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RESUMO 

As narrativas implicadas em materiais de ficção científica (SF) apresentam as ciências como 

uma atividade viva e instigante que parece alimentar o interesse e a curiosidade dos sujeitos por 

questões científicas complexas. Essa proposição faz contraste com um cenário descrito na 

literatura específica em que discussões sobre produtos e processos das ciências nas salas de 

aulas parecem cada vez mais desinteressantes aos estudantes. Uma via pertinente e bastante 

trabalhada que assumo como estratégia para atravessar um desinteresse dessa ordem e discutir 

sobre aspectos epistemológicos das ciências é o diálogo entre ciências e literatura. De modo 

mais específico, tomo a literatura de ficção científica como linguagem para propor discussões 

sobre noções de ética nas ciências. Para fundamentar filosófica, pedagógica e 

epistemologicamente as ideias e atividades propostas assumi como base a Teoria da 

Objetivação (TO), teoria de ensino-aprendizagem histórico-cultural idealizada pelo pesquisador 

matemático Luis Radford. O objetivo dessa articulação foi investigar a pertinência da SF para 

ampliar, facilitar e contextualizar o debate sobre a produção das ciências e seus aspectos éticos 

para professores de ciências em formação. Para alcançar esse objetivo utilizei três estratégias 

metodológicas: uma interlocução epistolar com o cientista ficcional Doutor Victor 

Frankenstein; mapeamento e imersão em eixos teóricos – a saber: discussões sobre ciências, 

Teoria da Objetivação e SF – e a produção de estratégias de ensino – uma oficina didática 

exploratória ministrada para bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID/Interdisciplinar/UFRN) para mapear aproximação dos estudantes com a 

linguagem de SF e um Curso sobre Ficção Científica e Ética nas Ciências ofertado para 

professores em formação inicial e continuada dos cursos de Química, Física, Biologia e 

Matemática da UFRN, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do  Norte (IFRN) e do Centro Universitário Facex (UniFacex A interlocução epistolar com o 

Victor Frankenstein para discutir ideias, travar debates e exercitar o diálogo sobre ética e 

responsabilidade científica, por exemplo, constituiu uma forma de tomar SF como linguagem 

para abordar saberes da epistemologia das ciências. Para além disso, a análise multimodal dos 

dados produzidos permitiu constelar um conjunto de categorias analíticas, vetores e caminhos 

para mapeá-las que permitem sinalizar a pertinência de estratégias que tomam a SF como 

linguagem para aproximar os estudantes da cultura científica. Esse cenário é fecundo para 

defender que a SF é uma linguagem pertinente para pensar e problematizar discussões sobre as 

ciências e seus aspectos éticos e pode contribuir para a educação científica de professores de 

ciências em formação. 

 

Palavras-chave: Ficção Científica; Formação de professores; Ética Científica; Teoria da 

Objetivação. 

 

 

  



Dialogues between Science and Science Fiction: A strategy to discuss scientific ethics 

based on Theory of Objectification 

 

ABSTRACT 

Science Fiction (SF) often presents science as a living and inspiring activity that seems to fuel 

interest and curiosity over complex scientific issues. This proposition contrasts with some 

scenarios described in the specific literature in which discussions about science products and 

processes in the classrooms seems increasingly uninteresting to students. In this summary, I 

propose a strategy to come across the classroom disinterest on science topics and to discuss 

epistemological aspects of sciences by opening a dialogue between Sciences and Literature. 

More specifically, I have taken SF literature as a language to discuss the notion of ethics in 

science. These ideas are based philosophically, pedagogically and epistemologically on the 

Theory of Objectification (TO), a cultural-historical theory of teaching and learning idealized 

by the mathematical researcher Luis Radford. The thesis aims to investigate the relevance of 

SF as a strategy to expand, promote and contextualize the discussions about sciences making 

and its ethical aspects for pre-service science teachers. To achieve this, I used three 

methodological strategies: an epistolary interlocution with the fictional scientist Doctor Victor 

Frankenstein; an immersion in theoretical basis such as the discussions about science, the TO 

and the SF; and, finally, the production of teaching strategies – an exploratory educational 

workshop taught to pre-service science teachers from the Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciaçào Científica (PIBID/Interdisciplinar) at Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) to map approach of students with the language of SF and a course about Science 

Fiction and Ethics in Sciences offered to pre-service and professional teachers of the Chemistry, 

Physics, Biology and Mathematics undergraduate courses at UFRN, the Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) and the University Center 

Facex (UniFacex). For instance, the epistolary dialogue with Victor Frankenstein to discuss 

ideas, employ debates and exercises about ethics and scientific responsibility and was a way of 

taking SF as a language to approach knowledge about sciences' epistemology. Furthermore, the 

multimodal analysis of the data produced allowed to establish a set of analytical categories, 

vectors, and paths to map them supported the relevance of strategies that use SF as a language 

to bring students closer to scientific culture. This scenario is fertile to argue that SF is a relevant 

language to think about and problematize discussions about sciences' ethical aspects and can 

contribute to the scientific education of pre-service science teachers. 

 

Keywords: Science fiction; Teacher training; Science ethics; Theory of Objectification. 

 

  



Diálogos entre Ciencias y Ciencia Ficción: Una estrategia para discutir ética científica en 

las ciencias 

 

RESUMEN 

Las narrativas implicadas en materiales de ciencia ficción (SF) presentan las ciencias como una 

actividad viva e instigadora que parece alimentar el interés y la curiosidad de los sujetos hacia 

cuestiones científicas complejas. Esa proposición parece contrariar un escenario descrito en la 

literatura específica en que la discusión sobre productos y procesos de las ciencias en los salones 

de clases parece cada vez menos interesantes a los estudiantes. Una vía pertinente y bastante 

trabajada qué asumo como estrategia para atravesar un desinterés de ese orden y discutir sobre 

aspectos epistemológicos de las ciencias es el diálogo entre ciencias y literatura. De modo más 

específico, tomé la literatura de SF como lenguaje para proponer discusiones sobre la noción 

de ética en las ciencias. Para fundamentar filosófica, pedagógica y epistemológicamente las 

ideas y actividades propuestas he asumido como base la Teoría de la Objetivación (TO), teoría 

histórico-cultural de enseñanza y aprendizaje ideada por el investigador matemático Luis 

Radford. El objetivo de esa articulación fue investigar la pertinencia de la ciencia ficción para 

ampliar, facilitar y contextualizar el debate sobre la producción de las ciencias y sus aspectos 

éticos para profesores de ciencias en formación. Para alcanzar ese objetivo he utilizado tres 

estrategias metodológicas: una interlocución epistolar con un científico ficcional Doctor Víctor 

Frankenstein; el mapeamiento y la inmersión en referenciales teóricos – a saber: discusiones 

sobre las ciencias, Teoría de la Objetivación y SF – y la producción de estrategias de enseñanza 

– un taller didáctico exploratorio propuesto para becarios del Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID/Interdisciplinar/UFRN) para conocer la aproximación de los 

estudiantes con el lenguaje de SF y un curso sobre Ciencia Ficción y Ética en las Ciencias 

ofrecido para profesores en formación inicial y continuada de cursos grado en Química, Física, 

Biología y Matemática de la UFRN, del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN) y del Centro Universitario Facex (UniFacex). La interlocución 

epistolar con Victor Frankenstein para discutir ideas, desarrollar debates y ejercitar el dialogo 

sobre ética y responsabilidad científica, por ejemplo, he constituido un camino para tomar la 

SF como lenguaje para discusión de saberes de la epistemología de las ciencias. Además de 

eso, el análisis multimodal de los datos producidos permitió constelar un conjunto de categorías 

analíticas, vectores y caminos para mapea-las que permiten señalizar la pertinencia de 

estrategias que toman la SF como lenguaje para aproximar los estudiantes de la cultura 

científica. Este escenario es fructífero para hacer la defensa que la SF es un lenguaje pertinente 

para pensar y problematizar discusiones sobre las ciencias y sus aspectos éticos, además puede 

contribuir en la educación científica de profesores de ciencias en formación. 

 

Palabras-clave: Ciencia Ficción; Formación de Profesores; Ética científica; Teoría de la 

Objetivación.  
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Diário de pesquisa 1 – Desenho da investigação 
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Trajetória e inspirações primeiras 

Este é um diário de pesquisa, espaço onde organizo o processo de investigação que 

gestou essa tese de doutorado desde a minha trajetória acadêmica e inspirações primeiras até os 

delineamentos mais pontuais. Entendo que manter um registro dos caminhos empreendidos 

(antes ou depois de trilhados) oferece possibilidades de refletir, em diferentes momentos, sobre 

o processo de pesquisa vivenciado. Como assinala Werner Heisenberg no livro A parte o todo 

“talvez, nossa capacidade de convencer os outros dependa da intensidade com que podemos 

representar para nós mesmos o que sugerimos aos outros” (HEISENBERG, 1996, p. 156). Para 

além disso, penso que esse diário pode servir como um instrumento formativo para professores 

de ciências e biologia que desejem imergir nas narrativas que apresento. 

Uma investigação científica é um processo marcado por pulsões do pesquisador. Essa 

não é diferente, por isso começo esse registro com uma breve apresentação da minha trajetória 

acadêmica e das inspirações/inquietações que se transformaram em obsessões cognitivas. Sou 

Bióloga, Mestre em Ensino de Ciências e atualmente curso o Doutorado em Ensino de Ciências 

e Educação Matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Alimento 

um forte interesse e curiosidade pelas ciências e, mais particularmente, pelo modo como as 

ciências funcionam, são produzidas e discutidas em contextos formativos, não por acaso, sou 

licenciada.  

Penso que exercitar a compreensão sobre ciências, em qualquer área do conhecimento, 

é uma via para pensar bem (MORIN, 2003) e se posicionar de forma crítica e criteriosa em 

contextos acadêmicos ou não com os quais nos deparamos ao longo da vida. Na acepção do 

pensador francês Edgar Morin, ampliada pela professora Conceição Almeida, pensar bem 

implica “fazer do pensamento uma teia tecida de muitos conhecimentos, compreender o que 

eles têm de essencial” (ALMEIDA, 2008, p. 47). 

No curso da graduação, além das experiências com os estágios supervisionados, tive a 

oportunidade de ministrar aulas de biologia em um curso pré-vestibular entre 2012 e 2015. 

Estas aulas provocaram em mim um misto de sentimentos contraditórios: se por um lado tive a 

certeza que ensinar era minha aspiração profissional, por outro percebi que ao fazê-lo de forma 

mecânica e automatizada dificilmente faria um estudante interessar-se pela biologia que eu 

considerava tão instigante. 

 Percebi que a forma como as discussões precisavam ser conduzidas para aquele espaço, 

tendo em vista o curto tempo de duração das aulas (45 minutos) e seu objetivo central – a 
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aprovação dos estudantes no vestibular – não eram compatíveis com o meu desejo de superar a 

memorização de conceitos e caminhar em direção a um pensar bem. 

Essa primeira experiência profissional me colocou diante de duas questões importantes: 

1) Que tipo de professora eu gostaria de ser? e; 2) Que ensino de ciências desejava exercitar? 

Essas inquietações não conduziram a respostas imediatas, mas foram cruciais para os caminhos 

e atitudes de pesquisa que resolvi trilhar. Tive a oportunidade de retomar e ampliar o 

pensamento sobre essas proposições durante a vivência como bolsista do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/Biologia) na Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB), instituição onde cursei a graduação e o Mestrado em Ensino de Ciências e 

Educação Matemática.  

Confesso que inicialmente senti-me no centro de um turbilhão de reuniões de 

planejamento, leituras e sistematização de estratégias de ensino-aprendizagem que pareciam, 

ao mesmo tempo, instigantes e assustadoras, pois eram o próprio desvio (!) das experiências 

vivenciadas até aquele momento. Cada atividade problematizada e desenvolvida na sala de aula, 

como bolsista do PIBID, fermentava o desejo de compreender mais e melhor como tecer 

estratégias que me pareciam refletir o estudo das ciências como assumo: vivo, instigante, 

disparador da curiosidade e do desejo de conhecer.   

As práticas desenvolvidas no âmbito do PIBID/UEPB entre 2012 e 2013 encontravam 

sustentação teórica em reuniões de estudos, palestras e oficinas do pensamento vivenciadas no 

Grupo de Estudos da Complexidade (GRECOM/Natal/UFRN) e, mais proximamente, no 

Grupo de Estudos da Complexidade e da Vida (GRECOMVIDA/Campina Grande/UEPB). 

Esses três espaços físicos e cognitivos foram, certamente, os primeiros vetores e polinizadores 

de reflexões que fundaram oportunidades de pensar e exercitar as ciências como um processo 

dinâmico, aberto, dialógico e mutável da cultura. 

O conjunto dessas experiências que narro funcionaram como um vírus arrebatador que 

contaminaram minha escolha por um horizonte profissional pautado em possibilidades de 

exercitar discussões sobre ciências que atravessem a repetição e padronização constantes para 

facilitar a “aproximação dos estudantes ao conhecimento já construído e consolidado pela 

cultura científica, seus processos de produção e condições políticas e históricas” (SEVERO, 

2015, p. 81).  

Pensando sobre o lugar dessas experiências cognitivas e da prática de ensino na minha 

formação recordei um poema lido há alguns dias: 
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Piracema 

Incessantemente move seu corpo 

Nada contra a correnteza 

Que se esforça para levá-lo rio abaixo. 

Nada... mas tão forte é a corrente 

Avança alguns metros 

Logo é conduzido para traz 

Torna-se estático... nada... 

Olha ao redor 

Muitos companheiros não estão mais lá 

Uns não tiveram força para subir 

Outros escolheram a inércia à luta 

Nada... o peixe... nada... 

Seu corpo está dolorido 

Mas sua vontade parece indelével 

Quanto mais avança 

A solidão torna-se mais próxima. 

Quão cômodo seria submeter-se 

À força contra a qual nada. 

Não há como lutar contra 

O determinado pela natureza! 

Quanto esforço poderia ser poupado 

Ao deixar-se levar pela correnteza 

A dor não haveria de existir 

E a fadiga cederia ao descanso 

Nada...o peixe... nada.... 

Todavia, e depois? 

Passar sua existência conduzido. 

Sem esforço, porém cativo 

Pelo cárcere incolor 

Das águas condutoras ao 

Nada... o peixe... nada… 

(Fabrício Carrijo apud FERRARINI; VERONESE, 2010) 

 

Assim como o peixe representado no poema, ensaio um nado contrário a correnteza do 

rio. Por vezes, a comodidade em se deixar levar pela correnteza parece mais atrativa, no 

mínimo, menos cansativa, mas o desejo de alimentar em outras pessoas o gosto e interesse pelas 

ciências e ter condições de discuti-las de modo consistente assumindo-as como um organismo 

vivo e mutável, permanece indelével.  
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Essas aspirações avançam no sentido de assumir um ensino de ciências e biologia como 

“uma prática social, cultural, política e histórica de criação de novos indivíduos capazes de 

refletir criticamente de maneira [científico-biológica] sobre questões urgentes de suas 

comunidades e seu mundo” (RADFORD, 2017a, p. 141). 

Talvez alguém me pergunte o porquê de ir na contracultura de práticas de ensino 

consolidadas há anos. Respondo que mover-se no contra fluxo não implica descartar por 

completo métodos do ensino tradicional, mas reconhecer que, apesar de necessários em alguns 

momentos, certamente não são suficientes para propor um ensino-aprendizagem que anseia por 

despertar a curiosidade e interesse dos estudantes pelas ciências. Pensando dessa forma, o nado 

contracorrente representa a difícil tarefa de “colocar a cultura científica em estado de 

mobilização permanente, substituir o saber fechado e estático por um conhecimento aberto e 

dinâmico” (BACHELARD, 1996, p. 24). 

Uma visão geral da minha trajetória acadêmica mostra que o desejo de tornar mais 

curiosas, instigantes e profundas as discussões sobre produtos e processos de produção das 

ciências é o gênio que tem regulado e movido meus interesses de pesquisa desde muito cedo, 

no doutorado não foi diferente. Agora, com outro foco e olhar teórico, alço um voo mais ousado, 

mais arriscado: aposto na aproximação entre ciências e literatura como via para ampliar, 

facilitar e contextualizar o debate sobre as ciências e seus aspectos éticos. 

A centralidade dessa aposta para o trabalho requer um registro esmiuçado dos caminhos 

e escolhas empreendidos desde o delineamento do foco de estudo até o desenho do problema 

de pesquisa. Um disparador que serviu à produção das narrativas que constituem esses registros 

são as ilustrações científicas apresentadas na capa e na abertura de cada diário. Essas ilustrações 

são de autoria do professor e pesquisador Matteo Farinella que, gentilmente, autorizou sua 

utilização. Dito isso, o coletivo de registros que compõem essa investigação encontra-se 

descritos a seguir.  
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Da emergência do tema ao problema de pesquisa 

O diálogo de saberes não me é estranho. No trabalho de mestrado, por exemplo, tomei 

a poética de Luiz Gonzaga como via para constelar discussões sobre a ecologia do semiárido 

nordestino. Para o doutorado pretendia manter uma coerência, ou seja, continuar pesquisando 

articulações entre ciências e outras expressões da cultura que contribuíssem para o Ensino de 

Ciências (EC), mas com desejos mais amplos: estabelecer o diálogo entre ciências e outra forma 

de narrar o mundo – além da poética; focar no estudo de processos das ciências ao invés de 

produtos e produzir estratégias que instiguem a curiosidade dos estudantes e tivesse 

reverberações no EC. 

Ciente do meu gosto pela literatura de modo geral, um amigo e parceiro de pesquisa – 

o professor e pesquisador Thiago Severo – me instigou a explorar essa aproximação tendo como 

fio condutor a Ficção Científica (ou Science Fiction – SF – conforme terminologia adotada na 

área). Confesso que apesar do gosto pela leitura não conhecia o gênero, mas aceitei o desafio e 

me apaixonei à medida que expandi os referenciais. Obras como A máquina do tempo, Volta 

ao Mundo em 80 dias, Crônicas Marcianas e Vinte mil léguas submarinas me fizeram viajar 

por mundos desconhecidos, cogitar possibilidades inimagináveis e interessar-me ainda mais 

pelas ciências.  

A forma de narrar as ciências apresentadas nesses livros despertou em mim a mesma 

natureza de entusiasmo, avidez e deleite que impulsionaram os personagens dessas obras de SF 

a consumir, produzir e divulgar ciências. 

Lendo Vinte mil léguas submarinas do escritor francês Jules Verne (2014), por exemplo, 

me senti imersa em uma exploração submarina onde conheci uma ampla biodiversidade 

marinha – ficcional e real – e suas características taxonômicas, ecológicas e geográficas através 

de situações e contextos que, na minha ótica, estão longe de ser enfadonhos e desinteressantes, 

pelo contrário, parecem ter o potencial de mover a curiosidade do leitor/espectador em direção 

às ciências (não é à toa que esta obra é considerada um clássico da literatura mundial com 

sucesso de vendas quase 150 anos após sua publicação). 

Essa inventividade na forma de narrar as ciências não é uma particularidade da literatura. 

Meios de divulgação científica como o canal Nerdologia hospedado no Youtube atraem o 

interesse e atenção de milhões (!) de espectadores através de discussões fundamentadas em 

livros, artigos científicos e recortes históricos sobre as mais diversas áreas das ciências, 

utilizando como epicentro temas e personagens de livros e filmes da ficção, quadrinhos, assim 

como temas da atualidade. 
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O episódio “Armas nucleares ǀ Nerdologia 172” (FIGUEIREDO, 2016), por exemplo, 

imerge os espectadores em uma interessante discussão sobre o panorama de produção, uso e 

potencial de destruição de armas nucleares. Neste episódio, o professor e historiador Filipe 

Figueiredo (2016) contextualiza o cenário mundial de descobertas nucleares destacando o papel 

do livro de ficção científica “The world set free” onde o escritor Herbert George Wells (H. G. 

Wells), ainda em 1914, idealizou uma bomba de intensa magnitude. Uma arma desse porte foi 

estudada anos mais tarde pelos físicos Léo Szilárd e Albert Einstein. 

No entanto, essas narrativas de ciências como uma atividade viva e instigante que 

alimenta o interesse e a curiosidade dos cidadãos por questões científicas complexas parecem 

contrariar o que é descrito para as discussões em e sobre1 ciências nas salas de aulas. Conforme 

detalhado em diversas produções da área (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011; 

GROTO, 2012; PIASSI, 2013, 2007, 2015), estudo de ciências nas sala de aula tem refletido 

um cenário onde discussões sobre questões científicas parecem tomadas, cada vez mais, por 

uma contínua falta de interesse por parte dos estudantes. 

Esse desinteresse emerge, em parte, da vivência de práticas hegemônicas e 

essencialmente tradicionais que marcam discussões em e sobre ciências não só nos espaços 

formativos, mas também nos materiais didáticos assumidos pelos professores. O próprio livro 

didático, nos alerta o filósofo e epistemólogo Gaston Bachelard (1996), há muito apresenta uma 

nociva eliminação da interlocução entre autor e leitor gestada em favor da veiculação de uma 

ciência estática e hegemônica que dissolve as possibilidades de diálogo. 

Uma via interessante e bastante trabalhada para atravessar esse desinteresse e 

estaticidade é o diálogo entre ciências e literatura. Na verdade, a aproximação entre ciências e 

literatura, de modo geral, não é uma novidade. Há mais de meio século esse exercício ocupa o 

epicentro de discussões e produções intelectuais como, por exemplo, a conferência proferida 

pelo físico e literato Charles Percy Snow em 1959 para uma antiga série de palestras (Rede 

Lecture) sediadas na Universidade de Cambridge (SNOW, 1961).  

No texto originado a partir da conferência “The two cultures and The Scientific 

Revolution” (“As duas culturas e a Revolução Científica”), Snow (1961) narra sua experiência 

de vida e pesquisa na Universidade de Cambridge e, por consequência, seu movimento 

constante entre dois grupos tidos como polares – cientistas e literatos. 

 
1 O termo discussões em ciências é uma remissão ao estudo de produtos das ciências – conteúdos específicos. Ao 

passo que a noção de discussões sobre ciências é uma referência ao seus processos de produção, ou seja,  ao 

entendimento de “como a ciência funciona, como o conhecimento científico é produzido, validado e comunicado, 

assim como a própria natureza desse conhecimento, no que se refere às suas particularidades epistemológicas” 

(MARTINS, 2015, p. 704). 
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A riqueza e densidade das ideias de Snow emergiram do trânsito entre esses dois grupos 

polares (ou duas culturas 2) que, segundo ele, apesar de homólogos em raça, equiparáveis em 

inteligência e próximos em origem social, eram permeados por uma forte incomunicabilidade, 

gestada por interpretações equivocadas, imagens deturpadas um do outro, “um abismo de 

incompreensão mútua – algumas vezes (particularmente entre os jovens) hostilidade e antipatia, 

mas, acima de tudo, falta de compreensão” (SNOW, 1961, p. 2, tradução minha). Para este 

autor, essa incomunicabilidade e polarização constitui uma perda intelectual, prática e criativa 

para nós como pessoas e sociedade.  

Para Myriam Krasilchik (1995), essas incompreensões, hostilidades e falta de 

comunicação são sintomas de uma nociva superespecialização no âmbito da qual literatos não 

entendem e/ou não nutrem interesse em conhecer conceitos elementares das ciências, ao passo 

que cientistas desconhecem e/ou margeiam as múltiplas dimensões do conhecimento literário. 

Essa bifurcação gesta mal-entendidos que contaminam os sistemas educacionais, dificultando 

e restringindo as possibilidades de comunicação. 

Ouso dizer que as ideias veiculadas na conferência proferida pelo C. P. Snow 

atravessaram o tempo e mostram-se pertinentes e atuais até hoje. Uma breve imersão nas 

produções acadêmicas voltadas ao ensino de ciências permite perceber que os esforços em 

estreitar diálogos têm ganhado cada vez mais projeção no campo acadêmico através da 

produção de pesquisas que operam a articulação entre ciências e literatura como estratégia à 

compreensão de produtos e processos de produção das ciências (CHAPELA, 2014; 

FIGUEIREDO, 2010; GROTO, 2012; STAVROU; SKORDOULIS, 2008). 

O incômodo com esse cenário educativo desestimulante, o vislumbre com as 

possibilidades emergentes da literatura e o crescente interesse pela SF ajudaram a organizar os 

desejos que apresentei inicialmente em uma ideia embrionária de pesquisa: Articular diálogos 

entre ciências e literatura – mais especificamente com a literatura de SF – para problematizar 

discussões sobre processos de produção das ciências.  

Investigar uma articulação dessa ordem representa (pelo menos para mim) um grande 

desafio: Como injetar vida em um corpo de conhecimentos aparentemente estático e imutável 

que sofre pela mortífera dissociação de princípios vitais como historicidade, dinamicidade, 

contextos filosófico-sociais e pluralidade metodológica? 

 
2 Nota para não esquecer! Em relação o sentido do termo cultura Snow esclarece que usou o termo em dois sentidos: 

1) em concordância com o sentido de desenvolvimento intelectual e da mente, conforme definido no dicionário e; 

2) no sentido antropológico de que um grupo de indivíduos que, coabitando o mesmo espaço, partilham hábitos, 

postulados e modos de vida comuns constituem uma cultura (SNOW, 1995). 
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Para lapidar melhor essa ideia empreendi um mapeamento das produções intelectuais 

da área publicadas em revistas acadêmicas nacionais e internacionais, indexadas e revisadas por 

pares, e no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) – evento 

brasileiro de impacto na área – para delinear um estado da arte que refletisse a natureza das 

estratégias didáticas desenvolvidas a partir da SF para tecer discussões em e sobre ciências nas 

salas de aula. 

Esse levantamento permitiu constatar que as produções publicadas nas revistas 

analisadas se dedicavam, de modo geral, ao uso da SF como ferramenta para abordar de 

conhecimentos científicos curriculares (CHAPELA, 2014; CUARTAS, 2007; GOMES-

MALUF; SOUZA, 2008; PIASSI, 2012; PODESCHI, 2002; VRASIDAS et al., 2015). A busca 

nos anais do ENPEC retornou apenas treze produções que abordavam a temática em um 

universo de 8.043 trabalhos publicados ao longo de onze edições bianuais – 1997 a 2017. Dos 

artigos encontrados apenas três abordavam em profundidade aspectos epistemológicos das 

ciências a partir da SF. 

Esse cenário pouco expressivo de pesquisas que assumem a SF para problematizar 

discussões sobre aspectos epistemológicos das ciências também foi instigador na escolha de 

pesquisar a articulação ciências e literatura a partir da SF. O próximo passo era proceder à 

seleção da obra que seria tomada como base para esse exercício e, no final das contas, que 

irônico! Penso que foi a obra que me escolheu. 

Em meio a uma pluralidade de leituras tive a atenção e interesse despertos por um conto 

que me permitiu vivenciar cognitivamente experiências de prática científica, sucessos e 

angústias de um cientista que viveu em outra época, mas cujos relatos permitem levantar 

questões sobre ciências que permanecem, ainda hoje, atuais e necessárias. Esse conto, publicado 

em 1818 sob a autoria da escritora britânica Mary Shelley, é mundialmente conhecido: 

Frankenstein, ou O Prometeu Moderno.  

No decorrer da leitura me vi tão imersa na história que sentia pulsar as flutuações de 

alegrias, tristezas, êxtases e medos que o Doutor Victor Frankenstein experimentou em 

diferentes momentos de sua vida e prática de pesquisa. Confesso que, em algumas horas, senti-

me como um espectador apaixonado que, dos bastidores, partilhava ideias, torcia, vibrava, mas 

como é da ordem do humano também julgava e me irritava com certas escolhas e apostas.  

Esse turbilhão de sentimentos contraditórios foi e é campo fértil à imaginação e 

criatividade. À medida em que era contaminada pelo híbrido bióloga/professora/interessada em 
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conhecer melhor sobre processos de produção das ciências percebia possibilidades que não 

estavam escritas (nem eram a intenção do relato).  

Via na trajetória do Doutor uma narrativa de prática científica permeada por dúvidas, 

erros, incertezas, acertos, felicidades, angústias e medos do cientista que a praticou e pensava: 

“o meu fazer científico não se distancia muito desse cenário, pois perdi as contas de quantas 

vezes fui tomada por muitos desses sentimentos”. Essa identificação (posso chamar até de 

encontro) com a obra me permitia percebê-la como artefato articulador de uma infinidade de 

possibilidades de discutir sobre ciências em espaços formativos.  

O gosto e interesse pelo conto foram tão intensos que não consegui sentir nada similar 

no estudo de obras que abordavam outras temáticas. Estava decidido, pretendia usar o conto 

Frankenstein, ou O prometeu moderno como operador cognitivo e metodológico para 

problematizar discussões sobre ciências.  

No curso das reuniões de orientação, percebi que partir da SF discutir sobre ciências era 

um exercício muito amplo e que não caberia no espaço e tempo disponíveis. Era preciso focar 

em um exercício mais pontual, sabendo disso comecei a pensar que foco da epistemologia das 

ciências poderia ser tomado como norte para amadurecer a ideia embrionária em um problema 

de pesquisa. 

Durante o processo de escolha do foco da discussão me deparei com a notícia a seguir 

veiculada no The Guardian, um renomado jornal britânico em 11 de janeiro de 2018: 

 

Figura 1. Manchete de jornal sobre conferências (secretas) sobre eugenia no UCL. 

 

Fonte. Rawlinson e Adams (2018) 

 

A manchete apresentada retrata uma investigação iniciada pelo University College 

London (UCL) para apurar conferências secretas em eugenia realizadas em seu campus por três 

anos. De acordo com Rawlinson e Adams (2018), essas conferências – London Conference on 

Intelligence –, lideradas pelo Professor de Psicologia James Thompson, tinham como foco 

central discussões sobre eugenia e inteligência que contavam com 24 participantes, incluindo-

se defensores da supremacia branca. Sobre o ocorrido, o professor Thompson afirmou que as 
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conferências eram sobre como o quociente de inteligência – QI –  era herdado por diferentes 

raças e grupos, de forma que a eugenia era um dos tópicos, mas não o único (Ibidem, 2018). 

O movimento eugênico teve sua gênese no final de 1800 na Inglaterra quando Francis 

Galton (primo de Charles Darwin) convencido de que a genialidade era hereditária, cunhou o 

termo eugenia pela combinação das palavras gregas “[...] “bom” e “genes” – e lançou um 

movimento pedindo que a sociedade tomasse medidas afirmativas para promover “as raças mais 

adequadas ou as estirpes de sangue” [...]” (COHEN, 2016, p. 48, tradução minha, grifo do 

autor). 

O jornalista americano Adam Cohen conta que esse movimento atravessou o Atlântico 

e angariou como adeptos figuras científico-política e socialmente influentes como, por 

exemplo, administradores, docentes, alunos e ex-alunos das Universidades de Harvard, Yale, 

Virginia e outras. Esse público apoiava a eugenia com pesquisas, livros e artigos científicos, 

congressos, palestras e outras ações. Como essa contaminação mútua entre ciências e sociedade 

foi expressa? Através de leis de esterilização forçada, fechamento de fronteiras e manifestações 

públicas que usavam a ciência como égide para definir quem deveria ou não se reproduzir, 

frequentar universidades e espaços públicos, quem era puro racialmente, dentre outras questões 

(COHEN, 2016). 

Ler sobre a experiência do Victor Frankenstein em laboratório, saber sobre a Era 

eugênica de Harvard e tomar conhecimento dessa notícia do UCL me levou a pensar sobre 

algumas questões que eu havia lido em um artigo do professor André Martins: “Aspectos morais 

e éticos orientam a prática científica? Eles diferem entre os países e as culturas? Há uma “ética 

da ciência”? Há fraude na ciência? (2015, p. 721, grifo do autor). Pensando sobre essas 

inquietações consegui precisar o foco das discussões que pretendia tecer: a dimensão ética na 

produção das ciências. Com isso, a ideia inicial de pesquisa tomou uma forma mais madura: 

articular diálogos entre ciências e a literatura de SF para problematizar discussões sobre a 

dimensão ética implicada na produção das ciências.  

Reconheço que abordar um tema dessa ordem, envolto por polêmicas e sofrimentos, 

pode despertar sentimentos de horror e asco similares ao que o Victor Frankenstein sentiu no 

dia da consumação da criatura, mas também entendo que estudá-lo pode oportunizar reflexões 

sobre a prática científica e seus produtos, assim como sobre suas consequências, as 

responsabilidades de quem a pratica e suas implicações na sociedade.  

Além de delimitar o foco resolvi direcionar as discussões que seriam empreendidas a 

professores de ciências em formação. Isso porque as produções intelectuais que versam sobre 
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a inserção de discussões sobre ciências nos currículos e cursos de formação chamam a atenção 

para o fato de que visões sobre ciências, coerentes ou distorcidas, dos professores tendem a ser 

veiculadas em sua prática educativa e, na maioria das vezes, assumidas pelos estudantes (ABD-

EL-KHALICK, 2012; ADÚRIZ-BRAVO, 2005; CARVALHO, 2001; LEDERMAN, 2007; 

MARTINS, 2015; MATTHEWS, 1995).  

Em um argumento inquietador o professor André Martins (2015) defende a necessidade 

do professor de ciências, constantemente, (re) pensar  as razões para o ensino sobre ciências, 

ou de conteúdos metacientíficos3, em sua prática de ensino. Para o autor, esse exercício 

cognitivo pode contribuir “significativamente para dar sentido ao conhecimento escolar de 

ciências e à ideia de alfabetização científica” (Ibidem, 2015, p. 705).  

Sob esse olhar, parece essencial que os professores, em formação inicial ou continuada, 

desenvolvam um entendimento alargado de ciências e suas múltiplas dimensões para auxiliar 

os estudantes na produção de modos de pensar e compreensões mais pertinentes sobre como as 

ciências funcionam e são construídas em termos de produtos e processos.  

Por último, ainda era necessário delimitar a teoria de aprendizagem que ofereceria 

sustentação teórica e didática às ideias que tinha delineado até então. Para tanto, assumi a Teoria 

da Objetivação (TO), uma teoria de ensino-aprendizagem idealizada pelo professor e 

pesquisador em educação matemática Luis Radford. Conheci a TO durante as orientações de 

pesquisa, mas sua sistematização é delineada há quase trinta anos. À medida em que mergulhei 

no referencial comecei a perceber aspectos e pontos de diálogos, uma vez que suas proposições 

atravessam o domínio matemático e reverberam em outras áreas do conhecimento. 

A TO é uma teoria sociocultural que, inspirada na filosofia de Hegel e no materialismo 

dialético resultante, toma como meta uma formação que se constitua como “um esforço 

dinâmico, político, histórico e cultural que busca a criação dialética de sujeitos reflexivos e 

éticos que se posicionam criticamente em discursos e práticas” (RADFORD, 2017b, p. 97, 

tradução minha). Essa meta é, nesse trabalho, substrato para o desenho de reflexões e 

possibilidades que aspiram oferecer a professores em formação a oportunidade de produzir 

formas de pensar sobre ciências e se posicionar criticamente em múltiplos contextos. 

Ao propor uma nova acepção para conceitos como saber, conhecimento, pensamento, 

produção de conhecimentos, aprendizagem, dentre outros, a TO permite entender os processos 

educativos como um complexo indissociável de “fenômenos sociais, culturais e históricos” 

 
3

 De acordo com André Martins (2015) os conteúdos metacientíficos são aqueles que remetem ao estudo sobre o 

funcionamento, comunicação e validação das ciências, além do entendimento de sua(s) natureza(s) e aspectos 

epistemológicos. 
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(RADFORD, 2014a, p. 133–134).  A noção de aprendizagem, por exemplo, concebida em 

termos de objetivação e subjetivação4, remete não só à produção de conhecimentos, mas 

também à formação de subjetividades, processo mediante o qual os estudantes “tomam posição 

em práticas culturais e se formam enquanto sujeitos culturais e históricos únicos" (RADFORD, 

2014a, p. 142, tradução minha). No meu entendimento, essa noção permite dialogar com a 

intenção de oferecer a professores em formação oportunidades para pensar, se posicionar e 

debater sobre ciências a partir da SF.  

Partindo de uma visão antropológica dialético-materialista do humano, a TO assume 

que os estudantes “são seres humanos que vivem, sofrem e gozam, e têm necessidades e desejos 

e que gastam sua energia no que realmente gostam, no que os apaixona e os move” 

(RADFORD, 2018a, p. 2). Essa assunção é a base para sugerir a proposição de atividades que 

sejam pertinentes aos estudantes, mas também comportem que apresentem contextos nos quais 

“aparecem personagens reais ou imaginários, cujas ações convidem à reflexão” (Ibidem, 2018a, 

p. 2).  

Me encontro nessas ideias enquanto pesquisadora que tem investido tempo e energia em 

um exercício sisífico e apaixonante de dialogar ciências e SF, mas mais que isso, como 

professora que deseja fazer essa paixão transbordar para o espaço formativo, contaminar os 

estudantes e produzir reflexões pertinentes sobre ciências.  

Contaminada por essas proposições, penso que a TO oferece possibilidades de pensar a 

formação de professores como um processo dinâmico, coletivo e criativo que tem o potencial 

de produzir “modos de colaboração humana e interação que promovem postura crítica, 

solidariedade, responsabilidade e cuidado com o outro” (RADFORD, 2015, p. 556). 

Como é possível perceber, o conjunto de ideias e escolhas delineadas até aqui se apoia 

na articulação entre três eixos teóricos: discussões sobre ciências, SF e TO. A articulação entre 

essas eixos foi substrato para o delineamento do seguinte problema de pesquisa: A narrativa de 

SF, apoiada filosófico-epistemológica e pedagogicamente na TO, serve como linguagem à 

tessitura de discussões sobre ética científica para professores de ciências em formação? Esse 

problema é ponto de partida à investigação de aspectos, contextos e cenários em que a SF se 

apresenta ou não como um bom artefato para facilitar e ampliar discussões dessa ordem em 

espaços formativos.  

 
4 Esses dois processos constituem o núcleo central da TO e comportam fundamentos filosóficos e epistemológicos 

que apresentados de modo sintético podem culminar em uma cascata de equívocos. Sendo assim, para não incorrer 

em superficialidade, optei por explicá-los mais detalhadamente em um momento mais oportuno, quero dizer, em 

um diário que trata especificamente dessa teoria. 
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Objetivos e tese 

O problema de pesquisa delineado e apresentado na seção anterior serviu como guia à 

organização dos objetivos gerais e específicos que apresento a seguir: 

 

Objetivo Geral: 

➢ Investigar a pertinência da literatura de Ficção Científica para ampliar, facilitar e 

contextualizar o debate sobre ética científica para professores de ciências em formação. 

 

Objetivos Específicos: 

➢ Analisar a pertinência de estratégias metodológicas que tomam a ficção científica como 

linguagem à contextualização e debate sobre as ciências e seus aspectos éticos; 

➢ Caracterizar processos de objetivação e subjetivação emergentes na atividade dos 

professores em formação engajados em discussões, debates e produções textuais sobre 

as ciências e seus aspectos éticos. 

 

Tese: 

 

➢ A Ficção Científica, mediada pelos pressupostos filosófico-epistemológicos da Teoria 

da Objetivação, é uma linguagem pertinente para ampliar, facilitar e contextualizar o 

debate sobre a produção das ciências e seus aspectos éticos, podendo contribuir na 

educação científica de professores de ciências em formação. 
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Processos metodológicos 

Posturas filosóficas 

 

Avançar não é suficiente. É preciso enxergar para onde se 

vai! É preciso poder ir para a direita, para a esquerda, 

para cima, para baixo! 

 

Professor Aronnax 

Preparei-me para uma série de revezes; minhas operações 

poderiam sofrer constantes frustrações. 

 

Victor Frankenstein  

 

Lançando um olhar para além das manobras e velocidade do submarino em que viaja, o 

Professor Aronnax5 reflete sobre os mecanismos que permitem a este meio de navegação 

avançar em múltiplas direções, descer às profundezas, retomar a superfície e/ou se manter no 

lugar desejado. Tomo essa reflexão como metáfora para falar sobre os processos metodológicos 

que permeiam essa pesquisa. 

Me desafio a explorar múltiplas possibilidades da SF para problematizar discussões 

sobre ciências, de modo que faz sentido concordar com o Professor Aronnax que avançar de 

modo linear não é suficiente. Isto é coerente inclusive com a concepção de ciências que assumo, 

como um processo aberto, dinâmico e mutável da cultura. Fiz imersões em referenciais, retornei 

à superfície de informações e dados, mas procurei me manter em um lugar que possibilitasse o 

diálogo de saberes. Empreendi esse esforço “evitando passar tempo demais  em  discussões 

pontuais para não me ater às cegueiras das especialidades, mas permanecendo nestas o tempo 

necessário para constelar a dinâmica do particular e do pontual, necessárias ao rigor científico” 

(SEVERO, 2015, p. 79). 

Para iniciar essa imersão, minha primeira atitude de pesquisa consistiu na organização 

de um estado da arte sobre as pesquisas que relacionavam SF e discussões sobre ciências 

desenvolvidas dentro de um período de vinte anos (1995 – 2016) em revistas nacionais e 

internacionais indexadas. Para compor esse escopo amostral, o primeiro recorte empreendido 

 
5 Personagem do livro de SF Vinte mil léguas Submarinas de autoria de Jules Verne (VERNE, 2014), Aronnax é 

um professor e cientista francês que foi convidado a representar a França em uma exploração marinha que tinha 

por objetivo investigar a origem da força colossal que vinha causando danos e até mesmo naufrágios em 

embarcações de grande porte de diferentes países, fato que estava prejudicando comunicações transoceânicas, a 

economia e mesmo a paz de populares que criavam hipóteses mirabolantes e inflamavam ainda mais os ânimos da 

população em polvorosa. 
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consistiu na restrição da busca às bases indexadas dos Periódicos Capes. Diante da amplitude 

de bases disponíveis procedi à seleção por área do conhecimento – Ciências Humanas – e 

subárea – Ensino de Ciências e Matemática6 –, o que resultou em 30 bases de pesquisa. Em 

relação aos filtros, estabeleci como critérios-padrão a busca em revistas acadêmicas analisadas 

por especialistas através dos descritores Science Fiction and Nature of Science encontrados em 

trabalhos com acesso aberto publicados entre 1995 e 2016.  

Para ampliar essa amostra estendi esse mapeamento aos anais do ENPEC, evento 

brasileiro de impacto na área de educação em ciências. Na composição do campo amostral 

considerei onze edições do evento (1997 – 2017). Foram analisados os textos publicados nas 

atas das edições do evento (1997 – 2017) que apresentavam o descritor ficção científica no 

título, resumo ou corpo do texto.  

Os resultados das buscas empreendidas em ambas as bases de dados são apresentados 

em detalhes no Diário de pesquisa 3 – Eixos teóricos. A intenção com essas imersões era 

entender a natureza e característica dos trabalhos que estavam sendo produzidos sobre a 

temática de investigação.  

Outra estratégia metodológica que utilizo é a narrativa epistolar. Para tanto estabeleci 

uma interlocução com o cientista da ficção – Dr. Victor Frankenstein – cuja prática científica 

permeou, inspirou e serviu como norte para pensar e propor discussões sobre ética científica 

para professores de ciências em formação. 

Além disso, assim como o Victor Frankenstein eu já estava ciente (não ousaria dizer que 

preparada!) da série de mudanças, frustações e reformulações que eu enfrentaria (e de fato tive) 

no decorrer da investigação ou mesmo antes de iniciá-la. Isso porque assumi a noção de 

processos metodológicos como estratégias que, não lineares, mas abertas e evolutivas, 

comportam erros e desvios no interesse de alimentar modos de pensar bem frente ao imprevisto, 

ao novo (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003). 

Em um argumento nesse sentido, Luis Radford (2018b) destaca que um método é mais 

que uma sequência de etapas, é uma atitude e um compromisso filosófico assumido pelo 

pesquisador. Penso que também assumi uma atitude e compromisso desta ordem com a TO 

através da tomada de seus pressupostos filosóficos como uma bússola que norteia todo o 

desenho metodológico desta tese. Apresento a seguir alguns exemplos que podem facilitar o 

entendimento dessa proposição. 

 
6 É importante lembrar que, posterior ao levantamento, a plataforma de Portal de Periódicos Capes passou por uma 

reorganização e incluiu as trinta bases pesquisadas na subárea de Educação (área de Ciências Humanas). 
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O primeiro argumento que destaco refere-se à noção de consubstanciação do humano 

com a cultura em que está inserido, ou seja, “o que os seres humanos pensam, fazem, sentem, 

imaginam, esperam e sonham está profundamente enredado em sua cultura” (RADFORD, 

2017c, p. 230). Ao tomar essa concepção antropológica de humano entendo que propor o 

pensamento e debate sobre ciências tomando como fio condutor a SF é uma forma de 

possibilitar uma imersão sistemática em diferentes expressões da cultura. 

Outra base filosófica adotada é a noção de professor e estudantes como seres  inacabados  

e em fluxo constante que se coproduzem “dentro das possibilidades e limites que a cultura 

oferece” (RADFORD, 2017a, p. 143, tradução minha). Esta postura funda a acepção de que 

tarefas de trabalho a serem propostas não devem hierarquizar a relação professor – estudantes, 

pelo contrário, devem prioriza o esforço conjunto das subjetividades em formação mútua para 

atingir um objetivo comum – nesse caso, a reflexão e debate sobre as ciências, seus aspectos 

éticos e as reverberações dessas discussões na educação científica de professores em formação. 

Além disso, essa noção também pode ser estendida à compreensão de ciências como um 

processo inacabado, cujos produtos e processos são permeadas por poderes e limitações. 

Tomo também a acepção de ética comunitária “que gira em torno das ideias de 

solidariedade, responsabilidade e a prática da empatia e cuidado com o outro” (RADFORD, 

2018c, p. 79, tradução minha) com o intuito de alimentar formas de cooperação humana não 

alienadas e não-alienantes. Esta proposição fundamenta o desenho de tarefas que priorizam o 

trabalho conjunto e a sensibilidade dos estudantes para com o outro, mas também a organização 

e problematização das discussões sobre ética científica que facilitassem o pensar sobre 

responsabilidade científica e respeito com as parcerias intelectuais e com a sociedade que é 

impactada positiva ou negativamente pela atividade científica. 

Outras posturas dessa ordem são apresentadas mais detalhadamente em uma seção 

dedicada especificamente ao aprofundamento sobre a TO. Esclarecidos esses aspectos, 

apresento na Figura 2 um esboço geral da primeira atividade didática de investigação que, 

inspirada em Radford (2010), reflete uma visão panorâmica dos processos dialéticos instituídos 

no planejamento, desenvolvimento e análise das atividades que constituíram os primeiros 

passos da  pesquisa.  
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Figura 2. Primeiro desenho metodológico da atividade didática. 

 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

Logo no início da pesquisa – em 2016 – propus este primeiro desenho metodológico da 

investigação que serviu como um norteador à organização e desenvolvimento de uma oficina 

exploratória focada em conhecer pertencimentos, interesses de leitura e receptividade de 

estudantes das licenciaturas em Química, Física e Biologia da UFRN a propostas que tivessem 

a SF como fio condutor para debater sobre ciências.  

A vivência, interpretação e análise das informações emergentes e o amadurecimento 

dessa experiência oxigenaram a produção, dois anos mais tarde, de um curso sobre Ficção 

Científica e Ética nas Ciências que, mais denso em sua teoria e prática, serviu como base para 

testar de forma mais rigorosa o argumento de tese. 

Inspirada mais uma vez no desenho metodológico proposto por Radford (2010) 

apresento a seguir (Figura 3) o redesenho da oficina exploratória metamorfoseada pela 

experiência primeira. 
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Figura 3. Redesenho metodológico da atividade didática e desdobramentos investigativos. 

 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

Os aspectos estruturais da oficina exploratória e do curso ofertados são apresentados em 

detalhes na seção Estratégias para discussão sobre ciências onde agrupo o conjunto de 

experiências que serviram como alimento à constelação de reflexões teóricas que 

problematizam a pertinência da SF como estratégia metodológica e de pensamento à reflexão e 

debate sobre as ciências e seus aspectos éticos para professores de ciências em formação. 

A seleção, interpretação e análise dos dados construídos em ambas as experiências são 

narradas em detalhes e dialogadas com produções intelectuais da área no Diário de pesquisa 4 

– Experiências de Formação.  
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Estratégias para discussão sobre ciências 

 

É evidente, mas muito frequentemente esquecido, que a 

ciência é feita por homens. Isso é aqui relembrado na 

esperança de reduzir o hiato em duas culturas, a arte e a 

ciência. 

Werner Heisenberg 

 

No curso do tempo, por diversas vezes, o hiato entre as ciências e artes deu lugar a ricas 

experiências intelectuais de diálogo entre saberes marcadas por uma contaminação mútua, por 

uma não sobreposição. Uma expressão dessa riqueza pode ser encontrada, por exemplo, nos 

trabalhos de Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) – desenhista, escultor, anatomista, matemático 

e arquiteto apontado por Leopoldo de Meis (2002) como um dos pioneiros do movimento 

experimentalista na Europa Renascentista. 

Da Vinci, assumindo a postura filosófica empirista como estratégia para compreender e 

interpretar o mundo e os fenômenos, defendia a demonstração matemática e o desenvolvimento 

de experimentos como aspectos seminais à tratativa de problemas científicos e postura 

metodológica a ser seguida em todas as investigações dedicadas ao estudo de fenômenos 

naturais. Kickhöfel (2011) e Seracini (2017), através da análise de um dos esboços preparatórios 

para a criação da pintura e painel de madeira Adoration of the Magi (Figura 4), apontam que 

essa postura filosófica adotada por Da Vinci transbordava de suas investigações científicas para 

suas composições pictóricas. 

Em sua minuciosa crítica (Figura 4) , Kickhöfel (2011) e Seracini (2017) chamam a 

atenção para a refinada noção de perspectiva geométrica empreendida com extraordinária 

precisão matemática em uma pequena folha de papel, cuja transposição a uma escala maior, 

como o painel de madeira encomendado, contou com o uso de régua milimétrica, pinos e fios 

para compor a grade de perspectiva. 
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Figura 4. Esboço de perspectiva feito por Da Vinci para a pintura Adoration of the Magi. 

