realizar buscas sobre questões que os aflijam e, a partir das
informações a sua disposição, construir seu posicionamento frente à
dúvida.” (SASSERON, 2019, p. 564).

Concordando com a autora, apresentamos a análise de uma SD investigativa

que é desenvolvida através da prática dialógica, identificada como uma importante

dimensão do PC. Fazendo com que o estudante construa com seus pares as

respostas para problemas, através da criação de hipóteses, explicações e modelos e

da tomada de decisão. De acordo com Freire (1980, p. 25) “a educação, como

prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da

realidade”.

O PC não aparece como objetivo das SD. Mas como vimos através da

literatura, o PC está entre os objetivos do EnCI, assim como da AC. Demonstramos

através desta última etapa da pesquisa, como o EnCI estimula o desenvolvimento do

PC no estudante através da prática dialógica. Os indicadores da prática dialógica do

PC mostram em quais atividades e quais características eles trazem que estimula o

desenvolvimento desta dimensão do PC. Recordamos Kuhn (2018) quando a autora

afirma que o PC é uma prática dialógica, uma habilidade mensurável e um objetivo

educacional e que tem início com as interações e observamos a construção desta

prática através das SD analisadas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância da promoção do PC em processos formativos na educação

básica não está situada apenas em produções acadêmicas, sendo também

enunciada em documentos que pautam políticas públicas educacionais, como a Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (DE DIRETRIZES, 1996) e a Base

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). O PC nos induz a não celebrar apenas

o que as pessoas sabem, mas o que podem fazer com esse conhecimento ao

pensar criticamente.

Paulo Freire (1978, 1987) já defendia a importância de enxergarmos o mundo

de maneira dinâmica e desta forma, exercitar o PC e que quando olhamos para a

área de Ensino de Ciências este exercício se torna ainda mais importante porque ele

resultará no casamento entre a realidade do estudante e o Ensino de Ciências.

Na primeira etapa desta pesquisa, destacamos que uma grande parcela dos

artigos resultantes da revisão bibliográfica sistemática, cita o PC o que nos

demonstra a sua relevância reconhecida, já que sempre aparece como um atributo

desejado no Ensino de Ciências. Também destacamos que esses artigos

normalmente não definem nem avaliam o PC, logo há a necessidade de o PC ser

mais bem desenvolvido nos artigos do campo.

Ainda analisando os resultados da revisão bibliográfica sistemática, podemos

concluir que o PC vem sendo usado como justificativa para a práticas de ações

pedagógicas, já que a maioria dos artigos fala de estratégias didáticas e se

preocupam com a efetividade do processo de ensino-aprendizagem, objetivando ou

buscando o PC em seus resultados.

Foi possível observar que, dentre os artigos que definem o PC, há uma

quantidade importante de trabalhos que analisam e avaliam o PC através das

habilidades, o que é explicável considerando Haber (2020) que afirma que a

educação prioriza as habilidades devido a possibilidade de serem avaliadas de

maneira mais objetiva. No entanto, vimos através da literatura que as habilidades

são demonstradas e colocadas em prática através das outras dimensões do PC

pontudas nesta pesquisa, afinal, sem a disposição do indivíduo e a prática dialógica,

dificilmente haverá a demonstração e a prática das habilidades do PC. As três

dimensões, somadas, representam o desenvolvimento do PC no estudante.
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Com o desenvolvimento desta pesquisa, entendemos que quando falamos do

PC no Ensino de Ciências, a necessidade maior não é de ter uma definição do que é

o PC e sim que tenhamos ferramentas que nos ajudem a reconhecer o PC na

vivência do Ensino de Ciências. Desta forma, organizamos o que chamamos de três

dimensões do PC (habilidades, disposição e prática dialógica) e posteriormente,

seus indicadores por meio da revisão bibliográfica sistemática.

Apresentamos os indicadores como uma ferramenta para a prática de ações

no Ensino de Ciências que objetivam o PC de forma integral e não apenas olhando

para as habilidades, mas também incluindo as dimensões da disposição e da prática

dialógica. Acreditamos que os indicadores tornam a presença do PC algo que o

professor pode observar, acompanhar, analisar e avaliar, sendo uma contribuição

para que a área consolide a prática do PC. No campo da pesquisa, acreditamos que

esta síntese possa contribuir para a caracterização e completude da formação com

vistas ao desenvolvimento do PC. Defendemos aqui que as três dimensões são

igualmente relevantes e uma ferramenta que apresente as três e aponte indicadores

de cada uma delas pode ser relevante para futuros trabalhos que precisem

caracterizar, analisar e principalmente, planejar e avaliar o seu desenvolvimento.

Como última etapa desta pesquisa, analisamos as oportunidades para o

desenvolvimento da dimensão da prática dialógica do PC nas SD do Cadernos da

Cidade - saberes e aprendizagem de Ciências Naturais. Concluímos através da

análise das SD, que entre os indicadores da prática dialógica do PC, dialogar é o

que mais aparece, mas os dois indicadores aparecem em todas as SD. As

atividades das SD priorizam as atividades em grupo.

Durante a análise das atividades registramos e justificamos a importância de

criar espaços para que os estudantes construam o conhecimento com sua

comunidade, além de evidenciarmos a importância do estudante criar com seu

grupo. Esperamos que esta análise contribua para futuros trabalhos, que tenham

como objetivo atividades que desenvolvam o PC no estudante.

Através deste trajeto, podemos concluir que ambos os objetivos desta

pesquisa foram atingidos. Já que é através das três dimensões que conseguimos

caracterizar o PC. Demonstramos também, com a análise das atividades da SD, que

o EnCI oportuniza a promoção da prática dialógica, importante dimensão do PC.
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