 

Fonte. Library of Congress. Disponível em: https://www.loc.gov/exhibits/leonardo/images/drawing-1024.jpg. 

 

Reis, Guerra e Braga (2006) apontam que o invento da noção de perspectiva e de claro-

escuro pelas pinturas renascentistas revolucionou a concepção de espaço, que passou a ser 

pensado e representado em sua infinitude, em contraposição a representações imagéticas 

anteriores que o concebiam como finito, sagrado e inacessível. Os impactos dessa invenção 

transbordaram o campo artístico contaminando investigações científicas da época e 

possibilitando “observações empíricas e registros acurados que fundamentam as ciências 

modernas” (Idem, 2006, p. 72).  

Mas que tipo de observações e registros esse diálogo entre arte e ciências permitiu? 

Incontáveis. Para ilustrar esse universo de possibilidades Thiago Severo (2015) recorre a 

representações da Lua (Figura 2) feitas, em caráter pioneiro, pelo inglês Thomas Harriot (1560-

1621) – que não possuía treinamento artístico – e, a posteriori, pelo italiano Galileo Galilei 

(1564-1642) – que teve uma formação pictórica fortemente marcada pelas técnicas 

renascentistas de perspectiva e claro-escuro. 
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Figura 5. Representações lunares de Thomas Harriot (à esquerda) e de Galileo (à direita). 

 

Fonte. Galileo Project. Disponível em: http://galileo.rice.edu/images/things/harriot_moon1609.gif e 

http://galileo.rice.edu/images/things/g_moonwash.gif 

 

As diferenças interpretativas emergentes da observação e representação do mesmo 

objeto de estudo são evidentes, mas não significam que Harriot era menos engenhoso que 

Galileo.  Na verdade, conforme sinalizam Reis, Guerra e Braga (2006) e Severo (2015) é preciso 

considerar não só a diferença na qualidade dos telescópios utilizados para observação, mas 

também o papel crucial da formação artística de Galileo na lapidação de interpretações e 

representações astronômicas mais rigorosas e minuciosas e, por isso, com maior sustentação 

científica que as de Harriot. 

É inspirada em exercícios de diálogo como esses que empreendo um esforço de reduzir 

o hiato entre ciências e outras expressões da cultura anunciado por Werner Heisenberg (1996) 

no intuito de aproximar ciências e SF como estratégia para pensar e discutir sobre ciências. Esse 

esforço é expresso nesse trabalho através de reflexões teóricas e da produção e proposição de 

duas estratégias didáticas, cujos aspectos metodológicos apresento em detalhes nas seções a 

seguir.  
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Oficina exploratória: Ateliê de ciências e ficção científica 

 

A oficina exploratória intitulada Ateliê de ciências e ficção científica teve lugar ainda 

no segundo semestre de 2016, período em que havia acabado de ingressar no doutorado. Na 

ocasião, o objetivo era traçar um perfil de pertencimentos, referências literárias e familiaridade 

dos participantes da pesquisa com narrativas de SF, uma vez que pretendia, posteriormente, 

desenhar e propor atividades para debater sobre ciências que envolviam a imersão e práticas de 

leitura desse gênero literário. É importante destacar que esta oficina não foi ancorada na Teoria 

da Objetivação, uma vez que na época em que foi desenhada e proposta a TO ainda não havia 

sido assumida como marco teórico. 

A oficina referida (Apêndice I) teve duração de quatro horas e foi desenvolvida junto a 

09 bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto 

Interdisciplinar da UFRN, campus Natal – PIBID/Interdisciplinar/UFRN em parceria com o 

GRECOM/UFRN. Foram considerados como critérios de inclusão na pesquisa a participação 

de: 1) estudantes bolsistas do PIBID/Interdisciplinar/UFRN; 2) inscritos na oficina ofertada e; 

3) que foram esclarecidos e concordaram como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE).  

Focada em conhecer os pertencimentos e panorama de referências literárias de cada 

participante com a narrativa de SF instrumentalizei a atividade em cinco momentos 

interligados: 1) inicialmente foi proposta uma roda de conversa7 onde cada participante 

expressou e justificou sua familiaridade com o gênero em questão; 2) na sequência, cada um 

registrou em uma ficha nomeada ‘panorama de referências’ os livros, filmes e/ou quadrinhos 

conhecidos de SF, assim como sua proximidade com outros gêneros literários; 3) em seguida 

procedemos a uma apresentação da obra Frankenstein, ou o Moderno Prometeu (SHELLEY, 

2016) e as inspirações históricas, artísticas, filosóficas e científicas que contaminaram sua 

produção e, por fim; 4) os participantes foram convidados a ler e apresentar suas impressões 

sobre um fragmento da obra. 

Para o registro dos dados e posterior análise, a oficina foi gravada em áudio e vídeo 

transcritos e organizados a partir de um glossário simbólico de transcrições proposto por 

Queiroz, Zanelato e Oliveira (2008) com as necessárias adaptações. O processo de transcrição 

 
7 A roda de conversa é uma estratégia metodológica que abre espaços para que os sujeitos em formação 

estabeleçam “diálogos e interações no contexto escolar, ampliando suas percepções sobre si e sobre o outro, em 

um movimento de alteridade e compreensão sobre a voz do outro em seu contínuo espaço de tempo” (GUARDA 

et al., 2017, p. 12889). 
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preservou a identidade dos participantes da pesquisa com a identificação por códigos C1... C9 e 

os mediadores da atividade por P1 e P2. Posterior à transcrição, organizada em turnos de fala e 

numerada, procedi a uma exploração dos dados produzidos com o intuito de permear a 

proximidade dos participantes da pesquisa com a SF.   

Para refletir com mais profundidade sobre os dados produzidos na oficina organizei o 

perfil de referências, pertencimentos e familiaridade dos estudantes com a SF em eixos de 

diálogo e aproximei com algumas características e atitudes seminais ao pensamento 

transdisciplinar descritas por Basarab Nicolescu (1996) no documento La transdisciplinaried: 

Manifiesto. Essa aproximação é apresentada e discutida no Diário de pesquisa 4 – Experiências 

de formação, cujas seções são dedicadas especificamente ao processamento e reflexão sobre as 

experiências vivenciadas e seu papel na educação científica de professores em formação.  
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Curso sobre Ficção Científica e Ética nas Ciências 

 

O curso intitulado Ficção Científica e Ética nas Ciências (Apêndice II) foi desenvolvido 

no segundo semestre de 2018 (entre os dias 05 e 08 de novembro). O objetivo, para esse 

momento, foi propor uma estratégia didática que, ancorada em princípios filosóficos da TO, 

toma a SF como fio condutor para problematizar, facilitar e contextualizar o debate sobre as 

ciências e seus aspectos éticos para professores de ciências em formação. 

O curso referido teve quinze horas de duração e foi ofertado para professores de ciências 

em formação inicial (estudantes das licenciaturas em Biologia, Física e Química da UFRN) e 

continuada (Pedagogos, Biólogos, Físicos e Químicos licenciados) que sinalizaram interesse 

em participar das atividades através de inscrições online via Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (Sigaa/UFRN). É importante destacar que a intenção inicial era ofertar 

esse curso para o mesmo público-alvo que participou da oficina exploratória, no entanto, o 

intenso corte de recursos e investimentos nas ciências e formação de professores decorrente da 

atual situação política do país tornou isso inviável, uma vez que o PIBID/Interdisciplinar/UFRN 

deixou de existir e os participantes se dispersaram. 

Foram considerados como critérios de inclusão na pesquisa a participação de: 1) 

professores em formação inicial e continuada; 2) inscritos no curso ofertado e; 3) que foram 

esclarecidos e concordaram como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o 

Termo de Autorização para Uso de Imagens (fotos e vídeos) e o Termo de Autorização para 

Gravação de Voz. 

As atividades desse curso foram distribuídas em quatro sessões.  

A primeira sessão – Aproximação e Imersão – teve duração de 04 horas e foi organizada 

em cinco momentos: 1) conhecimento dos participantes e proposição da assinatura dos 

documentos de concordância com a atividade; 2) apresentação da proposta por meio da 

problematização do tema posto em discussão; 3) proposição de leitura e debate de um fragmento 

do conto de SF Frankenstein, ou O Prometeu Moderno; 4) convite à organização e participação 

em uma atividade de júri simulado. A intenção foi promover o exercício de pensar sobre a ética 

implicada na atividade científica de um personagem da ficção e; 5) propor que os participantes 

destacassem cenários reais em que a prática científica esteve marcada por questões e/ou dilemas 

éticos. 

A segunda sessão – Da ficção científica à realidade – com duração de 02 horas também 

foi organizada em cinco momentos: 1) retomada da sessão anterior com a apresentação da 
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investigação solicitada; 2) ampliação dos contextos apresentados pelos participantes com outros 

casos reais em que a atividade científica esteve permeada por dilemas éticos; 3) proposição da 

produção de uma síntese ou mapa de ideias e posterior apresentação a partir da inquietação “O 

cientista precisa pensar sobre a atividade científica e sua dimensão ética? E o professor de 

ciências? Por quê?”; 4) problematização da pertinência de o professor entender sobre as ciências 

e seus aspectos éticos a partir dos casos discutidos e das sínteses produzidas pelos participantes 

e; 5) proposição da leitura de um texto sobre ética nas ciências para o próximo encontro. 

Para terceira sessão intitulada Ética nas ciências: da ficção à realidade que também 

teve duração programada de 02 horas propus: 1) discussões sobre o texto proposto no dia 

anterior; 2) produção de argumentos a partir de dois cenários ficcionais apresentados; 3) 

apresentação das ideias elaboradas e; 4) ampliação das discussões com base em referenciais 

teóricos que apontam para a necessidade de o professor entender sobre ética nas ciências. 

A quarta e última sessão – Entre reflexões, avaliações e crítica – com duração de 03 

horas foi organizada em três momentos: 1) produção de uma carta narrando a um cientista da 

ficção a experiência vivenciada durante o curso, mais particularmente, sobre o núcleo central 

das discussões empreendidas, a natureza das reflexões despertadas e seu impacto no 

entendimento sobre ciências e sobre a necessidade de o professor de ciências em formação 

pensar sobre ciências e; 2) avaliação crítica do curso pelos participantes em termos de 

expectativas, experiências de fato vivenciadas e sugestões; 3) avaliação crítica e síntese de 

ideias na minha ótica, como pesquisadora e ministrante da atividade. 

É importante destacar que a carga horária restante do curso (04 horas) consistiu em 

tarefas de leitura e pesquisa propostas para realização não presencial. 

Assim como procedido para a oficina, o registro dos dados também foi realizado por 

meio de gravações em áudio e vídeo, posteriormente, transcritas e organizadas em turnos de 

fala e numeradas com base no glossário simbólico de transcrições de Queiroz, Zanelato e 

Oliveira (2008) com as devidas adaptações. Nas reflexões tecidas a partir dos dados produzidos, 

a identidade dos participantes foi preservada pela identificação por meio de códigos C1... C15.  

Os procedimentos referentes a análise de dados são esboçados na próxima sessão. Os 

métodos a seguir não foram adotados para análise da oficina exploratória, uma vez que 

conforme detalhado anteriormente constituiu uma fase embrionária da pesquisa disposta e 

organizada de maneira distinta e que não tomou como base os princípios da TO. 
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Estrutura do trabalho 

Esta pesquisa encontra-se registrada em cinco diários. No primeiro – Diário de 

pesquisa 1 – Desenho da investigação apresento em minúcias todo o processo de organização 

da pesquisa, desde a minha trajetória acadêmica e primeiras inspirações até a justificativa, 

objetivos, problema de pesquisa, tese e procedimentos metodológicos implicados na 

investigação. 

No Diário de pesquisa 2 – Cartas de formação apresento cartas onde debato com o 

Doutor Victor Frankenstein sobre noções de ética nas ciências, responsabilidade científica e 

formação de professores tomando como base a experiência de pesquisa desse cientista.  

O Diário de pesquisa 3 – Eixos teóricos consiste em uma apresentação das três marcos 

que alimentam filosófica e epistemologicamente a pesquisa. No primeiro ponto, dedicado às 

discussões sobre ciências, apresento um estado da arte da pesquisa na área refletindo sobre 

terminologias, noções assumidas e resultados de investigações que vêm sendo desenvolvidas 

há quase cem anos. Além disso, empreendo uma reflexão sobre a dimensão ética implicada na 

produção das ciências e sua pertinência para educação científica de professores de ciências em 

formação.  

No segundo ponto discorro sobre a SF como linguagem e inspirador de discussões sobre 

ciências em espaços formativos. Além disso, apresento um estado da arte de produções 

intelectuais publicadas em revistas nacionais e internacionais indexadas em bases de dados dos 

Periódicos Capes entre 1995 e 2016 e no ENPEC entre 1997 e 2017 que tiveram como foco 

estabelecer discussões sobre ciências a partir da SF. A última matriz teórica consiste em um 

aprofundamento em aspectos conceituais e filosóficos que baseiam a TO, teoria de 

aprendizagem assumida como referencial epistemológico, filosófico e metodológico da 

pesquisa. 

No Diário de pesquisa 4 – Experiências de formação apresento reflexões teóricas 

sobre os resultados de uma oficina exploratória desenvolvida no início do doutorado permeado 

pelo diálogo com o referencial de Basarab Nicolescu e outros autores. Além disso, empreendo 

uma análise multimodal à luz da Teoria da Objetivação dos meios semióticos de objetivação e 

subjetivação mobilizados pelos participantes da investigação durante o curso Ética e Ficção 

Científica ofertado. Este diário se encerra com a apresentação de um conjunto de categorias 

emergentes da análise empreendida. 

Por fim, no Diário de pesquisa 5 – Lições da experiência estabeleço relações entre as 

categorias emergentes da análise, a questão de pesquisa proposta, os objetivos da investigação 
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e tese defendida. Por fim, teço reflexões sobre o potencial das experiências propostas e 

vivenciadas na educação científica de professores em formação em inicial, assim como na 

minha formação enquanto professora e pesquisadora em educação em ciências.  

 

 



 

 
 

Diário de pesquisa 2 – Cartas de formação 
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Apresentação 

No processo de pesquisa percebi que, além dos referenciais teóricos e metodológicos, 

estabelecer contato com um cientista – para além dos que me cercam – que vivenciou de perto 

o fazer científico e suas múltiplas dimensões poderia constituir uma oportunidade de ampliar o 

pensamento e enriquecer discussões sobre ciências em espaços formativos, mais 

especificamente, junto a professores em formação.  

Ansiosa por uma possibilidade dessa ordem, me lancei à escrita de inúmeras cartas 

endereçadas a cientistas, na esperança de que pelo menos um dentre eles pudesse dispor de 

tempo, paciência e generosidade o suficiente para me auxiliar nessa árdua tarefa.  O conteúdo 

desse conjunto de cartas a que me refiro possuía um núcleo central: o convite para dialogar 

sobre as ciências e seus aspectos éticos guiado pela experiência de pesquisa científica do 

possível interlocutor. 

Imagine a surpresa e êxtase que me dominaram quando recebi, entre tantos silêncios, o 

bilhete reproduzido a seguir: 

 

Cara Mayara, não tenho tempo para nutrir laços de amizade, então não espere nada 

nesse sentido. Mas como cientista e indivíduo que amargou o peso de decisões 

tomadas, me sinto compelido a ajudá-la, tão somente para alertar outros cientistas, 

professores e pesquisadores que veiculam visões de ciências sobre os perigos e 

armadilhas de seu exercício. Para não desperdiçar seu tempo e, principalmente o meu 

(que é deveras limitado), busque detalhar com clareza suas ideias e proposições. 

Sem mais, 

 Doutor Victor Frankenstein 

 

O bilhete não parece convidativo, mas atribua o tom ríspido aos múltiplos sofrimentos 

vivenciados pelo autor. De toda forma, esse foi o princípio de uma série de cartas nas quais 

trocamos ideias, travamos debates acalorados, exercitamos o diálogo e, principalmente, a escuta 

do outro. Como é possível imaginar, ao final dessa experiência eu dispunha de um material 

fértil em reflexões sobre ciências, ética e educação científica. 

Diante da densidade e riqueza do material disponível, percebi a impossibilidade e 

inadequação de utilizá-lo por completo e, por consequência, a necessidade de proceder a uma 

cuidadosa seleção dos materiais, cujo conteúdo melhor refletisse o conjunto de proposições e 

ideias debatidas com o interlocutor. 
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Selecionei para anexar na tese e apresento a seguir, ipsis litteris os originais, as epístolas 

que enviei ao meu interlocutor para debater sobre três temas centrais: ética nas ciências, 

responsabilidade científica e ética científica na formação do professor. 
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Carta 1 – Ética científica: O que é? Para que serve? 

Para Victor Frankenstein  

Natal/RN, 21 de junho de 2017. 

 

Caro Victor,  

Tenho estudado com afinco referenciais teóricos que me instigam a interpretar as 

ciências como um processo dinâmico da cultura, cujas reverberações éticas podem ser diversas. 

Assim como você já fez um dia, tenho me debruçado sobre produções intelectuais, manchetes 

de jornais, notícias e textos de divulgação científica que me permitam compor um mosaico de 

ideias para pensar bem sobre ética e cultura científica.  

Como um detetive, venho tentando interpretar as informações que coletei para montar 

esse mosaico de ideias. O mergulho teórico experimentado foi tão profundo que agora com os 

olhos injetados de sangue, como diria Melville (apud DELEUZE, 1992, p. 129), sinto a 

necessidade de retornar à superfície, inserir em contexto as informações e pistas que encontrei, 

lapidar essa imersão em reflexões críticas e consistentes.  

Para proceder a essa lapidação conto com a sua ajuda. Penso que você como cientista 

experiente e que já sofreu na pele com as reverberações do seu próprio fazer científico pode me 

ajudar a delinear uma crítica mais refinada. O objetivo dessa carta é, portanto, nutrir reflexões 

sobre a noção de ética científica e sua seminal indissociabilidade da cultura científica.  

O desejo de construir uma reflexão nesse sentido nasceu durante o próprio processo de 

imersão teórica, durante o qual me deparei com narrativas de práticas científicas que 

provocaram em mim sentimentos de horror e asco, ouso dizer até que similares aos que você 

sentiu no dia em que a Criatura ganhou vida. Apesar disso, compreendo que um pensamento 

consistente sobre a natureza ética de práticas científicas requer uma boa sustentação teórica, 

por isso retorno a questões que considero basilares: O que é ética científica? Para que serve? 

“Há uma “ética da ciência”? Ela mudou ao longo da história?”  (MARTINS, 2015, p. 721). 

Não me entenda mal! Não ousaria propor respostas pontuais para essas questões. Minha 

intenção é recrutar argumentos que instiguem a produção de interpretações problematizadas em 

cenários e práticas científicas situadas em diferentes contextos. Na minha acepção, uma forma 

interessante de começar a abordar essa discussão é da perspectiva negativa, pensando sobre o 

que não seria ética. 

Concordo com a filósofa espanhola Adela Cortina quando ela afirma que “ética não é 

um catálogo de proibições. Não se resume a uma relação de ordens negativas, nem mesmo uma 
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relação de ordens” (CORTINA, 2007, p. 34, tradução minha). Cortina fala que compreender 

ética científica como um dispositivo impositor de limites faz emergir a sensação quase 

inevitável “de que a ética é um freio, um obstáculo para o avanço, mais que uma aliada, mais 

que um impulso para o progresso da atividade investigadora” (CORTINA, 2007, p. 33, tradução 

minha).  

Na minha ótica, refletir sobre sensações dessa ordem implica direcionar o olhar para 

questões fundamentais como, por exemplo, “por que aqueles que sonham com o avanço da 

ciência e da tecnologia geralmente veem na ética um inimigo a ser abatido mais que um aliado 

com o qual trabalhar lado a lado? (CORTINA, 2007, p. 33, tradução minha). 

Penso que o caráter puramente normativo – de regular, aprovar ou reprovar pesquisas – 

contribui, em parte, para que a ética seja vista como um obstáculo a ser vencido no processo de 

produção das ciências. Talvez a sensação de alívio experimentada após um projeto aprovado 

seja tão avassaladora que faz a ética parecer uma ação pontual e não uma atitude que precisa 

estar enraizada no pensamento e na investigação científica. 

Essa reflexão me fez retomar sua trajetória de pesquisa científica. Lembro-me bem que 

você fez uma imersão intensa em conhecimentos específicos das ciências naturais, mas não 

chegou a debater ou mesmo expor para a comunidade acadêmica (ou qualquer outra pessoa) 

suas aspirações de pesquisa, talvez por medo de repreensões a uma ideia que você considerava 

genial. Como resultado disso, você precisou lidar com uma responsabilidade tardia, ou seja, 

com resultados e consequências de ações já praticadas.  

Imagine agora um cenário distinto. E se você tivesse tido acesso a espaços que, para 

além de discutir sobre conhecimentos específicos das ciências, problematizassem debates sobre 

fundamentos filosóficos, éticos e epistemológicos do fazer científico? Veja bem, não se trata 

de lamentar o ocorrido ou mesmo de reviver águas passadas, mas de pensar a potência desses 

espaços na germinação de reflexões a priori sobre implicações sociais, políticas, econômicas e 

éticas de uma investigação científica. Nunca saberemos se isto mudaria em algo suas ações, 

mas é certo que você teria tido mais elementos para fundamentar suas escolhas investigativas. 

Um ponto de partida para guiar discussões dessa natureza é a noção de ética. Para pensá-

la, ofereço aqui não uma, mas um coletivo de noções que recrutei na leitura de diferentes textos 

e considero um pertinente substrato nutritivo para pensar na contracultura instaurada de ética 

como freio/obstáculo à atividade científica: 

 

A ética (...) está a favor do que redunde em bem para os seres humanos e, portanto, é 

um impulso para a investigação (CORTINA, 2007, p. 33, tradução minha). 
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A ética é um impulso para tudo que empodere os seres humanos, é o saber sobre o que 

nos torna mais justos e mais felizes (CORTINA, 2007, p. 34, tradução minha). 

 

Uma ética da integridade nas ciências, reatualiza valores antigos, reduz as 

intolerâncias, alimenta permanente metamorfose das formas reais ou imaginárias que 

nos permitem dialogar com o mundo (ALMEIDA, 2017, p. 18, texto inédito). 

 

A ética não se reduz a um conjunto normativo e nem a uma mera ação comunicacional. 

Constitui um fundamento ontológico que impede a qualquer ser humano praticar 

intencionalmente o mal e o força a exercitar o diálogo intercultural e a fazer o bem 

(CARVALHO, 2012, p. 137). 

 

Na minha acepção, essas noções podem nutrir interpretações de ética como uma atitude 

que, além de indissociável da prática científica, precisa se metamorfosear diante de diferentes 

contextos sociais, históricos, culturais e políticos. Sob essa guia, a ética enquanto atitude 

inerente ao fazer científico muda (ou pelo menos deveria mudar!) para comportar as reflexões, 

debates e ideias que emergem, reciclam ou atrofiam no curso do tempo.  

Concordo com o professor Edgar Carvalho que “se os humanos, simultaneamente sábios 

e loucos, vivem de acertos e erros, sucessos e insucessos, avanços e retrocessos, julgamentos 

éticos devem ser sempre colocados entre parênteses” (CARVALHO, 2012, p. 136). Colocar 

entre parênteses implica, nesse contexto, problematizar, inserir em contextos posicionamentos 

e julgamentos éticos. 

Isso me leva a pensar que talvez não exista uma ética das ciências no singular, exista 

simplesmente ética – atitude que deve permear, de modo permanente, o fazer científico e 

instigar reflexões constantes sobre sua natureza e múltiplas reverberações. Nesse sentido, 

concordo com os argumentos de Gonzales e Duarte de que 

 

colocar em debate a ética na produção do conhecimento é colocar em questão as 

formas e modelos de verdade que praticamos e estabelecemos em nossos estudos 

acadêmicos. Por outro lado, é se perguntar como desenvolvemos determinados 

pensamentos teórico-conceituais em detrimento de outros, em que condições se 

produz determinado conhecimento e em que agenciamentos políticos esses saberes-

conhecimentos se inscrevem. É indagar ainda como estamos formulando e 

prescrevendo modos de se viver a partir de nossos estudos e práticas acadêmicas 

(GONZALES; DUARTE, 2012, pp. 106–107). 

 

Penso que essa pode ser uma função primordial da ética: oferecer aos sujeitos 

possibilidades de questionar a si próprio e ao coletivo os fundamentos éticos que legitimam, 

norteiam e subjazem certas formas de produzir ciências, de pensar, agir e se posicionar no 

mundo. Não pense que apenas isso garante o exercício da ética! Perceber-se como sujeito ético 

é um processo. Uma tomada de consciência gradual. 

Partilho da proposição de Terezinha de Souza (2012) de que 
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ninguém se torna ético ao realizar pesquisas. O compromisso ético surge a partir do 

momento em que o pesquisador se reconhece como cidadão integrante de uma 

coletividade e tenha consciência de que os resultados de suas pesquisas afetarão a 

sociedade (SOUZA, 2012, p. 36). 

 

Reconhecer-se como parte do coletivo implica tomar para si a responsabilidade, o 

compromisso e o cuidado do outro, atitudes apontadas por Luis Radford (2017a) como vetores 

de uma ética comunitária. Atitudes dessa natureza carregam em si a potência de gestar formas 

críticas de pensar, agir e se posicionar diante do Outro e do mundo fundadas em propostas de 

colaboração humana não egoístas e utilitárias porque pautadas no interesse de exercitar o bem 

comum, a justeza de ações e o diálogo. 

Sei que a paixão pelas ciências era seu guia e acredito de fato que o deveria ser para 

qualquer pesquisador! Assim como Edward Wilson (2015) e Carl Sagan (1995) penso que é 

vital manter acesa e alimentar essa paixão enquanto ela dure. Entendo que alimentar a paixão 

pelo que pesquisamos envolve se estender dos saberes específicos aos fundamentos e 

implicações éticas de seu desenvolvimento. 

Não tenho o intuito de reabrir feridas, mas de pôr à mesa possibilidades de pensar sobre 

ética e conhecimento científico. Não sei como (ou mesmo se) essas reflexões repercutem para 

você, mas para mim escrevê-lo tem sido um exercício de problematização e organização de 

ideias. Um processo formativo de representar e colocar em movimento reflexões produzidas no 

curso das leituras teóricas e experiências vivenciadas.  

Por hora despeço-me e finalizo essa carta ansiosa por sua resposta com novas 

provocações sobre as reflexões que o apresentei. 

 

Um abraço e até breve, 

De uma professora e cientista em formação. 
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Carta 2 – Ética e responsabilidade científica  

Para Victor Frankenstein  

Natal/RN, 10 de novembro de 2017. 

 

Olá Victor. 

Como tenho feito, desde que você aceitou tecer essa interlocução, registrei minhas 

inquietações, ideias e provocações nessa carta que tem por objetivo instigar um estreitamento 

do diálogo sobre ética e responsabilidade científica. Espero que esse manuscrito possa provocá-

lo (quem sabe até a ponto de instigá-lo a reagir!) a pensar sobre esses temas. É uma esperança. 

Ou talvez só otimismo em excesso.  

Para mim, por outro lado, foi uma boa estratégia de organização e construção de 

interpretações sobre experiências vivenciadas e leituras empreendidas. Faço minhas as palavras 

do Capitão Walton: – “com quanto interesse e simpatia não o lerei algum dia no futuro!” 

(SHELLEY, 2016, p. 49). Quem sabe até com mais maturidade intelectual e argumentos mais 

consistentes para defender os posicionamentos que o apresento. 

Essa interlocução é uma retomada da nossa última conversa, a qual me deixou bastante 

inquieta. A ruminação das ideias que o apresentei me levou a uma inquietação: Como uma 

reflexão em torno da noção de ética poderia servir como fio condutor para pensar sobre 

responsabilidade científica? Você acha que a primeira fornece elementos para compreender 

e/ou exercitar a segunda? 

Para dar forma a possibilidades de reflexão em torno dessa inquietação recruto aqui um 

argumento apresentado pela professora e antropóloga Conceição Almeida em uma palestra 

proferida em um evento científico. Na ocasião, essa pesquisadora defendeu que pensar sobre 

ética e integridade na ciência “supõe, necessariamente, uma autocrítica em relação as nossas 

concepções, convicções e às nossas próprias práticas científicas” (ALMEIDA, 2017, p. 1, texto 

inédito).  

Sob essa guia, refletir sobre concepções e convicções de ética com as quais nos 

deparamos, sobre aquelas que nos entranham e são materializadas em formas de pensar e agir 

pode oferecer pistas para reconhecer a natureza e sustentação teóricas de posicionamentos 

éticos assumidos e interpretar seu lugar em nossas formas de pensar e fazer ciências.  

No entanto, é importante lembrar que concepções/convicções éticas não são imutáveis. 

Como argumenta o físico Freeman Dyson “os padrões éticos dos cientistas precisam mudar à 

medida que o escopo do bem e do mal causados pela ciência muda” (1997, p. 200, tradução 
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minha). Você concorda? Penso, particularmente, que esse argumento do Dyson oferece 

sustentação teórica à nossa conversa sobre ética científica e mudanças no curso do tempo. 

Naquele momento e ainda agora continuo acreditando que a ética como atitude inerente ao fazer 

científico precisa mudar para acompanhar as diferentes reverberações de produtos e processos 

das ciências e permitir a produção de interpretações consistentes porque inseridas em contexto.  

Mas como essas mudanças se expressariam, mais especificamente, na pesquisa 

científica? Me questiono (e aproveito para questioná-lo também) se, de fato, normatizações 

excessivas fazem o exercício da ética parecer uma atitude/postura pontual? Não sei se me 

expressei bem ao sugerir, em outro momento, que talvez o binômio aprovado/reprovação de 

um trabalho científico por uma comissão de ética ajudasse a gestar a sensação de que lidar com 

ética na prática científica é sinônimo de abater um inimigo. 

Não me entenda mal, essa não é uma defesa da extinção dos comitês de ética. Longe de 

mim! É um esforço de pensar sobre a necessidade de reformulações. Para ampliar essa ideia 

recruto aqui o argumento do antropólogo e educador Edgar Carvalho (2012) de que a 

constituição desses órgãos deveria ser, essencialmente, transdisciplinar e multidimensional com 

um caráter marcado pelo tom consultivo, jamais de imposição, legislação. 

Sob essa guia, a responsabilidade e tomadas de decisão em relação a ações praticadas e 

resultados produzidos seriam essencial e exclusivamente dos sujeitos responsáveis 

(CARVALHO, 2012). Nessa perspectiva, a responsabilidade deveria ser assumida como uma 

postura a priori. Para que você entenda melhor essa noção, reproduzo a seguir uma explicação 

de Edgar Carvalho:  

 

“Não resta dúvida que a pesquisa, fundamental ou aplicada, pressupõe a 

responsabilidade incondicional dos sujeitos. É possível, porém, distinguir uma 

responsabilidade a priori, cuja natureza é, por essência, sócio-histórica. Ser 

responsável é assumir causas e consequências daquilo que se é e se faz. Por isso, 

envolve erros, acertos, desordens, reorganizações. Uma responsabilidade a posteriori 

prende-se às contingências que envolvem o ato da pesquisa, quando se é chamado a 

responder por consequências prejudiciais intencionais ou inintencionais, fato que 

necessariamente envolve julgamentos morais e jurídicos” (CARVALHO, 2012, p. 

130, grifo do autor) 

 

Operando sob essa lógica, você precisou lidar com a responsabilidade a posteriori e 

vivenciou, de forma dolorosa, as consequências da sua prática científica. Se retomássemos 

aquele cenário imaginário no qual você tivesse permeado espaços de debate sobre ciências, 

ética e responsabilidade científica, talvez você tivesse tido a oportunidade de lidar com uma 

responsabilidade a priori. 
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Você atravessa esse campo imaginativo para propor a reflexão sobre sua experiência de 

prática científica como fio condutor para nutrir formas de pensar, produzir ciências e lidar com 

a responsabilidade de ações praticadas. Lembro-me bem que você falou ao Capitão Walton: – 

“Aprenda comigo, se não pelos meus ensinamentos” (SHELLEY, 2016, p. 77). Isso faz muito 

sentido para mim! De fato, ruminar sobre experiências de prática científica e suas reverberações 

(inclusive a sua) me ajudou a perceber a necessidade, constante, de instigar debates sobre 

ciências, ética e responsabilidade científica nos diferentes espaços e estágios de formação. 

Você resolveu tornar públicas as consequências de suas práticas no interesse de alertar o Capitão 

Walton sobre a linha tênue que existe entre ações e consequências. Suas palavras ainda ecoam na minha 

mente. Fecho os olhos e consigo ouvi-lo dizer: 

 

Decidi, certa vez, que a lembrança desses males morreria comigo, mas você me levou 

a alterar minha decisão. Busca o conhecimento e a sabedoria, conforme eu mesmo já 

fiz uma vez, e espero ardentemente que a satisfação de seus desejos não se torne uma 

serpente que o pique, como aconteceu comigo (SHELLEY, 2016, p. 47). 

 

Imagino que tomar essa decisão foi tão difícil quanto alterá-la. Admiro sua postura. Afinal, não 

seria também parte do trabalho do cientista expor consequências negativas de sua prática para oferecer à 

comunidade científica possibilidades de produzir reflexões e debates que, para além de emitir julgamentos, 

contribuam para evitar que consequências da mesma natureza se repitam?  

Evitar que as curiosidades científicas se transformem em serpentes venenosas, ou seja, 

em consequências desastrosas implica tomar para si o exercício de uma responsabilidade a 

priori que não é unilateral. Sobre isso, concordo com a filósofa da ciência Marisa Russo (2014) 

que ética e integridade nas ciências pressupõe um movimento recursivo entre responsabilidade 

do cientista e responsabilidade coletiva. Em um argumento nesse sentido, a autora destaca: 

 

Tornamo-nos mais responsáveis quando temos mais consciência dos atos que 

praticamos e de suas consequências. Deveríamos pensar não só em instaurar câmara 

de integridade de pesquisa, mas promover com maior frequência o debate sobre 

ciência, responsabilidade científica, garantindo a presença de cientistas, alunos, 

instituições, editores, juristas e também demais atores da sociedade (RUSSO, 2014, 

p. 196) 

 

Já imaginou a potência formativa de espaços de debate dessa ordem? Na minha acepção, 

representam uma aposta na materialização de interpretações que estreitem o diálogo entre ética, 

responsabilidade científica e fazer científico. Esse tipo de debate precisa ser fomentado entre 

todos aqueles que trabalham com ciências, seja produzindo, ensinando, divulgando ou mais de 

uma dessas ações ao mesmo tempo (como, por exemplo, muitos professores de ciências).  
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Essa proposição parte da ideia de que comunicar ciências nunca é um processo neutro. 

Pelo contrário, sempre carrega as marcas das convicções e posturas de seu comunicador que 

podem, potencialmente, contaminar o Outro. Por que não usar essa contaminação a nosso favor? 

Outra questão emerge nesse cenário: Como a tessitura de reflexões sobre ética e 

responsabilidade científica contribuem para a formação e prática do professor de ciências em 

formação inicial ou continuada? Bem, esse é assunto para outra carta. Deixo-o com essa 

provocação e espero ansiosa sua resposta. 

 

Um abraço, 

De uma professora e cientista preocupada com uma formação ética. 
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Carta 3 – Ética científica e formação do professor 

Para Victor Frankenstein  

Natal/RN, 20 de outubro de 2018. 

 

Olá Victor, 

Durante a imersão na leitura de produções intelectuais que versam sobre a formação 

científica de professores percebi a recorrência de um argumento central que me fez retomar 

uma provocação que o fiz há algum tempo. Não surpreendentemente, diversos trabalhos de 

referência na área de educação científica e formação de professores destacam que as concepções 

de ciências assumidas pelos professores de ciências podem desempenhar um importante papel 

no modo como os estudantes compreendem, assumem e disseminam suas visões sobre as 

ciências (BRICKHOUSE, 1989; PRAIA; CACHAPUZ, 1994; CARVALHO, 2001; 

LEDERMAN, 2007)  

Como destaca a pesquisadora Nancy Brickhouse (1989) é necessário lançar um olhar 

cuidadoso para os conhecimentos científicos dos professores, uma vez que “serão as suas 

visões, e não as visões dos pesquisadores e filósofos, que serão implementadas na prática de 

sala de aula” (BRICKHOUSE, 1989, p. 438). Nesse sentido, desenvolver estratégias para 

discussão sobre ciências dirigidas à professores de ciências – em formação inicial ou continuada 

– parece uma boa forma de contaminar, por consequência, seus estudantes com visões de 

ciências epistemologicamente consistentes.  

Lembro que foi a postura gentil e dedicada, jamais pedante ou dogmática, do Professor 

Waldman que instigou ainda mais seu interesse pelas ciências naturais. Sobre essa experiência, 

você rememora: 

Esse estado de espírito só teve lugar em meus primeiros passos em direção ao 

conhecimento; à medida que me dedicava mais inteiramente à ciência, mais 

prosseguia motivado pela ciência em si. Essa dedicação, que no princípio tinha sido 

uma questão de dever e decisão, agora tornava-se tão ardente e ansiosa que muitas 

vezes ainda estava entretido em meu laboratório quando as estrelas desapareciam na 

luz da manhã (SHELLEY, 2016, p. 73). 

 

Encontro nesse fragmento uma expressão prática da ideia de que os estudantes podem 

ser contaminados pelas visões de ciências de seus professores. Penso, de fato, que o professor 

carrega o potencial (ou o fardo!) de instigar paixões e disseminar compreensões de ciências no 

espaço da sala de aula.  
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Já imaginou se, na contramão da sua experiência, você tivesse se cercado de trabalho 

conjunto com os seus professores e colegas? De parcerias intelectuais? De reflexões sobre 

ciências e suas implicações tecidas e discutidas no coletivo? Talvez sua trajetória tivesse outros 

rumos. Talvez não. Nunca saberemos. O que sabemos é que é possível aprender com os erros e 

ensinamentos do Outro. Você mesmo propôs isso ao Capitão Walton.  

Me inspiro nessa tua proposição para pensar espaços formativos. Já imaginou a riqueza 

formativa de discussões sobre produtos, processos e reverberações éticas de práticas científicas 

situadas em diferentes contextos históricos, sociais e políticos para professores de ciências em 

formação?  

Se é verdade que os professores impactam fortemente as visões de ciências produzidas 

por seus estudantes por que não investir em sua formação? Isso me faz retomar uma provocação 

pontual, mas muito importante, que o fiz há algum tempo: Como a tessitura de reflexões sobre 

ética e responsabilidade científica pode contribuir com a formação científica e prática docente 

do professor de ciências?  

Como bom cientista e curioso você poderia dizer: – “Conhecemos um panorama 

investigações que argumentam sobre o papel das visões de ciências do professor nas 

interpretações produzidas por seus estudantes. Além disso, dispomos de um universo de 

referenciais teóricos que sinalizam para a necessidade de inserir discussões dessa natureza na 

formação inicial e continuada de professores de ciências. Mas o que fazer com essas 

informações? Que tipo de estratégias pode ser desenhadas para fazer reverberar discussões 

sobre ética científica nesses espaços formativos? Como essas discussões vazam para a prática 

docente do professor? 

Investir em estratégias que minimizem a distância entre a formação científica de 

professores e debates sobre ciências é uma aposta, a longo prazo, em um ensino de ciências que 

opere próximo da cultura científica como propõe o professor Thiago Severo (2015). Afinal, 

como almejar que o professor instigue discussões epistemológicas de ciências em sua sala de 

aula se não puder exercitá-las durante sua formação?  

Como você pôde perceber, hoje trago mais perguntas que respostas. Nem acredito que 

existam respostas sintéticas (ou mesmo satisfatórias) para essas inquietações. O intuito é 

problematizar possibilidades e, a partir delas, produzir estratégias de método que nutram 

discussões dessa natureza em espaços formativos. 

Concordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) que uma função essencial do 

ensino de ciências, seja em nível fundamental ou médio, é permitir 
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ao aluno se apropriar da estrutura do conhecimento científico e de seu potencial 

explicativo e transformador, de modo que garanta uma visão abrangente, quer do 

processo quer daqueles produtos – a conceituação envolvida nos modelos e teorias – 

que mais significativamente se mostrem relevantes e pertinentes (2011, p. 69, grifo 

dos autores). 

 

Para que o ensino de ciências opere sob essa guia, discussões sobre ciências, ética e 

responsabilidade científica precisam permear os espaços de formação de professores. Essa é 

uma aposta em uma educação científica que se move no contrassenso de proposições que 

fragmentam e dissociam conhecimentos de seus contextos de produção e prioriza a produção 

de um conhecimento pertinente, ou seja, aquele “o que é capaz de situar qualquer informação 

em seu contexto e, se possível, no conjunto em que está inscrita” (MORIN, 2003, p. 15). 

Refletir sobre a multiplicidade e riqueza das discussões que tecemos durante esses anos 

me fez pensar como seria bom que debates dessa ordem permeassem os cursos de formação de 

professores. Nutrida por esse insight, pelas interlocuções, leituras e experiências vivenciadas 

até aqui começo a desenhar estratégias que me permitam ver, mais de perto, como debates sobre 

ciências, ética e responsabilidade científica podem ser articulados e desenvolvidos em espaços 

de formação de professores de ciências.  

Essa é a primeira aventura das muitas que pretendo propor e experimentar como 

professora e pesquisadora. Quem sabe um dia, apoiada em dados construídos a longo prazo, 

com mais fôlego, tempo e maturidade intelectual retorno para contar-lhes como discussões 

sobre ética e responsabilidade científica contribuem na formação de professores de ciências. 

Enfim, despeço-me hoje como uma pessoa diferente daquela que o enviou um tímido 

convite para interlocução há dois anos. A formação como pessoa, professora e pesquisadora em 

ensino de ciências foi intensa: em emoções, exercícios de pensamento, conhecimentos teóricos, 

experiências e reflexões práticas. Do epicentro desse turbilhão de sensações reitero: esse 

exercício conjunto de pensar as ciências foi um aspecto crucial na minha formação como 

professora e pesquisadora em educação em ciências. 

Um abraço, 

De uma professora e cientista formadora e em permanente formação. 

 



 

 
 

Diário de pesquisa 3 – Eixos teóricos 
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Apresentação 

Cessaram as cartas, permanecem as lições. Essa viagem entre mundos para debater 

sobre ética, responsabilidade científica, natureza do pensamento científico e suas reverberações 

ofereceu pistas para pensar a pertinência de debates dessa ordem em espaços dedicados à 

formação inicial professores. Inspirada por esse insight começo a refletir sobre a pertinência de 

fazer discussões dessa natureza permearem as licenciaturas que formam professores de ciências.  

Mas como articular eixos teóricos tão distintas como SF, metaciências e uma teoria de 

ensino-aprendizagem em uma prática educativa voltada à formação de professores? Uma via é 

a proposição de oficinas nas quais os participantes da investigação tenham a oportunidade de 

debater e refletir sobre uma determinada temática. Partindo dessa acepção assumi a SF e, mais 

especificamente, o conto Frankenstein, ou O Prometeu Moderno como linguagem para 

problematizar e debater sobre uma dimensão específica dos conteúdos metacientíficos – a ética 

na produção das ciências. Para dar sustentação teórica às tarefas que propus tomei como a guia 

a Teoria da Objetivação, cujas bases filosóficas e metodológicas possibilitam um desenho bem 

delimitado de tarefas de ensino-aprendizagem. 

No entanto, para o delineamento de uma estratégia de ensino dessa ordem deve ser 

precedido de uma densa e sistemática imersão nos eixos teóricos escolhidos. Por esse motivo, 

apresento agora um mergulho nas produções intelectuais que constituem o tripé dessa 

investigação. 
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Ciências, ética nas ciências e educação científica 

Discussões sobre ciências 

 

Na fase atual (não direi de ‘vida e pesquisa’ porque, à esta altura, me são indissociáveis), 

estou mais próxima do exercício da borboleta que, bebendo em fontes distintas, alimenta o eu 

e reúne energias para tentar alçar novos voos.  

Por algum tempo, dediquei-me à leitura de obras de SF, produções intelectuais sobre 

processos de produção das ciências e sobre a TO. Ouso inferir que os sentimentos implicados 

nesse período eram próximos do êxtase e paixão sentidos pelo cientista Victor Frankenstein à 

época do início dos seus estudos em Ingolstadt. E embora, na minha acepção, eu não tenha 

conseguido manter, por todo o tempo de imersão, o mesmo nível de entusiasmo e alegria que o 

meu interlocutor empregou por dois anos ininterruptos (!)8, a paixão e o desejo de ampliar meu 

referencial cognitivo e tecer possibilidades de diálogo nunca foram margeadas, mesmo que, por 

vezes, aparecessem com timidez. 

Penso que esse sentimento tomou proporções maiores e compôs uma experiência 

estética mais ampla à medida em que encontrei pontos de interseção e possibilidades de diálogo 

entre os três dispositivos do pensamento estudados – a saber: a SF, as discussões sobre ciências 

e a TO. Essas sensações se inscrevem em um contexto maior, ao passo em que respondem à 

pulsão mais ampla de materializar formas instigantes de pensar e discutir sobre ciências e sua 

dimensão ética em espaços formativos. Esse exercício de discutir sobre ciências, mais 

especificamente, é empreendido há décadas em uma ampla diversidade de produções 

intelectuais (ADÚRIZ-BRAVO, 2005; LEDERMAN, 2007; MARTINS, 2015; MATTHEWS, 

2012; MOURA, 2014; MYERS; ABD-EL-KHALICK, 2016) que sinalizam para a necessidade 

de que professores e estudantes tenham condições de perceber, direcionar e exercitar o olhar e 

o pensamento para os produtos e processos de produção das ciências considerando suas 

múltiplas dimensões.  

Essa necessidade, há muitos anos, assumida como uma importante meta da educação 

científica em documentos normativos da educação em âmbito nacional e internacional9 (AAAS, 

 
8 Esse tom de admiração carrega muito do contexto em que vivo e faço ciências. Isso porque, atualmente em nível 

de graduação e pós-graduação são ínfimos os casos de transtornos mentais, como ansiedade e depressão, que 

assolam estudantes de diferentes cursos e centros acadêmicos ao redor mundo (VASCONCELOS et al., 2015; 

WYATT; OSWALT, 2013; YEUN; JEON, 2015) e revelam um lado amargo e doloroso desse processo de 

produção das ciências. 
9 Os documentos citados não representam (nem pretendem) uma totalidade. McComas e Olson (1998), por 

exemplo, sinalizam a importância de investigar documentos, com essa temática, produzidos “em outras línguas 
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2017; BRASIL, 1998; EURYDICE, 2011; MECYT, 1997) pode representar uma aposta no 

entendimento em e sobre ciências como um forte imperativo à tessitura de compreensões das 

ciências não só como produto da cultura e atividade humana, mas também como processo 

dinâmico e mutável. 

Antes de aprofundar nessas discussões, apresento algumas escolhas e posicionamentos 

teóricos que ficam implícitos em termos adotados no texto. Esse esclarecimento é seminal ao 

entendimento de posturas, ideias e proposições veiculadas e assumidas. Uma escolha 

importante que não deve passar despercebida refere-se à opção pelo termo discussão sobre 

ciências em oposição ao amplamente utilizado e consolidado na literatura específica da área, 

Natureza da Ciência (NdC).  

É importante destacar que o termo NdC apesar de predominante, não é exclusividade 

nas pesquisas do campo. Como ressalta o professor André Martins (2015), alguns autores dão 

preferência ao uso de outras terminologias como, por exemplo, ““saber sobre a ciência” 

(“knowledge about science”), “como a ciência funciona” (“how science works”), 

“epistemologia da ciência” (“epistemology of science”) ou mesmo “ideias sobre a ciência” 

(“ideas-about-science”)” (Ibidem, 2015, p. 709). 

Penso que uma questão que pode emergir aqui é: por que optar por um termo que não é 

recorrente na área? Essa escolha tem caráter epistemológico e se apoia em proposições 

apresentadas por André Martins (2015) no artigo “Natureza da Ciência no ensino de ciências:  

uma proposta baseada em “temas” e “questões””. Explico. Nesse trabalho, é apresentado um 

panorama complexo de aspectos teóricos, metodológicos e epistemológicos assumidos por 

pesquisas da área que usam diferentes “rotas, pontos de partida, terminologias e conclusões” 

(2015, p. 706) para debater sobre o que ensinar, como ensinar e por que ensinar sobre ciências 

em sala de aula. 

Para André Martins, o debate em torno da questão sobre O que ensinar? fez emergir 

discussões quase inevitáveis sobre os possíveis temas, características ou aspectos que deveriam 

compor um ensino sobre ciências. É nesse cenário que emerge e se consolida o termo ““visão 

consensual” sobre a Natureza da Ciência (NdC)” (MARTINS, 2015, p. 705) que se refere, mais 

especificamente, a “um conjunto de aspectos, de caráter geral, a respeito dos quais haveria um 

consenso amplo no que diz respeito ao que se espera que esteja presente no currículo escolar de 

 
além do inglês e, particularmente, por culturas não-ocidentais” (Ibidem, 1998, p. 51, tradução minha). Para o 

professor André Martins (2015), esse é um exercício importante de alargamento da visão em direção ao 

entendimento de que “outros países e culturas trariam ainda maior riqueza a esse debate” (MARTINS, 2015, p. 

730) sobre ciências nos espaços educativos. 
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ciências” (Ibidem, 2015, p. 706). De acordo com o professor, foi com base nessa noção de 

consenso que a utilização da sigla NdC ou NOS (correspondente ao termo em inglês Nature of 

Science) passou a dominar na literatura específica da área. 

Apesar de reconhecer a existência de discordâncias entre historiadores, pesquisadores 

em ciências e filósofos com relação ao que caracteriza NdC (ou deveria), Norman Lederman 

afirma que determinadas características permitem um certo grau de generalidade como, por 

exemplo, o entendimento de 

 

que o conhecimento científico é tentativo (sujeito a mudanças), empiricamente 

baseado (baseado em e/ou derivado de observações do mundo natural), e subjetivo 

(envolve experiências pessoais, ideias pré-concebidas e/ou está carregado de teoria); 

necessariamente envolve inferências humanas, imaginação e criatividade (envolve a 

invenção de explicações); e é social e culturalmente embebido (LEDERMAN, 2007, 

p. 833, tradução minha). 

 

De acordo com o professor André Martins (2015), o dissenso a nível filosófico sobre o 

que caracteriza (ou deveria) as discussões sobre ciências é inevitável, uma vez que a 

complexidade dos processos de produção das ciências inviabiliza qualquer consenso nesse 

sentido. Por outro lado, assumir essa Visão Consensual (VC) como uma espécie de sabedoria 

compartilhada acerca do que deve ser ensinado no âmbito da NdC é nocivo e perigoso tanto 

em termos de forma quanto de conteúdo. Para o autor, essa nocividade e, por consequência, a 

enxurrada de críticas dirigidas a VC se deve, em parte, a instituição de listas e/ou princípios de 

NdC que ao focar, por exemplo, em “afirmações curtas, diretas e de caráter geral sobre a 

ciência” (Ibidem, 2015, p. 707) margeiam o necessário aprofundamento epistemológico relativo 

aos seus processos. 

É fato que limitações, adaptações e mesmo simplificações no conteúdo metacientífico 

serão muitas vezes necessárias, mas isso não pode implicar na assunção de uma VC que, 

permeada por generalidades e/ou superficialidades de caráter programático e engessado, podem 

comprometer o conteúdo das discussões nas salas de aula sobre as ciências, seus produtos e 

processos. Para refletir melhor o caráter problemático dessa VC apresento, no Quadro 1 a 

seguir, uma síntese de algumas críticas endereçadas à VC mapeadas por André Martins em 

diferentes pesquisas da área.  
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Quadro 1. Críticas endereçadas a VC e proposições para superá-las. 

Elemento de crítica Argumentos e novas proposições 

Ausência de 

controvérsias 

Fundamento da crítica: A expressividade de aspectos de NdC isentos de 

controvérsias não exclui a existência de aspectos complexos, contextuais e não-

consensuais. 

Proposição sugerida: Permear a pluralidade de visões e perspectivas que 

constituem o tema de estudo e ampliam possibilidades reflexivas. 

Fonte amostrada: CLOUGH, M. P. Learners’ responses to the demands of 

conceptual change: considerations for effective nature of science instruction. 

Science & Education, v. 15, n. 5, p. 463-494, 2006. 

Fácil distorção Fundamento da crítica: A facilidade em distorcer princípios de NdC pode 

culminar em discussões mais propensas a transmissão do que à investigação e 

entendimento sobre ciências em sala de aula.  

Proposição sugerida: Para evitar o endosso de princípios e/ou listas fixas pode-

se abordar aspectos de NdC através de questões. Desse modo, ao invés de afirmar 

O conhecimento científico é tentativo/provisório questiona-se “Em que sentido O 

conhecimento científico é tentativo/provisório?” 

Fonte amostrada: CLOUGH, M. P. Teaching the nature of science to secondary 

and post-secondary students: questions rather than tenets.  The Pantaneto Forum, 

25, 2007.   

Conhecimento 

declarativo 

Fundamento da crítica: O conhecimento declarativo que constitui listas e/ou 

princípios de NdC mecaniza e dificulta a alfabetização científica, ao passo que 

omite características seminais como, por exemplo, o papel das interações sociais 

entre cientistas. 

Proposição sugerida: Priorizar métodos e reconfigurar a NdC para possibilitar a 

condução de discussões imersas em contextos e que contemplem as múltiplas 

dimensões do fazer científico. 

Fonte amostrada: ALLCHIN, D. Evaluating knowledge of the nature of 

(Whole) Science. Science Education, v. 95, n. 3, p. 518-542, 2011.  

Fonte amostrada: ALLCHIN, D. Toward clarity on Whole Science and 

KNOWS. Science Education, v. 96, n. 4, p. 693-700, 2012. 

Desconsideração de 

particularidades 

Fundamento da crítica: Ao operar por listas e princípios, a VC em relação ao 

que pode (ou deve) ser discutido sobre ciências margeia particularidades dos 

diversos campos das ciências. 

Proposição sugerida: A incorporação de particularidades das práticas científicas 

em discussões sobre ciências pode orientar compreensões mais sofisticadas de 

NdC. 



 

Página | 67  
 

Fonte amostrada: IRZIK, G.; NOLA, R. A Family Resemblance Approach to 

the Nature of Science for Science Education. Science & Education, v. 20, n. 7-8, 

p. 591-607, 2011. 

Fonte amostrada: RUDOLPH, J. L. Reconsidering the ‘nature of science’ as a 

curriculum component. Journal of Curriculum Studies, v. 32, n. 3, p. 403-419, 

2000. 

Programa Lederman Fundamento da crítica: A instituição de princípios não só margeia as 

particularidades dos diversos campos das ciências, mas também dirige as 

discussões em direção a uma concepção universal, pouco profunda e 

programática de ciências. 

Proposição sugerida: Os elementos de NdC precisam ser melhor filosófica e 

epistemologicamente explorados em discussões sobre ciências. Além disso, 

propõe a alteração do termo NdC para Features of Science (FOS), com o intuito 

de representar uma postura mais contextual e heterogênea em relação às ciências. 

Fonte amostrada: MATTHEWS, M. R. Changing the focus: from nature of 

science to features of science.  In: KHINE, M. S. (Ed.). Advances in nature of 

science research. Dordrecht: Springer, 2012, p. 3-26. 

Aproximação lacunar 

entre NOS e investigação 

Fundamento da crítica: O afastamento da perspectiva investigativa e a definição 

limitada de NOS dificulta discussões mais frutíferas em espaços educativos. 

Proposição sugerida: Uma definição mais ampla de NdC deveria incorporar não 

só a natureza dos conhecimentos científicos, mas também os saberes sobre 

pesquisa. Nesse contexto, a aproximação entre NdC e Investigação é uma via para 

tornar as discussões sobre ciências mais frutíferas e beneficiar o estudo da 

temática por meio da experiência do fazer científico. 

Fonte amostrada: DUSHL, R. A.; GRANDY, R. Two views about explicitly 

teaching Nature of Science. Science & Education, v. 22, n. 9, p. 2109-2139, 2013. 

Afirmações generalistas Fundamento da crítica: A forma generalizada das afirmações constantes em 

listas e/ou princípios de NdC assumidas pela VC pode implicar em fragilidades 

no conteúdo de estudo. 

Proposição sugerida: Operar as discussões sobre ciências por meio de temas e 

questões (apresentados como possibilidades não esgotadas) pode constituir uma 

via à tessitura de discussões sobre mais amplas, contextuais, plurais e 

heterogêneas. 

Fonte amostrada: O próprio André Martins. 

Fonte. Construída pela autora usando como fonte os dados disponíveis no artigo “Natureza da Ciência no ensino de ciências:  

uma proposta baseada em “temas” e “questões”” de André Martins (2015). 

 

Como é possível perceber, as críticas à VC constituem, de modo mais amplo, um alerta 

sobre o caráter nocivo e mortífero de definições generalistas, curtas e declarativas para uma 
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educação científica que se propõe a priorizar um diálogo mais plural, aberto e heterogêneo em 

e sobre ciências em espaços formativos. Embora esteja ciente de que o termo NdC sofreu, no 

curso do tempo, metamorfoses, ampliações e ressignificações, sua origem primeira associada à 

VC não reflete a postura filosófica e epistemológica das ideias que defendo nessa pesquisa. 

Nesse sentido, retomo os argumentos apresentados até aqui como base para enfatizar a opção 

pelo termo discussões sobre ciências em detrimento de NdC.  

 

Por que ensinar sobre ciências?  

 

Para o professor André Martins (2015) a investigação em torno da questão do porquê 

ensinar sobre ciências (sobre aspectos epistemológicos de produção das ciências) tem sido, até 

certo ponto, margeada em produções recentes da literatura por ser considerada bem delineada 

em pesquisas da área. De fato, existe uma ampla diversidade de produções acadêmicas que, no 

curso dos anos, debateu e investigou as razões e/ou pertinência de aprender sobre ciências 

através de reflexões teóricas, questionários, entrevistas e múltiplas estratégias didáticas. Para 

evidenciar um fragmento dessa amplitude, apresento a seguir uma composição de argumentos 

emergentes em diferentes produções acadêmicas que, no meu entendimento, iluminam um 

melhor entendimento sobre esse porquê. 

Um argumento recorrente entre produções intelectuais dessa área é o de que um 

conhecimento mais profundo sobre ciências pode evitar a apresentação de visões distorcidas 

que culminam em um 

 

grande número de concepções equivocadas e ingênuas sobre a ciência, manifestas 

tanto por estudantes quanto por professores, tais como: concepção empírico-

indutivista da ciência; visão rígida (algorítmica, exata, infalível) da metodologia 

científica; visão acumulativa e linear da História da Ciência; visão descontextualizada 

e socialmente neutra da atividade dos cientistas, visão individualista e elitista da 

ciência (MARTINS, 2015, p. 705).  

 

Concepções dessa ordem são apresentadas como resultados de diferentes trabalhos 

analisados para o delineamento de amplo estado da arte sobre a inserção da NdC no ensino de 

ciências em um capítulo de livro escrito por Norman Lederman (LEDERMAN, 2007) e 

intitulado Nature of Science: past, present and future. O autor inicia este abrangente trabalho 

com uma breve discussão sobre o que é e o que não é NdC, apresentando-a como uma forma 
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de conhecer ou, mais particularmente, como um corpo de “valores e crenças inerentes ao 

conhecimento científico e seu desenvolvimento” (LEDERMAN, 2007).  

Na sequência, a NdC é apresentada como uma meta e componente crítica quase perene 

da educação científica, que tem sido discutida, assumida e inserida em currículos e documentos 

oficiais ao redor do mundo nos últimos 100 anos. Esse capítulo esboça uma síntese de métodos 

e resultados centrais de pesquisas desenvolvidas entre 1954 e 2004 com foco na inserção de 

discussões sobre NdC em espaços educativos. Os trabalhos apresentados giram em torno de 

quatro temas de investigação: 1) concepções de NdC apresentadas por estudantes e professores 

de ciências; 2) ensino e aprendizagem de NdC para professores e estudantes nos primeiros anos 

de pesquisa da área; 3) ensino e aprendizagem de NdC para professores e estudantes na 

contemporaneidade e; 4) instrumentos de avaliação de concepções de NdC. 

Um resultado comum das pesquisas mapeadas é a presença de concepções equivocadas 

sobre as ciências e seus processos. Para os estudantes, por exemplo, são sinalizados equívocos 

como o entendimento de conhecimento científico como absoluto; o desconhecimento do papel 

de artifícios cognitivos como imaginação e criatividade na produção das ciências, visões 

ingênuas e simplistas sobre hipóteses, leis e teorias; noções de leis como verdades absolutas 

e/ou teorias maduras (LEDERMAN, 2007). 

Não constituindo uma exceção, os professores também, em formação inicial ou 

continuada, apresentaram uma série de visões distorcidas como, por exemplo, a noção de 

método científico como universal e o entendimento de resultado científico como 

definitivo/absoluto. Além disso, alguns estudos alertaram para as influências das crenças, 

posições filosófico-epistemológicas e formas de pensar ciências dos professores em sua prática 

de ensino e, por consequência, nas concepções assumidas pelos estudantes (LEDERMAN, 

2007). 

Em uma revisão bibliográfica similar, porém de menor amplitude, o professor e 

pesquisador Marcelo de Carvalho (2001) aponta uma série de trabalhos, cujos resultados 

também enfatizam o papel das concepções de ciências assumidas pelos professores no desenho 

de suas estratégias didáticas e, por conseguinte, nas compreensões e imagens de ciências 

produzidas por seus estudantes. Para enfatizar de modo mais claro como essas noções de 

ciências do professor podem ser expressas no contexto de sala de aula, o autor recorre aos 

resultados de pesquisas analisadas que apontam, por exemplo, que quando um professor assume 

a observação como processo dissociado de contaminação teórica, suas tarefas de ensino 

direcionam-se para a solicitação de observações desvinculadas de quaisquer embasamentos 
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teóricos. Da mesma forma, a tomada da empiria como modos operandi único de produzir 

ciências pode culminar no entendimento do empirismo como processo indispensável e 

suficiente à produção de conhecimentos científicos. 

Rosalind Driver, professora e pesquisadora em educação em ciências, e seus 

colaboradores afirmavam que se a ciência escolar for tomada como uma via para ampliar e 

aprofundar o entendimento público sobre ciências, torna-se necessário 

 

desenvolver o entendimento dos estudantes do empreendimento científico em si, dos 

objetivos e propósitos do trabalho científico e da natureza do conhecimento científico 

produzido. Tal entendimento, argumenta-se, é necessário para que os estudantes 

desenvolvam uma apreciação do poder e das limitações das afirmações do 

conhecimento científico, um apreciação que é necessária para lidar apropriadamente 

com os produtos da ciência e tecnologia como cidadãos informados que podem 

participar completamente em uma democracia moderna (DRIVER et al., 1996, p. 13, 

tradução minha) 

 

Este argumento é o primeiro de uma série de proposições nesse sentido apresentadas no 

livro Young people’s images of science escrito em parceria com os também pesquisadores em 

educação em ciências John Leach, Robin Millar e Phill Scott. Nessa obra, os autores delineiam 

um panorama geral da necessidade de inserção de discussões sobre ciências e o seu papel na 

educação científica de jovens estudantes; levantam reflexões sobre o lugar dessas discussões 

nos currículos escolares; esclarecem a base epistemológica de posicionamentos defendidos e 

apresentam um conjunto de trabalhos anteriores relativos à temática de estudo. Essa consistente 

base teórica norteou a produção de um estudo que, desenvolvido junto a estudantes de 9,12 e 

16 anos, permitiu elucidar e descrever a amplitude e natureza de compreensões de ciências de 

estudantes jovens e serviu como pano de fundo para refletir sobre a necessidade e pertinência 

de aprofundar o entendimento público de ciências de estudantes em faixa etária escolar. 

Para Rosalind Driver e colaboradores (1996), a instrução em e sobre ciências como parte 

da formação geral e para a vida dos estudantes constitui duas importantes metas educacionais: 

promover a educação científica e melhorar o entendimento público de ciências. Sob essa guia, 

faz sentido afirmar que o currículo escolar precisa atender não só ao ensino de conhecimentos 

específicos, mas também permear discussões sobre o modo como as ciências funcionam, se 

organizam e produzem conhecimentos. 

Ampliando a discussão em torno do por que aprender sobre ciências, Rosalind Driver 

e colaboradores, apoiados no artigo Why should we promote the public understanding of 

science?  de autoria de Geoffrey Thomas e John Durant, sintetizam e apresentam um conjunto 

de diferentes proposições que, recorrentes na literatura da época (e ouso dizer que pertinentes 
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até os dias atuais), permitem alargar o diálogo sobre a necessidade e pertinência de imergir em 

discussões sobre ciências. Apresento-o a seguir, alguns desses argumentos: 

 

O argumento democrático: em uma democracia, é desejável que o maior número de 

pessoas possível possa participar em tomadas de decisão; muitas questões importantes 

envolvem ciência e tecnologia; todos deveriam entender ciências para tornar-se capaz 

de participar em discussões, debates e tomadas de decisões sobre isto; 

 

O argumento cultural: a ciência é um importante empreendimento da cultura; todos 

deveriam ser capazes de apreciá-la; 

 

O argumento moral: que a prática científica envolve normas e compromissos, que são 

de amplo valor (DRIVER et al., 1996, p. 23, grifo dos autores, tradução minha). 

 

 

O primeiro argumento apresentado sugere que um entendimento bem sistematizado 

sobre ciências pode ampliar a participação dos cidadãos em práticas democráticas. Para os 

autores, isso é importante se percebemos, por exemplo, que entender sobre ciências pode 

capacitar os cidadãos a emitir posicionamentos mais consistentes e tomar decisões pertinentes 

frente a questões sócio-científicas10 com as quais frequentemente nos deparamos dentro e fora 

dos espaços escolares. Obviamente, é preciso saber os conhecimentos científicos que baseiam 

a questão sócio-científica em debate, mas se a discussão se estende às bases científicas, o 

cidadão tem condições de discutir com mais propriedade sobre os modelos, explicações, 

métodos e processos que fundamentam seu argumento (DRIVER et al., 1996). 

Em relação à dimensão cultural, na minha acepção, assumir as ciências como um 

produto da cultura permite atravessar esse status de apreciação “das elegantes e poderosas 

estruturas de ideias que temos desenvolvido para entender os fenômenos e eventos naturais” 

(Ibidem, 1996, p. 31, tradução minha) para entendê-la como um produto da atividade humana 

que, entrelaçado e contaminado por pulsões sociais, históricas, econômicas, filosóficas e 

políticas, também é permeado por limitações e erros que permitem compreendê-las como um 

empreendimento dinâmico e mutável que é uma forma de conhecer, mas não a única. Sob essa 

perspectiva é possível assumir, por exemplo, a proposição de Leopoldo de Meis (2002) de que 

as ciências como forma de interpretação do mundo e das ideias, constituem mais um modo de 

conhecer, uma atitude de pensar, do que um acúmulo de conhecimentos e informações.  

O aspecto moral, por sua vez, sinaliza que um entendimento bem fundamentado sobre 

ciências permite compreender que o fazer científico é (ou pelo deveria ser) permeado por um 

 
10 Para não esquecer! De acordo com Pérez, as questões sócio-científicas “abrangem controvérsias sobre assuntos 

sociais que estão relacionados com conhecimentos científicos de atualidade e, portanto, em termos gerais são 

abordados nos meios de comunicação de massa (rádio, TV, jornal e internet)” (PÉREZ, 2012, p. 25). 
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sistema de princípios éticos e morais. Ou seja, se implica e se contamina por princípios e valores 

partilhados no âmbito da comunidade acadêmica e da sociedade de modo geral. Obviamente, 

como destacam Rosalind Driver e seus colaboradores (1996), alguns indivíduos podem burlar 

esses padrões, mas em geral, a comunidade científica tende a adotar um determinado conjunto 

de acepções e valores que norteiam sua prática científica. 

Apresento ainda outro interessante argumento apresentado pelos autores que, na minha 

ótica, é muito pertinente ao aprofundamento e ampliação de ideias que temos tecido até aqui:  

 

Argumento do aprendizado de ciências: um entendimento de natureza da ciência 

apoia um aprendizado bem-sucedido do conteúdo científico (DRIVER et al., 1996, p. 

32, grifo dos autores, tradução minha). 

 

 

Essa proposição assume como premissa que uma compreensão aprofundada das ciências 

pode funcionar como um articulador que permite entender a dinâmica de produção de 

conhecimentos. Perceber essa dinâmica pode implicar no entendimento de que os 

conhecimentos dispostos em livros didáticos e discutidos em aulas de ciências não são absolutos 

e/ou imutáveis. Isso pode evitar, por exemplo, a compreensão distorcida de conhecimentos 

científicos como produtos da “acumulação, por observação e mensuração de ‘fatos’, do mundo 

natural” (Ibidem, 1996, p. 33, tradução minha). Em uma proposição similar, o professor e 

pesquisador Breno Moura sinaliza que um entendimento pertinente sobre ciências pode tornar 

o estudante apto a “argumentar sobre  assuntos  que envolvam conceitos científicos e debater 

sobre a relação entre os avanços da Ciência e da  Tecnologia  e  a  sociedade  onde  elas  se  

desenvolvem” (MOURA, 2008, p. 2). 

Penso que conhecer com mais profundidade alguns argumentos que situam a pertinência 

de um ensino das ciências mais amplo e complexo (BRASIL, 2006; SEVERO, 2013) e que 

comporte não só os seus produtos é uma via ao estabelecimento de um diálogo complexo e bem 

articulado com seus processos.  

Não concebo, no entanto, a constelação de argumentos apresentados até aqui como uma 

resposta a questão do por que aprender sobre ciências. Penso, na verdade, que os mesmos 

oferecem pistas para pensar sobre como essas proposições teóricas podem transbordar e 

reverberar na educação científica dos professores em formação, personagens centrais no 

processo de instrução em e sobre ciências nos espaços formativos. Isso porque, na minha visão, 

o conjunto de análises e reflexões tecidas pelos referenciais apresentados permitem mapear 

duas temáticas recorrentes nas pesquisas do campo: 1) o foco em noções 
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distorcidas/equivocadas de ciências entre professores e estudantes e, por consequência, 2) a 

necessidade e pertinência de discutir sobre ciências em espaços formativos.  

Não deve surpreender o fato de essa observação não ter me conduzido a respostas, mas 

sim a outras inquietações (E que bom! Sei que isso é um caráter não só meu, mas também do 

próprio processo de produção das ciências, constantemente nutrido, moldado e ampliado por 

curiosidades impetuosas, dúvidas angustiantes e questões incômodas). Refiro-me à duas 

inquietações que constituem o substrato que nutre e germina os objetivos da tese que apresentei 

no primeiro diário. São elas: 1) Qual papel de discussões sobre ciências na educação científica 

de professores em formação? e; 2) Como delinear estratégias de método que possibilitem a 

tessitura de discussões dessa natureza para professores em formação?  

Não pretendo me estender, mas apresento, a seguir, algumas reflexões em torno dessas 

questões, pois considero que ampliar o entendimento sobre as mesmas oferece condições para 

perceber com mais clareza o lugar e pertinência das ideias de pesquisa que o tenho apresentado 

no curso das nossas conversas. 

Em primeiro lugar, concordo com a colocação de André Martins de que todo professor 

deveria ter condições de refletir e se questionar sobre as razões para a inserção de discussões 

sobre ciências em aulas de ciências, posto que “uma visão clara a esse respeito contribuiria 

significativamente para dar sentido ao conhecimento escolar de ciências e à ideia de 

alfabetização científica” (MARTINS, 2015, p. 705).  

Aprender e ensinar em e sobre ciências nos contextos educativos é, há muito tempo, 

objetivo e preocupação central de um grande número de professores e pesquisadores em 

educação em ciências (MOURA, 2014). Essa preocupação é refletida na amplitude e 

diversidade de investigações sobre a temática disponibilizadas na literatura especializada da 

área (ABD-EL-KHALICK, 2012; ADÚRIZ-BRAVO, 2005; MARTINS, 2015). Para essa 

perspectiva, ensinar e/ou aprender sobre ciências envolve a apropriação e entendimento dos 

processos de construção do conhecimento científico, mais especificamente, sobre ciências. 

É importante pensar sobre isso, uma vez que, conforme apontado na literatura 

específica, noções ingênuas e/ou distorcidas sobre ciências contribuem para a perpetuação de 

visões a-históricas, descontextualizadas, lineares e progressivas das ciências (ADÚRIZ-

BRAVO, 2005; CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011; CARVALHO, 2001; MARTINS, 2015; 

MYERS; ABD-EL-KHALICK, 2016).  

Essas noções têm base na dificuldade em perceber que as ciências são permeadas não 

só por poderes, sucessos e acertos, mas também por desvios éticos, erros, descontinuidades e 
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limitações. Talvez por isso, não se restringem apenas ao âmbito das convicções e crenças dos 

professores, uma vez que, conforme sinalizado por Marcelo de Carvalho (2001), não raro, 

transbordam para os espaços educativos e influenciam fortemente no modo como os estudantes 

compreendem, assumem e disseminam suas visões sobre as ciências.  

Nesse cenário, compreender as ciências como produto e processo da cultura instituído e 

contaminado pela conjuntura histórica, social, política e filosófica de uma época pode favorecer 

a sistematização de compreensões mais alargadas e plurais sobre as ciências e, quiçá, uma 

sistematização de estratégias didáticas mais pertinentes. Essa discussão sobre a pertinência (e 

até urgência) da inserção de discussões sobre ciências para professores em formação tem 

atravessado os muros da academia e transbordado para os espaços escolarizados de ciências.  

Sobre esse aspecto, o professor e pesquisador William McComas (2015), no artigo The 

nature of science & the next generation about biology education, destaca que os desafios para 

a inserção dessa temática em aulas de ciências vão desde sua tímida disposição em documentos 

educacionais normativos11 até discordâncias sobre o que ensinar sobre ciências, quais aspectos 

das ciências deveriam ser o foco em aulas de ciências e modelos instrucionais no ensino sobre 

ciências. Para este o autor, um ensino profundo e bem sistematizado sobre ciências “fornece 

um background vital para os estudantes, detalhando como a ciência e os cientistas trabalham e 

como o conhecimento científico é criado, validado e influenciado” (Ibidem, 2015, p. 485, 

tradução minha). 

Em um estudo exploratório sobre a inserção de discussões sobre ciências nas salas de 

aula que mapeou artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais entre 

2004 e 2013, o professor Boniek Silva e colaboradores (2015) chamam a atenção para a mínima 

ou quase nula quantidade de produções, cujas intervenções didáticas têm como foco estratégias 

didáticas sobre essa temática para a educação básica. Por outro lado, o número de produções 

com esse foco dedicadas à formação de professores é expressivo evidenciando que os 

pesquisadores da área têm empenhado cada vez mais esforços para inserção de discussões 

aprofundadas e pertinentes sobre ciências nos espaços de formação de professores. 

A esse respeito, desde 201612 desenvolvo pesquisas que mapeiam como pretensões de 

diálogo alimentam a prática docente e aproximação de professores em formação da cultura 

 
11 Essa fragilidade não é exclusividade de documentos internacionais. Digo isso porque em uma breve olhada em 

documentos normativos nacionais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCNEB) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) percebo uma tímida 

menção a propostas que enfatizam a pertinência de entender sobre ciências com profundidade. 
12 Essas pesquisas têm sido feitas no âmbito de dois projetos: Experiências, Pesquisas e Práticas Científicas na 

Formação Inicial de Professores (desenvolvido em 2016) e Interfaces e Expressões da Cultura Científica na 
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científica. Obviamente, como em qualquer cenário, para além dos argumentos favoráveis a 

inserção de discussões sobre ciências na formação do professor e em práticas escolarizadas de 

ciências, existe uma enxurrada de argumentos contrários, mas preferi não permear essa 

discussão, uma que vez tenho deixado evidente nas proposições delineadas até aqui, que assumo 

e partilho essa inserção como seminal, pertinente e necessária à educação científica de 

professores, em formação inicial e continuada, e estudantes em todos os níveis formativos. 

A inquietação relativa ao como delinear estratégias de método que possibilitem a 

tessitura de discussões dessa natureza para professores em formação não é uma exclusividade 

minha. Pelo contrário, uma breve exploração na literatura específica a área permite encontrar 

uma infinidade de produções que descrevem e ou apresentam um estado da arte de artigos 

científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado que tiveram como epicentro o 

delineamento e reflexão sobre estratégias dessa natureza. 

Essas produções, em sua maioria, apresentam abordagens explícitas e ou implícitas de 

conteúdos metacientíficos e, na sequência, avaliam o potencial da estratégia utilizada para 

aprofundar e/ou melhorar o entendimento do público-alvo sobre ciências. Caso surja o interesse 

em ver (de forma mais prática) como essas estratégias tem sido desenhadas, implementadas e 

avaliadas nos espaços formativos, você pode proceder a leitura de produções intelectuais como, 

por exemplo, as pesquisas de Norman Lederman (1992, 2007),  Michael Clough (2006, 2007), 

David Rudge e Eric Howe (2009), Fouad Abd-El-Khalick (2012), Sílvia Groto (2012), Rafael 

Pereira (2014b), dentre outros.  

Essas proposições de leitura não carregam um peso de totalidade (e nem pretendem), 

são apenas sugestões para ampliação de horizontes cognitivos, uma vez que não encerram e 

nem comportam a diversidade de produções nessa perspectiva que são publicadas, 

constantemente, na área há quase cem anos. 

Para ampliar essa discussão sobre estratégias, retomo mais uma vez o artigo do professor 

André Martins (2015). Isso porque, no meu entendimento, André foi além de uma estratégia 

pontual ao apresentar um cenário permeável de temas e questões que, sem representar um 

manual ou receituário, oferece material cognitivo e metodológico para o desenho de uma 

infinidade de estratégias didáticas para condução de discussões sobre ciências em espaços 

formativos. 

 
Formação Inicial e Continuada de Professores de Ciências (2019 – em desenvolvimento). Ambas as pesquisas 

são coordenadas pelo Professor Doutor Thiago Severo. 
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Para a proposição de um conjunto de temas e questões que podem servir como fio 

condutor à sistematização de abordagens focadas no ensino e aprendizagem de conteúdos 

metacientíficos, André inspirou-se no artigo “Teaching the Nature of Science to Secondary and 

PostSecondary Students: Questions Rather Than Tenets” onde Michael Clough (2007) propõe 

o uso de questões como alternativa aos consagrados e problemáticos princípios para abordagem 

de saberes sobre ciências e no eixos histórico-sociológico e epistemológico identificados no 

livro de Rosalind Driver e colaboradores (1996).  

Sob essa guia e, como o próprio autor afirma, “sem a pretensão de criar listas ou 

representar essa ideia de forma exaustiva” (MARTINS, 2015, p. 718), é proposta uma 

articulação entre temas e questões que, inseridos mas não resumidos aos eixos, oferecem 

múltiplas oportunidades de desenho de estratégias plurais e amplas para dialogar sobre ciências. 

No Quadro 2 a seguir apresento uma composição de fragmentos que podem tornar mais clara a 

visualização dessa proposta do autor. 

 

Quadro 2. Eixos, temas e questões propostos por Martins (2015) para ensino sobre NdC. 

Eixos Temas Questões 

S
o

ci
o

ló
g

ic
o

 e
 h

is
tó

ri
co

 

 

“Questões morais, éticas e 

políticas” (2015, p. 719) 

“Há uma “ética da ciência”?” 

(2015, p. 721) 

 

“A ciência como parte de uma 

cultura mais ampla” (2015, p. 

719) 

“Pode-se falar em uma “cultura 

científica”?” (2015, p. 721) 

E
p

is
te

m
o

ló
g

ic
o

 

“Problema da origem do 

conhecimento (científico)” 

(2015, p. 719) 

“Influências teóricas sobre 

observações e experiências” 

(2015, p. 719) 

“A teoria influencia a 

observação dos fenômenos e/ou 

a análise de experimentos?” 

(2015, p. 722) 

“Ciência e outros tipos de 

conhecimento” (2015, p. 719) 

“É possível diferenciar a ciência 

de outras formas de 

conhecimento?” (2015, p. 722) 

“Métodos, procedimentos e 

processos da ciência” (2015, p. 

719) 

“Papel das analogias, 

imaginação e criatividade” 

(2015, p. 719) 

“Os cientistas são criativos e 

imaginativos?”(2015, p. 722) 

“Visão do senso comum sobre o 

método científico (sequência 

passo- a-passo)” (2015, p. 719) 

“Há alguma espécie de roteiro 

passo-a- passo que oriente o 

cientista no seu dia-a-

dia?”(2015, p. 722) 

“Conteúdo / natureza do 

conhecimento produzido” 

(2015, p. 719) 

“Noção de modelo científico” 

(2015, p. 719)  

“Qual a relação entre um 

modelo e o objeto em si?” 

(2015, p. 722) 

“Poder e limitações do 

conhecimento científico” (2015, 

p. 719) 

” Qual o papel do ceticismo na 

ciência?”(2015, p. 723)  

Fonte. Produzido pela autora a partir de uma compilação de dados dispostos no artigo de André Martins (2015). 
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Entendendo que esse conjunto de ideias não carrega um tom mandatório, assumi-o como 

ponto de partida e fonte de inspiração ao desenho, ampliação e sistematização de discussões 

consistentes sobre ciências, mais especificamente, para explorar sobre a dimensão ética 

implicada em sua produção. Abordo essa ideia de forma mais ampliada na seção a seguir. 

 

Ética nas ciências 

 

Inicialmente, é importante nos atermos à controversa e arenosa noção de ética que, 

conforme destaca Raquel Gonçalves-Maia (2011), é quase sempre tomada como sinônimo de 

moral. Com base na filosofia Hegeliana, a autora apresenta uma breve distinção entre moral e 

ética. A primeira é apresentada como um ato da pulsão individual do ser, ou seja, “tudo o que 

pode nos recordar deveres e interdições e que tanto pode conduzir à transformação pessoal, por 

respeito pelas regras, quanto a sentimento de culpa, pelo seu desrespeito” (GONÇALVES-

MAIA, 2011, p. 227). 

A segunda, por sua vez, apresenta-se como a 

obediência às leis, normas ou costumes sociais fixados segundo um critério (...) A 

ética, pelo contrário [ao contrário da moral], é “espontânea” o que não significa que 

seja pertença necessária da natureza primeira do indivíduo; ela pode ser o efeito, 

inconsciente, das ideias e dos hábitos tradicionais, legislados ou não, de um povo na 

procura do entendimento entre os homens (GONÇALVES-MAIA, 2011, p. 227, grifo 

meu).  
 

É possível entender a ética como um substrato que fornece conteúdo à moral, mas é 

importante ter em mente que esta não constitui uma separação rígida, uma vez que 

filosoficamente os termos são próximos e sua distinção reside em uma linha tênue o bastante 

para permitir sobreposições (GONÇALVES-MAIA, 2011). 

Outro importante aspecto levantado por Raquel Gonçalves-Maia é relativo à ideia de 

transitoriedade dos padrões éticos. Reconhecendo que o humano em sociedade passa por 

constantes mudanças, a autora argumenta que o conjunto de princípios vigente em um 

determinado período histórico é igualmente mutável/transitório porque se expressa dentro de 

normas sociais que sofrem modificações, reformulações e substituições contínuas à medida em 

que emergem novos consensos comunitários (Ibidem, 2011). 

Em um argumento nesse sentido, Evandro Rozentalski (2018) destaca que  

 

Não se deve perder de vista que a ética pode mudar com o tempo, de modo que certo 

padrão de escolhas para uma situação, igual ou semelhante, em diferentes épocas, 

pode diferir. A dinamicidade das relações humanas pode gerar uma reavaliação da 
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ética vigente, devido ao surgimento de novas práticas sociais, novos conhecimentos 

(filosóficos e científicos), novas tecnologias (ROZENTALSKI, 2018, pp. 220–221). 
 

Essas proposições são seminais ao entendimento de que pensar, julgar e se posicionar 

sobre questões e dilemas éticos implicados em uma determinada situação, fato ou mesmo na 

atividade científica requer um direcionamento do olhar para o sistema de princípios éticos 

vigentes no período histórico que contextualiza a situação em análise.  

Pensar dessa forma é uma atitude importante para não incorrer em anacronismos. No 

campo de discussões sobre ciências essa atitude é essencial e se expressa por meio de um 

entendimento mais profundo sobre as ciências e seus múltiplos contextos de produção, o que 

pode evitar visões anacrônicas e ahistóricas sobre produtos, fatos e processos.  

Após esse breve esclarecimento sobre os termos ética e moral, vamos à noção de Ética 

nas ciências. Se a ética atravessa a atividade humana, ela atravessa também a prática científica, 

tendo em vista que essa é atividade humana. Conforme destaca Raquel Gonçalves-Maia (2011), 

os rápidos avanços e transformações das ciências acabam tornando sem sentido determinados 

princípios éticos, mas a investigação científica não pode usar isso como égide para não formular 

novas regras, para não discutir uma ética mais pertinente e apropriada. 

As ciências, como produto da atividade humana contaminado pelo olhar teórico-

metodológico assumido pelo investigador, não podem ser consideradas como um fenômeno 

neutro. Para a autora, presumir neutralidade seria reduzir a atividade intelectual do cientista a 

de um autômato, mas uma atitude dessa ordem pode ter relação com um  

 

conjunto de acontecimentos ocorridos no século XX e de alguma forma interligados: 

a impossibilidade de a Ciência fornecer uma concepção única (verdadeira e definitiva) 

do Universo; a especificidade da investigação científica que é praticada  por cada 

grupo de investigadores; a acelerada produtividade científica; o desfasamento 

existente entre Ciência e Filosofia, de tal forma que, de uma quase identificação em 

séculos passados, se evolui para duas disciplinas cujos dialetos parecem mutuamente 

indecifráveis. E não é ainda de excluir outros tipos de acontecimentos, entre os quais 

significante foi a eclosão de bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, cujo apoio 

científico, direto ou indireto, tornou catastroficamente eficaz (GONÇALVES-MAIA, 

2011, pp. 232–233). 
 

Na ótica de Raquel Gonçalves-Maia, o conjunto desses acontecimentos parece ter 

impulsionado uma dissolução da “responsabilidade social de cada investigador (pelo próprio 

investigador) e, por somatório, a da comunidade científica (pela própria comunidade científica) 

face à sociedade” (Ibidem, 2011, p. 233). Penso que aprofundar compreensões sobre as ciências 

e suas múltiplas dimensões e contaminações pode favorecer posturas que vão no contrassenso 

dessas diluições de responsabilidade e reflexão. 
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Uma via para alimentar posturas dessa ordem é entender que “a ciência deve reatar com 

a reflexão filosófica, como a filosofia, cujos moinhos giram vazios por não moer os grãos dos 

conhecimentos empíricos, deve reatar com as ciências. A ciência deve reatar com a consciência 

política e ética” (MORIN, 2005, p. 11). Na minha acepção, reestabelecer o diálogo mútuo com 

a reflexão ética e filosófica pode tornar o cientista mais apto a pensar sua própria prática, as 

dimensões que a extrapolam e, por consequência, se posicionar e tomar decisões bem 

fundamentadas e alinhadas com os princípios éticos que norteiam o fazer científico de forma 

mais ampla. 

Penso que entender as ciências de uma forma mais ampla também oferece condições de 

diferenciar posturas divergentes de princípios éticos vigentes de equívocos interpretativos. 

Conforme aponta Evandro Rozentalski  

 

Em situações reais, pode ser difícil discernir entre casos de má conduta científica e 

casos que são de outra natureza. Portanto, tais situações devem ser encaradas com 

cuidado, a fim de se avaliar se o erro é fruto dos resultados ou das pessoas. O insucesso 

em reproduzir experimentos publicados na literatura não implica, necessariamente, 

em má conduta científica dos cientistas que os comunicaram pela primeira vez. 

Cientistas de outros laboratórios naturalmente podem enfrentar dificuldades, por não 

possuírem o mesmo domínio das técnicas experimentais utilizadas pelos primeiros 

cientistas que comunicaram os resultados, e por isso podem não obter os resultados 

descritos. Nem por isso os cientistas que relataram os resultados devem ser 

considerados, necessariamente, como indignos de confiança (ROZENTALSKI, 2018, 

p. 208). 

 

Compreendo que essa atitude de pensar a atividade científica e seus aspectos éticos deve 

transbordar dos espaços de produção das ciências para espaços formativos e de divulgação 

científica. Esta é uma via para favorecer uma educação científica que toma como meta a 

compreensão das ciências como um processo dinâmico e mutável resultante da atividade 

humana e permeado por influências sociais, históricas, políticas, culturais e filosóficas.  

Confesso que a ideia de pensar e discutir sobre ética nas ciências, por vezes, provocou 

em mim uma espécie de ânsia, talvez similar àquela que o Victor Frankenstein narra que sentiu 

no dia em que a criatura ganhou vida diante dos seus olhos, mas isso não foi o suficiente para 

dissuadir a intenção, que me contaminou por completo, de refletir sobre ela e sobre a pertinência 

de seu entendimento ao professor em formação. 

Minha intenção é suscitar oportunidades de reflexão que ao invés de partir para questões 

como Qual a ética das ciências? nos voltam à questionamentos como ““Há uma “ética da 

ciência”? Ela mudou ao longo da história?”” (MARTINS, 2015, p. 721). Indagações dessa 

ordem permitem pensar nos debates éticos sobre as ciências, por exemplo, como “uma reflexão 
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racional e comunitária que se situa em meio a considerações, relatos, e apelos múltiplos” 

(FOUREZ, 1995, p. 274) e se processa dentro de um contexto histórico, de uma cultura.  

Penso que aprofundar as discussões sobre as ciências e sua dimensão epistemológica 

pode munir o professor de ciências de subsídios teórico-metodológicos para enfrentar os 

desafios de promover uma formação que priorize “um desenvolvimento humano, cultural, 

científico e tecnológico, de modo que [os estudantes] adquiram condições para enfrentar as 

exigências do mundo contemporâneo” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, 

p. 12). 

Em um argumento nesse sentido, Pedro Reis (2007) destaca que uma importante 

finalidade do ensino de ciências é preparar os estudantes para enfrentar  

 
um mundo marcado por complexos dilemas éticos suscitados pela atividade científica 

e tecnológica. O exercício da cidadania em sociedades democráticas depende da 

capacidade dos cidadãos de avaliarem criticamente os efeitos da ciência e da 

tecnologia na sociedade (REIS, 2007, pp. 36–37). 

 

Nesse contexto, entender sobre ciências e seus aspectos éticos pode contribuir para uma 

formação crítica do professor de ciências em formação inicial ou continuada. Conforme destaca 

o matemático e filósofo francês Gérard Fourez no livro Pour une éthique de l’enseignement des 

sciences, a formação de um espírito crítico não consiste em 

 

"criticar tudo", mas em questionar os critérios utilizados quando se toma a decisão de 

afirmar algo, de propor um modelo, de privilegiar essa ou aquela teoria. Ensinada a 

partir dessa perspectiva, ou seja, mais explicitamente ligada aos projetos humanos que 

lhes estão subjacentes, a ciência poderia contribuir para a formação humana de 

mulheres e homens em nossa sociedade científico-técnica (FOUREZ, 1985, p. 25, 

grifo do autor, tradução minha). 

 

Na minha acepção, para ter condições de avaliar criticamente, debater, se posicionar e 

propor ações e/ou medidas frente a dilemas/questões éticas que emergem do fazer científico é 

necessário conhecer sobre as ciências, seus aspectos éticos e como eles se implicam na 

produção das ciências. Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco, “oferecer [aos professores] 

condições para analisar e compreender os contextos histórico, social, cultural e organizacional 

que fazem parte de sua atividade docente”  (2011, p. 15, grifo meu) é também uma forma de 

valorização docente. 

Até aqui problematizei a necessidade de pensar e discutir sobre ciências, seus aspectos 

éticos e as possíveis implicações desse exercício na educação científica de professores em 

formação, uma vez que esta é a primeira matriz teórica dessa pesquisa. Na próxima sessão, 
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apresento outra matriz – a SF, o fio condutor em que aposto para tornar vivas essas aspirações 

de pesquisa.  

Ficção Científica 

Uma linguagem 

 

A maléfica dissociação entre as culturas científica e literária já anunciada por Charles 

P. Snow há mais de 50 anos ainda se perpetua e dissemina até os dias atuais. A contaminação 

mútua entre essas duas culturas já foi palco e efervescência de grandes ideias científicas e 

literárias conforme evidenciado por Figueiredo (2010) no excerto a seguir: 

 

Por toda a Europa, entre o final do século XVIII e o início do XIX, cientistas como 

Giovani Aldini (1762 – 1834), sobrinho de Galvani, o escocês John Hunter (1728 – 

1723), os ingleses Robert Symmer (1707 – 1763) e Humphrey Davy (1778 – 1829), 

ou o suíço Andrew Ure (1778 – 1857) empregaram a eletricidade em experiências 

cujo objetivo era a reanimação de corpos mortos, e poderiam ter inspirado o conto de 

Mary Shelley que, afinal, fez em sua introdução à edição de 1831 uma associação 

explícita ao uso do galvanismo (FIGUEIREDO, 2010, p. 24). 

 

O fragmento destacado evidencia o papel crucial da revolução industrial como contexto 

histórico inspirador de tentativas e descobertas científicas que aguçavam a curiosidade das 

pessoas em direção ao desconhecido. Ponderando sobre as descobertas que teriam inspirado a 

Mary Shelley na escrita do Frankenstein, Holmes (2016) aponta que ela teve contato, através 

do médico John William Polidori, com ideias controversas que permeavam os centros de 

pesquisas europeus como, por exemplo, os experimentos de Giovani Aldini para movimentação 

de corpos por estímulos elétricos; as teorias anatômicas de fisiologistas como Joham Friedrich 

Blumenbach; a possível existência de uma força vital elétrica e a natureza única da consciência 

humana debatidas por John Abernethy e William Lawrence. 

Elencando uma extensa lista de leituras que influenciaram Mary Shelley, Holmes (2016) 

destaca que a autora consumiu obras que discutem sobre exploração polar como “Voyage round 

the World”  de George Anson; sobre as diferenças entre alquimia e química como Elements of 

Chemical Philosophy” de Davy; sobre novos conceitos de desenvolvimento do cérebro 

estudados por Lawrence; a psicologia da culpa e do abandono conforme abordado por Coleridge 

no poema “Rime of the Ancient Mariner”; o tema de demônio rejeitado apresentado por John 

Milton em “Paradise lost” e a poesia científica “The Temple of Nature, or, The Origin of 

Society” de Erasmus Darwin. Para este autor, “tudo o que ela [Mary Shelley] devorou foi 
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brilhantemente reformulado como um novo gênero: a ficção científica” (HOLMES, 2016, p. 

492, tradução minha). 

De certo, a SF é uma linguagem que revolucionou formas de pensar e perceber o mundo, 

mas sua caracterização ou mesmo conceituação ainda é um terreno arenoso e tortuoso que, 

historicamente, passou por diversas definições e pouco consenso. Como destaca Luis Piassi, “o 

maior consenso dos autores que se debruçaram sobre a questão da delimitação do gênero da 

ficção científica talvez seja justamente a enorme dificuldade de se realizar tal delimitação” 

(PIASSI, 2007, p. 93). 

Apesar dessa dificuldade existe uma ampla literatura que se dedica não só a entender e 

caracterizar a SF, mas também distingui-la de outras linguagens. Para Piassi (2007), por 

exemplo, a SF é uma linguagem cuja preocupação central é alimentar discussões sobre a 

essência das ciências e suas implicações na sociedade. Tais discussões disseminam-se, 

atualmente, em uma ampla diversidade de materiais de SF produzidos e divulgados entre 

leitores do mundo inteiro.  

Para Bráulio Tavares (1986)  

 

uma boa história de FC (ficção científica) é a que consegue nos mostrar um universo 

diferente do nosso, em geral mais complexo do que o nosso, e dar-lhe uma coerência 

satisfatória. Isso garante as condições para se fazer boa ficção, ou seja, contar uma 

boa história, uma história que deixe uma impressão forte, e que faça pensar (1986, p. 

24, grifos do autor). 

 

Para além de conceituações existe uma ampla diversidade de materiais que, mesmo 

diante de adversidades e resistências, se propõem a esse exercício. David Allen (1973), por 

exemplo, ensaia uma classificação em que é possível reconhecer duas categorias gerais. A 

primeira é a SF Hard que  

 

seria a ficção científica cujo principal impulso para a exploração que ocorre é uma das 

ciências denominadas exatas ou físicas, como: química, física, biologia, astronomia, 

geologia, e possivelmente matemática, assim como a tecnologia a elas associada, ou 

delas resultante. Tais ciências, e consequentemente qualquer ficção científica baseada 

nelas, pressupõe a existência de um universo ordenado, cujas leis são constantes e 

passíveis de descoberta (ALLEN, 1973, p. 19–20). 

 

A segunda categoria proposta por este autor é a SF Soft que, na ótica dele, 

 

encerra a ficção científica cujo principal impulso para a exploração é uma das ciências 

denominadas humanas; isto é, ciências que focalizam atividades humanas, a maior 

parte das quais não têm sido aceitas totalmente como sendo tão rigorosas ou tão 

capazes de predição quanto as ciências físicas. Ficção Científica Soft incluiria 
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quaisquer estórias baseadas em abordagens ao conhecimento tais como: sociologia, 

psicologia, antropologia, ciência política, historiografia, teologia, linguística e 

algumas abordagens do mito. Estórias sobre qualquer tecnologia a elas relacionadas 

também viriam sob este título. Nesta categoria, igualmente, a pressuposição de um 

universo ordenado com leis constantes, descobríveis, é um critério básico para 

inclusão (ALLEN, 1973, p. 20). 

 

 Na minha acepção, David Allen (1973) foi infeliz ao associar a SF Hard com o campo 

das ciências exatas e a Soft com as ciências humanas, pois o rigor científico de uma área não 

se define por seu campo de inserção, mas pela forma coerente, bem fundamentada e 

sistematizada como apresenta e defende suas hipóteses, proposições investigativas e reflexões 

analíticas. 

Em uma interpretação de SF que vai no sentido oposto dessa bilateralidade Hard x Soft, 

Piassi e Pietrocola propõem que a SF  

 

tem sua própria maneira de falar sobre ciência, que é uma maneira que não 

encontramos mesmo em outras expressões ficcionais que falam da ciência. Ela é 

didática, porque se propõe a veicular ideias, mas não no sentido de explicar o que é a 

ciência ou ensinar conceitos científicos, embora isso possa ocorrer ocasionalmente. O 

que ela veicula, acima de tudo, são as questões que incomodam ou estimulam as 

pessoas, e que são questões originadas na ciência e na nossa relação sociocultural com 

ela (PIASSI; PIETROCOLA, 2009, p. 536) 

 

Inspirada nessa compreensão proponho um entendimento sobre o gênero: SF é uma 

linguagem que, inspirada em conceitos, modelos e/ou noções das ciências, interpreta e narra o 

mundo por meio de uma extrapolação de ideias científicas que intenciona levantar e pôr em 

discussão questões que incomodam o humano. 

 Penso que um exemplo pode facilitar o entendimento da minha proposição: se uma SF 

toma a noção de vácuo no espaço como descrito nas ciências físicas para estruturar uma ideia, 

mesmo que proponha viagens ao espaço nunca antes empreendidas, seu enredo não relataria 

uma explosão que todos ouviriam a menos que traga uma hipótese coerente e bem 

fundamentada para isto (que funcionaria como uma extrapolação). 

Como destaquei em outros momentos, tomo a obra de SF Frankenstein or, The Modern 

Prometheus como fio condutor e inspirador de discussões sobre as ciências e seus aspectos 

éticos. Este conto, publicado pela primeira vez em 1818, é uma criação da escritora inglesa 

Mary Shelley, filha do filósofo e escritor William Godwin e da escritora e ativista pelos direitos 

das mulheres Mary Wollstonecraft. A proposta que culminou na escrita da obra surgiu de uma 

espécie de aposta feita entre a autora, seu marido– o escritor Percy Shelley, o poeta Lord Byron 
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e o médico William Polidori. Segundo essa aposta, ao final do veraneio, cada um deveria criar 

uma história baseada em algo sobrenatural (SHELLEY, 2016).   

Em coerência com essa proposição, o Frankenstein de Mary Shelley explorou o mito da 

criação da vida em laboratório. Conforme apontado por Araújo (2014), o conto é similar a uma 

boneca russa (matryoshka), uma vez que consiste em três histórias concêntricas narradas por 

três personagens principais. A primeira narrativa é constituída por um conjunto de cartas 

enviadas por Robert Walton à sua irmã Margaret Saville. Nessas cartas, Walton relata sobre as 

belezas e dificuldades de sua exploração no Polo Norte, onde encontrou e resgatou de alto mar 

um desconhecido, mais tarde identificado por Victor Frankenstein. Esse resgate é o link para a 

narrativa de Victor Frankenstein sobre sua infância, juventude e fascinação pelas ciências 

naturais, obsessão pelos experimentos de ressuscitação por estímulos elétricos, criação da 

Criatura e as mortes, angústias e desventuras decorrentes de suas ações. 

A remissão à emergência e abandono da Criatura marca o início da terceira narrativa. 

Nesta, a Criatura conta sobre suas primeiras descobertas, o aprendizado da leitura e escrita pela 

observação, as primeiras leituras feitas, mas também sobre o sentimento de abandono, a rejeição 

descabida e a maldade/crueldade dos seres humanos que o maltrataram baseados em seu 

estereótipo. 

Dentre a diversidade de problemáticas abordadas é possível destacar dois temas centrais 

que emergem na narrativa: 1) a advertência para os avanços científicos emergentes na época e; 

2) os aspectos éticos do fazer científico. Conforme apontado por Figueiredo (2010), uma das 

interpretações atribuídas ao Frankenstein é que a obra seria uma forma de alertar para os 

excessos propositivos da Revolução Francesa. Para aprofundar nesse tema pode-se, por 

exemplo, ampliar a discussão em direção aos poderes e limitações das ciências na produção de 

conhecimentos científicos. 

Os aspectos éticos do fazer científico é um tema que emerge, implicitamente, às ações 

do Victor Frankenstein na criação da Criatura, que podem ser tomadas como ponto de partida 

para traçar discussões mais sofisticadas sobre as implicações de assumir ou não determinados 

padrões éticos no exercício das ciências.  Como destacam David Guston, Ed Finn e Jason 

Robert na obra Frankenstein – Mary Shelley: annotated for scientists, engineers, and creators 

of all kinds, o diálogo que Mary Shelley estabelece entre ciências, ética e literatura oferece 

ainda hoje possibilidades de  

refletir sobre como a ciência é enquadrada e compreendida pelo público e para 

contextualizar novas inovações científicas e tecnológicas, especialmente em uma era 

de biologia sintética, edição de genoma, robótica, aprendizado de máquina e medicina 

regenerativa (GUSTON; FINN; ROBERT, 2017, p. 11). 
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Ficção científica e Discussões sobre ciências: um estado da arte 

  

A diversidade de pesquisas que se dedicam a SF ou ao ensino-aprendizagem de 

discussões epistemológicas sobre ciências não é recente no cenário acadêmico. Uma busca 

rápida em revistas indexadas é suficiente para localização de uma vastidão de pesquisas plurais 

em seus métodos e objetos de investigação. Nesse sentido, por que investigar um tema 

recorrente e amplamente trabalhado? Em primeiro lugar, porque não se trata de uma 

investigação isolada, mas articulada destes temas. Além disso, uma busca preliminar retornou 

poucas pesquisas dedicadas ao uso da SF como fio condutor de discussões epistemológicas 

sobre ciências, fato que instigou ainda mais a curiosidade em relação à possibilidade de diálogo. 

Obviamente uma busca preliminar não é um parâmetro confiável para inferir sobre 

lacunas na amplitude de investigações sobre esses objetos de estudo. Conforme relatado 

anteriormente, me lancei ao delineamento de um estado da arte com o objetivo de imergir em 

pesquisas relacionando SF e discussões sobre ciências desenvolvidas no decorrer dos últimos 

vinte anos (1995 – 2016) em revistas nacionais e internacionais indexadas. Apresento a seguir 

os critérios e filtros empreendidos para seleção do escopo amostral que compôs esse panorama. 

O mapeamento referido teve início com a busca de artigos científicos publicados em 

bases indexadas na plataforma online Periódicos Capes. Diante da amplitude de bases 

disponíveis tomei optei por iniciar a seleção por área do conhecimento – Ciências Humanas – 

e subárea – Ensino de Ciências e Matemática –, o que resultou em 30 bases de pesquisa. Em 

relação aos filtros para seleção das produções intelectuais, estabeleci como critérios-padrão a 

busca em revistas acadêmicas analisadas por especialistas através dos descritores Science 

Fiction and Nature of Science encontrados em trabalhos com acesso aberto publicados entre 

1995 e 2016.  

Cabe aqui um importante esclarecimento sobre a escolha dos descritores. Sinalizei 

anteriormente as bases epistemológicas que tomei para assumir, no corpo do texto, o uso do 

termo discussões sobre ciências em detrimento do consolidado NdC ou NOS. No entanto, para 

fins de mapeamento das pesquisas no banco de dados das revistas, optei por manter como 

descritores os termos Natureza da Ciência e Nature of Science e suas respectivas abreviações, 

NdC e NOS, uma vez que os mesmos são fortemente consolidados na literatura específica da 

área e o uso de um termo com menor amplitude poderia comprometer a honestidade e qualidade 

dos materiais amostrados. 
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Devido às diferenças nos mecanismos de pesquisa, para algumas bases foi necessário 

acrescentar filtros para torná-los coerentes com os objetivos da seleção. Através do quadro a 

seguir, apresento os critérios adicionais utilizados e o número de artigos encontrados para cada 

base de dados pesquisada. 

 

Quadro 3. Critérios adicionais para mapear artigos sobre SF e NOS em bases de pesquisa. 

# Nome da base Filtros e critérios de seleção Nº de artigos 

01 Educational Resources Information Center – (ERIC) Peer reviewed only;  

Full text available on ERIC;  

01 

02 Academic Search Premier – ASP (EBSCO) Fonte: revistas acadêmicas 18 

03 Scientific Electronic Library Online – (SCIELO) Área temática: ciências 

humanas 

04 

04 Applied Social Sciences Index and Abstracts – 

(ASSIA) 

Fonte: Periódicos 

acadêmicos 

11 

05 Britannica Academic Edition Research: with all the words 00 

06 Gale – Academic OneFile Tipo de documento: artigo 

científico 

04 

07 ACM Digital Library – (ACM DL) Refine by: Periodical 04 

08 Cambridge Journals Online Content Type: Articles 20 

09 Oxford Journals – (Oxford University Press) Format: Journal Articles; 

Subject: ARTS e humanities 

01 

10 Science – (AAAS) Include articles in collection: 

education; History and 

philosophy of science; 

Advanced search: Abstract or 

title 

04 

11 Web of Science – (WOS) Tipo de documento: Article 05 

12 Wiley Online Library Publication type: Journals 17 

13 Science Direct – (Elsevier) Advanced search: abstract  03 

14 SpringerLink By discipline: Education; 

Subdiscipline: science 

education 

05 

15 Scopus Field codes: Abstract - Title-

Keywords 

03 

16 Programa de Publicações Digitais da Propg – 

(Unesp) 

Critérios padrão 00 

17 PsycArticles – (APA) Critérios padrão 00 

18 National Science Digital Library – (NSDL) Education: all grade levels, 

All conditions of use; 

Material type: 

teaching/learning strategy 

00 

19 Highwire Press Não aplicável
13

 00 

20 OECD iLibrary Content section: Journals, 

Articles; 

Themes: All 

00 

21 Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 

(RCAAP) 

Critérios-padrão 00 

 
13 Não foi possível selecionar a partir dos critérios-padrão porque a base de pesquisa não localiza através de 

palavras-chave, mas sim por grandes áreas, processo que tornou a busca inviável aos objetivos da pesquisa. 
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22 ACM Computing Reviews Only: Journals 00 

23 DOAB: Directory of Open Access Books Critérios-padrão 00 

24 GUAIACA - Repositório Institucional da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

Critérios-padrão 00 

25 Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Critérios-padrão 00 

26 Zentralblatt MATH (zbMATH) Type: journal /series article 00 

27 SAGE Journals Online Critérios-padrão 03 

28 UNIVATES: Biblioteca digital Critérios-padrão 01 

29 SocINDEX with Full Text (EBSCO) Não aplicável: duplicidade
14

 00 

30 SPORTDiscus with Full Text (EBSCO) Não aplicável: duplicidade 00 

   Total: 104 

Fonte. Construído pela autora. 

 

Os filtros utilizados permitiram a seleção de um escopo amostral que retornou 104 

artigos científicos. A ideia era proceder à análise de cada artigo selecionado nos filtros para 

investigar, de forma mais próxima, a relação apresentada entre NOS e SF. Entretanto, todos os 

24 artigos resultantes da busca nas bases Cambridge Journals Online, SAGE Journals Online 

e UNIVATES: Biblioteca digital não possuíam nenhuma relação com NOS e/ou SF e por esse 

motivo não foram analisados. 

De posse dos 80 artigos restantes procedi a uma leitura minuciosa. O objetivo era 

mapear inspirações, métodos, obras de referência e bases teóricas assumidas na sistematização 

de estratégias didáticas que tomavam a SF como um fio condutor de discussões sobre aspectos 

epistemológicos das ciências. Para tanto, as informações emergentes foram organizadas em 

uma planilha no software Microsoft Excel 2016 com as seguintes variáveis: base de dados, ano 

da publicação, autor, título do trabalho, foco central, material ficcional utilizado, motivo da 

escolha, método implicado, relação com o ensino de ciências, relação com a NOS, informações 

adicionais e classificação15. 

As informações emergentes desse registro revelaram que, dentre os 80 artigos 

analisados, apenas 09 exploravam a SF como via de diálogo para discutir sobre ciências de 

forma explícita (Quadro 4).  

 

 
14 Não é aplicável a busca de artigos nessas bases porque os trabalhos são duplicações daqueles encontrados na 

Academic Search Premier – ASP. Isso ocorreu porque a ferramenta de busca para as bases é a mesma, EBSCO.  

 
15 A classificação consistiu na atribuição de cores para distinção das relações centrais estabelecidas em cada 

trabalho. Por exemplo, foi atribuída a cor verde aos trabalhos que relacionavam NOS e SF; cor rosa aos trabalhos 

que versavam sobre SF, mas não tinham relação com NOS; cor azul para as pesquisas que versavam sobre ficção, 

mas não tratava de SF ou NOS e, cor laranja aos artigos que não possuíam nenhuma relação com SF e/ou NOS. 
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Quadro 4. Artigos mapeados cujo foco central é discutir sobre ciências a partir da SF. 

Base de dados Variáveis Informações emergentes 

Academic OneFile 

– Gale 

Título Introduction 

Autor  Editorial da The Velvet light trap 

Ano da publicação 2003 

Foco Apresenta a SF como exploração de limiares, 

transformações promovidas pelo gênero em diferentes 

esferas e tensões entre natureza e ciência. 

Material ficcional Livros e filmes de SF e fantasia como, por exemplo, Star 

Wars, The terminator, dentre outros. 

Motivo da escolha Diversidade da SF como uma perspectiva social, 

cultural e que trata de realidades econômicas que 

atravessam discursos e gêneros. 

Metodologia Discussão de elementos da obra. 

Academic OneFile 

– Gale 

Título Judith Merril and Rachel Carson: Reflections on their 

“Potent Fictions” of Science. 

Autor  NEWELL, Dianne 

Ano da publicação 2004 

Foco As mulheres na SF através de interseções entre ciência, 

literatura e feminismo. 

Material ficcional Primate Visions:  Gender, Race, and Nature in the 

World of Modern. 

Motivo da escolha Obra que tratam de duas mulheres que se aventuraram 

na escrita de SF em um cenário pouco favorável à 

atuação feminina.  

Metodologia Usa elementos de história e epistemologia das ciências 

para discutir sobre SF e feminismo. 

Academic OneFile 

– Gale 

Título Going after scientism through science fiction 

Autor  2006 

Ano da publicação WALKER, Daniel 

Foco Identificar o cientificismo dentro de obras de SF 

Material ficcional Livros como We; The machine stops e Solaris. 

Motivo da escolha Materiais que tem fortes aspectos cientificistas. 

Metodologia Discussão das obras. 

Applied Social 

Sciences Index and 

Abstracts – ASSIA 

Título Science Consultants, Fictional Films and Scientific 

Practice 

Autor  KIRBY, David A 

Ano da publicação 2003 

Foco O papel da consultoria científica em filmes ficcionais e 

as implicações no processo da ciência e debates 

científicos. 

Material ficcional The boys from Brazil; Judge Dreed; The lost world; 

Contact. 

Motivo da escolha Filmes populares ficcionais com grande audiência; bem 

consolidados culturalmente; apresentam conteúdo 

científico; receberam consultoria de cientista das 

ciências naturais ou físicas em sua produção/direção. 

Metodologia Discute os aspectos e artefatos científicos do filme, erros 

e papel da consultoria científica. 

Academic Search 

Premier - ASP 

(EBSCO)  

Título Parallel worlds galore 

Autor  Editorial Nature 

Ano da publicação 2007 
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Foco Discute o aniversário de 50 anos da hipótese científica 

de 'multiverso' e do gênero literário que a antecipou – a 

SF. 

Material ficcional Astounding Tale 

Motivo da escolha Assumindo que a ciência se inspira e nutre a SF, 

seleciona contos que ilustram a SF como operador ao 

entendimento de conhecimentos da física. 

Metodologia Estabelece aproximações entre ciências e SF. 

Academic Search 

Premier - ASP 

(EBSCO)  

Título Experiments at the margins: Ethics and transgression in 

cinema science 

Autor  PHEASANT-KELLY, Fan 

Ano da publicação 2015 

Foco Preocupa-se com a transgressão de princípios que 

regulamentam a produção das ciências em 

filmes/materiais de SF. 

Material ficcional 

utilizado 

Frankenstein; Prometheus; The Hunger Games; District 

9. 

Motivo da escolha Filmes que evidenciam a experimentação livre de 

deveres éticos. 

Metodologia Discussão detalhada de cada filme e seus impactos 

negativos à visão de ciência. 

Scopus 

Título Reflecting on Scientists’ Activity Based on Science 

Fiction Stories Written by Secondary Students 

Autor  REIS, Pedro; GALVÃO, Cecília 

Ano da publicação 2007 

Foco Discutir sobre concepções de características de 

cientistas, de atividade científica, ciência e tecnologia, a 

partir de SF escritas por 2 estudantes dos anos finais do 

ensino fundamental. 

Material ficcional Histórias autorais de SF produzidas por dois estudantes 

do ensino fundamental. 

Motivo da escolha Considera a melhor estratégia associada com entrevistas 

para abordar os temas em discussão. 

Metodologia Estudo de compreensões sobre ciências apresentadas 

pelos estudantes na SF escrita e na entrevista através de 

análise de conteúdo e triangulação de dados. 

Scopus 

Título “A Ton of Faith in Science!” Nature and Role of 

Assumptions in, and Ideas About, Science and 

Epistemology Generated Upon Watching a Sci-Fi Film 

Autor  MYERS, John; ABD-EL-KHALICK, Fouad 

Ano da publicação 2016 

Foco Explica ideias produzidas por alunos da pós-graduação 

sobre ciências e epistemologia das ciências a partir da 

visualização do filme Contato. 

Material ficcional  Contact 

Motivo da escolha Critérios instituídos: satisfaz definição abrangente do 

filme; retrata ciência e cientistas em ação; está entre os 

melhores filmes de SF de todos os tempos; divulgado 

nas últimas duas décadas. Foco do filme em ciência, 

cientistas e questões epistemológicas. 

Metodologia Visualização de filme, escrita de resenha e entrevista 

para esclarecer proposições apresentadas na resenha. 

SpringerLink 

Título Reframing and Articulating Socio-scientific Classroom 

Discourses on Genetic Testing from an STS Perspective 

Autor  BOERWINKEL, Dirk; SWIERSTRA, Tsjalling; 

WAARLO, Arend 
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Ano da publicação 2014 

Foco Foca nos testes genéticos para explorar a utilidade da 

perspectiva CTS na reestruturação e articulação de 

discursos sócio-científicos em sala de aula. Para fazê-lo 

sugere o uso de narrativas e cenários futuros para 

provocar a imaginação e envolvimento dos estudantes 

em debates. 

Material ficcional  Techno-moral vignette on susceptibility testing 

Motivo da escolha História curta autoral criada pelos autores para tornar 

acessível a discussão sobre futuros tecnológicos 

possíveis e suas implicações. 

Metodologia Propõe traçar debates em torno de questões sócio-

científicas problematizadas pela história utilizada. 

Fonte. Produzido pela autora. 

Estes trabalhos têm um importante papel na compreensão do uso da SF como um 

operador que, para além de motivar os estudantes para o processo de ensino-aprendizagem, 

pode de fato inspirar e nortear discussões e produções escritas sobre as ciências e seus 

processos. De modo mais amplo, estas produções intelectuais permitem entender ciências e SF 

como dispositivos de leitura de mundo que embora utilizem linguagens, modelos e noções 

distintos para interpretar e narrar os fenômenos possuem características que os aproximam e 

permitem traçar pontos de diálogo. 

Em termos metodológicos, considero importantes as estratégias que propõem a 

visualização e/ou leitura de SF para posterior levantamento de compreensões sobre ciências, 

mas entendo que é preciso ir além. Penso que atividades dessa ordem não deveriam representar 

a totalidade de uma estratégia, mas constituir um ponto de partida permeado por experiências 

de imersão e escrita de materiais ficcionais, assim como de reflexão e ampliação de debates 

bem fundamentados teoricamente sobre processos e/ou produtos das ciências. 

Do total analisado também foi possível identificar três produções que, apesar de não 

assumir discussões sobre ciências como foco central, empreenderam uma discussão implícita 

ou marginal sobre aspectos epistemológicos ao abordar conteúdos pontuais/específicos das 

ciências (Quadro 5). 

 

Quadro 5. Artigos mapeados que usam a SF para discutir, de forma geral, sobre ciências. 

Base de dados Variáveis Informações emergentes 

Scopus 

Título Imaginative labour and relationships of care: Co-

designing prototypes with vulnerable communities 

Autor  SOUTHERN, Jon; et al 

Ano da publicação 2014 

Foco Analisa o tecno-otimismo oriundo da Science Fiction 

Prototyping (SFP) através da descrição de um projeto 

que usa a SFP liderada por cidadãos. 

Material ficcional Patchwork projects que usam a SFP 
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Motivo da escolha A SFP permite explorar implicações sociais da ciência e 

tecnologia e oferece inspiração para inovar. 

Método Descreve de projeto que trabalhou usando métodos da 

SFP liderado por pessoas em situação de 

vulnerabilidade social e faz uma crítica ao método 

Foresighting que através da SFP produz e explora 

modelos tecnológicos. 

Wiley Online Library 

Título Recycled Creatures and Rogue Genomes: 

Biotechnology in Mary Shelley’s Frankenstein and 

David Mitchell’s Cloud Atlas 

Autor  ECONOMIDES, Louise 

Ano da publicação 2009 

Foco A concepção de natureza e o não reforçamento do 

impulso antropocêntrico de dominá-la. Traz a SF como 

uma narrativa que tem criado mitos para explorar sobre 

eficácia e limitações da capacidade da tecnologia para 

controlar a natureza. 

Material ficcional Could Atlas; Frankenstein 

Motivo da escolha Mitos que abordam sobre poderes e limitações da 

tecnologia para controlar a natureza. 

Método Usa elementos de ambas as SF para traçar um paralelo 

com as noções de natureza e controle antropocêntrico 

sobre ela. 

Wiley Online Library 

Título Science Fiction in the engineering classroom to help 

teach basic concepts and promote the profession 

Autor  EGAL, Albert E. 

Ano da publicação 2002 

Foco Uso da SF para ensinar conceitos básicos da engenharia 

e ajudar a pensar sobre design e tecnologia. 

Material ficcional Indepence Day; Star Trek 

Motivo da escolha Escolhido por causa da sua não rigorosidade com as leis 

da natureza e os muitos efeitos visuais; permite abordar 

conceitos como equilíbrio estático, distribuição de força 

e pressão; permite discutir tecnologia e sociedade. 

Método Visualização do filme, leitura de materiais científicos e 

discussões. Houve uma introdução ao filme e uma 

listagem de pontos a serem observados; Depois de 

assistir fazer relato escrito sobre 5 eventos em que 

apareciam leis da física/engenharia ou suas violações 

Fonte. Produzido pela autora. 

Esse estado da arte teve um papel seminal para reconhecer que aspectos e como a SF 

vem sendo empregada em estratégias didáticas e discursivas. As informações levantadas 

permitiram refletir pensar sobre o tipo de estratégias que considero mais pertinentes e 

adequadas aos propósitos da pesquisa. Entendo que mesmo as produções intelectuais que 

assumem a SF de um modo mais técnico ou mesmo apenas como elemento motivacional me 

ajudaram a perceber que, por vezes, uma estratégia dessa ordem é válida e necessária, mas 

nunca suficiente. 

Para os demais trabalhos analisados delineei o cenário apresentado na Figura 6 a 

seguir:  
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Figura 6. Perfil de pesquisas analisadas para a relação SF/discussões sobre ciências  

 

Fonte. Produzido pela autora. 

Do total de artigos analisados 37 foram considerados discrepantes, ou seja, não 

possuíam nenhuma relação com SF ou qualquer outro gênero literário. Aqui pode pairar uma 

dúvida: Por que os 24 artigos localizados nas bases Cambridge Journals Online, SAGE Journals 

Online e UNIVATES: Biblioteca digital foram excluídos de imediato por não ter relação com a 

SF e estes, por outro lado, foram analisados? Porque estes discrepantes foram identificados no 

curso da análise distribuídos em diferentes bases de dados e não correspondiam a totalidade dos 

artigos levantados para aquela base. 

Conforme demonstrado no gráfico da Figura 6, cinco dos 80 artigos mapeados 

abordavam ficção ou outro gênero literário, mas não tratavam de SF, ou seja, apesar de tratar 

sobre as ciências e seus processos toma como fio condutor outra expressão literária. Além disso, 

foram identificados outros 26 trabalhos que apesar de assumir a SF como operador de 

estratégias didáticas ou discursivas não estabeleciam nenhuma discussão explícita ou marginal 

sobre ciências.  

Para além dessa busca empreendida nas bases indexadas aos Periódicos Capes, realizei 

uma busca nos anais do ENPEC que representa um dos eventos brasileiros de grande impacto 

na área e que desde sua primeira edição, em 1997, tem investido na abertura de espaços de 

debate, criticidade, inovações educacionais e diálogo sobre conhecimentos/saberes científicos 

indissociados de seus processos de construção. 

Para a seleção dos dados realizei a busca de trabalhos publicados nos anais das edições 

do evento realizadas até então – 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 
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e 2017. Para compor o campo amostral considerei os seguintes critérios de inclusão na amostra: 

1) texto publicado nas atas de todas as edições do evento (1997 – 2017) disponíveis em seu 

endereço eletrônico (http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/atas-dos-enpecs/); 2) texto 

apresenta o descritor ficção científica no título, resumo ou corpo do texto. Optei por mapear, a 

priori, todos os trabalhos que incluíam esse gênero literário para, na sequência, identificar 

aqueles que apresentavam relação com discussões sobre ciências. Procedi a essa escolha porque 

a primeira experiência de levantamento pautada na busca simultânea de ambos os termos não 

retornou resultados. Isso ocorreu porque os trabalhos encontrados não mencionavam o termo 

NdC16 ou NOS, mas ainda assim o trabalhavam a partir de aspectos, características e/ou temas 

pontuais. 

Para as sete primeiras edições do evento, ocorridas entre 1997 e 2009, foi necessário 

empreender a leitura dos resumos de todos os artigos publicados para identificação do descritor 

ficção científica, haja vista a ausência de ferramentas de busca. Entretanto, para as últimas 

quatro edições, sucedidas entre 2011 e 2017, procedi a localização do descritor de análise 

através do índice de palavras-chave. Na Tabela 1 a seguir apresento o quantitativo de trabalhos 

localizados para esse mapeamento juntamente com o total de produções publicadas em cada 

edição do ENPEC. 

 

Tabela 1. Número de trabalhos localizados para o descritor SF em cada edição do ENPEC. 

Edição/ano Artigos publicados (n) Presença do descritor FC (n) 

I ENPEC (1997) 128 00 

II ENPEC (1999) 163 00 

III ENPEC (2001) 233 00 

IV ENPEC (2003) 451 00 

V ENPEC (2005) 739 00 

VI ENPEC (2007) 669 00 

VII ENPEC (2009) 799 00 

VIII ENPEC (2011) 1235 06 

 

16 Assim como no procedimento empreendido para a busca nas bases de dados, optei por manter como descritores 

os termos Natureza da Ciência ou Nature of Science e suas respectivas abreviações, NdC e NOS, uma vez que os 

mesmos são fortemente consolidados na literatura específica da área e o uso de um termo com menor amplitude 

poderia comprometer a clareza dos materiais amostrados. 

http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/atas-dos-enpecs/
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IX ENPEC (2013) 1019 01 

X ENPEC (2015) 1272 03 

XI ENPEC (2017) 1335 03 

Total  8043 13 

Fonte. Produzido pela autora com dados obtidos no endereço: http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/enpecs-anteriores/: 

 

Conforme evidenciado na tabela acima, a temática de pesquisa só foi encontrada a partir 

do VIII ENPEC. De posse dos artigos mapeados, procedi a uma leitura na íntegra com o 

objetivo de refinar o mapeamento e identificar se e quais, dentre os artigos amostrados, usavam 

a SF como recurso para discutir sobre ciências ou, mesmo que parcialmente, sobre seus 

aspectos/temas/características/questões.  Para registro, controle e posterior análise das 

informações emergentes dessa leitura foi produzida uma tabela na plataforma do software 

Microsoft Excel 2016 com as mesmas variáveis descritas para o estudo os artigos mapeados nas 

bases de dados. 

As informações emergentes desse processo permitiram não só identificar o número de 

artigos que versavam sobre a temática de estudo, mas também conhecer em profundidade sobre 

materiais ficcionais, concepções de ciências, posições teóricas e procedimentos metodológicos 

que têm sido assumidos e propostos, nas produções publicadas no ENPEC, para discutir 

conteúdos curriculares específicos e aspectos epistemológicos das ciências a partir da SF. 

Conforme demonstrado no Quadro 6, dos 13 artigos mapeados apenas 05 tomavam a 

SF com o objetivo central de discutir sobre ciências. Cada artigo descrito é representado por 

um identificador que facilita sua localização e remissão no curso do texto. 

 
Quadro 6. Artigos mapeados no ENPEC que usam a SF para discutir sobre ciências. 

Edição/Evento Identificador Variáveis ‘Informações emergentes 

VIII ENPEC E1 

Título A física em 2001: Uma Odisseia no Espaço 

– é possível usar cult movies em contextos 

didáticos? 

Autor  PIASSI, Luís Paulo de Carvalho 

Ano da publicação 2011 

Foco Entende o filme como uma narrativa que 

narra as ciências e pulsões do humano 

expressas na ideologia de uma sociedade 

que se desenvolve nutrida por 

conhecimentos científicos. 

Material ficcional 2001: Uma Odisseia no Espaço 

Motivo da escolha A obra retrata fenômenos consistentes com 

as leis newtonianas. 

Método Análise do filme, das cenas. 
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VIII ENPEC E2 

Título A utilização da literatura de ficção científica 

como recurso didático: um ensaio sobre a 

obra Admirável Mundo Novo 

Autor  CLEMENTE, Ana Carolina; et al 

Ano da publicação 2011 

Foco Propõe o livro como recurso ao debate sobre 

aspectos morais e éticos implicados na 

produção de conhecimentos científicos. 

Material ficcional Admirável mundo novo 

Motivo da escolha A obra levanta fortes questões éticas. 

Método Aula expositiva associada a debates 

decorrentes de leituras do livro na íntegra. 

VIII ENPEC E3 

Título Tau Zero: Aspectos linguísticos quanto à 

utilização de um romance de ficção 

científica no ensino de teoria da relatividade 

Autor  GOMES, Emerson; PIASSI, Luís Paulo de 

Carvalho 

Ano da publicação 2011 

Foco Ensino da teoria da relatividade com o uso 

da SF Tau Zero. 

Material ficcional Tau Zero. 

Motivo da escolha Obra considerada SF hard que explora 

conceitos relativos de espaço, tempo e 

massa em uma narrativa que permite discutir 

aspectos conceituais, sociais e 

epistemológicos inerentes ao saber 

científico. 

Método Análise da obra com base na semiótica 

greimasiana para identificar no texto valores 

utópicos e distópicos ao papel da ciência na 

sociedade e propor caminhos para discutir a 

teoria da relatividade. 

VIII ENPEC E4 

Título Um estudo sobre o potencial didático das 

histórias em quadrinhos de ficção científica 

para o ensino de física 

Autor  NASCIMENTO JUNIOR, Francisco; 

PIASSI, Luís Paulo de Carvalho 

Ano da publicação 2011 

Foco Análise semiótica greimasiana do potencial 

de uma história em quadrinhos de SF para 

estimular a reflexão sobre aspectos 

conceituais e epistemológicos da Física 

contemporânea. 

Material ficcional Quarteto Fantástico Millenium 

Motivo da escolha Possui características de SF hard; 

direcionada ao público jovem. 

Método Análise semiótica da obra para sugerir 

pontos de discussão. 

XI ENPEC E5 

Título Filmes de ficção científica na educação em 

ciências: análise de um minicurso voltado à 

construção de cine-aulas 

Autor  CASTILHO, Thaís; et al 

Ano da publicação 2017 

Foco Usar a SF como ferramenta pedagógica para 

traçar discussões em ciências e 

epistemologia das ciências. 

Material ficcional Perdido em Marte 

Motivo da escolha Não esclarece. 
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Método Dinâmica, questionário e minicurso para 

preparação de cine-aulas. 

Fonte. Produzido pela autora. 

Estes trabalhos representam um passo importante no rol de estratégias que atravessam 

o uso da SF como recurso didático disparador do estudo de conteúdos específicos para explorar 

discussão mais amplas que comportam compreensões de ciências em termos de produtos e 

processos. Certamente as reflexões tecidas no âmbito das pesquisas apresentadas têm uma 

limitada profundidade teórica, metodológica e epistemológicas, mas isso também tem relação 

com a natureza do trabalho e exigências requeridas para a publicação no evento. 

Um exemplo de trabalho que toma a SF como operador para tecer compreensões 

epistemológicas bem fundamentadas sobre ciências é a tese de doutorado de Luís Piassi (2007) 

intitulada Contatos: A ficção científica no ensino de ciências em um contexto sócio cultura. 

Neste espaço, o professor reflete sobre um conjunto de estratégias didáticas produzidas e 

desenvolvidas no decorrer de quatro anos para o ensino-aprendizagem de produtos e processos 

das ciências inseridos no campo da física e da astronomia.  

Para tanto, o autor desenvolveu um panorama de instrumentos teóricos, metodológicos 

e analíticos que permitiram atravessar a dicotomia erro/acerto para assumir a SF como um 

dispositivo interpretativo que “tem sua própria maneira de falar sobre ciência, que é uma 

maneira que não encontramos mesmo em outras expressões ficcionais que  falam  da  ciência” 

(PIASSI, 2007, p. 444). 

Outro trabalho nesse sentido é a tese de doutoramento de Renato Figueiredo (2010) – 

Frankenstein, o Prometeu Moderno: Ciência, Literatura e Educação – que dialoga o fazer do 

Victor Frankenstein e sua criatura com história de Brown-Séquard e a testosterona sintética 

para compor o panorama de reflexões sobre verdades, ambiguidade das ciências e 

responsabilidade científica “que estende os limites da ciência e do social ao coletivo de não-

humanos e reivindica uma reforma do pensamento e da educação que os inclua” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 8). 

Penso que conhecer e se nutrir de estratégias que operam discussões no mesmo sentido 

em que me proponho a fazer é importante não só para entender os pontos de semelhança e 

ampliar o panorama de diálogos e referências, mas também para reconhecer práticas e 

proposições contrárias e estabelecer críticas bem sistematizadas. 

Procedendo a uma exploração mais densa e complexa destes materiais mapeados no 

ENPEC empreendi a organização de categorias analíticas a partir de temas centrais extraídos 

da leitura na íntegra dos artigos. O objetivo dessa ação foi entender com mais profundidade 
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contextos, especificidades das discussões e níveis formativos comportados pelas estratégias que 

tomam a SF como eixo norteador para discutir sobre ciências. 

Como resultado desse processo emergiram dez categorias de análise englobadas por 

cinco temas emergentes da leitura. Para esclarecer os critérios empregados nessa ação apresento 

a seguir, no Quadro 7, o modelo de categorização produzido. 

 

Quadro 7. Modelo para categorizar os dados emergentes da análise de artigos do ENPEC. 

Temas 

emergentes 
Categorias Descrição Exemplos 

Á
re

a
 d

o
 c

o
n

h
ec

im
en

to
 

Ciências da 

Natureza 

Presença de proposições didáticas com foco 

no ensino e/ou aprendizagem de 

conhecimentos inseridos nas áreas de 

Biologia, Química e Física acrescidos 

àqueles remissivos ao componente 

curricular de Ciências da Natureza.  

“problemas ambientais”, 

“genética”; “teoria da 

relatividade” 

Ensino de 

Ciências 

Presença de proposições didáticas com foco 

no ensino e/ou aprendizagem de 

conhecimentos das Ciências Naturais17. 

“radiação”; “buracos 

negros”; “dinossauros” 

D
is

cu
ss

õ
es

 s
o

b
re

 c
iê

n
ci

a
s 

Produção das 

ciências 

Presença de estratégias didáticas que focam 

na discussão sobre métodos de produção 

das ciências. 

“métodos na ciência”; 

“aspectos das ciências”; 

“progresso científico” 

Noções de 

ciências 

Presença de estratégias didáticas focadas no 

entendimento de noções de ciências do 

público-alvo. 

“temas e visões sobre a 

ciência” 

Ética nas 

ciências 

Presença de estratégias didáticas que focam 

na discussão sobre a dimensão ética de 

produção das ciências. 

“ética na ciência”; “ética no 

conhecimento científico” 

Implicações 

históricas e 

sociais das 

ciências 

Presença de estratégias didáticas voltadas à 

discussão sobre as implicações sociais e 

históricas que permeiam a produção das 

ciências. 

“aspectos sociais do saber 

científico”; “história da 

ciência”; “impactos na 

sociedade moderna” 

N
ív

el
 

fo
rm

a
ti

v
o
 

Ensino Superior 
Presença de estratégias didática voltada à 

estudantes do ensino superior. 

“licenciandos em Ciências 

Biológicas”; “licenciandos 

em Ciências da Natureza”; 

“graduandos em Gestão 

Ambiental” 

 
17 Optei pelo uso desse termo em concordância com os documentos normativos oficiais – como, por exemplo, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – que se referem ao ensino de ciências em nível fundamental como 

Ciências Naturais. 
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Ensino 

Fundamental 

Presença de estratégias didática voltada à 

estudantes do ensino fundamental. 

“estudantes do 6º ano”; 

“estudantes do 8º ano”; 

“estudantes do 9º ano 

Ensino Médio 
Presença de estratégias didática voltada à 

estudantes do ensino médio. 

“estudantes do 3º ano do 

ensino médio” 

Formação 

continuada 

Presença de estratégias didática voltada à 

professores da educação básica. 

“professores de Física”; 

professores do ensino médio 

regular” 

Fonte. Produzido pela autora. 

 

As categorias analíticas delineadas a partir do modelo serviram como substrato de 

reflexões sobre a pertinência de tecer compreensões em e sobre ciências norteadas pela 

interlocução entre diferentes dispositivos de interpretação e narração do mundo. Isso porque, 

conforme evidenciado, cada categoria delimita proposições e estratégias didáticas inspiradas na 

SF e direcionadas para níveis formativos e campos disciplinares distintos.  

As proposições traçadas no artigo E1, desenvolvidas no âmbito das Ciências da 

Natureza e, mais especificamente, no campo disciplinar da Física, foram apresentadas como 

estratégias para Formação Continuada de estudantes da Licenciatura em Física. Na proposta 

apresentada, o filme de SF utilizado – 2001: Uma Odisseia no Espaço – é tomado como “uma 

narrativa sobre a ciência e os desejos humanos expressos na ideologia de uma sociedade que se 

sustenta no conhecimento científico” (PIASSI, 2011, p. 1) que permite tecer e ampliar 

compreensões sobre Noções de ciências e Implicações históricas e sociais das ciências. Para 

além dessas discussões epistemológicas, o autor avança na abordagem de leis newtonianas 

emergentes em fenômenos retratados no filme.  

O artigo E2 situa-se na área de conhecimento das Ciências da Natureza com foco 

específico na Biologia. A estratégia desenhada para o ensino-aprendizagem de estudantes do 

terceiro ano do Ensino Médio aborda Éticas nas ciências, Produção das ciências e Implicações 

históricas e sociais das ciências através de reflexões sobre temas como predestinação social, 

influência social, aspectos das ciências e progresso científico retratados na obra de SF 

Admirável Mundo Novo. Essas discussões são atravessadas pelo debate de conteúdos 

específicos como fertilização in vitro, clonagem, pílula anticoncepcional, aborto e uso abusivo 

de drogas ilícitas. 
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A produção E3 desenvolvida no âmbito das Ciências da Natureza – na área de Física, 

lançou mão da análise semiótica greimasiana18 para sugerir temas de discussão sem especificar 

o nível formativo ou público-alvo específico para ensino-aprendizagem dos tópicos levantados. 

Os autores empreenderam a análise da obra Tau Zero para apontar caminhos ao ensino da Teoria 

da Relatividade pela abordagem de conceitos como espaço, tempo e massa disseminados no 

texto. Além disso, propõe o ensino-aprendizagem sobre Implicações históricas e sociais das 

ciências por meio do debate sobre conteúdos sociais e epistemológicos inerentes ao saber 

científico a partir, por exemplo, de valores utópicos e distópicos relacionados ao papel da 

ciência na sociedade identificados no texto.  

O artigo E4 também inscrito na área das Ciências da Natureza, mais especificamente, 

no campo da Física, também empreendeu a análise greimasiana para analisar uma história em 

quadrinhos de SF – Quarteto Fantástico Millenium – e propor o estudo sobre Noções de 

Ciências e Implicações históricas e sociais das ciências por meio pontos como visões sobre as 

ciências e tecnologia e seus impactos na sociedade moderna que emergem no texto. Para além 

destes aspectos epistemológicos, os autores sugerem a possibilidade de discutir conteúdos 

específicos como entropia e termodinâmica. O nível formativo a que se direciona as proposições 

dessa pesquisa é o Nível Médio. 

O artigo E5, por sua vez, desenvolveu estratégias voltadas à Formação Continuada de 

estudantes das licenciaturas em Física, Ciências Biológicas e História para abordar temas como 

geologia, corrida espacial, produção de água, comunicação, sustentabilidade e problemas 

ecológicos, energia e gastos governamentais com programas espaciais. O debate em torno 

destes temas é permeado pelo aprofundamento em Implicações históricas e sociais das ciências 

através de discussões sobre impactos da ciência e do fazer científico na sociedade que emergem 

no filme de SF Perdido em Marte. 

No processo de análise dos artigos levantados também localizei 01 artigo que tecia 

discussões secundárias ou implícitas sobre ciências a partir da SF (Quadro 8). Ou seja, um 

trabalho que não tinham as discussões epistemológicas das ciências como foco central, mas que 

acabou permeando-as mesmo de forma marginal. 

 

 

 
18 A análise greimasiana é modelo analítico semiótico-estruturalista idealizado por Algirdas Julien Greimas que 

permite mapear traços distintivos de semântica e estabelecer relações sintáticas no âmbito do material analisado 

(GOMES; PIASSI, 2011; PIASSI, 2007). 
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Quadro 8. Artigo mapeado no ENPEC cujo uso da SF para discutir ciências é implícito. 

Edição/Evento Identificador Variáveis Informações emergentes 

XI ENPEC E6 

Título Luz, Câmera... Ciência: Abordando as 

Ciências e suas relações através do filme 

“Interestelar” e da série “The Big Bang 

Theory” 

Autor  PEREIRA, Aline; et al 

Ano da publicação 2017 

Foco Discutir sobre temas como a vida dos 

astronautas, Buracos Negros, gravidade, 

exploração espacial, vida fora da Terra, ética 

na Ciência, história da Ciência, métodos na 

Ciência, entre outros. 

Material ficcional The Big Bang Theory; Interestelar; Jurassic 

Park 1 

Motivo da escolha Não esclarece, mas é perceptível que tem 

relação com a diversidade de aspectos 

científicos abordados nos filmes e na série. 

Método Visualização e discussão das curiosidades 

que emergiram. 

Fonte. Produzido pela autora. 

Esta pesquisa é circunscrita no âmbito do Ensino de Ciências voltada mais 

especificamente a estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O epicentro da 

abordagem apresentada é o ensino-aprendizagem de temas como buracos negros, paleontologia, 

dinossauros, astronautas, gravidade e exploração espacial retratados nas séries e filmes de SF 

assistidos. Além disso, é possível identificar uma discussão marginal sobre Implicações 

históricas e sociais das ciências, Éticas nas ciências e Produção das ciências pela exploração 

de diálogos sobre métodos, aspectos éticos e dimensão histórica de produção das ciências. 

Na minha ótica, apesar de trabalhar aspectos mais pontuais/específicos da física, este 

artigo não dissocia o estudo de conceitos de sua dimensão epistemológica. Entendo que traçar 

estratégias em que o entendimento de produtos das ciências é atravessado pelos contextos 

filosóficos, históricos e epistemológicos que o contaminaram é uma atitude pertinente e 

necessária a uma educação científica que se move no contrassenso de proposições que 

fragmentam e dissociam conhecimentos de seus contextos de produção.  

Os demais artigos que compuseram o escopo amostral delineado (07) tomavam a SF 

como caminho para discutir conteúdos específicos, mas não se atinham explícita ou mesmo 

implicitamente a discussões de natureza epistemológica. 

Por fim, é importante destacar que o papel desse levantamento não tem a intenção de 

representar uma totalidade, mas atravessar a função de busca por presença/ausência de 

pesquisas para assumir os materiais encontrados como fontes de inspiração e embasamento 

teórico, cujas estratégias, ideias e métodos veiculados alargam horizontes físicos e cognitivos 

de diálogos. O interesse é ir na contracultura do binarismo para assumir a SF como um operador 
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que pode viabilizar o pensamento, debate e posicionamento sobre as ciências e suas múltiplas 

dimensões. 
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Teoria da Objetivação 

Vamos começar do princípio. Os processos de ensino-aprendizagem são há muito 

investigados por teorias de aprendizagem que se esforçam para oferecer possibilidades de 

interpretar fenômenos que se processam nos espaços educativos. Como argumenta Luis 

Radford (2018d), uma teoria consiste de “um conjunto organizado de princípios teóricos, uma 

metodologia e algumas questões paradigmáticas” (RADFORD, 2018d, p. 1). 

Sob essa ótica, as teorias de aprendizagem constituem um cenário múltiplo de correntes 

teóricas alimentadas por diferentes referenciais e questões paradigmáticas. Me atenho aqui a 

uma corrente em específico: as teorias socioculturais contemporâneas, cujo fio condutor “não 

é o princípio de que os seres humanos estão de algum modo "relacionados" a sua cultura. Seu 

denominador comum é antes a alegação de que os seres humanos são consubstanciados com a 

cultura na qual eles vivem suas vidas” (RADFORD, 2017c, p. 230, grifo do autor). 

A partir desse núcleo comum, os investigadores da área disseminaram contribuições 

teóricas que, norteadas por diferentes focos analíticos, problematizam o “papel da cultura, da 

história e da sociedade na aprendizagem do aluno” (RADFORD, 2014a, p. 133) . Por exemplo, 

Maria Bartolini Bussi e Maria Mariotti focaram no estudo da mediação semiótica, Stephen 

Lerman na linguagem e papel da intersubjetividade, Anna Sfard no papel do discurso e assim 

por diante (Ibidem, 2014a). 

A Teoria da Objetivação, teoria educacional idealizada por Luis Radford que tomo como 

base para nortear reflexões epistemológicas, filosóficas e pedagógicas dessa investigação, situa-

se na interseção das teorias socioculturais desenvolvidas a partir de estudos sociológicos e 

antropológicos (por exemplo, dos estudos de Pierre Bourdieu e Claude Lévi-Strauss) 

(RADFORD, 2017c). Precedida por ideias que emergiram a partir dos anos 90 como resposta 

à necessidade de ir além de concepções utilitaristas e individualistas veiculadas nos espaços 

educativos, a TO surge a partir do interesse de traçar possibilidades de (re) pensar o ensino-

aprendizagem enquanto fenômenos sociais, históricos e culturais de formação e transformação 

de sujeitos críticos e reflexivos em relação às práticas sociais das quais eles participam 

(RADFORD, 2014a, 2014b).  

Para entender e explicar processos de ensino-aprendizagem a TO se alimenta na tradição 

dialética de Ilyenkov, Mikhailov e Vygotsky e na tradição psicológica de Melkonin, Fedoseyev 

e Rubinstein. Além disso, toma como base a filosofia de Hegel e o materialismo dialético 

resultante dela, o que significa  que “está inserida em uma linha de pensamento na qual os seres 

humanos não podem ser concebidos como separados do mundo e de sua cultura” (RADFORD, 



 

Página | 103  
 

2018b, p. 2). Essa compreensão se apoia em uma concepção antropológico-dialética de humano 

como consubstanciado com a cultura defendida pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss. Isso 

significa que a cultura e humano se entrelaçam, contaminam e se formam mutuamente. 

Diferente de teorias como a Teoria das Situações Didáticas (TSD), a TO ao assumir esse 

referencial se afasta da tradição iluminista que entendia a aprendizagem como um processo de 

adaptação cognitiva, cujos conhecimentos eram produzidos por um sujeito autônomo que, 

agindo individualmente, investigava e formulava soluções ótimas para um determinado 

problema (ARZARELLO, 2017). 

Além do fundamento filosófico, a TO também se distingue do construtivismo e da TSD 

por conceber e (re) conceitualizar fenômenos educativos e inclusive a própria dinâmica da 

relação professor-aluno. Para a TO, estudantes e professores 

 

são considerados como subjetividades em criação, abertura para o mundo. Os 

professores e os alunos são conceitualizados como seres humanos em fluxo, como 

projetos de vida inacabados e em constante evolução, em busca de si mesmos, 

engajados em um mesmo esforço no qual sofrem, lutam e encontram prazer e 

realização juntos (RADFORD, 2018b, p. 7, texto inédito) 

 

Essa compreensão de professores e estudantes como subjetividades em fluxo encontra 

sustentação teórica na categoria ontológica que Luis Radford assumiu como foco analítico para 

investigar o lugar da cultura, história e sociedade no aprendizado dos sujeitos, a atividade. Cabe 

aqui um importante esclarecimento sobre este termo. 

 

A atividade na TO não significa apenas fazer algo. Atividade (Tätigkeit em alemão e 

deyatel'nost’, em russo) refere-se a um sistema dinâmico voltado para a satisfação das 

necessidades coletivas. É por isso que a atividade como Tätigkeit/deyatel'nost’ não 

deve ser confundida com a atividade no sentido de Aktivität/aktivnost’; isto é, como 

simplesmente estar fazendo algo (Roth e Radford 2011). Atividade como Tätigkeit é 

uma forma social de empreendimento conjunto através da qual os indivíduos 

produzem seus meios de subsistência. Ela “compreende noções de auto-expressão, 

desenvolvimento racional e prazer estético” (Donham 1999, p. 55). Mais 

precisamente, a atividade como Tätigkeit é uma forma de vida. É o processo 

interminável através do qual os indivíduos se inscrevem na sociedade (Presmeg, 

Radford, Roth e Kadnuz, 2016). Para evitar a confusão com outros significados, na 

TO, a atividade como Tätigkeit é denominada labor conjunto” (RADFORD, 2018b, 

p. 13, texto inédito). 

 

Concebida dessa forma, a atividade como labor conjunto é o substrato que nutre o 

ensino-aprendizagem, permeia a relação professor-aluno borrando hierarquias em prol de um 

esforço conjunto e abre possibilidades tanto à materialização do saber em conhecimento pelos 

sujeitos em formação, assim como à produção de subjetividades (RADFORD, 2017c, 2017a). 
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Nesse contexto, ensino e aprendizagem não representam dois processos distintos, mas sim “uma 

única e mesma atividade: o mesmo labor conjunto professor-alunos” (RADFORD, 2018b, p. 

14, texto inédito). 

Para entender essas possibilidades e como se processa essa materialização é preciso 

recorrer às noções de saber e conhecimento do modo como são conceitualizadas pela TO. Para 

explicar essas duas noções como processos distintos Luis Radford toma como base as acepções 

de potencial e atual descritas por Aristóteles. Potencial, no sentido aristotélico, implica possível, 

pura possibilidade, aberto a interpretações, “algo indefinido, sem forma, como o som antes de 

ser produzido” (RADFORD, 2017a, p. 100–101). 

Saber, ancorado nessa acepção de potencial, é entendido como algo aberto à 

possibilidade; produzido no curso da atividade humana e que, em constante movimento, se 

torna objeto do pensamento e da consciência por meio de certas atividades. Saber é, portanto, 

“uma potencialidade incrustada na cultura: possibilidades que se oferecem aos indivíduos para 

pensar, refletir, colocar e resolver problemas de certa maneira” (Ibidem, 2017a, p. 100, tradução 

minha). No entanto, “os estudantes geralmente não podem perceber, notar, e acessar o saber 

diretamente” (RADFORD, 2017c, p. 250). 

Tomemos como exemplo a primeira aula de uma turma sobre DNA. Mesmo antes de 

começar a aula já existe uma potencialidade incrustada na cultura: possibilidades que se 

oferecem aos indivíduos para pensar, refletir, colocar e resolver problemas de certa maneira em 

relação ao DNA. Este é o saber sobre DNA. No entanto, não é simples para os estudantes 

entender os conhecimentos biológicos relativos à molécula observada.  Isso acontece porque a 

inteligência humana relativa à noção de DNA não se apresenta aos estudantes “de uma forma 

direta e imediata; nem pode ser reconstruída com base na experiência pessoal isolada”   

(RADFORD, 2017c, p. 250).  

Isso também significa que a experiência individual e isolada não consegue por si só 

estabelecer um sistema cultural de significações como a estrutura do DNA, o armazenamento e 

transmissão de informações. Esse sistema cultural de saberes biológicos, essa potencialidade, 

será acessível aos alunos somente quando for materializado por meio da atividade em formas 

de conhecer, agir e se posicionar, mais especificamente, do labor conjunto. 

O saber materializado pelo labor conjunto é o que Luis Radford (2014a) chama de 

conhecimento. Em termos aristotélicos, esse processo é chamado de atualização. Atual, na 

concepção aristotélica, é a concretização de algo que “até antes de se pôr em movimento, até 

antes de atualizar-se, não era senão simples potencialidade” (RADFORD, 2017a, p. 100, 
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tradução minha). A atualização ocorre quando algo que é puramente potencial, como um 

instrumento de música que guarda a potencialidade de produzir um som, “através do 

movimento, torna-se materializado o atualizado como o som preciso emitido pelo instrumento” 

(Ibidem, 2017a, p. 101, tradução minha).  

Fundando nessa acepção de atualidade ou atualização, o conhecimento é tomado como 

atualização do saber, como concretização de uma dentre suas muitas formas possíveis. É 

apresentado de forma mais consistente na TO como uma forma dinâmica e “culturalmente 

codificada de fazer, pensar e se relacionar com os outros e com o mundo” (RADFORD, 2015, 

p. 550, tradução minha). 

O saber é materializado em formas de conhecer através do labor conjunto. Isso quer 

dizer que o saber biológico relativo à molécula do DNA, por exemplo, pode ser materializado 

e se revelar à consciência dos estudantes. Para a TO, a noção de consciência, fundamentada no 

sentido Hegeliano-Marxista-Vygotskyano, não representa um construto metafísico oculto, mas 

 

um processo subjetivo emocional, afetivo por meio do qual cada um de nós como 

indivíduo reflete sobre o mundo e se orienta por ele. Esta reflexão não é 

contemplativa. A consciência individual é uma forma especificamente humana de 

reflexão subjetiva sobre a realidade concreta, durante a qual formamos sensibilidades 

culturais para ponderar, refletir, compreender, discordar, objetar e sentir os outros, a 

nós mesmos e a nosso mundo (RADFORD, 2017d, p. 122) 

 

A TO assume a posição político-conceitual de que a educação e, mais especificamente, 

os processos de ensino-aprendizagem tratam não só de saberes, mas também de seres, de forma 

que se torna imperativo entender o knowing (conhecer) dos estudantes, assim como seu 

becoming (transformação), ou seja, seus modos de produzir conhecimentos e subjetividades na 

salas de aula (RADFORD, 2014a, 2016). Essas noções foram substrato para a proposição de 

dois princípios caros à teoria: a objetivação (knowing) e a subjetivação (becoming) que 

permitem entender o aprender como um processo de conhecer e transformar humano. 

A objetivação é o “reconhecimento do que nos objeta – sistema de ideias, significados 

culturais, formas de pensamento” (RADFORD, 2017d, p. 118). É um processo de ordem 

semiótico-cognitiva que remete a tomada de consciência do objeto cultural pelo sujeito. Ou 

seja, é a transformação do conhecimento cultural em um objeto da consciência do indivíduo 

(MORETTI; RADFORD, 2015; RADFORD, 2006).  

 A subjetivação, por sua vez, parte do pressuposto de que a cultura oferece o substrato 

a partir do qual os indivíduos, por meio de relações dialéticas, formam ideias e modos de ação 

do que são e de quem são (RADFORD, 2017d). Isso significa que a formação do humano se 
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processa dentro de um determinado contexto social, cultural e histórico permeado por 

determinações, limitações e possibilidades. 

Nesse cenário, produzir subjetividades implica que é 

 

através da atividade humana que nos pomos em vir a ser e nos convertemos em 

indivíduos inacabados, em fluxo constante e que produzimos a nós mesmos com e 

através de outros, dentro das possibilidades e limites que oferece a cultura. 

(RADFORD, 2017a, p. 143) 

 

Essas noções de atividade, saber, conhecimento, dinâmica professor-aluno, objetivação 

e subjetivação são essenciais para entender a aprendizagem como um processo de caráter 

sociocultural resultante da experiência humana que emerge da interação do indivíduo com 

objetos culturais e com outros indivíduos e favorece a apropriação e uso social de significados 

e artefatos culturais (RADFORD, 2006).  

Aprender, nesse contexto, significa 

um encontro contínuo e tenso de transformação dialética mútua entre um mundo 

objetivo (ou seja, que transcende o indivíduo como indivíduo único) e indivíduos 

únicos que o encontram. No curso dessa fusão, o mundo que encontra a consciência e 

a consciência que surge desse encontro se transformam continuamente. É por isso que 

os processos de objetivação então imbricados em processos de subjetivação – 

processos de criação de um si em particular (e único) (RADFORD, 2017d, p. 122, 

tradução minha). 

 

Essa acepção baseia o entendimento da aprendizagem como processos de objetivação 

que têm lugar em práticas sociais de “tornar-se progressivamente e criticamente, consciente de 

uma forma codificada de pensamento e de ação – algo que notamos gradualmente e ao mesmo 

tempo adquire significado” (RADFORD, 2017d, p. 121, tradução minha).  

Para a materialização de formas potenciais de saber em conhecimento através do labor 

conjunto os indivíduos mobilizam recursos semióticos como gestos, palavras, olhares, ações e 

expressões que permitem acessar um sistema de ações codificadas culturalmente, ou seja, 

maneiras incrustadas na cultura de operar objetos de natureza material e imaterial. Essa 

materialização pode implicar em tomada de consciência do objeto de estudo que, para a TO, 

significa aprendizagem. 

Nesse cenário, a TO se apresenta como uma teoria de aprendizagem que assume a 

educação matemática (e ouso acrescentar, a educação em ciências) como um “esforço político, 

social, histórico e cultural, cujo fim é a formação de indivíduos éticos e reflexivos com posição 

crítica diante de práticas histórica e culturalmente construída” (RADFORD, 2014a, p. 135–136, 

tradução minha). 
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Como havia destacado anteriormente, esse conjunto de noções e princípios filosófico-

epistemológicos da TO permeiam não só a escrita do texto de tese, mas também as tarefas de 

produção de dados para análise.  

Um exemplo são tarefas do curso sobre Ficção Científica e Éticas nas Ciências, 

sistematizadas para priorizar o trabalho conjunto e esforço coletivo nas ações de leitura, 

reflexão, produção de escritos e posicionamentos. Nesse sentido, o registro das atividades 

vivenciadas em áudio e vídeo oferece substrato para identificação de meios semióticos 

mobilizados pelos estudantes e inferência sobre processos de subjetivação implicados nas ações 

desenvolvidas pelos estudantes no decorrer das tarefas desenvolvidas. 



 

 

Diário de pesquisa 4 – Experiências de formação 
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Apresentação 

A articulação entre as matrizes teóricas assumidas gestou duas oficinas didáticas que 

registro, em minúcias, nesse diário. A primeira, de caráter exploratório, serviu como 

termômetro para repensar e reorganizar de forma mais coerente com os objetivos de 

investigação. A segunda experiência expressa um diálogo mais articulado entre ciências e SF 

apresentado por meio de uma análise detalhadas dos dados produzidos à luz da Teoria da 

Objetivação.  
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Oficina exploratória – Um perfil de familiaridade com a ficção científica 

No Diário de pesquisa 1 – O desenho da Investigação descrevo uma oficina exploratória 

que desenvolvi tão logo ingressei no doutorado. Naquele momento, não tinha a intenção de 

produzir dados de pesquisa definitivos, até porque ainda nem conhecia os referenciais que agora 

sustentam teoricamente as proposições defendidas. Apesar disso, percebo o papel crucial dessa 

primeira experiência para a maturação da estratégia desenvolvida a posteriori. Penso que essa 

oficina serviu como um termômetro que permitiu aferir não só o interesse de um possível 

público-alvo pelo tipo de proposta apresentado, mas também dificuldades, limitações e 

possibilidades de redesenho da atividade para melhor atender aos objetivos de pesquisa. 

As noções e ideias emergentes nessa oficina exploratória foram base para a organização 

das reflexões que apresento a seguir por meio de um diálogo com a noção de 

transdisciplinaridade de Basarab Nicolescu e com produções intelectuais da área que assumem 

a SF como fio condutor de suas estratégias de ensino e problematização das ciências.  

Com o interesse de refletir com mais profundidade sobre os dados produzidos no 

decorrer dessa oficina agrupei as ideias centrais sobre referências, pertencimentos e 

familiaridade com narrativas de SF dos participantes em nove eixos de diálogo e teci uma 

aproximação com características e atitudes seminais ao pensamento transdisciplinar descritas 

pelo químico teórico Basarab Nicolescu (1996) no documento ‘La transdisciplinaried: 

Manifiesto’.  

Para facilitar a compreensão, as características e atitudes propostas por Nicolescu foram 

sintetizadas do seguinte modo: abertura [a], rigor [b]; tolerância [c]; atitude multicultural [d]; 

atitude intercultural [e]. No Quadro 9 a seguir, represento a aproximação referida.  

 

Quadro 9. Aproximação entre familiaridade com a SF e pensamento transdisciplinar. 

  Características do pensamento transdisciplinar (NICOLESCU, 1996)  

Eixos de diálogo   [a]  [b]  [c]  [d]  [e]  

Distanciamento do real             

Manipulação da ciência            

Necessidade de conhecer            

SF com olhar científico            

Conhecimento limitado            
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Transposição didática            

Assimilação de ideias            

Ciência na SF            

Cultura de vida            

Fonte. Produzido pela autora. 

 

Discutir sobre os pertencimentos literários dos estudantes é seminal para conhecer os 

interesses que permeiam seu cotidiano e a abertura que cada um possui em relação a diferentes 

formas de narrar e interpretar o mundo. Esse diagnóstico primeiro é ponto de partida para traçar 

estratégias didáticas que dialoguem, conforme destacado por Ramos e Piassi (2013), com o 

gosto, o prazer e o interesse de estudantes. Nesta pesquisa, esses interesses são comportados 

pela categoria cultura de vida que enfatiza os hábitos de leitura em relação à SF como um hábito 

que permeia a vida do estudante desde cedo conforme destacado nos turnos de fala a seguir:  

 

Quadro 10. Turno de fala representativo da categoria Cultura de vida. 

Participante: Turno de fala  Transcrição das falas  

P1: 181  E você C3?   

C3: 182  Estou pensando aqui o que falar, mas é complicado pensar (...)  

C3: 192  Não é que não seja 10, mas é complicado quantificar, eu cresci lendo quadrinho.  

C3: 195  É porque pontuar para mim é difícil.  

Fonte. Produzido pela autora. 

 

Este excerto evidencia o pertencimento de um estudante de física, cuja familiaridade 

com a SF é intensa e presente na sua forma de pensar, falar e agir em diversos momentos da 

oficina. Por esse motivo o associo a categoria cultura de vida à atitude intercultural, uma vez 

que entendo que esse movimento constante entre ciências e literatura permite ao estudante 

entender a “fecundação de uma cultura por outra” (NICOLESCU, 1996, p. 80), assim como 

reforça características transdisciplinares como abertura que implica na “aceitação do 

desconhecido, do inesperado e do imprevisível”(1996, p. 88, tradução nossa) e tolerância  para 

reconhecer “ideias e verdades contrárias às nossas” (1996, p. 88, tradução nossa) e, 

principalmente, contrárias ou mesmo extrapoladas de noções e modelos científicos estudados 

em sala de aula.  
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A leitura de SF parece estimular o gosto, a curiosidade e criticidade dos estudantes 

em relação a questões específicas e/ou metodológicas das ciências. Essa compreensão emergiu 

durante a roda de conversa em remissões à compreensão da SF como operador do pensamento 

sobre ciências exemplificada nos turnos de fala que se segue:  

 

Quadro 11. Turno de fala para as categorias Ciência na SF e Manipulação da ciência. 

Participante: Turno de 

fala  
Transcrição das falas  

C6: 081  Eu acho que a minha intimidade com a ficção científica é 6 (...)  

C6: 084  
É porque a ficção científica não está em primeira questão para mim, mas eu gosto 

muito da ficção, da ciência que tem nela e de manipular a ciência (...)   

Fonte. Produzido pela autora. 

  

Este trecho sugere a familiaridade de um estudante da física com a SF e suas implicações 

no entendimento de como a ciência e sua manipulação é articulada nesse tipo de narrativa 

literária. As ideias relacionadas às ciências articuladas na SF foram agrupadas na categoria 

Manipulação da ciência que foi associada com características do pensamento transdisciplinar 

destacadas por Nicolescu (1996) como o rigor na forma de produzir e expressar ideias; a atitude 

intercultural necessária à compreensão da fecundação entre culturas e a atitude multicultural 

que envolve a interpretação de uma cultura com base em outra, sem sobrepô-las. Além dessas 

características, a categoria Ciência na SF também comporta a abertura a outras formas de 

produzir saberes além das ciências e à tolerância a outras formas de conhecer.  

Aqui, a SF parece ser assumida como forma de operar o pensamento que permite 

hibridar o diálogo de aspectos epistemológicos com temas/conteúdos curriculares específicos. 

Nesse sentido, concordo com Luís Piassi (2012a, 2015) a SF pode ser tomada como uma via 

problematizadora para articular discussões sobre aspectos conceituais, sócio-histórico-

filosóficos e metodológicos das ciências, assim como suas relações com outros produtos da 

cultura humana.  

Percebi também que, para além de reconhecer articulações explícitas e/ou implícitas 

com saberes científicos que emergem em narrativas de SF, os licenciandos também 

conseguiram perceber as limitações à sua compreensão em relação aos conhecimentos 

científicos emergentes nos textos de SF conhecidos, assim como as necessidades de expandir 

seus horizontes cognitivos.  
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A percepção de limitações e necessidades dessa natureza por parte do estudante foi base 

para a estruturação das categorias conhecimento limitado e necessidade de conhecer, cujas 

ideias centrais inspiram-se nos turnos de fala que segue:  

 

Quadro 12. Turnos de fala para Conhecimento limitado e Necessidade de conhecer. 

Participante: Turno de fala  Transcrição das falas  

C1: 175  Eu me daria um 7, mas não é por não gostar, até porque eu GOSTO MUITO. Não 

me dou mais porque alguns temas da ficção científica eu não consigo compreender, 

principalmente, os temas que estão na área da física.  

C1: 180  É mesmo pelo fato de algumas coisas eu não entender e ter que ler novamente, mas 

o fato de eu não entender de primeira também não faz com que eu goste menos ou 

que eu me desinteresse da narrativa de ficção científica, eu vejo só como um 

obstáculo que eu preciso contornar para continuar a leitura e entender a história de 

modo mais completo. Apesar disso eu me daria um 7 por essa deficiência e por eu 

saber que é só uma questão de estudar um pouquinho mais a física para resolver isso. 

Por isso que eu não me dou uma nota maior, porque eu sei que eu preciso conhecer 

mais.  
Fonte. Produzido pela autora. 

 

Estes excertos evidenciam como a familiaridade de um estudante da biologia com a SF 

permite-o direcionar seu entendimento para as limitações nos seus próprios conhecimentos e 

necessidades cognitivas latentes. Partindo dessa compreensão, associei ambas as categorias 

sistematizadas à característica transdisciplinar de abertura, uma vez que suas representações 

reforçam o papel da SF como uma necessidade literária que, conforme delineado por Stavrou e 

Skordoulis (2008), amplia a inserção do humano em um mundo social, aberto, conflituoso e 

histórico-culturalmente complexo que requer conhecimentos sofisticados para um melhor agir 

em seus contextos.  

Além disso, associei a categoria conhecimento limitado à atitude multidisciplinar, uma 

vez que as limitações em permear conhecimentos distintos podem representar uma dificuldade 

comum de tomar uma expressão da cultura como via para pensar sobre outra. Na literatura 

específica da área, a interlocução entre diferentes ciências e SF tem sido tomada como estratégia 

de diálogo para discutir sobre conhecimentos científicos e suas particularidades em diferentes 

espaços formativos (BIXLER, 2007; FIGUEIREDO, 2010; PIASSI, 2012b). Nestas produções 

intelectuais, a preocupação central é evidenciar ciências e SF como produtos da cultura que se 

retroalimentam e se comunicam.   

Para além da familiaridade e interesse pela SF como operador ao estudo e compreensão 

sobre ciências também houve remissões à pouca afinidade com a SF e percepção da mesma 
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como um meio que não permite ou mesmo dificulta estratégias didáticas para abordar 

conhecimentos específicos e/ou epistemológicos das ciências conforme destacado nos turnos 

de fala a seguir:  

 

Quadro 13. Turnos de fala para Distanciamento do real e SF com olhar científico. 

Participante: Turno de fala  Transcrição das falas  

C9: 107  Vai ser vergonhosa minha nota, mas eu me dou um 2 porque a ficção científica está 

chegando para mim pela abordagem do PIBID mesmo  

P2: 108  Mas não tenha vergonha (...)  

C9: 110  Certo.  

P2: 111  Não estamos julgando preferências, só queremos conhecer qual o pertencimento de 

vocês.  

P1: 124  Queremos saber se você gosta da leitura em si ou acha muito distante de você. 

C9: 125  Olha professora, eu sempre fui muito pé no chão. Por exemplo, C1 e C3 gostam muito 

de ficção científica, até demais.  

C9: 129  O problema é que eu nunca acreditei nessas histórias de ficção, para mim às vezes 

parece besteira. Se não olhar com um olhar científico para mim parece besteira.  

P2: 130  Entendi (...)  

C9: 131  Então eu daria uma nota 2 porque eu realmente estou me aproximando mais da ficção 

científica através da universidade, porque algumas vezes os professores trazem essa 

abordagem e o PIBID traz muito essa abordagem também.  

P2: 132  Então se fosse para você trabalhar em sala de aula com a ficção científica teria que 

ser uma algo que tem a ciência de forma bem evidente, bem real?  

C9: 133  Se fosse para eu procurar, sim.  

Fonte. Produzido pela autora. 

 

Trechos como esses foram a base para sistematização de categorias como 

Distanciamento do real e SF com olhar científico, uma vez que enfatizam recusa e dificuldade 

em tomar a SF como meio para pensar, falar e/ou ensinar-aprender ciências. Aproximo 

compreensões emergentes na categoria Distanciamento do real com o caráter transdisciplinar 

de abertura, uma vez que essa dificuldade em reconhecer a pertinência da SF para além de 

estereótipos pré-determinados pode ser associada com a dificuldade para abrir-se a narrativas 

que assumem e incorporam o desconhecido e o incerto de forma mais evidentes que outras 

narrativas. Essas compreensões também permitiram associar ambas as categorias ao rigor, uma 
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vez que os turnos de fala 125 e 129 da participante P9 refletem a dificuldade em perceber o rigor 

de ciências descritas em uma narrativa ficcional. Além disso, a necessidade de ver SF com olhar 

científico pode relacionar-se também com a pouca tolerância à modelos/ideias científicas que 

se distanciam, em qualquer aspecto, dos saberes conhecidos e estudados em sala de aula.  

No decorrer das atividades foi recorrente, por um lado, a remissão a dificuldades de 

articular uma transposição didática das ciências incrustadas na SF com aquelas discutidas nos 

espaços escolares e, por outro lado, de pensar a SF como caminho para ampliar a assimilação 

de ideias. Penso que dificuldades dessa ordem se estendem da tentativa de dialogar diferentes 

formas de interpretar o mundo à de comunicar produtos de uma mesma expressão da cultura, 

mas entendo que se colocar esse exercício é uma atitude necessária e pertinente à tessitura de 

compreensões mais plurais das ciências. Partindo dessa compreensão, aproximo ambas as 

categorias destacadas aos seguintes pressupostos de Nicolescu (1996): abertura ao 

desconhecido e imprevisível; rigor da argumentação científica implicado na SF e atitude 

multicultural que facilita a interpretação de uma cultura norteada por outra. 

Outra questão que considero importante é delimitar o porquê de tomar como experiência 

exploratória um perfil de proximidade de estudantes com a SF. Explico. Inicialmente porque 

não faz sentido articular estratégias didáticas pautadas na SF se o público-alvo não conseguir 

se aproximar desse tipo de narrativa. Além disso, a breve aproximação delineada ofereceu pistas 

de como articular pertencimentos de estudantes de formações distintas com propostas 

formativas interdisciplinares e dialógicas para discutir sobre ética científica com profundidade 

e rigor.  

Por fim, acredito que essa experiência serviu como bússola repensar e propor atividades 

mais rigorosas que, inspiradas e norteadas pelas SF, permitam ampliar, facilitar e contextualizar 

o debate sobre as ciências e suas múltiplas dimensões. É importante destacar que essas reflexões 

carregam um tom esperançoso, de quem acredita na possibilidade de desdobrar perfis mais 

complexos e estratégias mais sofisticadas que, contaminadas pelo diálogo entre diferentes 

expressões da cultura, alimentem e ampliem formas plurais de pensar e debater sobre ciências. 
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Curso sobre Ética nas Ciências e Ficção Científica: um olhar à luz da TO  

Público-alvo, Natureza das atividades e Reunião de informações 

O curso intitulado Ficção Científica e Ética nas Ciências foi desenvolvido junto a um 

público diversificado de 15 professores em formação inicial ou continuada. Destes, 09 

cursavam entre o 4º e 8ºperíodos da licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); 02 cursavam o 4º ou 6ºperíodos da licenciatura em 

Ciências Biológicas em uma instituição privada, o Centro Universitário Facex (UniFacex); 02 

eram estudantes do 4º e 6ºperíodos da licenciatura em Química na UFRN; 01 era professor em 

atuação com formação concluída em Ciências Biológicas pela UFRN e 01 era estudante do 

6ºperíodo da licenciatura em Matemática da UFRN e, ao mesmo tempo, professor em atuação. 

As tarefas do curso somaram quinze horas de duração distribuídas em quatro sessões de 

trabalho ocorridas entre 05 e 08 de novembro de 2018. Para abrir possibilidade à participação 

tanto estudantes da UFRN quanto de outras universidades e professores da comunidade em 

geral, o curso foi cadastrado como ação de extensão no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (Sigaa/UFRN). Dessa forma, o grupo de participantes descrito 

anteriormente foi constituído pelos professores em formação inicial e continuada que se 

inscreveram e frequentaram espontaneamente as sessões. 

O total das atividades desenvolvidas foram dirigidas por mim e gravadas por uma 

colaboradora previamente instruída a focar as gravações nos gestos, interações e 

posicionamentos dos participantes. Este é um importante aspecto, uma vez que todo o processo 

de análise multimodal (ARZARELLO, 2006) e interpretação dos dados sob o marco da Teoria 

da Objetivação (RADFORD, 2010, 2015, 2018e; VERGEL, 2016) tem como substrato registros 

semióticos como, por exemplo, gestos, palavras e posturas expressos por sujeitos que se 

engajam, se coproduzem e encontram formas de ação, raciocínio e reflexão por meio da 

atividade, no sentido dialético-materialista do termo. 

Após cada sessão de trabalho, eram empreendidas reflexões sobre a pertinência das 

atividades desenvolvidas, necessidade de ajustes e busca por elementos de discussão ou 

inquietações que poderiam ser ampliados na próxima sessão. De modo geral, era feita uma 

contextualização e aprofundamento teórico do foco de discussão da sessão; a proposição de um 

problema, situação ou inquietação e, na sequência, os participantes eram convidados a se reunir, 

pensar, produzir posicionamentos e apresentar as ideias e posicionamentos emergentes do 

trabalho conjunto.  
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A timidez dos participantes diante das câmeras e os subsequentes questionamentos sobre 

a necessidade das gravações mesmo após os esclarecimentos foram um elemento constante no 

decorrer do curso. Apesar disso, cabe aqui reconhecer o engajamento dos participantes nas 

tarefas que foram densas em leituras, sistematização de ideias, produção de escritos, reflexões 

teóricas e necessidade de posicionamentos.  

O desenho das atividades que constituíram o curso teve como substrato o modelo para 

o trabalho de ensino-aprendizagem em sala de aula proposto pela Teoria da Objetivação. Ou 

seja, começando com a apresentação da atividade aos estudantes; na continuidade, a proposição 

aos estudantes de reunião em pequenos grupos de trabalho com discussões mediadas e 

alimentadas por perguntas e feedbacks da professora; o convite aos pequenos grupos para 

pensar, discutir e se posicionar entre si sobre uma ideia em particular, no caso sobre situações 

que envolviam a ética implicada na produção das ciências; na sequência, o apelo aos estudantes 

para tomar parte em uma discussão geral, onde cada grupo podia apresentar suas ideias, receber 

críticas, contraposição de ideias e/ou sugestões dos outros grupos e da professora e, por fim, a 

retomada do trabalho nos grupos pequenos (RADFORD, 2013, 2018f, texto inédito). 

Essa proposta de trabalho tem como fundamento teórico a terna de Hegel e a estrutura 

objeto-objetivo-tarefa sugerida por Leontiev, ambas ressignificadas por Luis Radford (2013, 

2018f, texto inédito). Em uma interpretação da terna hegeliana que é constituída de três 

elementos – o Geral, o Particular e Singular ou Individual –, este autor (2013, 2018f, texto 

inédito; VERGEL, 2016) toma o Particular como a atividade ou processo de atualização que 

permite a instanciação do Geral (do Saber) que é pura potencialidade no Singular ou Individual 

(o Conhecimento) que é o conteúdo conceitual concreto atualizado.  

Ainda de acordo com Luis Radford (2013), esse 

conteúdo conceitual concreto aparece e só pode aparecer por meio de uma atividade 

– a atividade que medeia saber e conhecimento. (...) O conhecimento é, de fato, o 

resultado de uma mediação. O significado desta mediação é o seguinte: o 

conhecimento tem a marca da atividade que o mediou  (RADFORD, 2013, p. 17, 

tradução minha). 

Em termos didáticos, “o Particular como atividade se move em direção ao seu objeto 

através da identificação de objetivos” (VERGEL, 2016, p. 63, tradução minha). Segundo Luis 

Radford (2018f, texto inédito), para alcançar esses objetivos é importante traçar tarefas 

específicas de crescente complexidade conceitual. Para este autor, essa estrutura objeto-

objetivo-tarefa sugerida por Leontiev reflete a intenção pedagógica da atividade que ocorre na 

sala de aula ou estrutura da atividade e pode ser representada pela letra grega . 
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Além disso, Luis Radford (2018f, texto inédito) representa com o uso da letra grega Θ 

“a atividade propriamente dita, entendida como atividade de ensino-aprendizagem” (2018f, p. 

6, texto inédito) que possibilita a atualização de saber em conhecimento. Essa noção de 

atividade como estrutura didática e como processo propriamente dito são representadas por esse 

autor na Figura 7, a seguir: 

 

Figura 7.  Estrutura da atividade (à esquerda) e Atividade propriamente dita (à direita). 

 
Fonte. Radford (2018b, texto inédito). 

  

Esta representação serviu como inspiração e matriz teórica ao esboço da intenção 

pedagógica  das atividades desenvolvidas na presente investigação sintetizado na Figura 2, a 

seguir: 

 
Figura 8. Estrutura das atividades e atividade propriamente dita específicas da pesquisa. 

 

Fonte. Produzido pela autora com base no esquema de Radford (2013b). 

 

Esse desenho guiou a produção e organização da atividade propriamente dita Θ e tarefas 

da investigação desenvolvidas em quatro sessões que descrevo, mais detalhadamente, a seguir: 

1) A primeira sessão teve quatro horas de duração e foi intitulada Aproximação e 

Imersão porque tinha como intuito aproximar e imergir os professores participantes no tema de 
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estudo. Esta sessão teve início com a apresentação do curso em linhas gerais e o convite para 

que os participantes pudessem se apresentar ao grupo geral, falar sua sobre formação, 

experiências investigativas e interesses de leitura. Esse ponto de partida, além de estar de acordo 

com os momentos do  trabalho em sala de aula descrito por Luis Radford (2013, 2018f, texto 

inédito) consiste não só em uma importante estratégia de se aproximar do público, mas também 

de conhecer sobre seus interesses ou inclinações literárias. Conforme destacado por Ramos e 

Piassi (2013), esse diagnóstico é importante na proposição de estratégias que dialogam com o 

gosto, o prazer e o interesse de estudantes. Isso porque não faz sentido propor tarefas pautadas 

na SF se o público-alvo não tiver, pelo menos interesse, afinidade ou mesmo abertura para esse 

tipo de narrativa. 

Na sequência, os professores em formação foram convidados a formar grupos de 2-3 

pessoas para empreender a leitura dos Capítulos II a V do conto Frankenstein, ou O Prometeu 

Moderno. A seleção desse fragmento tomou como critério a riqueza de seu conteúdo expressa 

em uma descrição minuciosa da prática científica do personagem principal, o cientista Victor 

Frankenstein. A partir da leitura, os participantes sistematizaram em uma folha de papel os 

objetivos, características e possíveis dilemas éticos que conseguiam identificar na prática do 

cientista ficcional. 

Após a leitura e trabalho em pequenos grupos, os participantes tomaram parte em uma 

discussão geral para apresentar aos outros grupos suas impressões de leitura e aspectos 

mapeados. Na continuidade, os professores foram orientados a retomar o trabalho em pequenos 

grupos para se engajar em uma tarefa mais complexa que a primeira: participar de um Júri 

Simulado. Para esta tarefa, apresentei aos grupos a dinâmica de trabalho, ou seja, o tempo 

disponível para cada momento, os crimes em julgamento e distribuí uma folha contendo uma 

breve descrição do personagem a ser interpretado e suas características gerais. O Júri simulado 

foi vivenciado por 4 grupos: Victor Frankenstein e um assistente; O advogado e testemunha de 

defesa; O promotor e testemunha de acusação e o Júri. 

No momento do trabalho dos grupos entre si, visitei cada um para fazer perguntas, 

conhecer suas ideias e destacar a importância da produção de argumentos com fundamentos 

científicos e inseridos no contexto social, histórico, científico e cultural em que a história do 

Victor Frankenstein foi situada. Após esse período destinado ao trabalho entre si, foi dado início 

ao Júri Simulado onde cada grupo apresentou suas ideias e posicionamentos, recebeu críticas e 

contra-argumentos dos demais. Em virtude do tempo, o posicionamento final do Júri foi 

prorrogado para apresentação na sessão seguinte.  
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Por fim, é importante destacar que o objetivo das tarefas desenvolvidas nesta sessão foi 

promover o exercício de pensar sobre a ética implicada na atividade científica de um 

personagem da ficção. 

2) A segunda sessão, nomeada Da ficção científica à realidade, teve duas horas de 

duração. Inicialmente, houve a retomada do Júri Simulado ocorrido na sessão anterior para que 

o grupo do Júri pudesse emitir sua sentença final. Na sequência, o grupo geral foi questionado 

se a prática científica permeada por dilemas éticos se resumia apenas a contextos ficcionais 

como o discutido na sessão anterior ou também se refletia em contextos reais de investigação. 

O posicionamento dos participantes serviu como ponto de partida para a apresentação de 

contextos reais em que práticas científicas, de diferentes períodos históricos, foram permeadas 

por dilemas éticos. 

Na sequência, os participantes foram convidados a formar grupos de 2-3 pessoas para 

produzir uma síntese de ideias a partir do questionamento:  “O cientista precisa pensar sobre a 

atividade científica e sua dimensão ética? E o professor de ciências? Por quê?”. Durante essa 

tarefa, visitei cada grupo para conhecer as linhas de raciocínio empregadas para produção das 

sínteses, fazer questionamentos e oferecer feedback às inquietações apresentadas.  

Após esse trabalho conjunto entre si, os grupos se envolveram em uma discussão geral 

para apresentar e defender suas ideias sobre a questão apresentada. A intenção ao provocar os 

professores para pensar e se posicionar era perceber se, como e de que forma as discussões que 

vinham sendo empreendidas desde a sessão anterior eram incorporadas e articuladas em seus 

discursos. 

Para ampliar a discussão geral dos grupos empreendi um aprofundamento teórico 

sobre as noções de ética e ética nas ciências, além de apresentar argumentos apontados na 

literatura específica (CARVALHO, 2001; DRIVER et al., 1996; MARTINS, 2015) sobre a 

importância da apropriação de discussões sobre ciências e seus aspectos éticos por professores 

de ciências. 

A sessão foi encerrada com a proposição da leitura, a ser realizada à distância, do 

artigo científico intitulado Ética e integridade na ciência: da responsabilidade do cientista à 

responsabilidade coletiva de autoria da filósofa da ciência Marisa Russo. Este artigo foi 

escolhido porque além de abordar aspectos do tema em discussão, possuía uma linguagem 

acessível e adequada ao público. 

3) A terceira sessão, intitulada Ética nas ciências: Da ficção à realidade, também 

teve duas horas de duração e começou com os participantes apresentando suas impressões e 
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aspectos da leitura do artigo relacionados com as discussões sobre ética nas ciências 

empreendidas nas sessões anteriores. O posicionamento dos participantes serviu como ponto de 

partida para ampliar e aprofundar teoricamente sobre a compreensão de ética nas ciências, 

responsabilidade científica e transitoriedade de princípios éticos. Nesse dia enfrentei problemas 

de saúde, de modo que a discussão não pôde avançar como o planejado e as demais tarefas 

propostas para a sessão foram transferidas para o próximo dia de curso. 

4) A quarta sessão, nomeada Entre reflexões, avaliações e crítica durou três horas 

e teve início com uma breve retomada dos principais aspectos discutidos nas sessões anteriores: 

dilemas éticas implicados em práticas científicas ficcionais e reais; responsabilidade científica; 

transitoriedade de princípios éticos e a importância de o professor tomar consciência e se 

posicionar criticamente sobre as ciências e seus aspectos éticos. 

Na sequência, foi feito um apelo para formação de grupos de 2-3 participantes para 

produzir sínteses e se posicionar sobre o problema a seguir:  Imagine que você assistiu aula do 

tema “Vamos capitalizar a Floresta Amazônica” em duas salas de aula diferentes. Na sala de 

aula 01, o professor conhece e se interessa em discutir, estudar e pensar sobre as ciências, 

como funcionam, seus impactos e implicações éticas da prática científica. Na sala de aula 02, 

o professor está a margem de discussões sobre ciências e suas múltiplas dimensões, sua 

preocupação central é com o ensino dos conteúdos descritos no livro-texto. Por ter assistido 

ambas as aulas, vocês foram convidados a fazer um relato detalhado de cada uma delas. 

Após o período dedicado ao trabalho entre si, cada grupo realizou a apresentação de 

seus respectivos relatos ao grupo geral. Essa tarefa apresentava um nível de dificuldade maior 

que as anteriores, de forma que a intenção ao propô-la foi buscar indícios de como o 

entendimento sobre ciências e seus aspectos éticos se expressa em um contexto prático de sala 

de aula na visão dos professores em formação. 

Para encerrar a sessão, os participantes foram desafiados a narrar, individualmente, as 

experiências e discussões vivenciadas destacando os principais temas discutidos, impactos no 

seu entendimento sobre ciências, sua visão sobre o uso da SF como estratégia para discutir 

sobre a dimensão ética implicada na produção das ciências, assim como apresentar críticas e 

sugestões através da escrita de uma carta ao cientista Victor Frankenstein. 

As tarefas de leitura, reflexão e sistematização de ideias sobre o conto de SF 

disponibilizado previamente via Sigaa e do artigo científico discutido foram desenvolvidas fora 

do espaço/horário de sala de aula e, por esse motivo, foram contabilizadas como 04 horas de 

carga horária complementar, totalizando as 15 horas do curso. Para esse contexto, disponibilizar 
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tempo para o trabalho à distância não só estimulou os participantes a empreender as tarefas 

propostas como também representou uma atitude de reconhecimento do esforço empenhado 

pelos participantes, uma vez que os mesmos estavam, ao mesmo tempo, em período de provas 

e encerramento de atividades do semestre de aulas na graduação.  

Conforme descrito, as tarefas que constituíram o curso apresentaram uma dificuldade 

conceitual progressivamente maior. Essa aumento na dificuldade encontra fundamento teórico 

na noção de unidade conceitual da atividade proposta por Luis Radford (2017d, 2018f, texto 

inédito; RADFORD; DEMERS, 2004). Isso significa que as tarefas, a partir de uma visão mais 

ampla, consistiram em um sistema de situações e problemas relacionados entre si que 

comportavam uma crescente dificuldade conceitual. 

O constante trabalho conjunto dos grupos entre si, as visitas para provocar 

questionamentos e feedbacks e a comunicação em discussões gerais encontram sustentação 

teórica na acepção de Mikhail Bakhtin, ampliada por Rodolfo Vergel (2016), de que o discurso 

e a comunicação com o outro ocupam um papel seminal na formação social dos sujeitos, uma 

vez que “o discurso se constrói na relação com o discurso alheio, no processo de uma íntima e 

constante interação; o sujeito se desenvolve tanto pelas ações quanto pelo discurso do outro” 

(VERGEL, 2016, p. 84, tradução minha). 

Concordo com Rodolfo Vergel (2016) que reconhecer essa relação bakhtiniana de 

formação do sujeito através do outro, ou seja, essa “ideia de alteridade leva a ver a interação 

social não como um mero jogo de negociação de significados, mas como um elemento 

constitutivo do saber cultural de que o aluno se apropria” (Ibidem, 2016, p. 84, tradução minha). 

Essa ideia de alteridade também sublinha a noção de subjetivação proposta por Luis 

Radford (2015) com um sistema de processos através dos quais sujeitos constituídos histórica 

e culturalmente se coproduzem e se posicionam em práticas culturais através da atividade 

humana. Para o autor, “é, de fato, através da atividade humana que nos colocamos no processo 

de vir a ser e nos convertermos em indivíduos inacabados, em fluxo constante, e que 

produzimos a nós mesmos com e através dos outros, dentro das possibilidades e limites que 

oferece a cultura” (RADFORD, 2017a, p. 143, tradução minha). Nesse contexto, a proposição 

de tarefas em que os professores em formação eram convidados a interagir com o grupo geral, 

apresentar e defender posicionamentos e posturas frente a diferentes situações que versavam 

sobre ética na atividade científica representa um esforço em oferecer atividades que favoreçam 

aos processos de subjetivação. 
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A reunião de informações foi precedida pelo esboço da atividade propriamente dita Θ 

sobre a ética implicada na produção das ciências. Esse processo, guiado pelas  orientações de 

Luis Radford (2015) e Rodolfo Vergel (2016), foi organizado e desenvolvido em quatro etapas 

descritas, em detalhes, a seguir: 

Etapa 1: Gravação em áudio e vídeo de todas as sessões. Para tanto, foram utilizados 

três câmeras e três gravadores que capturaram tanto as discussões gerais quanto os 

posicionamentos particulares dos pequenos grupos de trabalho nas diferentes tarefas. 

Etapa 2: Recolhimento das folhas de trabalho utilizadas por cada pequeno grupo ou 

sujeito individual para esboçar ideias e posicionamentos. 

Etapa 3: Transcrição de fragmentos dos vídeos de cada sessão em que foram 

identificados indícios ou evidências para responder à pergunta de investigação. 

Etapa 4: Análise de vídeos, transcrições e folhas de trabalho nos quais havia evidências 

de posicionamentos e posturas sobre a dimensão ética implicada na produção das ciências. 

Com a análise de dados possibilitada a partir das quatro etapas descritas aprofundo nos 

meios semióticos de subjetivação mobilizados pelos participantes da investigação por meio dos 

posicionamentos e posturas apresentados como respostas às tarefas propostas. Para inferir sobre 

esses meios semióticos, tomo como foco analítico gestos, olhares, produções escritas, 

expressões não linguísticas, esquemas, dentre outros (ARZARELLO, 2006; MORENO, 2014) 

implicados na ação dos participantes. 

É importante destacar que o interesse, ao empreender esse processo, não residiu “em 

valorar respostas corretas ou incorretas, mas em estudar os processos que os estudantes 

desenvolviam” (VERGEL, 2016, p. 85, tradução minha) e nos quais podiam ser identificados 

indícios de formação de subjetividades à medida em que se posicionavam em discursos e 

práticas. 
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Processo de constituição dos dados e organização das análises 

Na acepção do epistemólogo Gaston Bachelard (1996), o espírito científico é guiado por 

perguntas. Nesse sentido, “se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada 

é evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído” (BACHELARD, 1996, p. 18). Essa proposição 

é basilar para assumir que o dado, na verdade, não é ‘dado’, é constituído por um processo 

rigoroso de seleção das informações mais pertinentes que emergiram no curso da investigação. 

Esse processo, por sua vez, é inevitavelmente contaminado pelo olhar teórico do investigador.  

Sob essa guia, apresento a constituição dos dados que empreendi e teve como base a 

abordagem metodológica proposta por Luis Radford (2015) e Rodolfo Vergel (2016). O 

conjunto de dados consistiu das transcrições dos fragmentos das gravações das quatro sessões, 

produções escritas pelos participantes no decorrer das tarefas propostas e notas de campo que 

recuperei da memória durante o processo de transcrição. 

Assim como empreendido por  Rodolfo Vergel (2016), o processo de organização e 

análises dos dados seguiu o critério do foco teórico, de acordo com o qual toma-se como guia 

não apenas o problema e objetivos da investigação, mas também “os princípios e conceitos da 

teoria cultural da objetivação, os quais permitiam discernir e avançar no desenvolvimento da 

habilidade de dar sentido aos dados” (2016, p. 87, tradução minha). 

Para a transcrição dos meios semióticos expressos pelos participantes no decorrer das 

atividades tomei como modelo uma adaptação do glossário de significação simbólicas proposto 

por Queiroz, Zanelato e Oliveira (2008): 

 

Quadro 14. Modelo simbólico para transcrição de dados. 

Símbolo Significado 

(  ) Incompreensão de palavras ou segmentos 

::: Prolongamento de vogal ou consoante 

(hipótese) –  Hipótese do que se ouviu 

/ Truncamento na fala 

MAIÚSCULA Entonação enfática 

sí-la-ba Silabação 

... Qualquer pausa 

 ((minúscula)) Descrição de ações e/ou gestos relevantes ao estudo 

--       -- Comentários que mudam a sequência temática da ideia em exposição 

[ Superposição, simultaneidade de vozes 

(...) Indicação de que a fala foi tomada ou interrompida 

“    ” Citações literais de textos durante a gravação 

{  } Indicação de fala de participante não identificado 

[conversa paralela] Diálogo não relacionado às discussões em pauta 

#@!% Palavra de baixo calão 

C1, C2...C15 Identificação dos participantes da pesquisa 

P Pesquisadora 

A Assistente de gravação 
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001...n Turno de fala na sequência em que foi proferido 
Fonte. Adaptado pela autora a partir do glossário simbólico de Queiroz, Zanelato e Oliveira (2008). 

Norteada por esse glossário adaptado, produzi um quadro (ver Quadro 15) que serviu 

como modelo-padrão para organizar as transcrições e facilitar o processo de análise de dados. 

Conforme observado, a primeira linha do quadro apresenta o segmento do vídeo transcrito, ao 

passo que a segunda linha – constituída por três colunas – apresenta o código de identificação 

do participante ou do recurso semiótico (RS) seguido da sequência em que foi apresentado no 

vídeo; a transcrição da fala ou fragmento de vídeo e; por último, comentários analíticos que 

consistem de uma breve interpretação ampliada e aprofundada teoricamente na discussão dos 

dados. 

 

Quadro 15. Modelo-padrão para transcrição de informações emergentes das gravações. 

Transcrição: Sessão 1 –Câmera 2 – Vídeo 0 – 01’47’’ a 02’06’’ 

Indivíduo: Turno de fala 

Indivíduo: RS 

 

Transcrição de falas/Fragmentos de vídeos Comentários analíticos  

C1: 001 Me chamo C1, estou no 6º período de Ciências 

Biológicas... Atualmente estou na iniciação 

científica e... é isso. 

 

P: 002 Você trabalha com o quê na iniciação (científica)?  

C1: 003 Desenvolvimento do córtex... A participante responde 

ao apelo feito para 

continuar seu relato 
Fonte. Produzido pela autora. 

No processo de análise de dados, os segmentos de palavras, frases e demais expressões 

verbais que ofereciam indícios de posicionamentos e/ou posturas dos participantes frente às 

discussões sobre a dimensão ética implicada na produção das ciências foram marcadas em 

negrito. Os recursos semióticos, por sua vez, foram descritos detalhadamente entre parênteses 

duplos – seguindo o modelo de transcrição – e complementados com uma apresentação em 

flash que oferece uma visão do RS ipsis litteris o expresso pelo participante. 

Para prosseguir com as análises empreendi uma revisão exaustiva das gravações das 

sessões (VERGEL, 2016); a transcrição dos fragmentos que ofereciam indícios de 

posicionamentos dos participantes sobre ética nas ciências e, na sequência, a análise e 

aprofundamento teórico dos dados produzidos à luz dos referenciais teóricos. Além disso, para 

complementar os dados emergentes das gravações inseri como aporte as produções escritas dos 

participantes. Essa atitude consiste em um processo de saturação teórica que, de acordo com 

Abelardo Soneira (2006), é seminal para “refinar ou expandir os conceitos ou teorias já 

desenvolvidos” (2006, p. 156, tradução minha).  
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Análise multimodal 

Nesta sessão apresento a análise dos meios semióticos de subjetivação mobilizados 

pelos participantes da investigação frente a discussões sobre ética nas ciências propostas no 

decorrer das tarefas do curso. A documentação desses meios, guiada pelo problema e objetivos 

de pesquisa formulados, teve como foco analítico ações corporais, olhares, gestos, produções 

escritas, expressões não linguísticas e esquemas expressos pelos participantes. 

Esse processo analítico, ancorado na teoria da objetivação, tem como base a acepção 

multimodal do pensamento (ARZARELLO, 2006) que comporta uma variedade de recursos 

semióticos mobilizados pelos estudantes no curso da atividade. Esta acepção fundamenta a 

análise multimodal que consiste em uma ampliação da noção de sistema semiótico que, 

emergente da pesquisa em psicolinguística e neurociência, possibilita o estudo cuidadoso “das 

relações dentro e entre os registros (semióticos) que estão ativos ao mesmo tempo e a dinâmica 

deles desenvolvidas no tempo” (ARZARELLO, 2006).  

Nesse contexto, empreendi uma análise multimodal da produção dos participantes da 

investigação com o intuito de documentar evidências de processos de subjetivação mobilizados 

para responder aos desafios apresentados e se posicionar criticamente em discussões sobre a 

ética implicada na produção das ciências a partir de contextos ficcionais.  

 Na próxima sessão apresento fragmentos das discussões dos professores em formação 

frente a diferentes desafios da atividade proposta discutidos à luz dos referenciais teóricos 

assumidos na investigação. 

Alerta! Antes mergulhar nesse registro aconselho-o(a) a baixar, em seu smartphone, um 

aplicativo leitor de QRcode para acessar informações sobre algumas das tarefas analisadas. Use 

o aplicativo baixado para escanear o QRcode disponibilizado e, na sequência, clique na opção 

browse website para ser direcionado à informação de interesse. Outra opção é acessar 

diretamente o site https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese criado para apresentar um registro 

visual dos movimentos semióticos analisados. 

 

Sessão 01: Tarefa 1: Leitura do texto ficcional e produção escrita 

 

Conforme destacado anteriormente, a primeira tarefa proposta aos professores em 

formação consistiu no convite à formação de grupos de trabalho de 2-3 participantes para leitura 

dos Capítulos II a V do conto de SF Frankenstein, ou O Prometeu Moderno (SHELLEY, 2016) 

para subsequente sistematização em uma folha de trabalho (Ver Apêndice III) do que, na sua 

https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese
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visão, representavam as características, objetivos, aspectos metodológicos e questões éticas 

implicadas na prática do cientista Victor Frankenstein.  

É importante destacar que, para essa tarefa, apenas a produção de dois dos quatro grupos 

de trabalho formados pôde ser analisada, uma vez que barulhos do ambiente comprometeram a 

clareza dos áudios dos outros grupos inviabilizando suas respectivas análises. 

O fragmento a seguir (Ver Quadro 16), captado com um gravador de voz, apresenta 

interações estabelecidas por participantes do Grupo de Trabalho 1 (GT1) – composto por C8, 

C9 e C10 – no processo de leitura e discussão para sistematização de suas compreensões na folha 

de trabalho. 

 

Quadro 16. Interações entre participantes do GT1 durante a leitura do texto ficcional. 

Transcrição: Sessão 1 – Gravador 1 – 01h35’51’’ a 01h36’28’’ 

Indivíduo: Turno de fala Transcrição de falas/Fragmentos de vídeos Comentários analíticos  

C10: 001 O Frankenstein que eu conheço não é... isso! As participantes 

identificam e partilham o 

incômodo com as 

diferenças entre a 

narrativa que conhecem e 

a que está sendo lida. 

C8: 002 Eu também não.  

C9: 003 A que a gente conhece também não. 

C10: 004 Acho que a maior dificuldade é ler a história do 

Frankenstein de outra forma. 

A participante consegue 

identificar onde reside a 

dificuldade para ler o 

conto. 

C8: 005 Verdade (...)  

C10: 006 Mas aqui ele vai falar sobre a questão de (ele ter) 

percebido o início da vida e o final da vida tudo no 

mesmo campo, porque sempre que alguém morre vai 

ter sempre um verme ou alguma coisa nascendo 

naquele corpo que está morto. 

 

C8: 007 É nessa parte que ele começa a criar o 

Frankenstein que não é o Frankenstein... 

A participante reconhece 

que o personagem que 

conhecia por 

Frankenstein, na verdade 

era o monstro. 

C10: 008 Ahhhh... A criatura! A participante responde 

ao apelo da colega e 

trabalha em conjunto para 

ajudá-la a atravessar a 

dificuldade na 

interpretação. 
Fonte. Produzido pela autora. 

No turno de 001 a 003, as participantes do GT1 – C8, C9 e C10 – expressam e partilham 

do mesmo estranhamento ao perceber que o personagem que conhecem como Frankenstein na 

verdade é sua Criatura. Esse equívoco na interpretação da Criatura como Frankenstein não é 

incomum, uma vez que a obra produzida há 200 anos já foi representada e reinterpretada em 
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peças teatrais, filmes, histórias orais e outros meios de divulgação que, usando da licença 

poética, não necessariamente são fiéis ao texto original. 

Esse estranhamento e a capacidade de reconhecer aquilo que as objeta, ou seja, o que se 

opõe a elas pode sugerir que as participantes objetivaram onde residia precisamente a 

dificuldade enfrentada na leitura. Objetivação, nesse contexto, “ é precisamente o processo de 

reconhecimento do que nos objeta – sistemas de ideias, significados culturais, formas de 

pensamento” (RADFORD, 2017d, p. 118, tradução minha).  

Esse processo toma forma e torna-se mais evidente à medida que a participante toma 

consciência e consegue precisar onde reside a dificuldade que enfrenta, conforme observado no 

turno de fala 004 quando C10 destaca: – “Acho que a maior dificuldade é ler a história do 

Frankenstein de outra forma” (C10: 004). Tomar consciência, nesse contexto, “representa o 

processo de incorporação material do conteúdo objetivo da atividade que agora se apresenta ao 

sujeito, isto é, diante dele na forma de uma imagem do objeto percebido” (LEONTYEV, 2009, 

p. 116, tradução minha). Para Luis Radford (2017b), no curso do processo de tomada de 

consciência do “mundo público e suas formas de pensar e fazer, ocorre uma subjetivação: não 

só reconhecemos o mundo. Nos posicionamos nele” (2017b, p. 155, tradução minha).  

Estes aportes teóricos oferecem suporte para propor que C10: 004 oferece indícios não 

só da objetivação de formas de entender a leitura e se posicionar diante dela, mas também de 

formas de alteridade e de encontro com o outro, elementos que podem sugerir a emergência de 

um processo de subjetivação mobilizado por C10 durante a leitura do texto ficcional. 

Ainda no curso da leitura, C8: 007 expressa: – “É nessa parte que ele começa a criar o 

Frankenstein que não é o Frankenstein”, ideia que sugere a transição entre o estranhamento 

inicial e a compreensão do novo lugar dos personagens apresentados no texto. Nesse processo, 

a participante conta a ajuda de C10 que, agora familiarizada e consciente de que o Frankenstein 

é o cientista e sua criação é a Criatura, complementa no turno de fala 008:  – “Ahhhh, a 

Criatura!” (C10: 008). Esse esforço coletivo para interpretação do texto sugere a emergência 

de formas de pensar e agir pautadas no labor conjunto que, no sentido hegeliano, implica em 

sentir, agir e pensar junto com o Outro na realização de uma obra comum (RADFORD, 2017a, 

p. 156, tradução minha). 

A escuta e resposta de C10 ao apelo de C8 sugere uma evidência da responsabilidade 

assumida para o trabalho em prol do alcance de um objetivo comum que nesse caso é interpretar 

e situar o lugar dos personagens e suas ações na narrativa. A responsabilidade, nesse contexto, 

representa uma estrutura seminal, primeira e fundamental da subjetividade descrita em termos 
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éticos e significa, essencialmente, responsabilidade pelo Outro (LÉVINAS, 1982). Ou seja, “é 

o que exclusivamente me incumbe e que, humanamente, não posso recusar (...).  Eu, não 

intercambiável, sou eu apenas na medida em que sou responsável” (LÉVINAS, 1982, p. 84, 

grifo do autor). Nesse sentido, a resposta de C10 ao tímido apelo de C8 pode ser interpretada 

como um indício de assunção ética da responsabilidade pelo Outro, por aquilo que dizendo ou 

não respeito ao sujeito se apresenta diante dele e requer um posicionamento. 

À luz da teoria da objetivação, esse trabalho conjunto e de cooperação humana 

empenhado por C8 e C10 para reinterpretação do lugar dos personagens na narrativa pode ser 

entendido como um esforço coletivo nutrido por uma “ética da responsabilidade” (RADFORD, 

2017a, p. 147, tradução minha) que consiste em responder ao chamado existencial do outro. 

Engajados nesse mesmo processo de leitura do texto ficcional, o grupo de trabalho – 

GT2, composto por C3, C4 e C5 – discute em detalhes os aspectos solicitados na folha de 

trabalho conforme destacado no fragmento captado em áudio e representado a seguir: 

 

Quadro 17. Interações entre participantes do GT2 durante a leitura do texto ficcional. 

Transcrição: Sessão 1 – Gravador 2 – 02h01’34’’ a 02h12’22’’ 

Indivíduo: Turno de fala Transcrição de falas/Fragmentos de vídeos Comentários analíticos  

C5: 001 Como vamos escrever? Colocar tópicos, essas 

coisas?  

Tomada coletiva de 

decisões. 

C3: 002 Acho que a gente podia fazer assim: objetivos 

dele (...) 

C5: 003 Separando assim? ((referindo-se aos aspectos 

solicitados na folha de trabalho)) Características, 

objetivos, aspectos metodológicos (...) 

C3: 004 Uhum... ((expressão que assume o sentido de 

afirmação positiva)) Sim, sim. 

 

C8: 005 No objetivo colocamos que era partir de algo 

inanimado para algo que tem vida. Criação de vida a 

partir de coisas inanimadas. E... na metodologia, a 

gente poderia pegar as coisas que ele vinha 

fazendo... 

 

C4: 006 Ele estudou cadáveres, fez testes em animais...  

C5: 007 Vamos colocar as características primeiro, não é?  

C5: 008 As características da prática científica dele. Ele era 

muito (...) 

 

C4: 009 Muito dedicado. Ele colocava o trabalho acima da 

saúde, da família, dos amigos. 

 

C5: 010 Eu escrevo em tópicos? Tomada coletiva de 

decisões. 

C4: 011 É melhor.  

C5: 012 Dedicação extrema...  

C3: 013 Ele fala de... ((folheia páginas procurando o 

fragmento de referência)) descobrir as causas da 

criação da vida (  ) No caso, foi a partir disso que 

ele conseguiu conferir vida à matéria inanimada. 

Então, poderia colocar isso aqui como objetivo... 

um dos objetivos da pesquisa dele. 

A participante recorre ao 

texto para situar melhor 

sua proposição do que 

pode consistir em um 

objetivo. 
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C3: 014 Características... Ele era extremamente dedicado 

à estrutura do corpo humano... e de qualquer 

animal. 
Labor conjunto em prol 

da obra comum. 
C5: 015 Dedicado...? ((repete perguntando o restante da 

frase)) 

C3: 016 A estrutura... ((repete pausadamente para que C5 

registre por escrito))  

C5: 017 A anatomia e fisiologia. 

  

A participante, no 

processo de escrita, 

encontra um conjunto de 

palavras que expressa 

melhor a ideia a 

formulada pela colega. 

C3: 018 Isso!  

C5: 019 Mais alguma coisa?  

C3: 020 A gente já podia colocar o objetivo dele... Estudar 

a causa da criação da vida. Isso seria um objetivo 

geral e como objetivo específico: conferir vida à 

matéria inanimada. 

A descrição do que 

representa um objetivo é 

precedida por um modelo 

da participante, uma vez 

que essa informação não 

se apresenta descrita no 

texto. 

C3: 021 ((repete para que C5 possa tomar nota)) Descobrir a 

causa da criação da vida... 

As participantes 

expressam o cuidado do 

outro no trabalho 

conjunto para registrar as 

ideias na folha de 

trabalho. 

C5: 022 Descobrir a causa da criação ... ((repete a fala de 

C3, provavelmente no processo de escrita)) 

C3: 023 Conferir vida a matéria inanimada ((repete 

pausadamente para que C5 possa anotar na folha de 

trabalho)) 

 

C5: 024 Só isso, não é?  

C3: 025 Acho que sim...  

C5: 026 É, o resto é a metodologia.  

C3: 027 A gente pode dizer o que ele fazia... na 

metodologia. Que ele pegava animais vivos para 

estudar... Que ele ia atrás de animais mortos 

também. Fazia as duas coisas. (    ) 

A descrição do que 

representam aspectos 

metodológicos é 

precedida por um modelo 

mobilizado pela 

participante. 

C5: 028 Tortura ... ((repete pausadamente como se estivesse 

escrevendo ao mesmo tempo)) 

 

C3: 030 Torturava animais vivos... Recolhia ossos de 

mortos... Como a gente coloca isso? 

 

C5: 031 Estudava cadáveres em geral. As características 

dos cadáveres. 

A participante encontra 

um conjunto de palavras 

que expressam melhor a 

ideia formulada pela 

colega. 

C5: 032 Você quer acrescentar alguma coisa? ((dirige-se a 

C4))  

A participante tenta 

envolver o colega menos 

participativo nos 

processos de tomada de 

decisão. 

C4: 033 Que ele recolhia ossos e partes de corpos... 

Abatedouros e similares. 

C3: 034 Fala que foi durante dois anos de pesquisa. Tem aqui 

dizendo que durou dois anos para ele (...) 

 

C5: 035 É...  
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C3: 036 Aí, justamente sobre a ética o mais tocante é ele 

usar animais, torturar animais para fazer a sua 

pesquisa. 

Os participantes apontam 

o que consideram o 

aspecto antiético mais 

marcante da prática 

científica de Victor 

Frankenstein. 

C5: 037 Então, e sair pegando cadáver assim...  

C3: 038 Também tem a questão de como as pessoas 

avaliam o uso do cadáver: tem gente que 

tranquilo trabalhar com corpos humanos, depois 

de mortos e tem gente que não acha legal. 

A participante ressalta 

que o julgamento ético 

depende do ponto de vista 

assumido. 

C5: 039 Ninguém sabe se ele estava pedindo permissão para 

mexer nesses corpos. 

 

C4: 040 E ele se coloca como um Deus. “Uma nova espécie 

me abençoaria como seu criador e sua origem; 

muitas criaturas felizes e excelentes iriam dever a 

existência a mim” ((faz uma citação direta do 

texto)) 

O participante faz uma 

citação direta do texto 

para aportar o argumento 

apresentado. 

C5: 041 No caso, entra... tortura, não é?  

C3: 042 Isso, tortura de animais. O fato de ele pegar os 

cadáveres humano para sua pesquisa sem pedir 

permissão. Ele realmente ia lá, pegava e pronto. Não 

existia nenhum controle disso, como ele falou (...) 

 

C4: 043 Profanava. Profanava, o termo. É o mesmo que 

dizer que ele pegava sem permissão... 

desrespeitando o túmulo. 

O participante retoma 

uma palavra do livro que 

expressa de forma mais 

clara a ideia formulada 

pela colega. 
Fonte. Produzido pela autora. 

 

Conforme observado no Quadro 17 acima, nos turnos de fala de C5: 001, C3: 002; C5: 

003 e C5: 010, os participantes do GT2 trabalham conjuntamente na tomada de decisões desde 

os aspectos mais gerais como, por exemplo, a escolha do modelo para sistematização das 

informações emergentes da leitura até os mais específicos de identificação de características e 

objetivos da prática científica ficcional analisada.  

É importante destacar que para esse processo, o GT2 assume a responsabilidade de 

atender ao apelo feito na folha de trabalho para sistematizar as ideias seguindo a proposição de 

destacar características, objetivos, aspectos metodológicos e implicações éticas da prática 

científica do Victor Frankenstein. Este exercício de esforço coletivo norteado por uma 

responsabilidade ética em relação ao chamado existencial do Outro é apontado por Luis 

Radford (2017a) e Emmanuel Lévinas (1982) como via à produção de subjetividades e 

interminável constituição e reafirmação do Ser enquanto sujeito no mundo. 

O Ser, nesse contexto, é um sujeito constituído de formas histórico-culturais de ser e 

estar no mundo: “formas de conceber-se e de que nos concebam; formas de posicionar-se e que 

nos posicionem; formas do eu e da alteridade (isto é, de relações comigo mesmo e com os 

outros” (RADFORD, 2017a, p. 141, tradução minha). Contaminado e atravessado por essas 
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formas de perceber o mundo e se posicionar diante dele, o Ser produz subjetividades que 

consistem na  

Atualização ou materialização sempre em curso do ser. A atualização ou materialização 

sempre em curso é um sujeito único, concreto, cuja especificidade resulta do fato de que 

esse sujeito é sujeito reflexivo que sente e atua, sempre em processo de vir a ser: um 

projeto inacabado e inacabável de vida (RADFORD, 2017a, p. 141, grifo do autor, 

tradução minha). 

Ainda nesse processo de leitura e organização de ideias C5 no turno de fala 032 convida 

C4, seu colega de grupo até então menos participativo, a tomar parte nas decisões dizendo: – 

“Você quer acrescentar alguma coisa?” (C5: 032). C4, por sua vez, responde prontamente ao 

chamado da colega dizendo: – “Que ele recolhia ossos e partes de corpos... de abatedouros e 

similares” (C4: 033). Esse fragmento constitui uma evidência da emergência do cuidado do 

outro  apontado por Luis Radford (2017a) como um vetor seminal da estrutura da subjetividade 

que se expressa na preocupação com o Outro. Além desse excerto, também pode ser 

interpretada como evidência de cuidado do outro o turno de fala 021 em que C3 repete, mais 

uma vez, pausadamente o objetivo da prática científica do Victor Frankenstein a ser registrado 

na folha de trabalho: – “Descobrir a causa da criação da vida...” (C3: 021). 

Para Luis Radford (2017a), a colocação do cuidado do Outro em movimento 

requer o reconhecimento da necessidade do outro e a ação solidária intersubjetiva 

correspondente. Longe de ser um ato de condescendência, o cuidado é a possibilidade 

de ver a nós mesmos no outro; de reconhecer nossa vulnerabilidade na vulnerabilidade 

do outro (2017a, p. 157, tradução minha). 

Nesse processo de resposta à tarefa também emerge o apoio das ideias e argumentos 

apresentados em fragmentos do texto lido. Atitudes dessa ordem podem ser identificadas no 

turno de fala C3: 013 em que a participante busca o fragmento exato do conto em que o Victor 

Frankenstein fala sobre seus interesses de pesquisa para argumentar: – “Ele fala de... ((folheia 

páginas procurando o fragmento de referência)) descobrir as causas da criação da vida (   ) 

No caso, foi a partir disso que ele conseguiu conferir vida à matéria inanimada. Então, poderia 

colocar isso aqui como objetivo... um dos objetivos da pesquisa dele” (C3: 013). Outro exemplo 

é identificado no turno de fala C4: 040 em que o participante, para sustentar seu argumento de 

que o Victor se coloca como um Deus recorre a um fragmento de texto e o cita: – “E ele se 

coloca como um Deus. “Uma nova espécie me abençoaria como seu criador e sua origem; 

muitas criaturas felizes e excelentes iriam dever a existência a mim” ((faz uma citação direta 

do texto))” (C4: 040). 

Sob o olhar da TO, essa atitude de apresentar fundamentos para sustentação de 

argumentos e ideias apresentados pode ser interpretada como indício da emergência de outra 
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estrutura da subjetividade, o compromisso “que é a promessa de fazer todo o possível e 

impossível no transcurso da atividade conjunta na realização da “obra comum”” (RADFORD, 

2017a, p. 157, grifo do autor, tradução minha). Esse compromisso se expressa no esforço 

empreendido por C3 e C4 para apresentar respostas bem fundamentadas que satisfaçam a tarefa 

que, nesse caso, é a obra comum, assim como aos colegas. 

Outra interessante evidência do labor conjunto empreendido pelos participantes, no 

curso da tarefa, é expressa durante o registro escrito do que representam as características da 

prática científica do Victor Frankenstein. Nesse processo, C3: 014 diz: – “Características... Ele 

era extremamente dedicado à estrutura do corpo humano... e de qualquer animal”. Reagindo 

a colega, C5: 015 repete uma parte da fala de C3, perguntando o restante da frase: – 

“Dedicado...? ((repete perguntando o restante da frase)) e C3 no turno de fala 016 responde 

prontamente ao chamado feito e começa a repetir a frase dita: A estrutura ((repete 

pausadamente para que C5 registre por escrito)). 

Esses fragmentos são interpretados como um indício de responsabilidade não só em 

atender ao chamado do Outro, mas também para empreender um esforço conjunto norteado em 

direção a uma obra comum que é a realização da tarefa. Essa responsabilidade consiste de uma 

“noção ética que só tem sentido para o sujeito consciente” (MORIN, 2005, p. 5) e tem lugar à 

medida em que o mesmo responde ao chamado existencial do Outro, assumi-o como um rosto 

(LÉVINAS, 1982) e trabalha em conjunto “amparado em formas não individualistas de 

cooperação humana e formas comunitárias de produção de saberes” (RADFORD, 2017a, p. 

156, tradução minha). 

Concordo com Rodolfo Vergel (2016) que na via para a produção de saberes, “a relação 

sujeito-objeto está mediatizada não só pelos artefatos, mas pela presença do outro em uma 

espécie de relação de alteridade baktiniana” (2016, p. 102, tradução minha). Essa proposição 

me inspirou, assim como incentivou este autor, a oferecer espaços nos quais os participantes da 

investigação pudessem trabalhar conjuntamente.   

Na continuidade desse diálogo, são identificados indícios de que C5 objetivou uma 

forma mais clara de expressar as ideias formuladas pela colega à medida em que faz o registro 

escrito das interpretações. Na ocasião a participante enfatiza: – “A anatomia e fisiologia” (C5: 

017). Em um exercício da mesma ordem, C4 reagindo ao chamado a dificuldade encontrada por 

C3 para descrever a prática de desenterrar corpos afirma: – “Profanava. Profanava, o termo. É 

o mesmo que dizer que ele pegava sem permissão... desrespeitando o túmulo” (C4: 043). Outro 

fragmento que integra esse grupo de exemplos é C5: 031 em que C5 respondendo ao chamado 
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de C3 sobre como registrar informações metodológicas da prática do cientista ficcional diz: – 

“Estudava cadáveres em geral. As características dos cadáveres” (C5: 031). 

Uma interpretação da teoria da objetivação para adaptá-la ao campo de estudo dessa 

investigação permite entender a objetivação  (RADFORD, 2006, 2014c, 2017c) como o 

encontro dos estudantes com o saber epistemológico das ciências constituído histórico-

culturalmente atualizado no curso do trabalho comum. Nesse processo, “formas de pensamento 

e ação cultural historicamente codificadas se convertem em objetos de reconhecimento ou 

objetos de consciência nos estudantes” (RADFORD, 2018f, p. 1, texto inédito). Nos turnos de 

fala C5: 017, C4: 043 e C5: 031, as ações linguísticas de reinterpretação expressas pelos 

participantes sugerem a objetivação de formas de reflexão mais pertinentes de apresentar as 

ideias formuladas pelos colegas que emerge através da atividade entendida como  

uma forma de vida, algo orgânico e sistêmico, um evento criado por uma busca 

comum – uma busca com outros – da solução para um problema colocado, uma busca 

ao mesmo tempo cognitiva, sensível, material, emocional e ética (RADFORD, 2018f, 

p. 3, texto inédito). 

Além disso, esses fragmentos também sugerem formas de interação e colaboração 

humana produzidas pelos estudantes entre si no curso da labor conjunta (RADFORD, 2014a, 

2017a). Para Luis Radford (2017a, texto inédito), a produção de formas humanas de interação 

e colaboração norteadas por uma ética comunitária é base não só para a produção de saberes, 

mas também de subjetividades e de diferentes formas de afirma-se enquanto sujeito no mundo. 

O registro escrito dos aspectos solicitados na folha de trabalho foi precedido da 

necessidade de mobilização de modelos conhecidos do que representam características, 

objetivos e aspectos metodológicos de uma investigação científica, uma vez que esses aspectos 

não estavam pontuados no texto ficcional lido. Essa mobilização pode ser observada, por 

exemplo, em C3: 020 quando a participante destaca: – “A gente já podia colocar o objetivo 

dele... Estudar a causa da criação da vida. Isso seria um objetivo geral e como objetivo 

específico: conferir vida à matéria inanimada” (C3: 020) e em C3: 027 quando a mesma 

participante sinaliza: – “A gente pode dizer o que ele fazia... na metodologia. Que ele pegava 

animais vivos para estudar... Que ele ia atrás de animais mortos também. Fazia as duas coisas. 

(    )” (C3: 027). 

O psicólogo soviético Aleksei Leontyev (2009) em uma reflexão sobre a gênese da 

consciência e, mais especificamente, sobre a importância de considerar as coisas que os sujeitos 

manipulam sem ver para a análise de processos complexos de reflexão psíquica da realidade e, 

subsequente, desenvolvimento da consciência destaca: 
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É outra questão se é necessário fazer ou mudar algo de acordo com um modelo ou 

retratar um determinado conteúdo objetivo. Quando dobro um arame ou desenho, 

digamos, um pentágono, então necessariamente comparo a representação que tenho 

com condições objetivas, com estágios de sua realização no produto e, internamente, 

meço um contra o outro. Tal comparação requer que minha representação apareça 

para mim como se estivesse no mesmo plano do mundo objetivo, mas não se fundindo 

a ele. (...) A imagem psíquica do produto como meta deve existir para o sujeito, a fim 

de que ele possa trabalhar com essa imagem, por exemplo, modificá-la em relação às 

condições presentes. Tais imagens são, em essência, imagens conscientes, 

representações conscientes – em uma palavra, a essência dos fenômenos da 

consciência (LEONTYEV, 2009, p. 115). 

Sob essa guia, os modelos psíquicos de fazer científico mobilizados pela participante C3 

nos turnos de fala C3: 020 e C3: 027 para descrever os objetivos e aspectos metodológicos da 

prática científica do Victor Frankenstein podem ser tomados como evidências de um processo 

de tomada de consciência, cujo desenvolvimento é permeado por recrutamento de modelos de 

ciências experimentados em outros espaços formativos. Nesse contexto, os modelos psíquicos 

representam as imagens ou representações conscientes mobilizadas pelo sujeito no curso da 

atividade e que constituem o fenômeno da consciência no sentido proposto por Leontyev 

(2009). 

Para Edgar Morin, Emilio-Roger Ciurana e Raúl Motta (2003), pensar complexo implica 

priorizar a produção de uma arquitetura de ideias ao invés de manter uma ideia fixa diante da 

“necessidade de articular, relacionar e contextualizar” (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, 

p. 38). Esse estilo de pensamento é guiado por princípios metodológicos que permitem 

configurar estratégias de ação e reflexão do humano como, por exemplo, o princípio dialógico 

definido por estes autores como 

a associação complexa (complementar/concorrente/antagônica) de instâncias 

necessárias, conjuntamente necessárias à existência, ao funcionamento e ao 

desenvolvimento de um fenômeno organizado (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, 

p. 36) 

Este princípio serve como via para pensar lógicas distintas que, não necessariamente são 

antagônicas, podem inspirar uma à outra e dialogar para fazer emergir posicionamentos críticos 

e criteriosos frente às exigências do mundo. Apoiada nesse referencial, proponho essa atitude 

dialógica de pensar e refletir como um vetor do pensar complexo e, mais especificamente, do 

princípio dialógico, uma vez que a participante nos turnos de fala C3: 020 e C3: 027 conseguem 

estabelecer um diálogo entre diferentes expressões da cultura sem fundi-las. Isso porque 

resgatam modelos experimentados na vivência da graduação, em laboratórios de pesquisa e/ou 

em outros espaços formativos do que constitui uma prática científica real para interpretar e 

fundamentar sua descrição da prática do personagem ficcional, o Doutor Victor Frankenstein. 
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O último aspecto registrado nessa folha de trabalho refere-se às possíveis implicações 

éticas que emergem na prática do Victor Frankenstein. Nesse processo, C3 destaca: – “Aí, 

justamente sobre a ética o mais tocante é ele usar animais, torturar animais para fazer a sua 

pesquisa” (C3 :036) e sua colega de grupo complementa “Então, e sair pegando cadáver 

assim...” (C5: 037). É importante destacar que C3 é cautelosa em relação ao aspecto antiético 

apontado pela colega, uma vez que sinaliza: “Também tem a questão de como as pessoas 

avaliam o uso do cadáver: tem gente que tranquilo trabalhar com corpos humanos, depois de 

mortos e tem gente que não acha legal” (C3: 038).  

Conforme é possível observar, a participante C3 apesar de apontar o que representam na 

sua ótica os dilemas éticos que permeiam a prática científica do Victor Frankenstein reage de 

forma cautelosa à proposição de C5 por entender que o uso de cadáveres não é, 

consensualmente, uma prática antiética. Essa postura de análise de um posicionamento emitido 

para nortear a resposta ao Outro pode ser interpretada como um indício de consciência crítica 

que, de acordo Luis Radford (2017a), emerge e é incentivada no âmbito de espaços de debates 

marcados pelo labor conjunto. 

O resultado desse processo coletivo de interpretação das informações de leitura e 

resposta aos elementos solicitados na tarefa é expresso, em parte, na folha de trabalho (Ver 

Figura 9) apresentada a seguir. 
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Figura 9. Folha de trabalho resultante do trabalho coletivo do GT2 na Tarefa 1. 

 
Fonte. Folha de trabalho produzida pelos participantes da investigação. 

 

Um olhar detalhado para a Figura 9 permite reconhecer que a coletividade das 

interpretações e sistematizações propostas pelos participantes do GT2 se estende à produção 

escrita que mantém uma coerência muito forte com o conjunto de discussões empreendidas no 

processo de resolução da tarefa descrito no Quadro 17. É possível perceber que as diferentes 

interpretações são agrupadas e encontram lugar no esboço escrito produzido pelo grupo. Tomo 

esta atitude como um indício de respeito em relação ao trabalho coletivo realizado. 

Respeito, no sentido dialético materialista do termo, consiste de um vetor do segundo 

plano da ética marxista que emerge em contextos coletivos de produção de formas mútuas de 

colaboração humana (DIAS, 2016; KAMENKA, 1969). Apoiada nesse referencial, proponho o 

respeito como uma postura ética de se posicionar diante de ideias e proposições do Outro 

expressas no curso de uma atividade coletiva de produção de conhecimentos. 

Cabe aqui um importante esclarecimento em relação ao uso, para efeitos de análise, do 

termo posturas éticas em detrimento de ética comunitária. Essa escolha tem por base o 

argumento de que a referência à categoria ética comunitária deve refletir situações em que seus 
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três vetores – responsabilidade, cuidado do outro e compromisso – foram expressos 

simultaneamente. Uma vez que essa relação simultaneidade entre vetores não foi identificada 

nas análises empreendidas optei por fazer uma remissão em termos de posturas éticas que 

implicam na emergência desses vetores, mesmo que de forma não coordenada e simultânea, em 

uma situação analisada. 

 

Sessão 01: Tarefa 2: Apresentação de produção escrita 

 

Seguindo a lógica de organização da estrutura conceitual da atividade proposta por 

Luis Radford (2013, 2018f, texto inédito), após o trabalho de leitura do texto ficcional os 

pequenos grupos foram convidados a uma discussão geral para apresentar o resultado dos 

registros escritos e sistematizações das ideias produzidas no curso da Tarefa 1.  

O fragmento a seguir (ver Quadro 18), captado em áudio e vídeo, apresenta fragmentos 

das apresentações dos participantes do Grupo de Trabalho 3 (GT3) – composto por C2, C11 e 

C12 – para apresentação dos registros produzidos no curso da tarefa. É importante destacar que, 

para esse momento de apresentação das ideias sistematizadas, o grupo optou por nomear um 

representante – C2 – para fazer a fala. 

 

Quadro 18. Apresentação das interpretações do GT3 sobre o texto ficcional. 

Transcrição: Sessão 1 –Câmera 2 – Vídeo 6 – 01’04’’ a 01’33’’ 

Indivíduo: Turno de fala Transcrição de falas/Fragmentos de vídeos Comentários analíticos  

C2: 01 E... uma coisa que eu também achei legal no texto 

foi que dá para sentir... em pequenos detalhes que 

foi feito em outra época né? E a gente pode ver isso 

nas referências que ela (Mary Shelley) dá... Tipo, 

tem um momento que ela quer falar que o... o 

camarada lá... o Frankenstein, quer falar que o 

negócio ( o fato de ter feito a criatura) é muito 

feio, a referência que ele faz é do Dante Alighieri, 

da Divina Comédia que é MUITO, MUITO, 

MUITO velho. 

O participante consegue 

inserir as informações 

encontradas na leitura 

dentro do contexto em 

que foram produzidas. 

Fonte. Produzido pela autora.  

 

 

 

 

Ver fragmento de Vídeo 1:  

 

https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sess

ao-1-tarefa-2 

 

https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sessao-1-tarefa-2
https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sessao-1-tarefa-2
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No início das instruções para a leitura, destaquei que as práticas científicas descritas no 

conto de SF a ser lido se situavam em um outro contexto histórico, social e filosófico. Essa 

informação era importante porque, de acordo com André Martins (2015) que é o referencial de 

discussões sobre ciências assumido na investigação, olhar para práticas científicas dissociadas 

de seu contexto histórico de produção constitui-se em anacronismo, visão ingênua e equivocada 

a ser evitada na tessitura de compreensões sobre as ciências e seus processos de produção.  

Atento às ideias apresentadas pela pesquisadora, C2 no turno de fala 01, consegue 

identificar que o contexto da prática científica do Frankenstein situa-se em outra época a partir 

da referência literária ao Dante Alighieri que emerge no escrito. Além disso, é possível destacar 

que C2 consegue inserir as informações encontradas na leitura em seus contextos de produção, 

postura que pode ser aproximada da aptidão de inserir informações nos contextos em que foram 

produzidas e, se possível, em seus contextos mais amplos apontada pelo pensador francês Edgar 

Morin (2003) como uma característica da noção de pensar bem. Para este autor, “o 

desenvolvimento da aptidão para contextualizar tende a produzir a emergência de um 

pensamento “ecologizante”, no sentido em que situa todo acontecimento, informação ou 

conhecimento em relação de inseparabilidade  com  seu  meio  ambiente  –  cultural,  social,  

econômico, político e, é claro, natural” (MORIN, 2003, p. 25). 

Na continuidade desse exercício interpretativo, C2 apresenta as demais compreensões 

coletivas tecidas por seu grupo de trabalho – GT3 – para responder aos aspectos da prática 

científica do personagem ficcional solicitados na folha de trabalho conforme representado no 

fragmento a seguir, captado em áudio e vídeo:  

 

Quadro 19. Continuação das interpretações do GT3 sobre o texto ficcional. 

Transcrição: Sessão 1 –Câmera 2 – Vídeo 6 – 03’18’’ a 04’26’’ 

Indivíduo: Turno de fala Transcrição de falas/Fragmentos de vídeos Comentários analíticos  

C2: 01 Um camarada ((se refere ao Frankenstein)) que 

perdeu a mãe dois anos atrás, acho que já fazia dois 

anos... e já está tratando dessa forma. Aí ele fala 

sobre o ciclo da vida, não do bonitinho que a 

gente vê na escola. O ciclo da vida como os vermes 

comendo os corpos lá. 

O participante reconhece 

distinções entre o ciclo da 

vida descrito no texto 

ficcional e o 

experimentado na escola. 

{  } (    )  

C2: 02 Em relação à ética de característica, objetivo... 

também tem a ética da divulgação do 

conhecimento porque aparentemente essa 

descoberta teria sido revolucionária, só que ele 

O participante entende a 

divulgação científica 

como uma postura ética a 
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pega e “não, vou guardar para mim porque os meus 

interesses são maiores que o da sociedade” ((o 

participante criou uma fala para o Victor 

Frankenstein a partir de suas interpretações da 

leitura)).  

ser praticada na produção 

das ciências. 

C2: 03 Acho que isso é antiético, pelo menos do meu 

ponto de vista. Isso é antiético... A violação dos 

corpos que teve a fase de experimentação... Antes da 

experimentação ele ficava vendo né? Ficava vendo a 

deterioração dos corpos ... 

O participante destaca 

que os aspectos 

apontados na leitura são 

antiéticos a partir do seu 

ponto de vista e não 

necessariamente 

corresponde a uma 

acepção generalizada. 

Fonte. Produzido pela autora. 

  

 

 

 

Durante a apresentação das impressões sobre a leitura de SF empreendida, C2 no turno 

de fala 01 ressalta que o ciclo da vida descrito no texto ficcional difere daquele estudado na 

escola, no sentido em que não se resume aos processos de deterioração do organismo. Para 

estabelecer distinções entre diferentes narrativas de um mesmo fenômeno, neste caso o ciclo da 

vida, é necessário ter consciência do modo como o fenômeno em estudo se processa, ou seja, 

quais são suas características. De acordo com Luís Radford (2014a, 2017b), a tomada de 

consciência é um processo social, emocional e sensível mediado pela cultura material que 

permite ao sujeito se posicionar de modo crítico e reflexivo frente a saberes científicos histórico 

e culturalmente constituídos. Partindo dessas proposições é possível supor que C2 em processo 

de tomada de consciência, no sentido dialético-materialista do termo, mobiliza modelos 

psíquicos sobre o ciclo da vida, uma vez que é capaz de estabelecer diferenças ao examinar a 

descrição do fenômeno em questão. 

Ao analisar a prática científica do Victor Frankenstein, C2 no turno de fala 02 destaca 

como postura antiética o fato de o cientista não ter divulgado os resultados de sua prática à 

comunidade científica. Essa compreensão pode ser aproximada da compreensão proposta por 

Raquel Gonçalves-Maia (2011) de ética como uma componente da atividade científica que deve 

ser permeada por uma responsabilidade social do  investigador em relação à comunidade 

Ver fragmento de Vídeo 2:  

 

https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sess

ao-1-tarefa-2 

 

https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sessao-1-tarefa-2
https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sessao-1-tarefa-2
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científica, responsabilidade que envolve a honestidade na produção e divulgação dos 

conhecimentos científicos produzidos. Além disso, C2 entende a divulgação científica como 

uma via para alimentar e/ou ampliar novos focos investigativos, acepção que está de acordo 

com a ideia de Márcia Pereira (2014a) divulgação científica como um meio que além de 

comunicar fatos, processos e resultados de uma investigação deve servir para que o leitor se 

posicione de forma crítica e criteriosa frente ao que está lendo. Compreensões dessa ordem 

podem ser interpretadas como indícios de uma atitude dialógica expressa pelo GT3 através da 

fala de C2, uma vez que os participantes conseguem identificar, sem sobrepor, elementos da 

cultura científica de práticas reais que ajudam a fundamentar formas de pensar e se posicionar 

sobre práticas científicas ficcionais.  

No turno de fala 03 do fragmento apresentado, C2 enfatiza que seus apontamentos sobre 

o que representam práticas cientificamente não éticas empreendidas pelo Victor Frankenstein 

constituem um ponto de vista particular. Essa postura parece carregar um duplo significado, 

pois ao mesmo tempo que representa uma forma de o participante se posicionar criticamente 

sobre a leitura é também uma forma de respeitar possíveis posicionamentos contrários de outros 

participantes. De acordo com Luís Radford (2017a), um dos vetores que dirige a ética 

comunitária é cuidado do outro expresso através da preocupação com o outro e colocado em 

movimento por meio do “reconhecimento da necessidade do outro”  (RADFORD, 2017a, p. 

157, tradução minha). Partindo desse referencial, acredito que C2 no turno de fala 03 exercita o 

cuidado com o outro e a consciência crítica ao se posicionar criticamente frente ao texto 

ficcional lido e, ao mesmo tempo, respeitar as possíveis divergências de ponto de vista de outros 

participantes da atividade. 

 

Sessão 01: Tarefa 3: Júri simulado do Doutor Victor Frankenstein 

 

Conforme destacado anteriormente, após o exercício de leitura do texto ficcional 

desenvolvido em pequenos grupos e apresentação das interpretações produzidas, os 

participantes foram convidados a retomar o trabalho em pequenos grupos para se engajar em 

uma nova e mais complexa tarefa – um júri simulado. 

Para vivenciar esta tarefa os participantes receberam informações detalhadas sobre a 

dinâmica de trabalho, desde o tempo destinado ao desenvolvimento de cada etapa da tarefa até 

o recebimento de um guia para nortear a composição dos personagens do júri em termo de 

características e ações (Ver Apêndice IV). 
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As orientações fornecidas não carregavam um caráter determinístico, de imutabilidade 

de ações e posicionamentos. Na verdade, o intuito era chamar atenção para a necessidade e 

pertinência de produzir de argumentos fundamentados cientificamente e inseridos no contexto 

social, histórico, científico e cultural em que o conto do Victor Frankenstein é situado. Para 

tanto estabeleci interações constantes com cada grupo de trabalho, ação orientada por uma 

noção de ensino-aprendizagem pautada no labor conjunto (RADFORD, 2014a), no esforço 

coletivo e dinâmico de encontro com formas de pensar e agir emergentes na atividade dos 

participantes entre si nos pequenos grupos e  com o grupo geral. 

Esta tarefa de júri simulado teve início após todos os participantes da investigação 

conhecerem os potenciais crimes cometidos pelo cientista Victor Frankenstein, as orientações 

para ação de cada grupo de personagens e formação dos respectivos grupos, a saber: Victor 

Frankenstein e um assistente; Advogado e testemunha de defesa; Promotor e testemunha de 

acusação e Júri.  

Um júri simulado se inspira no modus operandi de julgamentos que acontecem 

cotidianamente em tribunais de justiça. Para desenvolver a tarefa, os participantes agrupados 

precisavam assumir e interpretar personagens, produzindo estratégias e argumentos que 

guiavam a decisão final sobre o destino do cientista ficcional, o Victor Frankenstein. A 

dinâmica dessa tarefa imersiva, de modo geral, aconteceu conforme descrito no Quadro 20 a 

seguir: 

  

Quadro 20. Sequência de ações que guiaram o júri simulado. 

Júri Simulado – O Julgamento do cientista Victor Frankenstein 

Ação Orientações 

Distribuição de fichas de 

personagens 

As fichas descrevem, de modo geral, as características e atribuições do 

personagem que será assumido e defendido no decorrer da ação. 

Preparação  Produção de estratégias e/ou argumentos científicos para defesa ou acusação 

do réu (a depender das características do personagem assumido). 

Início do julgamento A abertura da sessão tem início com o relato do caso e apresentação da 

acusação contra o réu feitos pelo (a) juiz (a). Na sequência, a palavra é 

passada para a acusação. 
Acusação O Promotor de Acusação apresentará indícios, argumentos e possíveis provas 

fundamentadas em dados [retirados do texto lido ou de outras fontes de 

pesquisa] de que o réu é culpado na ação em que é acusado. Além disso, fará 

perguntas ao réu que o ajudem a fortalecer seus argumentos. 
Réu O réu – Victor Frankenstein – foi indiciado por uma série de crimes 

relacionados à sua prática científica e precisa se apresentar no tribunal para 

explicar sua versão dos fatos. 

 

Seu testemunho, construído juntamente com a defesa, deve voltar-se à 

rememoração e reflexão sobre sua prática científica.  
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O réu disporá de tempo adicional para responder aos questionamentos da 

acusação. 

Testemunha de acusação A testemunha responde a questionamentos feitos pelo Promotor de Acusação. 

Seu relato fortalece os indícios de culpabilidade trazidos pela acusação. 
Defesa O advogado de defesa apresentará indícios, argumentos e possíveis provas 

bem fundamentadas de que o réu é inocente na ação em que é acusado. Além 

disso, fará perguntas ao réu que o ajudem a fortalecer a defesa. 
Testemunha de defesa A testemunha responde a questionamentos feitos pelo Advogado de Defesa. 

Seu relato fortalece os indícios de inocência do réu trazidos pela defesa. 
Júri Os jurados têm a função de observar e registrar atentamente os indícios e 

argumentos apresentados por acusação e defesa para decidir pela inocência ou 

culpabilidade do réu. Esta decisão deve vir acompanhada de uma explicação 

bem fundamentada. 

Parecer final O (a) juiz (a) emite o parecer final com base nas decisões dos jurados e encerra 

o caso. 
Fonte. Produzido pela autora. 

Após o momento inicial de apresentação das orientações para a tarefa, laborei junto com 

os grupos na construção dos personagens e argumentos. 

Na sequência, foi dado início ao júri simulado. Apresento a seguir fragmentos (Quadro 

21), captados em áudio e vídeo, de ideias e posicionamentos que contextualizam reflexões sobre 

ética em uma prática científica ficcional expressas pelos grupos de personagens no decorrer da 

tarefa, assim como as respectivas interpretações teórico-analíticas produzidas.  

 

Quadro 21. Conjunto de argumentos emergentes durante o Júri Simulado. 

Transcrição: Sessão 1 –Câmera 2 – Vídeo 7 – 01’35’’ a 15’53’’ 

Indivíduo: Turno de fala Transcrição de falas/Fragmentos de vídeos Comentários analíticos  

C3: 01 

 

((participante interpretando 

Victor Frankenstein)) 

A minha pesquisa teve como intenção inicial 

entender como se daria a vida.  

A participante fala em 

primeira pessoa, 

assumindo a essência da 

tarefa. Ou seja, se 

colocando como Victor 

Frankenstein, 

personagem que 

interpreta. 

 

RECORTE NA SEQUÊNCIA PARA DIRECIONAR A FRAGMENTO ANALÍTICO DE INTERESSE 

 

C6: 02 

 

((participante interpretando 

testemunha de acusação)) 

Como cientista eu diria que não seria possível 

atrelar animais a criação de... outro ser... através 

de algo inanimado. Então eu queria saber, da sua 

visão C3 ((perguntando a que interpreta o Victor 

Frankenstein)) 

A participante, além de 

responder à tarefa 

colocando suas falas em 

primeira pessoa, recruta 

conhecimentos de sua 

área para elaborar 

questionamentos sobre a 

prática científica 

ficcional. 

C3: 03 

 

((participante interpretando 

Victor Frankenstein)) 

E se você for pegar, por exemplo, a relação da 

orgânica com a inorgânica ((faz gesto com as mãos 

para reforçar a ideia de que são áreas da química 

distintas)) ... O que aconteceu dentro do meu 

laboratório ((faz gesto de aspas com as mãos para 

referir-se ao laboratório)) era eu entender o 

A participante usa gestos 

corporais para dar ênfase 

à sua fala. 
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funcionamento da matéria orgânica e fazer com que 

a matéria inorgânica se tornasse orgânica. 

C3: 04 

 

((participante interpretando 

Victor Frankenstein)) 

Eu tentei fazer isso diversas vezes até chegar em 

uma linha de raciocínio que desse certo 

A participante reflete 

uma importante 

concepção de ciências 

discutida na etapa 

introdutória das tarefas. 

C3: 05 

 

((participante interpretando 

Victor Frankenstein)) 

Quando você reage coisas inorgânicas isso não 

significa que você só vai ter coisas inorgânicas no 

final. As reações de produtos inorgânicos podem 

DAR SIM, um produto orgânico. Justamente o que 

aconteceu com o ... ((coloca a mão no rosto 

aparentemente se forçando a lembrar o exemplo que 

iria anunciar)) CIANATO DE AMÔNIO. Se você 

pega cianeto de amônio e aquece você vai ter 

ureia e ureia é um composto orgânico. Você saiu 

de um composto inorgânico. 

A participante recruta 

conhecimentos 

científicos reais para 

responder a questões 

sobre a prática científica 

ficcional. 

 

RECORTE NA SEQUÊNCIA PARA DIRECIONAR A FRAGMENTO ANALÍTICO DE INTERESSE 

 

C1: 06 

 

((participante interpretando 

Advogado de Defesa)) 

A experimentação em humanos...questionada pela 

acusação. Na nossa época, atualmente, nós não 

temos legislação que diga que ele deve ir até a 

família e consultar se pode ou não utilizar de um 

corpo. 

A participante levanta um 

argumento importante 

sobre mecanismos que 

regulam a pesquisa 

científica. 

 

RECORTE NA SEQUÊNCIA PARA DIRECIONAR A FRAGMENTO ANALÍTICO DE INTERESSE 

 

P: 07 O júri, como se posiciona? Absolve ou condena o 

Victor Frankenstein? Chegaram em um consenso? 

 

C2, C9, C10, C14: 09 

 

((participantes 

interpretando Júri)) 

 

((fazem gestos com as mãos para ressaltar que não 

chegaram a um veredito)) 

 

C14: 10 A tortura de animais vivos. Ele foi condenado pelo 

fato de que, por lei é permitido, mas ele teria que 

ter uma autorização e ter explicado qual seria o 

projeto e assim ser aprovado. 

A participante recruta 

argumentos levantados 

por outro grupo e 

conhecimentos de 

procedimentos em 

pesquisa científica reais 

para justificar seu 

posicionamento. 
Fonte. Produzido pela autora. 

 

 

 

 

Os turnos de fala de C3: 01 e C6: 02 apresentados no Quadro 21 constituem evidências 

de que os participantes da investigação se engajam e respondem ao apelo feito através da tarefa 

para compor, assumir e defender os personagens do Júri simulado. Essa resposta ao apelo pode 

ser tomada como um indício de responsabilidade, entendida sob a luz da Teoria da Objetivação, 

Ver fragmento de Vídeo 1:  

 

https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sess

ao-1-tarefa-3 

https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sessao-1-tarefa-3
https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sessao-1-tarefa-3
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como uma postura ética expressa na “resposta ao chamado do outro”(RADFORD, 2017a, p. 

157, tradução minha). Para esse caso, uma evidência dessa postura é a composição e defesa dos 

personagens acentuada no proferimento de sentenças utilizando verbos conjugados na primeira 

pessoa do singular: “A minha pesquisa teve como intenção inicial entender como se daria a 

vida” (C3: 01); “Como cientista eu diria que não seria possível atrelar animais a criação de... 

outro ser... através de algo inanimado (C6: 02)”; “Eu tentei fazer isso diversas vezes até chegar 

em uma linha de raciocínio que desse certo” (C3: 04). 

Outro importante elemento identificado no conjunto de ideias e proposições expressas 

pelos participantes durante a vivência do Júri simulado é a capacidade de recrutar modelos 

psíquicos de práticas científicas vivenciadas em seus contextos reais para alimentar argumentos 

do cenário ficcional. No turno de fala C6: 02, por exemplo, a participante recruta conhecimentos 

produzidos na sua vivência enquanto estudante das ciências biológicas para sustentar a 

impossibilidade de criação de um organismo vivo e complexo a partir de matéria inanimada: 

“Como cientista eu diria que não seria possível atrelar animais a criação de... outro ser... 

através de algo inanimado”. Na minha ótica, esse argumento encontra fundamento científico 

na noção evolutiva moderna de origem da vida descrita por Mark Ridley (2007) como processo 

complexo que levou bilhões de anos para originar organismos com complexidade funcional e 

estrutural. 

Atitudes dessa ordem também podem ser identificadas nos turnos de fala 03 e 05 da 

participante C3. Em C3: 03, a participante toma a relação entre a química orgânica e a inorgânica 

conhecida através de sua experiência real como estudante do curso de Química como cenário 

para problematizar a transformação de matéria inorgânica em orgânica processada no 

laboratório do Victor Frankenstein. 

Esse modelo psíquico ganha consistência com o recrutamento do exemplo do cianato de 

amônio extraído da História da Química: “Quando você reage coisas inorgânicas isso não 

significa que você só vai ter coisas inorgânicas no final. As reações de produtos inorgânicos 

podem DAR SIM, um produto orgânico. Justamente o que aconteceu com o ... ((coloca a mão 

no rosto aparentemente se forçando a lembrar o exemplo que iria anunciar)) CIANATO DE 

AMÔNIO. Se você pega cianeto de amônio e aquece você vai ter ureia e ureia é um composto 

orgânico. Você saiu de um composto inorgânico” (C3: 05). É importante ressaltar que o 

exemplo recrutado tem fundamento científico, uma vez que conforme destacado por Vidal e 

Porto (2011), o químico alemão Friedrich Wöhler, de fato, sintetizou ureia (composto orgânico) 

a partir de cianato de amônio (composto inorgânico). 
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Além disso, o gesto de levar às mãos ao rosto associado à rememoração do exemplo 

apresentado pode sugerir que C3 objetivou e extrapolou para além de contextos reais noções de 

reações químicas entre substâncias de natureza diferentes. Como destacado por Rodolfo Vergel, 

“o gesto como um meio semiótico de objetivação desenvolve um papel importante na expressão 

das intencionalidades dos sujeitos e em seu processo de conceitualização” (2014, p. 68, tradução 

minha). 

De acordo com Luis Radford (2017d),  

a aprendizagem se teoriza como processos de objetivação, ou seja, aqueles processos 

sociais de tornar-se, progressivamente e criticamente, consciente de uma forma 

codificada de pensamento de ação – algo que notamos gradualmente e ao mesmo 

tempo adquire significado. São processos de objetivação aqueles atos de notar 

significativamente algo que se revela a consciência por meio da nossa atividade 

corpórea, sensorial e artefatual” (RADFORD, 2017d, p. 119, tradução minha). 

Sob essa guia, tomo a extrapolação de compreensões identificada em C3: 05 como um 

indício de objetivação, uma vez que a tarefa proposta parece ter instigado C3 a mobilizar formas 

codificadas na cultura de pensar sobre reações químicas e de agir expressas na tomada dessas 

noções como argumento para defender ideias no cenário ficcional. Essa proposição parte da 

ideia de que “as formas de ação e reflexão codificadas culturalmente não são invocadas 

naturalmente pelos estudantes (...). São possibilidades sem atualização” (RADFORD, 2017d, 

p. 118, tradução minha). Nesse contexto, suponho que a tarefa de Júri simulado pode ter 

fornecido condições para que as noções de reações químicas, antes potenciais, fossem 

atualizadas por meio da atividade corpórea e artefatual, um forte indício de aprendizagem. 

Essas noções de reações químicas são interpretadas como modelos psíquicos porque não 

foram produzidas durante o curso ministrado, mas muito provavelmente durante a formação de 

C3 como estudante de Química. Vale ressaltar que a acepção de modelos psíquicos, conforme 

delimitado anteriormente, encontra sustentação teórica na proposição de Leontyev (2009) de 

que uma dimensão da formação da consciência dos sujeitos é a mobilização de imagens ou 

representações no curso da atividade. 

A emergência de compreensões sobre ética científica é outro aspecto que pode ser 

extraído do Quadro 21. Interpretando a Advogada de Defesa do Victor Frankenstein, C1 

ressalta: “a experimentação em humanos...questionada pela acusação. Na nossa época... 

atualmente, nós não temos legislação que diga que ele deve ir até a família e consultar se pode 

ou não utilizar de um corpo” (C1:06). Para defender a legitimidade da prática científica do 

Victor Frankenstein, C1 usa como argumento a inexistência de uma legislação vigente que 

delimitasse como antiético o uso, para fins de pesquisa científica, corpos retirados de câmaras 
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mortuárias. Esse argumento pode refletir “concepções ingênuas e equivocadas do fazer 

científico” (MARTINS, 2015, p. 705) que assumem as ciências como uma atividade marcada 

por uma suposta superioridade que justificaria toda e qualquer prática científica.  

Um exemplo adicional dessa ordem é o argumento apresentado por C14 – porta-voz do 

Júri – para justificar a condenação do cientista ficcional: “a tortura de animais vivos. Ele foi 

condenado pelo fato de que, por lei é permitido, mas ele teria que ter uma autorização e ter 

explicado qual seria o projeto e assim ser aprovado” (C14: 10). Estas concepções equivocadas 

emergentes em ambos os argumentos apresentados pelas participantes nessa fase da intervenção 

constituíram um importante link à proposição de discussões subsequentes sobre a urgência e 

necessidade de pensar sobre ética científica.  

Para além das análises apresentadas até aqui, outro importante elemento que surge 

durante o engajamento de C1 é o seu compromisso com a tarefa. Vejamos o trecho grifado do 

turno de fala a seguir: “a experimentação em humanos...questionada pela acusação. Na nossa 

época... atualmente, nós não temos legislação que diga que ele deve ir até a família e consultar 

se pode ou não utilizar de um corpo” (C1:06). A correção na linguagem é um indício do esforço 

da participante para assumir o personagem interpretado e inseri-lo no contexto da época. 

Compromisso, nesse cenário, é assumido como uma postura ética do sujeito em ação “de fazer 

o possível e o impossível, no transcurso da atividade conjunta na realização da “obra comum”” 

(RADFORD, 2017a, p. 157, tradução minha, grifo do autor). 

 

Sessão 02: Tarefa 4: Produção escrita sobre o questionamento “O cientista precisa pensar sobre 

a atividade científica e sua dimensão ética? E o professor de ciências? Por quê?”. 

 

A noção de unidade conceitual da atividade (RADFORD, 2011) propõe um aumento no 

nível de complexidade das tarefas apresentadas aos sujeitos no processo de ensino-

aprendizagem. O objetivo é fornecer condições para que os estudantes pudessem produzir 

autonomia para encontrar e materializar formas de agir e pensar sobre ética e conhecimento 

científico. 

Com o intuito de ampliar esse nível de complexidade em relação a tarefa anterior o 

grupo geral foi convidado a refletir se ações antiéticas na produção das ciências se resumiam 

apenas aos espaços ficcionais ou transbordavam para práticas científicas de contextos reais. A 

intenção com o questionamento era possibilitar que os participantes da investigação 

extrapolassem as compreensões elaboradas para contextos reais de prática científica.  
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Para aprofundar essas discussões laborei junto com o grupo geral na interpretação 

multicontextual de práticas científicas reais marcadas por implicações éticas e sociais negativas 

em diferentes períodos históricos. Elenco a seguir manchetes utilizadas para problematizar os 

distintos cenários: 

 

a. Marcador temporal – 1800 a 1930 

➢ Harvard’s Eugenics Era (COHEN, 2016); 

 

b. Marcador temporal – 1953 a 1989 

➢ Sexism in science: did Watson and Crick really steal Rosalind Franklin’s 

data? (COBB, 2015) 

➢ Grünenthal uses unrelated test results to promote the safety of Thalidomide 

for pregnant women (THALIDOMIDE STORY, 2016); 

➢ Césio em ferro velho espalha radioatividade em Goiânia (CARVALHO, 

1987) 

 

c. Marcador temporal – 2018 

➢ UCL to investigate eugenics conference secretly held on campus 

(RAWLINSON; ADAMS, 2018) 

 

Extrapolar reflexões de situações ficcionais para contextos reais serviu como fio 

condutor para problematizar a necessidade permanente de discutir sobre ética e produção das 

ciências. Isso porque, conforme demonstrado nos fragmentos apresentados, situações que 

exigem posicionamentos e tomadas de decisão éticas em relação à produtos e processos das 

ciências continuam emergindo. 

O movimento de reflexão teórica sobre ética e fazer científico empreendido até essa 

sessão deveria servir como substrato à materialização de formas de pensar e agir frente a novas 

questões propostas. Para buscar indícios de objetivação e/ou subjetivação dessas noções propus 

uma reflexão prática: os participantes, organizados em pequenos grupos, foram desafiados a 

pensar e debater sobre a seguinte questão: “O cientista precisa pensar sobre a atividade 

científica e sua dimensão ética? E o professor de ciências? Por quê?”. 
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Apresento a seguir (Ver Quadro 22), fragmentos de posicionamentos expostos pela 

participante C3 escolhida por seu GT para esta tarefa – C5, C12 e C14 – como porta-voz das 

interpretações produzidas no processo de resposta ao questionamento proposto. 

 

Quadro 22. Turno de fala emergente do labor de C3, C5, C12 e C14 para resposta à tarefa. 

Transcrição: Sessão 1 –Câmera 2 – Vídeo 8 – 15’36’’ a 16’31’’ 

Indivíduo: Turno de fala Transcrição de falas/Fragmentos de vídeos Comentários analíticos  

C3: 01 Então... O que a gente falou, discutiu aqui ((faz um 

gesto circular com as mãos para enfatizar que foi uma 

discussão do grupo)) foi basicamente sobre a 

importância de o cientista e o professor também 

como cientista... Pegando o viés de que todo 

professor é um pesquisador nato...Então ele tem que 

ter a dimensão do que ele está fazendo... em relação 

à sua prática profissional e em relação à relação da 

sua prática com a sociedade em geral. Tanto o 

cientista dentro de um laboratório quanto o 

professor dentro da sala de aula, que não deixa de 

ser um laboratório muito mais VIVO do que talvez 

um laboratório (    )... 

A participante recruta 

uma noção de laboratório 

estudada em outro espaço 

formativo para 

argumentar sobre prática 

científica e ensino de 

ciências.  

Fonte. Produzido pela autora. 

 

 

 

 

 

No curso do labor conjunto para responder à tarefa proposta C3:01 produziu, verbalizou 

e corporalizou interpretações a partir do recrutamento da noção de laboratório como um espaço 

vivo de manipulação e produção de conhecimentos científicos que não se resume, 

necessariamente, a bancadas e béqueres. Esta compreensão, fortemente ancorada nas 

proposições Latour e Woolgar (1997) e na noção de laboratório como espaço híbrido de diálogo 

e experimentação que pode ser produzido na sala de aula (SEVERO, 2015) não havia sido 

discutida nas sessões anteriores. 

Tomo essa observação como base para inferir que C3, no curso do processo de tomada 

de consciência sobre a necessidade de o professor e cientista pensarem sobre ética científica, 

mobiliza modelos psíquicos sobre uma noção de laboratório experimentada em outro espaço 

formativo. Essa inferência tem como base a informação de que a referida participante foi 

bolsista do PIBID/Interdisciplinar/UFRN, cujo coordenador propôs em sua tese de doutorado e 

exercita em sua prática docente uma extrapolação da noção de laboratório de Bruno Latour e 

Steve Woolgar para as salas de aula de ciências (SEVERO, 2015). É importante destacar que, 

Ver fragmento de Vídeo 1:  

 

https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sess

ao-2-tarefa-4 

https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sessao-2-tarefa-4
https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sessao-2-tarefa-4
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de acordo com Alexei Leontyev (2009), a mobilização de imagens/representações faz parte do 

processo de tomada de consciência, no sentido dialético-materialista, do sujeito concreto no 

curso da atividade. 

Outro importante elemento emerge no labor conjunto do grupo de trabalho formado por 

C1, C6 e C15. No processo de apresentação dos argumentos produzidos pelo grupo uma das 

participantes – C15 – toma ideias que apresentei em outros momentos dessa sessão para 

materializar interpretações sobre o papel da ética científica na formação de professores e 

cientistas.  

 

Quadro 23. Turno de fala emergente do labor de C1, C6 e C15 para responder à tarefa. 

Transcrição: Sessão 1 –Câmera 2 – Vídeo 09 – 19’55 a 20’21 

Indivíduo: Turno de fala 

Indivíduo: RS 

Transcrição de falas/Fragmentos de vídeos Comentários analíticos  

C15: 01 A ideia central da gente foi assim: tanto o 

professor quanto o cientista são porta-voz da 

ciência. É ele quem vai levar ciência para a 

sociedade. Então a gente vê que é importante pensar 

na ética do trabalho científico porque... o meu 

pensamento vai ser transmitido ao outro. 

A participante apresenta 

as interpretações 

produzidas como 

resposta a tarefa dando 

ênfase ao trabalho 

coletivo. 
Fonte. Produzido pela autora. 

Essa interpretação produzida por esse GT e apresentada por C15: 01 parece dar pistas de 

que o movimento constante de reflexão teórica e prática (através das tarefas propostas) sobre 

ciências tecidos coletivamente até esse momento do curso parece ter sido utilizado como base 

para materialização de interpretações sobre a temática. Isso porque, ao verbalizar as 

interpretações produzidas pelo GT, C15 apresenta professor e cientista como agentes de 

divulgação científica que devem, portanto, compreender sobre ciências e seus aspectos éticos 

para assumir responsabilidade nas visões de ciências produzidos pelo outro.  

É provável que essas interpretações tenham emergido no labor conjunto que estabeleci 

com os estudantes, uma vez apontam para referências teóricas que assumi e abordei para as 

discussões sobre ciências instigadas no decorrer das tarefas (CARVALHO, 2001; MARTINS, 

2015; MYERS; ABD-EL-KHALICK, 2016).  Outro importante elemento que pode ser inferido 

a partir de C15: 01 é postura ética de respeito expressa por C15 em relação à obra comum 

produzida por seu GT. Isso se torna evidente à medida que a participante apresenta as 

interpretações produzidas com o uso de termos que dão ênfase ao trabalho coletivo: “a ideia 

central da gente foi” e “Então a gente vê que” (C15: 01). 

O respeito, assumido no sentido dialético-materialista como vetor da ética marxista, 

implica uma postura ética do Ser que se coloca diante de posturas e ideias do Outro produzidas 
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no coletivo, através de formas mútuas de colaboração humana (DIAS, 2016; KAMENKA, 

1969).  Para além disso, engajar-se em formas de colaboração humana e produção de 

conhecimentos pode culminar, conforme destacado por Luis Radford (2017a), na produção de 

subjetividades e maneiras diferentes de afirmar-se. 

 

Sessão 03: Tarefa 5: Materializações sobre aula hipotética como o tema “Vamos capitalizar a 

Amazônia” 

 

Em sintonia com a proposta de unidade conceitual da atividade (RADFORD, 2011), o 

processo de complexificação das formas de pensar, agir e se posicionar dos participantes da 

investigação foi instigado no início da terceira sessão com a discussão coletiva do artigo “Ética 

e Integridade na Ciência: da responsabilidade do cientista à responsabilidade coletiva” da 

filósofa da ciência Marisa Russo (2014). Na ocasião, os participantes foram convidados a 

refletir e estabelecer relações entre as ideias apresentadas no artigo e as discussões sobre 

ciências e seus aspectos éticos produzidas nas sessões anteriores. 

Essa tarefa de leitura deveria servir como substrato teórico à materialização de formas 

de pensar, agir e se posicionar sobre o papel de compreensões sobre ética e responsabilidade 

científica na formação de professores de ciências. Para buscar indícios de objetivação e/ou 

subjetivação dessas noções propus uma reflexão prática no âmbito da qual os participantes, 

organizados em pequenos grupos, foram desafiados a pensar e sistematizar interpretações para 

o seguinte cenário: Imagine que vocês foram convidados a assistir duas aulas de professores 

diferentes sobre o mesmo tema “VAMOS CAPITALIZAR A FLORESTA AMAZÔNICA”. Na 

sala de aula 1, o professor se interessa em discutir, estudar e pensar sobre as ciências, como 

funcionam, seus impactos e implicações éticas da prática científica. Na sala de aula 2, o 

professor está alheio às discussões sobre ciências e suas múltiplas dimensões e implicações. 

Preocupa-se apenas com o ensino dos conteúdos descritos no livro-texto. Agora, como vocês 

foram os únicos a observar essas aulas, precisam fazer um relato detalhado de como 

aconteceu dessas aulas (argumentos defendidos, ideias, discussões centrais). 

A intenção era perceber se os estudantes mobilizavam interpretações teóricas 

produzidas na leitura e debate do artigo e nas sessões anteriores para pensar situações de prática 

docente. Apresento a seguir (Ver Quadro 24), um conjunto de posicionamentos produzidos no 

coletivo pelo GT1 composto por C3, C14 e C15 para responder à tarefa proposta. 
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Quadro 24. Turno de fala emergente do labor de C3, C14 e C15 para responder à tarefa. 

Transcrição: Sessão 1 –Câmera 2 – Vídeo 11 – 01’10’’ a 06’28’’ 

Indivíduo: Turno de fala Transcrição de falas/Fragmentos de vídeos Comentários analíticos  

C14: 01 Bom...Eu me diverti muito assistindo a aula da sala 

01. Achei fantástica. O professor ARRASOU! Ele 

começou fazendo uma problematização sobre a 

junção dos ministérios, do Meio Ambiente e 

ministério da Agricultura, que é um tema bem atual 

(...) 

 

C3: 02 Sobre a POSSÍVEL junção para o próximo 

governo 

A participante toma a fala 

para sinalizar que a ideia 

da junção de ministérios 

ainda estava no campo da 

possibilidade. 

C14: 03 Exatamente. Seria bom? Seria ruim? Por quê? Ele 

foi abordar as noções básicas de cada ministério. O 

que o ministério da Agricultura? O que é o ministério 

do Meio Ambiente? O que cada um defende e 

perguntar: Eles juntos se anulariam ou eles juntos...  

 

C15: 04 Se potencializariam A participante responde 

ao chamado da colega 

C14: 05 É, se potencializariam. Então... foi aberto um debate. 

O professor dividiu a sala em dois grupos. Um 

falaria das concepções de se esses ministérios juntos 

seriam benéficos e o outro se seria maléfico. E... 

como cada ministério iria abordar o tema da 

capitalização. Um iria abordar esse tema da 

capitalização de uma forma benéfica para o meio 

ambiente ou benéfica para economia da questão 

das monoculturas, criação de animais (...) 

A participante toma uma 

situação política real para 

problematizar as 

discussões sobre ética 

requeridas na tarefa. 

C15: 06 Ou a capitalização sustentável ou a capitalização 

é::: ((olha fixamente para C14 e gesticula com as 

mãos como se esperasse que a colega a ajudasse 

concluir sua colocação)) 

A participante faz um 

chamado não verbal a 

colega. 

C14: 07 ((Olha para C15 e responde)) Capitalismo selvagem. 

Aí o outro defenderia se essa capitalização pode ser 

de uma forma mais sustentável. Como estávamos até 

falando sobre, é::: ((gesticula com as mãos tentando 

relembrar a fala)) Turismo ecológico, sobre umas 

coisas sustentáveis, sem uma ((gesticula com as 

mãos tentando relembrar a fala mais uma vez))...  

A participante responde 

ao chamado não verbal 

para laborar 

conjuntamente. 

C15: 08 Uma agressão... A participante responde 

ao chamado não verbal 

para laborar 

conjuntamente. 

C14: 09 Uma agressão tão grande ao meio ambiente. Expressão resultante do 

labor conjunto entre C14 e 

C15. 

C3: 10 Sim. Aí isso os alunos, divididos, iriam pesquisar 

sobre esses temas para a partir disso defender as 

ideias. Defender se eles eram de acordo com a 

junção dos ministérios e por quê.  E se a 

capitalização seria só positiva ou só negativa? Ou se 

podia ser as duas coisas. 

 

C14: 11 Porque nem tudo é só positivo ou só negativo. Aí, no 

final, ele terminaria com as consequências do 

desmatamento. No caso de uma capitalização 
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negativa. Negativa no sentido de trazer um impacto 

muito maléfico à biodiversidade. Quais as 

consequências desse desmatamento para o Brasil e 

para o mundo? No geral, a curto e longo prazo. 

E aí, acabaria a aula do professor. 

C3: 12 Vocês têm alguma dúvida sobre a aula do professor 

1? ((risos)) 

 

 

RECORTE NA SEQUÊNCIA PARA DIRECIONAR A FRAGMENTO ANALÍTICO DE INTERESSE 

 

C14: 13 A aula do professor 2. C3, C15? Por favor... ((faz um 

apelo para as colegas de grupo fazerem a exposição)) 

A participante faz um 

chamado para as colegas 

de GT se posicionarem. 

C3: 14 A aula do professor 2 seria o seguinte: seria uma aula 

expositiva e não dialogada. Só expositiva. Aí... 

A participante responde 

ao chamado feito e inicia 

a narrativa. 

C3: 15 O que que a gente pensou? Que o professor iria 

seguir o livro didático, na parte que o livro explora 

sobre a Amazônia. Aí ele começaria a aula falando 

da Amazônia de forma mais geral: o que é a 

Amazônia e qual a biodiversidade da Amazônia. É::: 

E depois disso ele falaria sobre como muitas pessoas 

veem a Amazônia de forma lucrativa, para pegar a 

biodiversidade como meio de obter recurso 

financeiro. O professor iria explorar a forma de 

capitalizar a Amazônia apenas de forma selvagem... 

A participante enfatiza o 

trabalho coletivo. 

C3: 16 De como isso seria maléfico. Mas ele não iria muito 

longe nessas consequências. Que a gente não pode 

devastar a Amazônia porque ela é rica e porque 

ela é uma floresta, mas não iria ser algo muito 

amplo em relação às consequências reais desse 

desmatamento em relação à toda a educação 

ambiental e (   )  

Indícios de mobilização 

de reflexões teóricas para 

interpretar uma prática 

educativa. 

C14: 17 Seria algo bem superficial ((gesticula com as mãos 

para reforçar a ideia de superficialidade)) 

  

  É. Ele focaria nos fins lucrativos mesmo e não 

mostraria outras formas de capitalizar, de maneira 

positiva. 

 

 

RECORTE NA SEQUÊNCIA PARA DIRECIONAR A FRAGMENTO ANALÍTICO DE INTERESSE 

 

C3: 18 Seria uma aula bem expositiva e os alunos não iriam 

participar muito. Uma coisa que a gente pensou é 

que ele iria falar da Amazônia como se fosse uma 

coisa bem distante. Não como a Amazônia que faz 

parte da nossa vida, do nosso país ((gesticula com 

as mãos para reforçar a ideia de pertencimento)). 

Falaria da Amazônia como se estivesse falando do 

Japão. 

A participante relaciona 

imersão nas ciências com 

capacidade de 

problematizar conteúdos 

científicos. 

Fonte. Produzido pela autora.  

 

 

 

 

Ver fragmento de Vídeo 1:  

 

https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sess

ao-3-tarefa-5 

https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sessao-3-tarefa-5
https://profmayaralarrys.wixsite.com/tese/sessao-3-tarefa-5
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Um olhar detalhado para o quadro apresentado (Ver Quadro 24), mais especificamente, 

para o turno de fala de C3: 02 permite identificar um indício do compromisso de C3 com a 

produção de uma resposta consistente à tarefa proposta. Na ocasião, a participante enfatiza: – 

“Sobre a POSSÍVEL junção para o próximo governo” (C3: 02). A ênfase no termo ‘possível’ é 

uma reformulação da sentença “[...] Ele começou fazendo uma problematização sobre a junção 

dos ministérios, do Meio Ambiente e ministério da Agricultura, que é um tema bem atual” 

(C14:01) proferida por sua colega de grupo. 

Reformular o posicionamento apresentado é uma estratégia encontrada por C3 para 

destacar que a junção de ministérios continua no campo da possibilidade. Ou seja, não é uma 

situação posta. O esforço empreendido por C3 para apresentar uma informação precisa e 

coerente com a realidade sugere o compromisso não só com a realização da tarefa como obra 

comum, mas também com a consistência das ideias produzidas pelo GT1, no coletivo. Nesse 

contexto, o compromisso é assumido como uma postura ética que implica na “a promessa de 

fazer todo o possível e impossível no transcurso da atividade conjunta na realização da “obra 

comum”” (RADFORD, 2017a, p. 157, grifo do autor, tradução minha).  

Ainda nesse processo de resposta à tarefa proposta, é possível perceber que as 

participantes do GT1 – C3, C14 e C15 – fazem um esforço constante de responder ao chamado, 

verbal ou não verbal, do Outro. Posturas dessa ordem, interpretadas em termos analíticos como 

posturas éticas de responsabilidade, podem ser identificadas em turnos de fala como, por 

exemplo: “Ou a capitalização sustentável ou a capitalização é::: ((olha fixamente para C14 e 

gesticula com as mãos como se esperasse que a colega a ajudasse concluir sua colocação))” 

(C15: 06); “((Olha para C15 e responde)) Capitalismo selvagem. Aí o outro defenderia se essa 

capitalização pode ser de uma forma mais sustentável. Como estávamos até falando sobre, é::: 

((gesticula com as mãos tentando relembrar a fala)) Turismo ecológico, sobre umas coisas 

sustentáveis, sem uma ((gesticula com as mãos tentando relembrar a fala mais uma vez))...” 

(C14: 07); “Uma agressão...” (C15: 08); “A aula do professor 2. C3, C15? Por favor... ((faz um 

apelo para as colegas de grupo fazerem a exposição))” (C14: 13). 

Responsabilidade, nesse contexto, é assumida como  

 

como união, nexo, vinculação, conexão e enlace com o próximo, que se expressa na 

resposta que fazemos ao chamado do outro, chamado que provém não 

necessariamente de uma formulação ou semiótica, mas da mera presença do que não 

somos nós mesmos (Lévinas fala de “rosto” do outro). [...] A responsabilidade é um 

ato de dar-se ou de entregar-se (act of surrender) (RADFORD, 2017a, p. 157, tradução 

minha). 
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Sob essa guia, as posturas expressas nos turnos de fala apresentados (C15: 06; C14: 07; 

C15: 08; C14: 13) podem ser tomadas como evidências de responsabilidade das participantes 

em relação às colegas de grupo no labor conjunto para responder à tarefa.  

Outro importante elemento que emerge da análise das informações apresentadas no 

Quadro 24 são indícios de objetivação de proposições estudadas e debatidas no decorrer do 

curso. Objetivação, nesse cenário, é o processo de tomada de consciência por sujeitos 

inacabados que materializam formas potenciais de saber em conhecimento (RADFORD, 2006, 

2013, 2016, 2017d). Cabe aqui uma importante distinção: saber é o labor cristalizado de formas 

culturalmente codificadas de fazer, agir e pensar resultantes da atividade humana no curso do 

tempo, ao passo que conhecimento implica na instanciação ou materialização de formas 

potenciais do saber posto em movimento pela atividade concreta do sujeito (RADFORD, 2013, 

2017b). 

Tomo essa acepção como base para sugerir que as participantes do GT1 se apropriaram 

de discussões sobre ciências empreendidas no decorrer das sessões para fundamentar o 

posicionamento de que uma compreensão metacientífica mais ampla por parte do professor de 

ciências poderia tornar a discussão de conhecimentos biológicos específicos mais plural. Ou 

seja, permeada por possíveis implicações sociais, culturais, políticas e históricas desse 

conhecimento.  

Para sustentar essa afirmação, retomo aqui um extrato da fala de C14: 

“É, se potencializariam. Então... foi aberto um debate. O professor dividiu a sala em 

dois grupos. Um falaria das concepções de se esses ministérios juntos seriam benéficos e o 

outro se seria maléfico. E... como cada ministério iria abordar o tema da capitalização. Um 

iria abordar esse tema da capitalização de uma forma benéfica para o meio ambiente ou 

benéfica para economia da questão das monoculturas, criação de animais (...)” (C14: 05) 

A partir desse extrato é possível inferir que as participantes do GT1 – nesse momento 

representado por C14 – tomaram os debates sobre a pertinência de o professor conhecer sobre 

ciências e seus múltiplos aspectos como base para argumentar que, em situações práticas de 

aula, conhecimentos dessa ordem poderiam implicar na proposição de discussões sobre 

conhecimentos biológicos mais contextualizadas com suas possíveis implicações. 

Essa ideia é reforçada pelo posicionamento apresentado para descrever como seria a 

aula hipotética do professor com maior distanciamento de discussões metacientíficas: “De como 

isso seria maléfico. Mas ele não iria muito longe nessas consequências. Que a gente não pode 

devastar a Amazônia porque ela é rica e porque ela é uma floresta, mas não iria ser algo muito 
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amplo em relação às consequências reais desse desmatamento em relação à toda a educação 

ambiental e (   )” (C3: 16). 

Outro aspecto que chama atenção é que as participantes do GT1 usam uma situação 

política vigente à época em que o curso foi desenvolvido para problematizar a descrição de 

como teria acontecido o hipotético debate sobre o tema “Vamos capitalizar a Amazônia”. Essa 

expertise em situar a questão proposta em um contexto real pode ser interpretada, à luz de Edgar 

Morin (2003), como uma expressão da capacidade de pensar bem, de inserir informações em 

contextos para produzir reflexões pertinentes. 

Para além disso, é importante sinalizar que o resultado do processo coletivo de 

interpretação e sistematização de resposta à essa tarefa também é expresso, em parte, na folha 

de trabalho (Ver Figura 10) produzida pelo GT1 apresentada a seguir. 

 

Figura 10. Folha de trabalho produzida pelo GT1 para responder a Tarefa 5. 

 

Fonte. Folha de trabalho produzida pelos participantes da investigação. 

 

Um olhar detalhado para a figura acima (Ver Figura 10) permite perceber que o conjunto 

de posicionamentos apresentados pelas participantes do GT1 consiste em uma rigorosa 

extrapolação da produção escrita emergente do labor conjunto empreendido pelo grupo para 

responder à tarefa. É possível perceber que as interpretações materializadas no coletivo 

encontram lugar na apresentação oral das ideias conforme reproduzido no Quadro 24. Tomo 

esta atitude como um indício de respeito ao trabalho coletivo realizado. Conforme destacado 

anteriormente, a noção de respeito assumida funda-se epistemologicamente na ética marxista. 



 

Página | 157  
 

O GT2 – composto para esta tarefa por C11; C12; C13 – por sua vez, mesmo construindo 

suas interpretações em separado, sistematizaram posicionamentos muito similares aos 

apresentados pelo GT1 conforme observado na folha de trabalho produzida pelo grupo e 

apresentada a seguir.  

 

Figura 11. Folha de trabalho produzida pelo GT2 para responder a Tarefa 5. 

 

Fonte. Folha de trabalho produzida pelos participantes da investigação. 

 

Com uma produção escrita mais detalhada que o GT1, o GT2 também oferece indícios 

de que as discussões que estabeleci sobre a pertinência de um professor ter maior proximidade 

com saberes metacientíficos foram tomadas como base para argumentar que, em uma situação 

prática, um professor de ciências com mais proximidade com discussões saberes ordem poderia 

recrutar elementos mais plurais para problematizar a temática apresentada. Para evitar uma 

redundância e na tornar exaustiva a interpretação teórica de dados optei por não inserir a 

transcrição dos posicionamentos apresentados pelo GT2. 
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Sessão 04: Tarefa 6. Uma narrativa epistolar da experiência 

  

Para encerrar a experiência no curso propus a produção individual de uma carta que 

seria endereçada ao cientista ficcional com o qual estabelecemos contato desde o início do 

curso, o Doutor Victor Frankenstein. O objetivo dessa tarefa foi perceber se os participantes da 

investigação sistematizavam, de forma clara e articulada, reflexões, avaliações e críticas 

relacionadas as experiências vivenciadas durante os quatro dias de curso. 

Apresento a seguir três cartas produzidas por participantes da investigação, nas quais é 

feita uma detalhada narrativa das vivências experimentadas: 

 

➢ Carta produzida por C13: 

 

Figura 12. Carta produzida por C13 para responder a Tarefa 6. 

 

Fonte. Produzida pelos participantes da investigação. 
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➢ Carta produzida por C6: 

Figura 13. Carta produzida por C6 para responder a Tarefa 6. 

 

Fonte. Produzida pelos participantes da investigação. 
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➢ Carta produzida por C11: 

 

Figura 14. Carta produzida por C11 para responder a Tarefa 6. 

 

Fonte. Produzida pelos participantes da investigação. 

 

Um olhar minucioso para as três cartas apresentadas (Figuras 12, 13 e 14) permite 

identificar uma ordem muito similar de posicionamentos: 1) avaliação positiva da experiência 

de debater sobre ciências e seus aspectos éticos; 2) retomada da importância de o professor de 

ciências imergir em reflexões críticas sobre aspectos epistemológicos das ciências e fazê-las 

reverberar em sua prática docente e; 3) proposição de cenários ficcionais para ensinar ciências 
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como, por exemplo, a problematização da regeneração celular em tecidos animais e vegetais 

com base, respectivamente, em Wolverine e Groot, ambos personagens de histórias em 

quadrinhos e filmes da Marvel Comics. 

Para esta tarefa em específico não consegui mapear indícios consistentes de processos 

de objetivação e/ou subjetivação mobilizados pelos participantes. Apesar disso, percebo que a 

análise dessa experiência teve forte implicação na minha formação como professora e 

pesquisadora em ciências.  A proposição da tarefa como etapa final do curso e o curto espaço 

de tempo disponibilizado – pouco mais de uma hora – limitaram as possibilidades de 

organização de construções narrativas complexas. Além disso, o cansaço físico e mental de 

desenvolver uma tarefa nas últimas horas de curso podem ter intensificado a dificuldade em 

articular e organizar ideias. 

Com base nessa experiência reformularia a tarefa propondo uma construção gradual da 

carta. Para tanto, orientaria os participantes a manter um registro diário das experiências 

vivenciadas que serviriam como base à ampliação e reformulação constantes das reflexões 

produzidas. É possível que a composição da carta, nesses moldes, possa fazer emergir uma 

narrativa mais complexa, crítica e bem sistematizada da vivência experimentada. 

Preciso destacar que aprendi isso com o Victor Frankenstein. Lançar uma reflexão 

crítica sobre a experiência mal ordenada, sobre os erros ou equívocos cometidos na pesquisa ou 

prática docente é uma postura ética, científica e política que abre possibilidades à regulação, 

amadurecimento de ideias e redesenho de estratégias de pensamento e ação. 
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Categorias emergentes  

A análise e discussão teórica dos dados produzidos no decorrer das tarefas propostas 

permitem identificar a emergência de um conjunto de categorias analíticas, seus respectivos 

vetores e caminhos para mapeá-las, conforme apresentado em detalhes a seguir (Ver Quadro 

25). Perceba que algumas categorias emergentes para essa análise já se encontram descritas na 

literatura específica ao passo que outras foram proposições autorais delineadas a partir dos 

dados emergentes da investigação e de argumentos teóricos encontrados em produções 

intelectuais da área. Para diferenciá-las, apresento as categorias autorais sublinhadas. 

 

Quadro 25. Categorias emergentes da análise multimodal. 

Categoria Vetores Descrição Indícios 

Posturas éticas 

Responsabilidade 

Estrutura primeira da 

subjetividade expressa na 

resposta irrecusável ao 

chamado do Outro que serve 

como via à produção de 

subjetividades e interminável 

constituição e reafirmação do 

Ser enquanto sujeito no 

mundo (LÉVINAS, 1982; 

RADFORD, 2017b). 

Disposição para 

laborar coletivamente 

com o Outro em prol do 

alcance da obra 

comum; 

 

Engajamento dialético 

não individualista na 

tarefa com o objetivo 

de realizá-la no 

coletivo. 

Cuidado do Outro 

Atributo da ética comunitária 

e vetor seminal da estrutura da 

subjetividade que se expressa 

na preocupação com o Outro 

(RADFORD, 2017b). 

Inserir o Outro menos 

participativo no 

diálogo em curso; 

 

Repetir um esforço, 

ideia ou proposta na 

velocidade que o outro 

possa acompanhar e 

entender para poder 

participar; 

 

Responder ao 

chamado do Outro 

formulado via 

dúvidas, sugestões, 

proposições e/ou 

outras formas de 

expressão. 
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Compromisso 

É o esforço e a promessa de 

fazer tudo o que for possível e 

mesmo o impossível no 

decorrer da atividade para 

realização coletiva da obra 

comum (RADFORD, 2017a). 

Recrutar fragmentos 

de textos, ideias, 

modelos e argumentos 

conhecidos e/ou 

transformados em 

conhecimentos no 

curso da tarefa para 

fundamentar com 

precisão a produção da 

obra comum, a 

atividade em curso. 

 

Respeito 

Forma ética de se posicionar 

diante de posturas e ideias do 

Outro expressas no curso de 

uma atividade coletiva de 

produção de conhecimentos. 

Considerar, na 

sistematização escrita 

da tarefa e na 

apresentação para o 

grupo geral, o 

conjunto de 

posicionamentos 

estruturados e 

maturados no coletivo. 

 

Consciência Modelos psíquicos 

Imagens ou representações 

conscientes mobilizadas pelo 

sujeito no curso da atividade e 

que constituem o fenômeno 

da consciência (LEONTYEV, 

2009). 

Recrutar modelos, 

conceitos, ideias e/ou 

representações 

conscientes para 

interpretar ou 

responder ao chamado 

do Outro. 

 

Pensar 

complexo 
Atitude dialógica 

Forma de pensamento e 

reflexão permeada pelo 

diálogo entre diferentes 

expressões da cultura que não 

sobrepõe, mas se hibrida para 

fundar uma compreensão 

complexa marcada pela 

inspiração mútua (MORIN; 

CIURANA; MOTTA, 2003). 

Estabelecer diálogo 

entre diferentes 

expressões da cultura 

(p. ex.: ciências, artes, 

literatura, música) 

para produzir formas 

de agir, pensar e se 

posicionar diante do 

chamado do Outro. 

 

Objetivação 
Ação linguística de 

reinterpretação 

Recurso semiótico 

caracterizado pela 

mobilização de ações 

linguísticas que expressam 

novas interpretações de ideias 

e/ou proposições 

apresentadas pelo Outro no 

curso de resolução da tarefa. 

Produzir formas de 

pensar ou agir mais 

consistentes a partir da 

reformulação de ideias 

e/ou proposições 

apresentadas pelo 

Outro no curso de 

resolução da tarefa. 

 
Fonte. Produzido pela autora.  

 

 



 

 

Diário de pesquisa 5 – Lições da experiência 
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Enfim, o último registro. O fim de uma jornada. Reflito agora sobre o coletivo de dados, 

experiências e reflexões produzidas. A primeira inquietação que ressurge é sobre como as 

categorias emergentes da análise oferecem pistas para responder à questão de investigação 

proposta inicialmente: A narrativa de SF, apoiada filosófico-epistemológica e pedagogicamente 

na TO, serve como linguagem à tessitura de discussões sobre ética científica para professores 

de ciências em formação? 

A análise dos meios semióticos mobilizados para responder as tarefas propostas permite 

afirmar que a necessidade de o professor de ciências pensar e debater sobre ciências e seus 

aspectos éticos emerge como formas potenciais que os participantes da investigação 

materializam em conhecimentos através do labor conjunto estabelecido no curso da atividade 

propriamente dita Θ. Isto torna-se evidente na emergência de categorias como posturas éticas, 

modelos psíquicos e atitude dialógica que, em suma, expressam formas de perceber, se engajar 

e expor interpretações e posicionamentos compromissados com o rigor científico das ideias 

apresentadas. 

A materialização de noções de ciências e responsabilidade científica é expressa em 

formas de pensar, agir e se posicionar diante de questões e situações propostas, o que sugerem 

o desenvolvimento formas de subjetivação. Essa afirmação toma como base a acepção de 

subjetivação como “processos mediante os quais os sujeitos tomam posição nas práticas 

culturais e se formam enquanto sujeitos histórico-culturais únicos” (RADFORD, 2014a, p. 142, 

tradução minha).  

Em uma investigação desenvolvida sob a mesma orientação teórica – embora focada em 

saberes matemáticos – o pesquisador Rodolfo Vergel (2016) encontrou resultados da mesma 

natureza, uma vez que os dados produzidos na ocasião forneciam evidências para sustentar que  

no decorrer das sessões de trabalho e desenvolvimento das tarefas “os estudantes foram 

instanciando formas culturais de pensamento, reflexão e ação que estão codificadas na cultura” 

(VERGEL, 2016, p. 173, tradução minha). 

Um elemento inesperado que emergiu da investigação é o engajamento dos participantes 

para responder as tarefas a ponto de recrutar modelos experimentados e debatidos em outros 

espaços formativos. Esse movimento é marcado não só pelo labor conjunto entre os GT, mas 

também por uma ampliação no rigor científico das ideias apresentadas. Estas proposições 

encontram sustentação nas evidências produzidas por meio da categoria modelos psíquicos.  

Essa pesquisa foi guiada por duas grandes pulsões – as ciências e a SF. O entrelaçamento 

dessas pulsões foi movido pelo interesse de assumir a SF como linguagem para tecer estratégias 
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que ensino que possibilitassem a problematização de aspectos epistemológicos das ciências. 

Essa pulsão foi norteada pela acepção de que a SF  

é didática, porque se propõe a veicular ideias, mas não no sentido de explicar o que é 

a ciência ou ensinar conceitos científicos, embora isso possa ocorrer, ocasionalmente. 

O que ela veicula, acima de tudo, são as questões que incomodam ou estimulam as 

pessoas, e que são questões originadas na ciência e na nossa relação sociocultural com 

ela (PIASSI, 2007, p. 444). 

 

Na minha ótica, esse potencial que a SF possui de incomodar e instigar as pessoas a 

pensar situações originadas em contextos sócio-histórico-culturais específicos contaminou 

participantes da investigação a engajar-se nas atividades e produzir ideias e expressar 

posicionamentos que permitiram mapear processos de objetivação e subjetivação 

desenvolvidos no decorrer das tarefas.  

Isso me leva a retomar os objetivos dessa investigação: 1) Geral: Investigar a pertinência 

da literatura de Ficção Científica para ampliar, facilitar e contextualizar o debate sobre ética 

científica para professores de ciências em formação; 2) Específicos: Analisar a pertinência da 

ficção científica como estratégia de método e de pensamento à contextualização e debate sobre 

as ciências e seus aspectos éticos e; Caracterizar processos de objetivação e subjetivação 

emergentes na atividade dos professores em formação engajados em discussões, debates e 

produções textuais sobre as ciências e seus aspectos éticos. 

Despida de arrogâncias defendo que os objetivos descritos foram alcançados 

considerando-se os resultados e experiências produzidas. Um olhar detalhado para os diários 

de registros da pesquisa permite perceber que caracterizei e organizei em categorias processos 

de objetivação e subjetivação desenvolvidos e, por consequência, produzi reflexões sobre a 

pertinência da SF como linguagem que possibilitou a problematização de saberes 

metacientíficos e a emergência desses processos.  

Outro importante inspirador dessa pesquisa era o desejo de contribuir com a educação 

científica de professores de ciências em formação. A educação científica, na perspectiva que 

assumi, deve ir além do estudo de conteúdos curriculares específicos, 

 

deve permitir que o cidadão análise situações cotidianas, compreenda problemas e 

desafios socioeconômicos e ambientais e tome decisões considerando conhecimentos 

técnico-científicos. Isso requer tanto o entendimento de explicações e teorias das 

várias disciplinas científicas, quanto o conhecimento sobre suas formas de produzir 

afirmações, de testar suas hipóteses e de usar evidências e justificativas; requer as 

relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade (TRIVELATO; TONIDANDEL, 

2015, p. 99). 
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Sob essa guia, sustento que o conjunto de tarefas planejadas e propostas ofereceram 

condições à materialização de noções, decisões, ideias e posturas que requeriam capacidade de 

interpretar saberes metacientíficos, inseri-los em contextos e problematizar suas implicações 

éticas. Essa proposição é suportada pelo coletivo de categorias emergentes da análise. 

O conjunto de resultados e experiências produzidos pelo movimento dialógico entre as 

duas pulsões que moveram a investigação permitem sustentar a tese de que A Ficção Científica, 

mediada pelos pressupostos filosófico-epistemológicos da Teoria da Objetivação, é uma 

linguagem pertinente para ampliar, facilitar e contextualizar o debate sobre a produção das 

ciências e seus aspectos éticos, podendo contribuir na educação científica de professores de 

ciências em formação. 

Por fim, é importante destacar que o trabalho empreendido oferece possibilidades 

pensar: 

 

i. A pertinência de desenvolver pesquisas que tomam a SF como linguagem para 

problematizar debates rigorosos sobre ciências e seus múltiplos aspectos em 

diferentes espaços formativos – da escola básica ao nível superior; 

 

ii. A plasticidade da Teoria da Objetivação como teoria de ensino-aprendizagem 

que serve como suporte teórico e metodológico ao desenho de estratégias 

didáticas situação em áreas do conhecimento. Ou seja, para além da educação 

matemática; 

 

Acabam aqui os registros, permanecem as lições da experiência – reformuláveis, 

abertas, incertas e mutáveis como são também as ciências.  

 



 

Página | 168  
 

Referências 
 

AAAS. Toward high school biology : understanding growth in living things. Teacher ed. 

United States of America: Nacional Science Teachers Association, 2017.  

ABD-EL-KHALICK, Fouad. Teaching With and About Nature of Science, and Science. 

Science & Education, v. 22, n. 9, p. 2087–2107, 2012.  

ADÚRIZ-BRAVO, Agustín. ¿Qué naturaleza de la ciencia hemos de saber los profesores de 

ciencias? Una cuestión actual de la investigación didáctica. Revista Tecne, Episteme e 

Didaxis, n. Especial, p. 23–33, 2005. Disponível em: 

<http://cmapspublic.ihmc.us/rid%3D1P1N3358L-743Y59-2G2Y/U1 AdurizBravo.pdf> 

ALLEN, David. No mundo da ficção científica. São Paulo: Summus, 1973.  

ALMEIDA, Ceiça. Ética e integridade na ciência. Palestra de encerramento proferida na XVI 

Jornada Universitária de Odontologia do Rio Grande do Norte – JUORN, III Encontro de Pós-

Graduação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol) da UFRN. 

Anais...Natal: 2017 

ALMEIDA, Maria da Conceição X. De. Educação como aprendizagem da vida. Educar em 

Revista, n. 32, p. 43–55, 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

40602008000200005&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 1 maio. 2018 

ARZARELLO, Ferdinando. Semiosis as multimodal process. Revista Latinoamericana de 

Investigación en Matemática Educativa, n. Número Especial sobre Semiótica, Cultura y 

Pensamiento Matemático, p. 267–300, 2006. Disponível em: 

<http://math.unipa.it/~grim/dott_HD_MphCh/arzarello_semiosis_mudimodal_08.pdf>. 

Acesso em: 30 out. 2018 

ARZARELLO, Ferdinando. Preface. In: D’AMORE, Bruno. RADFORD, Luis. Enseñanza 

y aprendizaje de las matemáticas: problemas semióticos, epistemológicos y prácticos. 

Colômbia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017. p. 19–24.  

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma 

psicanálise do conhecimento. 1o ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.  

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais : Ciências Naturais (1a a 4a séries). Brasília: 

Ministério da Educação. Secretaria de Secretaria de Educação Fundamental, 1998.  

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais - Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias. [s.l: s.n.].  

BRICKHOUSE, Nancy W. The teaching of the philosophy of science in secondary classrooms: 

case studies of teachers’ personal theories. International Journal of Science Education, v. 

11, n. 4, p. 437–449, 1989.  

CARVALHO, Ana Maria Pessoa De; GIL-PÉREZ, Daniel. Formação de professores de 

ciências: tendências e inovações. 10. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011.  

CARVALHO, Luiz Marcelo De. A natureza da Ciência e o ensino de Ciências Naturais: 

Tendências e perspectivas na formação de professores. Pro-Posições, v. 12, n. 1, p. 139–150, 

2001. Disponível em: <http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/proposicoes/textos/34-artigos-



 

Página | 169  
 

carvalholm.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2017 

CARVALHO, Edgar. Ética Complexa e conhecimento científico. In: ALMEIDA, Maria da 

Conceição De; CARVALHO, Edgard de assis (Eds.). . Cultura e pensamento complexo. Porto 

Alegre: Sulina, 2012. p. 133–142.  

CARVALHO, Joãomar. Césio em ferro-velho espalha radioatividade em Goiânia. Jornal do 

Brasil, 1987.  

CHAPELA, Andrea. Entre ficción y ciencia : El uso de la narrativa en la enseñanza de la 

ciencia. Educación Química, v. 25, n. 1, p. 2–6, 2014.  

CLOUGH, Michael P. Learners’ responses to the demands of conceptual change: 

considerations for effective nature of science instruction. Science & Education, v. 15, n. 5, p. 

463–494, 2006.  

CLOUGH, Michael P. Teaching the nature of science to secondary and post-secondary 

students: questions rather than tenets. The Pantaneto Forum, n. 25, 2007.  

COBB, Matthew. Sexism in science: did Watson and Crick really steal Rosalind Franklin’s 

data? The Guardian, jun. 2015. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/science/2015/jun/23/sexism-in-science-did-watson-and-crick-

really-steal-rosalind-franklins-data> 

COHEN, Adam. Harvard’s Eugenics Era. Harvard Magazine, p. 48–52, 2016. Disponível em: 

<https://harvardmagazine.com/2016/03/harvards-eugenics-era> 

CORTINA, Adela. Ética e Investigación en las Ciencias de la Vida. Ética e Investigação nas 

Ciências da Vida – Actas do 10o Seminário do CNECV CNECV. Anais...Lisboa: 2007 

CUARTAS, Carlos Eduardo de Jesús Sierra. Fortalezas epistemológicas y axiológicas de la 

ciencia ficción: un potosí pedagógico mal aprovechado en la enseñanza y divulgación de las 

ciencias. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, v. 4, n. 1, p. 87–

105, 2007. Disponível em: <http://rodin.uca.es:80/xmlui/handle/10498/16128>. Acesso em: 9 

mar. 2016 

DELEUZE, Gilles. Conversações. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.  

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, Jose Andre; PERNAMBUCO, Marta Maria Castanho. 

Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez Editora, 2011.  

DIAS, Maria Cristina Longo Cardoso. O conceito de ética para Marx e Engels. Dialectus, n. 3, 

p. 134–145, 2016.  

DRIVER, Rosalind et al. Young people’s images of science. Buckingham: Open University 

Press, 1996.  

DYSON, Freeman. Imagined Worlds. Cambridge, Massachusetts: Jerusalem-Harvard 

Lectures, 1997.  

EURYDICE. Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research. 

Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2011.  

FERRARINI, Adriane Vieira; VERONESE, Marília Veríssimo. Piracema: uma metáfora para 

o microempreendedorismo associativo no Brasil. Otra economía - Revista Latinoamericana 

de economía social y solidaria, v. IV, n. 7, p. 131–152, 2010.  



 

Página | 170  
 

FIGUEIREDO, Renato Pereira De. Frankenstein, o Prometeu Moderno: Ciência, 

Literatura e Educação. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2010. 

FIGUEIREDO, Filipe. Armas nucleares ǀ Nerdologia 172. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=mgaX6gd1F0E>.  

FOUREZ, Gérard. Pour une éthique de l’enseignement des sciences. Vie Ovrièr ed. 

Bruxelles: Chronique sociale, 1985.  

FOUREZ, Gérard. A construção das ciências: Introdução à filosofia e a ética das ciências. 

Tradução de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 

1995.  

GOMES-MALUF, Marcilene Cristina; SOUZA, Aguinaldo Robinson De. A ficção científica e 

o ensino de ciências: o imaginário como formador do real e do racional. Ciência & Educação, 

v. 14, n. 2, p. 271–282, 2008.  

GOMES, Emerson Ferreira; PIASSI, Luís Paulo de Carvalho. Tau Zero: Aspectos linguísticos 

quanto à utilização de um romance de ficção científica no ensino de teoria da relatividade. 2011.  

GONÇALVES-MAIA, Raquel. Ciência, Pós-ciência, metaciência: Tradição, Inovação e 

Renovação. São Paulo: Editora da Física, 2011.  

GONZALES, Zuleika Köhler; DUARTE, Andrea Fricke. A dimensão ética na produção do 

conhecimento. Polis e Psique, v. 2, n. 2, p. 106–111, 2012.  

GROTO, Silvia Regina. Literatura de monteiro lobato no ensino de ciências. Natal: 

Repositório Institucional da UFRN, 2012. 

GUARDA, Gelvane Nicole et al. A roda de conversa como metodologia educativa: o diálogo 

e o brincar oportunizando o protagonismo infantil. XIII Congresso Nacional de Educação. 

IV Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação - SIRSSE. VI 

Seminário Internacional sobre Profissionalização Docente (SIPD/Cátedra Unesco). 

Anais...Curitiba: 2017 

GUSTON, David; FINN, Ed; ROBERT, Jason (EDS.). Frankenstein - Mary Shelley: 

annotated for scientists, engineers, and creators of all kinds. Cambridge: The MIT Press, 

2017.  

HEISENBERG, Werner. A parte e o todo: encontros e conversas sobre física, filosofia, 

religião e política. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.  

HOLMES, Richard. The science that fed Frankenstein. Nature, v. 535, n. 7613, p. 490–492, 27 

jul. 2016. Disponível em: <http://www.nature.com/doifinder/10.1038/535490a>. Acesso em: 

10 out. 2016 

KAMENKA, Eugene. Marxism and Ethics. New York: Palgrave Macmillan, 1969.  

KICKHÖFEL, Eduardo Henrique Peiruque. A ciência visual de Leonardo da Vinci: notas para 

uma interpretação de seus estudos anatômicos. Scientiae Studia, v. 9, n. 2, p. 319–335, 2011. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-

31662011000200005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 26 maio. 2017 

KRASILCHIK, Myriam. Apresentação. In: Snow, C. P. As duas culturas e uma segunda 

leitura. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995. p. 9–14.  

LATOUR, Bruno; WOOLGAR, Steve. A vida de laboratório: a produção de fatos 



 

Página | 171  
 

científicos. Rio de Janeiro: Relume & Dumará, 1997.  

LEDERMAN, Norman G. Students’ and Teachers’ Conceptions of the Nature of Science: A 

Review of the Research. Journal of Research in Science Teaching, v. 29, n. 4, p. 331–359, 

1992.  

LEDERMAN, Norman G. Nature of Science: Past, Present, and Future. In: ABELL, Sandra K.; 

LEDERMAN, Norman G. (Eds.). . Handbook of Research on Science Education. 1. ed. 

Mauwah: Lawrence Erlbawm Associates, 2007. p. 831–880.  

LEONTYEV, Aleksei Nikolaevich. Activity and Consciousness. United States of America: 

Marxists Internet Archive Library, 2009.  

LÉVINAS, Emmanuel. Ética e infinito. Lisboa: Edições 70, 1982.  

MARTINS, André Ferrer Pinto. Natureza da Ciência no ensino de ciências: uma proposta 

baseada em “temas” e “questões”. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 32, n. 3, p. 703–

737, 2015.  

MARTINS, André Ferrer Pinto; RYDER, Jim. Nature of Science in science education: a 

proposal based on “themes”. GIREP-MPTL International Conference on Teaching/ Learning 

Physics. Anais...Palerno: Università di Palermo, 2015Disponível em: 

<http://www1.unipa.it/girep2014/accepted-papers-proceedings/183_Martins.pdf>. Acesso em: 

22 abr. 2018 

MATTHEWS, Michael R. História, filosofia e ensino de ciências: a tendência atual de 

reaproximação. Caderno Catarinense de Ensino Física, v. 12, n. 3, p. 164–214, 1995.  

MATTHEWS, Michael R. Changing the focus: From nature of science (NOS) to features of 

science (FOS). In: KHINE, Myint Swe (Ed.). . Advances in Nature of Science Research: 

Concepts and Methodologies. Dordrecht: Springer, 2012. p. 3–26.  

MCCOMAS, William F. The Nature of Science &amp; the Next Generation of Biology 

Education. The American Biology Teacher, v. 77, n. 7, p. 485–491, 2015. Disponível em: 

<http://abt.ucpress.edu/lookup/doi/10.1525/abt.2015.77.7.2>. Acesso em: 1 jul. 2018 

MCCOMAS, William F.; OLSON, Joanne K. The nature of science in international science 

education standards documents. In: MCCOMAS, WILLIAM F. (Ed.). . Nature of science in 

science education: rationales and strategies. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 

1998. p. 41–52.  

MECYT. (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina). 

Contenidos básicos comunes para la educación polimodal. Ciencias Naturales. Argentina: 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Consejo Federal de Cultura y Educación, 1997.  

MEIS, Leopoldo De. Ciência, Educação e o Conflito Humano-Tecnológico. 2. ed. São Paulo: 

SENAC São Paulo, 2002.  

MORENO, Paola Carolina Cabeza. La contracción semiótica como proceso de objetivación 

en estudiantes de grado sexto en el campo del pensamiento algebraico. Bogotá: Repositorio 

Digital de Documentos en Educación Matematica, 2014.  

MORETTI, Vanessa Dias; RADFORD, Luis. História do Conceito culturalmente 

significada e a Organização da Atividade de Ensino de Matemática. Anais do VI Seminário 

Internacional de Pesquisa em Educação Matemática. Anais...Pirenópolis: Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática, 2015 



 

Página | 172  
 

MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 

Tradução de Eloá Jacobina. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.  

MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. 8o ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.  

MORIN, Edgar; CIURANA, Emilio-Roger; MOTTA, Raúl Domingo. Educar na Era 

Planetária: O pensamento complexo como “Método” de aprendizagem no erro e na 

incerteza humana. São Paulo: Cortez Editora, 2003.  

MOURA, Breno Arsioli. A aceitação da óptica newtoniana no século XVIII: subsídios para 

discutir a Natureza da Ciência no ensino. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008. 

MOURA, Breno Arsioli. O que é natureza da Ciência e qual sua relação com a História e 

Filosofia da Ciência? Revista Brasileira de História da Ciência, v. 7, n. 1, p. 32–46, 2014.  

MYERS, John Y.; ABD-EL-KHALICK, Fouad. “A ton of faith in science!” Nature and role of 

assumptions in, and ideas about, science and epistemology generated upon watching a sci-fi 

film. Journal of Research in Science Teaching, v. 53, n. 8, p. 1143–1171, 2016. Disponível 

em: <http://doi.wiley.com/10.1002/tea.21324>. Acesso em: 16 dez. 2018 

NICOLESCU, Basarab. La transdisciplinariedad: Manifiesto. 1. ed. Hermosillo: 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, 1996.  

PEREIRA, Márcia Rodrigues. Contribuições da divulgação científica para o ensino-

aprendizagem de Ciências e Biologia. Encontros, v. 12, n. 22, p. 116–133, 2014a. Disponível 

em: <http://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/encontros/article/view/310>. Acesso em: 20 dez. 

2018 

PEREIRA, Rafael Andrade. O pensamento heurístico em diferentes contextos 

socioculturais: o ensino da natureza da ciência. São Paulo: Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da Universidade de São Paulo, 2014b.  

PÉREZ, Leonardo Fabio Martinéz. Questões sociocientíficas na prática docente ideologia, 

autonomia e formação de professores [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2012.  

PIASSI, Luís Paulo. A física em 2001 : Uma Odisséia no Espaço – é possível usar cult 

movies em contextos didáticos ? Atas do VIII ENPEC - Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências I CIEC Congreso Iberoamericano de Investigación de las Ciéncias. 

Anais...Campinas: 2011 

PIASSI, Luís Paulo. A ficção científica e o estranhamento cognitivo no ensino de ciências: 

estudos críticos e propostas de sala de aula. Ciência & Educação (Bauru), v. 19, n. 1, p. 151–

168, 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

73132013000100011&lng=pt&nrm=iso&tlng=en> 

PIASSI, Luis Paulo de Carvalho. Contatos: a ficção científica no ensino de ciências em um 

contexto sociocultural. São Paulo: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade 

de São Paulo, 2007. 

PIASSI, Luis Paulo de Carvalho. O segredo de Arthur Clarke: Um modelo semiótico para tratar 

questões sociais da ciência usando a ficção científica. Revista Ensaio, v. 14, n. 1, p. 209–226, 

2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/epec/v14n1/1983-2117-epec-14-01-

00209.pdf>. Acesso em: 19 out. 2016 

PIASSI, Luis Paulo de Carvalho. A ficção científica como elemento de problematização na 

educação em ciências. Ciência & Educação (Bauru), v. 21, n. 3, p. 783–798, 2015. Disponível 



 

Página | 173  
 

em: <http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v21n3/1516-7313-ciedu-21-03-0783.pdf> 

PIASSI, Luis Paulo de Carvalho; PIETROCOLA, Maurício. Ficção científica e ensino de 

ciências: para além do método de encontrar erros em filmes. Educação e Pesquisa (USP), v. 

35, p. 525–540, 2009.  

PODESCHI, Christopher W. The nature of future myths: environmental discourse in science 

fiction film, 1950-1999. Sociological Spectrum, v. 22, n. 3, p. 251–297, 2002. Disponível em: 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02732170290062649>. Acesso em: 18 out. 

2016 

PRAIA, Joao; CACHAPUZ, Antonio F. Un analisis de las concepciones acerca de la naturaleza 

del concoimiento cientifico de los professores portugueses de la enseñanza secundaria. 

Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, v. 12, n. 3, p. 

350–354, 1994.  

QUEIROZ, Inti; ZANELATO, Juliana; OLIVEIRA, Katiene. Análise da conversação em uma 

entrevista: interação entre falantes. Revista Anagrama, v. 3, p. 1–13, 2008. Disponível em: 

<http://www.usp.br/anagrama/zanelato.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2016 

RADFORD, Luis. Elementos de una teoría cultural de la objetivación. Relime, n. Número 

especial, p. 103–129, 2006.  

RADFORD, Luis. Layers of generality and types of generalization in pattern activities. PNA. 

Revista de Investigación en Didáctica de la Matemática, v. 4, n. 2, p. 37–62, 2010.  

RADFORD, Luis. Vers une théorie socioculturelle de l’enseignement-apprentissage: la théorie 

de l’objectivation. Élements, v. 1, p. 1–27, 2011. Disponível em: 

<http://www.luisradford.ca/pub/Radford L. (2011) - Vers une theorie socioculturelle de l 

enseignement-apprentissage. La theorie de l objectivation.pdf>. Acesso em: 31 dez. 2018 

RADFORD, Luis. Three Key Concepts of the Theory of Objectification: Knowledge, Knowing, 

and Learning. Journal of Research in Mathematics Education, v. 2, n. 1, p. 7–44, 2013. 

Disponível em: <http://redimat.hipatiapress.comhttp//doi.dx.org/10.4471/redimat.2013.19>. 

Acesso em: 26 dez. 2018 

RADFORD, Luis. De la teoría de la objetivación. Revista Latinoamericana de 

Etnomatemática, v. 7, n. 2, p. 132–150, 2014a.  

RADFORD, Luis. Teoria Cultural da Objetivação - Entrevista.São Paulo, 2014b. 

Disponível em: <http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=21612> 

RADFORD, Luis. On teachers and students: An ethical cultural-historical perspective. (P. 

Liljedahl et al., Eds.)Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36 (Plenary 

Conference). Anais...Vancouver: PME, 2014cDisponível em: 

<http://www.luisradford.ca/pub/2014 - Radford PME38-2014 Vancouver.pdf>. Acesso em: 19 

dez. 2018 

RADFORD, Luis. Methodological Aspects of the Theory of Objectification. Perspectivas da 

Educação Matemática, v. 8, n. Temático, p. 547–567, 2015. Disponível em: 

<http://seer.ufms.br/index.php/pedmat/article/view/1463/970>. Acesso em: 31 maio. 2017 

RADFORD, Luis. The theory of objectification and its place among sociocultural research in 

mathematics education. International Journal of Research in Mathematics Education, v. 6, 

n. 2, p. 187–206, 2016.  



 

Página | 174  
 

RADFORD, Luis. Ser, Subjetividad y Alienación. In: D’AMORE, Brunno; RADFORD, Luis 

(Eds.). . Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: problemas semióticos, 

epistemológicos y prácticos. 1. ed. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

2017a. p. 137–165.  

RADFORD, Luis. Saber y conocimiento desde la perspectiva de la Teoría de la Objetivación. 

In: D’AMORE, Bruno. RADFORD, Luis. Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: 

problemas semióticos, epistemológicos y prácticos. Colômbia: Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 2017b. p. 97–112.  

RADFORD, Luis. A Teoria da Objetivação e seu lugar na pesquisa sociocultural em educação 

matemática. In: Educação Matemática e a Teoria Histórico-Cultural: um Olhar Sobre as 

Pesquisas. 1. ed. Natal: Editora Mercado de Letras, 2017c. p. 229–261.  

RADFORD, Luis. Aprendizaje desde la perspectiva de la Teoría de la Objetivación. In: 

D’AMORE, Bruno. RADFORD, Luis. Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: 

problemas semióticos, epistemológicos y prácticos. Colômbia: Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 2017d.  

RADFORD, Luis. Configuração de atividades de ensino-aprendizagem, 26 fev. - 21 de jul. 

de 2016. 24 f. Notas de Aula. Natal, 2018a.  

RADFORD, Luis. Panorama geral sobre a Teoria da Objetivação, Fev. a Jul. de 2018. 20 f. 

Notas de aula 2. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), , 2018b.  

RADFORD, Luis. Algunos desafíos encontrados en la elaboración de la Teoría de la 

Objetivación. PNA. Revista de Investigación en Didáctica de la Matemática, v. 12, n. 2, p. 

61–80, 2018c.  

RADFORD, Luis. Teorias em Educação Matemática, 26 fev. - 21 de jul. de 2016. 24 f. Notas 

de Aula 1. Natal, 2018d.  

RADFORD, Luis. Semiosis and Subjectification: The Classroom Constitution of Mathematical 

Subjects. In:  Signs of signification. Semiotics in mathematics education research. 

Switzerland: Springer, 2018e. p. 21–35.  

RADFORD, Luis. Meios semióticos de objetivação e contração semiótica, Fev. a Jul. de 

2018. 24 f. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)., , 2018f.  

RADFORD, Luis; DEMERS, Serge. Communication et Apprentissage; Repères 

conceptuels et pratiques pour la salle de classe de mathématiques. Ottawa: Centre franco-

ontarien des ressources pédagogiques, 2004.  

RAMOS, Jõao Eduardo Fernandes; PIASSI, Luis Paulo de Carvalho. Humor, ciência, 

literatura e tudo mais: O Guia dos Mochileiros das Galáxias no Ensino de Ciências. Atas 

do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – IX ENPEC. Anais...Águas 

de Lindóia: 2013Disponível em: 

<http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R1471-1.pdf>. Acesso em: 18 dez. 

2016 

RAWLINSON, Kevin; ADAMS, Richard. UCL to investigate eugenics conference secretly 

held on campus. The Guardian, 2018. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/education/2018/jan/10/ucl-to-investigate-secret-eugenics-

conference-held-on-campus> 



 

Página | 175  
 

REIS, José Claudio; GUERRA, Andreia; BRAGA, Marco. Ciência e arte: relações 

improváveis? História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 13, n. suppl.0, p. 71–87, out. 2006. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

59702006000500005&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 24 maio. 2017 

REIS, Pedro. O ensino da ética nas aulas de ciências através do estudo de casos. Interacções, 

n. 5, p. 36–45, 2007.  

RIDLEY, Mark. Evolução. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.  

ROZENTALSKI, Evandro Fortes. Indo além da Natureza da Ciência: o filosofar sobre a 

Química por meio da ética química. São Paulo: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 

Universidade de São Paulo, 2018.  

RUDGE, David W.; HOWE, Eric M. An explicit and reflective approach to the use of history 

to promote understanding of the nature of science. Science & Education, v. 18, p. 561–580, 

2009.  

RUSSO, Marisa. Ética e Integridade na Ciência: da responsabilidade do cientista à 

responsabilidade coletiva. Estudos avançados, v. 28, n. 80, p. 189–198, 2014.  

SAGAN, Carl. O mundo assombrado pelos demônios: A ciência vista como uma vela no 

escuro. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  

SERACINI, Maurizio. Share the Perspective of Genius. Disponível em: 

<https://www.loc.gov/exhibits/leonardo/leonardo-exhibit.html>. Acesso em: 26 maio. 2017.  

SEVERO, Thiago Emmanuel Araújo. Compreensão de natureza e formação do biólogo. 

Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013. 

SEVERO, Thiago Emmanuel Araújo. A experiência como ordenação da realidade – Uma 

estratégia orgânica para a educação científica. Natal: Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, 2015. 

SHELLEY, Mary. Frankenstein. 1. ed. São Paulo: Landmark, 2016.  

SILVA, Boniek Venceslau et al. Um estudo exploratório sobre a inserção da Natureza da 

Ciência na sala de aula em revistas da área de Ensino de Ciências. Holos, v. 7, p. 266–280, 

2015.  

SNOW, Charles Percy. The two cultures and the Scientific Revolution: The rede lecture, 

1959. 7. ed. New York: The sindics of the Cambrige University Press, 1961.  

SNOW, Charles Percy. As Duas Culturas e Segunda Leitura. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1995.  

SONEIRA, Abelardo Jorge. La Teoria fundamentada en los datos (Grounded Theory) de Glaser 

y Strauss. In: Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa, 2006. p. 153–173.  

SOUZA, Terezinha de Fátima Carvalho De. Reflexão sobre a ética para a formação de um 

pesquisador cidadão. In: Educação científica e cidadania abordagens: teóricas e 

metodológicas para a formação de pesquisadores juvenis. Belo Horizonte: UFMG/PROEX, 

2012. p. 31–36.  

STAVROU, Ioanna; SKORDOULIS, Constantine. Literature of Science Fiction in Science 

Education: as Critical Discourses for Scientifically and Politically Literate Citizens. XIII 

IOSTE (International Organisation for Science and Technology Education) Symposium 



 

Página | 176  
 

on the use of science and technology education for peace and sustainable development, n. 

October 2016, 2008.  

TAVARES, Bráulio. O que é ficção científica? Coleção Primeiros Passos, 169. São Paulo: 

Brasiliense, 1986.  

THALIDOMIDE STORY. Grünenthal uses unrelated test results to promote the safety of 

Thalidomide for pregnant women. Disponível em: 

<http://thalidomidestory.com/story/timeline/timeline/+/grunenthal-uses-unrelated-test-results-

to-promote-the-safety-of-thalidomide-for-pregnant-women/>. Acesso em: 5 set. 2018.  

TRIVELATO, Sílvia L. Frateschi; TONIDANDEL, Sandra M. Rudella. Ensino por 

investigação: eixos organizadores para sequências de ensino de biologia. Revista Ensaio, v. 

17, n. Especial, p. 97–114, 2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-

21172015000400097&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 17 maio. 2016 

VASCONCELOS, Tatheane Couto De et al. Prevalência de Sintomas de Ansiedade e 

Depressão em Estudantes de Medicina. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 39, n. 1, 

p. 135–142, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-

52712015v39n1e00042014>. Acesso em: 8 jun. 2018 

VERGEL, Rodolfo. El signo en Vygotski y su vínculo con el desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores. Folios, n. 39, p. 65–76, 2014.  

VERGEL, Rodolfo. Sobre la emergencia del pensamiento algebraico temprano y su 

desarrollo en la educación primária. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

2016.  

VERNE, Jules. Vinte mil léguas submarinas. 1a ed. São Paulo: Penguin Classics Companhia 

das Letras, 2014.  

VIDAL, Paulo Henrique; PORTO, Paulo Alves. Algumas contribuições do episódio histórico 

da síntese artificial da ureia para o ensino de química. História da Ciência e Ensino: 

Construindo interfaces, v. 4, p. 13–23, 2011.  

VRASIDAS, Charalambos et al. Science Fiction in Education: case studies from classroom 

implementations. Educational Media International, v. 52, n. 3, p. 201–215, 3 jul. 2015. 

Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09523987.2015.1075102>. 

Acesso em: 19 out. 2016 

WILSON, Edward O. Cartas a um jovem cientista. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015.  

WYATT, Tammy; OSWALT, Sara B. Comparing Mental Health Issues Among Undergraduate 

and Graduate Students. American Journal of Health Education, v. 44, n. 2, p. 96–107, 2013. 

Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19325037.2013.764248>. 

Acesso em: 8 jun. 2018 

YEUN, Eun Ja; JEON, Misoon. Level of Depression and Anxiety among Undergraduate 

Students. Indian Journal of Science and Technology, v. 8, n. 35, p. 1–5, 2015.  

 

 



 

 

Anexos 



 

Página | 178  
 

Anexo I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos  

Este é um convite para você participar da pesquisa: CIÊNCIAS E FICÇÃO CIENTÍFICA:   

UM DIÁLOGO DE SABERES PARA DISCUTIR SOBRE CIÊNCIAS, que tem como 

pesquisadora responsável a doutoranda Mayara Larrys Gomes de Assis Nogueira. Esta pesquisa 

pretende traçar diálogos entre ciências e ficção científica no intuito epistemologicamente sobre 

as ciências e seus processos de produção. 

Caso você decida participar, você precisará dispor do seu tempo para participar do curso 

“Ficção Científica e Ética nas Ciências”, que será norteador para prosseguimento do estudo.  

Para organização do estudo serão utilizados os recursos de gravação de voz e/ou imagem, com 

seu consentimento.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato com 

Mayara pelo e-mail profmayaranogueira@gmail.com. Você tem o direito de se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo 

para você.  

Os dados fornecidos por você são confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local seguro 

e por um período de 5 anos.  

Natal, ________ de ______________ de ___________. 

 

  

_______________________________________________ 

(Assinatura do Pesquisador) 

 

_______________________________________________ 

 (Assinatura do Participante)  

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=9111
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Anexo II – Termo de Autorização para Uso de Imagens (fotos e vídeos) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 

Eu, _____________________________________________________________, AUTORIZO a Profa. 

Mayara Larrys Gomes de Assis Nogueira, coordenador(a) da pesquisa intitulada: CIÊNCIAS E FICÇÃO 

CIENTÍFICA:   UM DIÁLOGO DE SABERES PARA DISCUTIR SOBRE CIÊNCIAS a fixar, armazenar e 

exibir a minha imagem por meio de foto e vídeo com o fim específico de inseri-la nas informações que serão 

geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui estabelecidos 

e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por 

mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável Mayara Larrys Gomes de Assis Nogueira, assegurou-me que os dados serão 

armazenados em meio físico (HD externo), sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão 

destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

Natal (_______/______________/___________). 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=9111


 

Página | 180  
 

Anexo III – Termo de Autorização para Gravação de Voz 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, ______________________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada CIÊNCIAS E FICÇÃO CIENTÍFICA:   UM DIÁLOGO DE 

SABERES PARA DISCUTIR SOBRE CIÊNCIAS poderá trazer e, entender especialmente os 

métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minhas 

falas, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Mayara Larrys Gomes de Assis Nogueira a realizar 

a gravação de minhas falas sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados em 

garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada 

e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) 

coordenador(a) da pesquisa Mayara Larrys Gomes de Assis Nogueira, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse 

da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Natal (_______/______________/___________). 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=9111
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Apêndice I – Cartaz de convite para oficina exploratória 
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Apêndice II – Cartaz para convite ao curso Ficção Científica e Ética nas Ciências 
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Apêndice III – Sessão 1: Tarefa 1: Ficha de orientação para produção escrita 

 

Componente da pesquisa de doutorado de autoria de Mayara Larrys Gomes de Assis Nogueira 

que tem por título “Ciências e Ficção Científica: um diálogo de saberes para discutir 

sobre ciências” 

Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET 

Programa de Pós-Graduação Ensino de Ciências e Matemática da UFRN 

 

Grupo de trabalho: 

 

MÃO NA MASSA – Sistematização de compreensões 

Produzam uma síntese ou mapa de ideias [o registro que o grupo considerar melhor para 

explicar depois], a partir da leitura dos Capítulos II a V do conto Frankenstein, ou o Prometeu 

Moderno. É necessário destacar os seguintes aspectos: 

 

1. Prática científica do Victor Frankenstein (características, objetivos, aspectos 

metodológicos) 

2. Quais as implicações ou dilemas éticos que vocês percebem que emergem dessa 

prática? 
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Apêndice IV – Sessão 1: Tarefa 3: Ficha de orientação para construção de personagens do Júri 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO  DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

Curso: Ficção Científica e Ética nas Ciências 

Ministrante: Mayara Larrys 

 

PERSONAGEM 

VICTOR FRANKENSTEIN 

 

Cientista 

Réu 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

Cientista, genebrês de nascimento e apaixonado pelas ciências naturais desde a infância. Após anos 

de esforço, estudo, experimentação e dedicação para criar algo que iria revolucionar as ciências 

conseguiu dar vida à uma Criatura. Hoje sofre angustiado com as situações vividas. 

 

Foco do depoimento: Falar sobre sua atividade científica: o que fez e qual era a sua intenção inicial. 

Suas ações, na prática científica, foram eticamente questionáveis? 

 

Bônus: Tem direito a assistentes (se houver) para ajudá-lo na preparação dos argumentos para 

depoimento e defesa. 

 

PREPARAÇÃO PARA DEPOIMENTO 
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Curso: Ficção Científica e Ética nas Ciências 

Ministrante: Mayara Larrys 

 

PERSONAGEM 

PROMOTOR DE ACUSAÇÃO 

 

Advogado e Promotor da Comitê Mundial 

para Ética nas Ciências 

Parte acusadora: Acusa o Victor Frankenstein 

de cometer graves deslizes éticos em sua 

prática científica. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

Cientista e advogado, brasileiro de nascimento, filho de oficiais da lei. Apaixonado pelo direito, 

ganhou diversas medalhas de honra por sua postura ética perante casos que exigiram o máximo de 

atenção, perspicácia e inteligência. Após anos de investigação buscando evidências, fatos e provas 

conseguiu montar um caso e levar a julgamento um famoso cientista, o Doutor Victor Frankenstein. 

 

Foco da acusação: Apontar os crimes e formular a acusação em relação aos crimes cometidos. As 

ações de Victor Frankenstein, na prática científica, foram eticamente questionáveis? (Justificar com 

argumentos baseados em evidências, fatos e provas) 

 

Bônus: Tem direito a assistentes (se houver) para ajudá-lo na preparação dos argumentos para 

depoimento e defesa. 

 

PREPARAÇÃO PARA DEPOIMENTO 
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Curso: Ficção Científica e Ética nas Ciências 

Ministrante: Mayara Larrys 

PERSONAGEM 

ADVOGADO DE DEFESA 

 

Advogado e Presidente da Associação dos 

Advogados de Genebra 

Parte defensora: Defende o Victor 

Frankenstein das acusações de ter cometido 

graves deslizes éticos em sua prática 

científica. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

Cientista e advogado, genebrês de nascimento, filho de renomado juiz de direito e de uma cientista 

social. Apaixonou-se pelo direito acompanhando o pai em noites intermináveis de estudo para 

defesa de inúmeros casos. Assumiu o caso do Victor Frankenstein como pro-bono (defesa gratuita) 

porque tem convicção de sua inocência e, desde então, trabalha dia e noite juntando evidências e 

provas para que seu cliente seja inocentado. 

 

Foco do depoimento: Apresentar argumentos que, baseados em evidências, fatos e provas, 

demonstrem que as ações de Victor Frankenstein, na prática científica, foram eticamente corretas. 

 

Bônus: Tem direito a assistentes (se houver) para ajudá-lo na preparação dos argumentos para 

depoimento e defesa. 

 

PREPARAÇÃO PARA DEPOIMENTO 
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PERSONAGEM 

JÚRI 

 

Parte julgadora: Emite um veredito de 

culpabilidade ou inocência ao Victor 

Frankenstein após analisar as acusações contra 

o réu. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

Advogados, Cientistas Sociais, Epistemólogos das Ciências, Filósofos, Biólogos, Físicos e 

Químicos. Possuem mais de 15 anos de experiência em julgamento de processos envolvendo o 

questionamento de ações éticas implicadas em práticas científicas. Convocados para participar do 

famoso caso de acusação do cientista Victor Frankenstein. Durante todo o processo, não pode ter 

contato com nenhuma das partes sob pena de anulação do veredito. 

 

Foco do depoimento: Produzir um veredito final para o caso Victor Frankenstein com base nas 

provas e argumentos apresentados por acusação e defesa. 

 

Bônus: Tem direito a assistentes (se houver) para ajudá-lo na preparação dos argumentos para 

depoimento e defesa. 

 

 

PREPARAÇÃO PARA DEPOIMENTO 
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Apêndice V – Unidade Didática “Visita ao laboratório de Victor Frankenstein: Uma estratégia 

para estudo de ética científica”



 

 

 

 

 

 

 

Visita ao laboratório do Doutor 

Victor Frankenstein: 

Uma estratégia para debate sobre ética 

científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayara Larrys 

Bernadete Morey 



 

 

 

RESUMO 

A unidade didática (UD) intitulada Visita ao laboratório de Victor Frankenstein: Uma estratégia 

para estudo de ética científica resulta de uma investigação de doutorado produzida no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (PPGECM/UFRN). Esta proposta consiste em uma estratégia de ensino 

que orienta o debate de conteúdos metacientíficos com o uso da literatura de Ficção Científica 

(SF), mais especificamente, do conto Frankenstein, ou O Prometeu Moderno. O conteúdo 

metacientífico selecionado para abordagem foi ética nas ciências, uma vez que pensar a atividade 

científica e seus aspectos éticos é uma via para favorecer uma educação científica que toma como 

meta a compreensão das ciências como um processo dinâmico e mutável resultante da atividade 

humana e permeado por influências sociais, históricas, políticas, culturais e filosóficas. O desenho 

das tarefas propostas teve como base a Teoria da Objetivação (TO), teoria histórico-cultural de 

ensino-aprendizagem idealizada pelo investigador matemático Luis Radford. A estrutura da UD 

consiste em quatro sessões de trabalho no decorrer das quais o público-alvo é convidado a imergir 

em tarefas de crescentes níveis de complexidade para pensar, debater e se posicionar sobre as 

ciências e seus aspectos éticos pela transição constante entre cenários reais e ficcionais. 
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Comece por aqui 

 

Para um(a) Professor(a) de Ciências e Biologia, [de qualquer lugar] 

20 de junho de 2016. 

Caro(a) Professor(a),  

Não nos entenda mal, nem nos atribua rigidez, mas se você não começar por aqui, existe 

um risco de não entender a forma como organizamos essa unidade didática (UD), quem sabe até 

precisar voltar a este ponto para entender o que está acontecendo. Como sabemos que o seu 

tempo é sempre limitado (planejar, corrigir atividades, pesquisar, coordenar ações...!) economize-

o começando por aqui. 

Então, o que há para saber? Para começar, essa UD é fruto da investigação de doutorado 

intitulada “Diálogos entre ciências e Ficção Científica: Uma estratégia para discutir ética científica 

baseada na Teoria da Objetivação”. No entanto, precisamos alertá-lo(a) que a descrição que 

apresentamos aqui não corresponde ipsis litteris ao original. Isso porque realizamos alterações 

em relação à proposta original consideradas necessárias para tornar a experiência mais didática 

e fluida.  

 Esta estratégia de ensino tem como objetivo instigar o pensamento e debate sobre 

conteúdos metacientíficos pela transição constante entre cenários reais e ficcionais. Que história 

é essa? Seremos breve para consumir o mínimo de seu precioso tempo de vida. O conteúdo 

metacientífico selecionado foi a dimensão ética implicada na produção das ciências. Para abordá-

lo tomamos como base a literatura de Ficção Científica (SF – conforme terminologia adotada na 

área), mais especificamente, o conto Frankenstein, ou O Prometeu Moderno. 

Para o caso de você ser tomado por uma curiosidade incontrolável, esclarecemos a 

escolha por esse conto. Vimos na trajetória do Doutor uma narrativa de prática científica 

permeada por dúvidas, erros, incertezas, acertos, felicidades, angústias e medos do cientista que 

a praticou e pensamos: “o nosso fazer científico não se distancia muito desse cenário, pois 

perdemos as contas de quantas vezes fomos tomadas por muitos desses sentimentos”. Essa 

identificação com a obra nos permitiu percebê-la como uma linguagem articuladora de uma 

infinidade de possibilidades de discutir sobre ciências em espaços formativos. 

Para além disso, as produções intelectuais que versam sobre a inserção de discussões 

sobre ciências nos currículos e cursos de formação chamam a atenção para o fato de que visões 

sobre ciências, coerentes ou distorcidas, dos professores tendem a ser veiculadas em sua prática 

educativa e, na maioria das vezes, assumidas pelos estudantes (ABD-EL-KHALICK, 2012; 
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ADÚRIZ-BRAVO, 2005; CARVALHO, 2001; LEDERMAN, 2007; MARTINS, 2015; 

MATTHEWS, 1995).  

Em um argumento nesse sentido a pesquisadora Nancy Brickhouse (1989) aponta que é 

necessário lançar um olhar cuidadoso para os conhecimentos científicos dos professores, uma 

vez que “serão as suas visões, e não as visões dos pesquisadores e filósofos, que serão 

implementadas na prática de sala de aula” (BRICKHOUSE, 1989, p. 438). Nesse sentido, 

desenvolver estratégias para discussão sobre ciências dirigidas à professores de ciências – em 

formação inicial ou continuada – parece uma boa forma de contaminar, por consequência, seus 

estudantes com visões de ciências epistemologicamente consistentes.  

É importante ainda destacar que a organização da presente UD foi permeada pela noção 

de unidade conceitual da atividade (RADFORD, 2011) que propõe um aumento gradativo no 

nível de complexidade das tarefas apresentadas aos sujeitos. O objetivo é fornecer condições para 

que os estudantes possam produzir autonomia para encontrar e materializar formas de agir e 

pensar sobre ética e conhecimento científico.  

Apresentamos a seguir (Ver Quadro 1), um panorama geral da tríade tarefas, objetivos e 

conteúdos metacientíficos que compõe a presente UD. 

Quadro 01. Tarefas, objetivos e conteúdo da UD. 

Visita ao laboratório de Victor Frankenstein: Uma estratégia para estudo de ética científica 

Sessões Tarefas Objetivos Conteúdos abordados 

P
ri

m
e
ir

a 
se

ss
ão

 

~
4
 h

o
ra

s 

T
ar

e
fa

 t
ra

n
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e
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 0

: 
P
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d

u
çã

o
 d

e
 c

ar
ta

 

Tarefa 1: Leitura de texto ficcional e 

sistematização de ideias em folha de 

trabalho 

 

Exercitar a capacidade de leitura, 

interpretação e recrutamento de 

modelos de noções e conceitos 

metacientíficos;  

 

Mapear características, objetivos, 

aspectos metodológicos e 

questões éticas implicadas na 

prática do cientista ficcional 

Doutor Victor Frankenstein. 

 

Produzir um registro escrito para 

sistematização das características 

de prática científica emergentes 

no conto ficcional lido. 

Prática científica 

Ética científica 

 

 

Tarefa 2: Apresentação oral das 

interpretações produzidas na Tarefa 1. 

 

Materializar formas de pensar, 

agir e se posicionar sobre 

atividade científica e ética 

implicada em contextos 

ficcionais de produção de 

ciências. 

  

Tarefa 3: Júri simulado Pensar a atividade científicas e 

suas múltiplas reverberações a 

partir de um cenário ficcional. 
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Tarefa 4: Produção escrita sobre o 

tema questionamento “O cientista 

precisa pensar sobre a atividade 
científica e sua dimensão ética? E o 

professor de ciências? Por quê?”. 
 

Recrutar debates e leituras sobre 

metaciências para produção de 

um relato escrito sobre 

conteúdos metacientíficos e 

formação do(a) professor(a) de 

ciências. 

Prática científica 

Ética científica 

Educação científica 

 

Tarefa 5: Apresentação oral das 

interpretações produzidas na Tarefa 4. 

 

Articular formas de pensar, agir e 

se posicionar sobre ciências, seus 

aspectos éticos e reverberações 

desse entendimento na prática 

educativa do(a) professor(a) de 

ciências.  

T
e
rc

e
ir

a 
se

ss
ão

 

~
4
 h

o
ra

s 

Tarefa 6: Produção de uma descrição 

de duas aulas hipotéticas sobre o tema 

“Vamos capitalizar a Amazônia”. 

Transitar entre cenários reais e 

ficcionais para refletir sobre ética 

e responsabilidade científica e 

suas implicações na prática 

docente do(a) professor(a) de 

ciências. 

Prática científica 

Ética científica 

Responsabilidade 

científica 

Educação científica 

 

Tarefa 7: Apresentação oral das 

interpretações produzidas na Tarefa 6. 

 

Materializar formas de pensar, 

agir e se posicionar sobre 

atividade científica, ética e prática 

docente a partir da leitura de 

produções intelectuais da área de 

metaciências e implicação em 

debates. 

Q
u

ar
ta

 s
e
ss

ão
 

~
4
 h

o
ra

s 

Tarefa 8: Apresentação da carta Produzir uma narrativa epistolar 

sistematizando, de forma clara e 

articulada, reflexões, avaliações e 

críticas tomando como substrato 

experiências de formação 

científica vivenciadas. 

Fonte. Produzido pelas autoras com base na organização apresentada na UD de Silva e Silva (2018). 

Um lembrete importante! Recomendamos que você reserve 4 horas para cada sessão de 

trabalho. No entanto, é possível fragmentar em sessões de duas horas, a depender das suas 

necessidades e disponibilidade de tempo. 

Gostaríamos de lembrá-lo(a) professor(a) que essa é uma proposta rigorosa, mas não 

rígida. O que isso quer dizer? Sinta-se à vontade para fazer adaptações ao seu público-alvo, nos 

cenários apresentados e na dinâmica de trabalho. Afinal, não é esse um exercício constante na 

prática docente? Consumir ciências, produzir posicionamentos, apropriar-se de estratégias 

didáticas, analisar sua pertinência, adequar as estratégias consideradas pertinentes aos nossos 

espaços de atuação, dentre diversas outras atribuições. 

Esclarecimentos oferecidos, aproveite o mergulho nessa aventura.  

 

De duas cientistas e apaixonadas por ficção científica, 

Mayara Larrys e Bernadete Morey. 
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PRIMEIRA SESSÃO – Aproximação e imersão 

 

A sessão deve ser iniciada com uma apresentação de cada participante. É importante 

mapear experiências em pesquisa, ensino e interesses de leitura. Conhecer a proximidade de 

público-alvo é uma atitude essencial. Inicialmente porque não faz sentido articular estratégias 

didáticas pautadas na SF se o público-alvo não tiver, pelo menos, interesse e/ou afinidade por 

esse tipo de narrativa. Além disso, esse processo pode auxiliar na posterior composição dos 

grupos de trabalho para realização das tarefas. 

Após esse momento, é hora de apresentar a proposta. Expomos a seguir uma sugestão 

de apresentação: 

“Esse curso foi pensado para instigar o pensamento e debate sobre aspectos 

epistemológicos das ciências, mais especificamente, sobre Ética nas Ciências. Ou seja, não foi 

pensado para falar só para biólogo ou só para professor de ciências com formação em biologia 

(para o caso de o público-alvo comportar professores em formação oriundos dos cursos de 

química, física e pedagogia). Então, não se sintam margeados ou envergonhados para falar e/ou 

expor suas dúvidas. 

Dito isso, para continuarmos essa conversa é preciso pontuar alguns aspectos. O primeiro 

é relacionado a ideia de discutir sobre ciências, sobre ética nas ciências. Quem precisa pensar 

sobre ciências? É só o cientista, é só a pessoa que produz conhecimentos científicos? Ou nós 

professores de ciências que divulgamos, nos alimentamos e apresentamos as ciências aos outros 

também precisamos? Por que é importante pensar sobre as ciências? (Ouvir os posicionamentos 

do público-alvo) 

Essas são algumas das questões que nós vamos refletir durante essas sessões. É importante 

perceber que quando nos propomos a pensar sobre ética implicada na produção das ciências 

estamos pensando sobre a atividade científica, sobre seus impactos nas diferentes esferas. 

Quantas vezes não estivemos em um laboratório, projeto ou atividade de pesquisa sem fazer a 

mínima ideia do que estava além do plano de ação desenvolvido? Experiências dessa ordem nos 

fazem voltar o olhar para os produtos das ciências e margear os processos. 

O Carl Sagan – cientista, astrônomo e astrofísico – usa a metáfora do destilador para dizer 

que, de fato, é “mais fácil apresentar de modo atraente a sabedoria destilada durante séculos de 

interrogação paciente e coletiva da Natureza do que detalhar o confuso mecanismo da destilação” 

(SAGAN, 1995, p. 29).  Pensando na nossa prática em sala de aula: Por que é problemático ver 

só os produtos destilados?  (Ouvir os posicionamentos do público-alvo) 
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Limitar-se aos produtos das ciências é cegar-se para seus processos de produção. Isso 

pode implicar em deixar de perceber que os métodos e processos de produção das ciências não 

são lineares, não se dissociam de contextos históricos, filosóficos e culturais, são permeados por 

erros, limitações e equívocos. Margear o fato de que os conhecimentos produzidos impactam as 

próprias ciências, os cientistas, a comunidade acadêmica e a sociedade como um todo.  

Nesse sentido, pensar sobre ciências é mantê-las vivas. Colocá-las em movimento. É uma 

atitude necessária ao trabalho científico. No entanto, pensar sobre ciências é algo muito amplo, 

as discussões da área compõem um campo imenso chamado Natureza da Ciências (NdC) – 

também conhecido por – características das ciências, ciência completa, ideias sobre ciências, 

dentre outros – que há mais de cem anos produz trabalhos científicos que apontam para a 

importância de pensar sobre como as ciências funcionam, são produzidas, validadas e 

comunicadas. Por isso, escolhemos uma dimensão para discutirmos com mais profundidade – a 

ética implicada na produção das ciências.  

Para isso, tomaremos como fio condutor a literatura de SF. Por que a SF? Obras como 

A máquina do tempo, Volta ao Mundo em 80 dias, Crônicas Marcianas e Vinte mil léguas 

submarinas nos fizeram viajar por mundos desconhecidos, cogitar possibilidades inimagináveis e 

ampliar ainda mais o interesse pelas ciências.  

Ousaríamos dizer até que a forma de narrar as ciências apresentadas nesses livros 

despertou a mesma natureza de entusiasmo que o Victor Frankenstein (personagem que vocês 

já devem ter ouvido falar) sentiu aos treze anos ao descobrir sua paixão pelas ciências naturais. 

Essas experiências de leitura nos impulsionaram a desenhar uma estratégia de debater sobre 

ciências em espaços formativos (seja aqui com professores em formação, na escola básica ou 

mesmo em espaços não-formais) que despertassem no público a mesma ordem de entusiasmo, 

interesse e engajamento que a SF parece despertar”. 

Esclarecidos esses aspectos, é hora de colocar a mão na massa! Oriente a formação de 

pequenos grupos de trabalho (GT) com no máximo 4 participantes para realização da Tarefa 1 

– a leitura dos Capítulos II a IV do conto Frankenstein, ou O Prometeu Moderno. Antes de 

iniciar a tarefa, recomendamos uma breve apresentação da autora da obra – Mary Wollstonecraft 

Shelley – e dos contextos históricos, culturais, científicos e filosóficos que contaminaram a criação 

do conto. 

Após a leitura, os participantes devem registrar em uma folha de trabalho características, 

objetivos, aspectos metodológicos e possíveis implicações éticas percebidas na prática científica 

do Doutor Victor Frankenstein. Durante esse processo, circule em cada pequeno grupo de 

trabalho levantando questões, estabelecendo discussões e instigando a produção de registros 



 

 

9
 

detalhados. Após esse momento é possível iniciar a Tarefa 2. Para isso solicite que cada pequeno 

grupo apresente suas interpretações para o grupo geral. Esta é uma forma de cambiar e ampliar 

as compreensões emergentes no labor conjunto de cada GT. De acordo com o educador 

matemático Luis Radford o labor conjunto é a atividade ombro a ombro estabelecida entre 

professores-estudantes e estudantes-estudantes que se pauta “em formas não individualistas de 

cooperação humana e formas comunitárias de produção de saberes” (RADFORD, 2017a, p. 

156, tradução minha). 

Agora é hora de propor um esforço mais complexo! Convidar o público-alvo para 

implicar-se em um Júri Simulado, mais especificamente, no Julgamento do Cientista Victor 

Frankenstein – a Tarefa 3. Como vai funcionar isso? Antes de explicar, pergunte aos participantes 

se eles já assistiram e/ou viram como funciona um julgamento? (Ouvir os posicionamentos do 

público-alvo). A ideia é muito similar! Organizados em pequenos GT, os participantes irão 

compor e interpretar personagens, produzindo estratégias e argumentos para julgar o destino do 

Victor Frankenstein.  

No Quadro 2 a seguir apresentamos orientações gerais para o desenvolvimento da tarefa. 

Quadro 2. Orientações para desenvolvimento do Júri Simulado. 

Júri Simulado – O Julgamento do cientista Victor Frankenstein 

Atividade Orientações Tempo 

Distribuição de fichas de 

personagens 

As fichas descrevem, de modo geral, as características e atribuições do 

personagem que será assumido e defendido no decorrer da ação. 

3 min 

Preparação 
Produção de estratégias e/ou argumentos científicos para defesa ou acusação 

do réu (a depender das características do personagem assumido). 

30 min 

Início do julgamento 
A abertura da sessão tem início com o relato do caso e apresentação da 

acusação contra o réu feitos pelo (a) juiz (a). Na sequência, a palavra é passada 

para a acusação. 

3 min 

Acusação 

O Promotor de Acusação apresentará indícios, argumentos e possíveis provas 

bem fundamentadas de que o réu é culpado na ação em que é acusado. Além 

disso, fará perguntas ao réu que o ajudem a fortalecer seus argumentos. 

5 min 

O réu dispõe de tempo para responder aos questionamentos da acusação. 3 min 

Testemunha de acusação 

A testemunha responde a questionamentos feitos pelo Promotor de 

Acusação. Seu relato fortalece os indícios de culpabilidade trazidos pela 

acusação. 

3 min 

Defesa 

O advogado de defesa apresentará indícios, argumentos e possíveis provas 

bem fundamentadas de que o réu é inocente na ação em que é acusado. Além 

disso, fará perguntas ao réu que o ajudem a fortalecer a defesa. 

5 min 

O réu dispõe de tempo para responder aos questionamentos da defesa. 3 min 

Testemunha de defesa 
A testemunha responde a questionamentos feitos pelo Advogado de Deseja. 

Seu relato fortalece os indícios de inocência do réu trazidos pela defesa. 

3 min 

Júri 

Os jurados têm a função de observar e registrar atentamente os indícios e 

argumentos apresentados por acusação e defesa para decidir pela inocência 

ou culpabilidade do réu. Esta decisão deve vir acompanhada de uma 

explicação fundamentada na interpretação dos argumentos de ambos os lados 

(defesa e acusação). 

5 min 
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Parecer final 
O (a) juiz (a) emite o parecer final com base nas decisões dos jurados e encerra 

o caso. 

3 min 

Fonte. Produzido pelas autoras. 

 

Em relação aos crimes em julgamento, seja criativo! Sugerimos, por exemplo, 

experimentação não autorizada em humanos e tortura de animais. Sobre as fichas que 

descrevem, de modo geral, as características e atribuições dos personagens que serão assumidos 

no decorrer da ação podem ser organizadas conforme apresentado nas imagens a seguir: 

 

Figura 1. Sugestão para composição de personagens do Júri Simulado. 

 

Fonte. Produzido pelas autoras. 

 

Esse é um exercício para pensar, de forma prática, sobre questões, dilemas e aspectos 

éticos implicados no fazer científico de um cientista da ficção. Mas não só. A experiência no Júri 

Simulado deve ser usada como base para propor a seguinte inquietação: Práticas científicas 

antiéticas na produção das ciências se resumem a contextos ficcionais ou extrapolam para 

contextos reais de prática científicas? (Ouvir os posicionamentos do público-alvo)  

Para finalizar essa sessão oriente os participantes a pesquisar cenários reais em que a 

atividade foi permeada por dilemas éticos. É válido ressaltar que o material pesquisado irá 

compor o conjunto de discussões preparadas para a próxima sessão. Consideramos importante 

destacar que essa imersão em um cenário ficcional serve como fio condutor para refletir sobre 

contextos reais de prática científica e suas múltiplas implicações. 
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Professor(a), antes de encerrar proponha a Tarefa 0 – A produção de uma carta 

endereçada ao Victor Frankenstein. Essa tarefa é transversal, isso significa que tem início nessa 

sessão, mas só termina na última. Para tanto, você deve orientar os participantes a manterem um 

registro diário detalhado das experiências de cada sessão. Esse registro servirá como um substrato 

para a composição gradual da narrativa epistolar. 

Em primeiro lugar, é importante mapear as experiências dos participantes com a escrita 

de cartas. (Ouvir os participantes) Na sequência, ofereça detalhes do cenário para produção da 

carta. Sugestão de proposição: 

“Quem aqui já escreveu uma carta? (Ouvir os participantes). É justamente isso que vocês 

vão fazer exercitar: escrever uma carta ao Victor Frankenstein narrando a sua experiência no 

curso durante esses dias. Pense o seguinte, você terá a oportunidade de estabelecer uma 

interlocução com um cientista para narrar suas vivências em um curso que trata de uma paixão 

partilhada: as ciências.  

O conteúdo dessa narrativa segue cinco eixos: 1) central das temáticas discutidas; 2) 

interpretações produzidas sobre ciências e seus aspectos éticos; 3) posicionamento a respeito do 

impacto (de forma positiva ou negativa) das discussões vivenciadas no seu entendimento sobre 

ciências e sobre a necessidade de o(a) professor(a) de ciências em formação pensar sobre 

ciências; 4) visões sobre o uso da SF como estratégia para discutir conteúdos metacientíficos e; 

5) críticas e/ou sugestões ao conjunto de tarefas realizadas.  

A produção dessa carta é uma tarefa gradual. Para tanto, é necessário que você mantenha 

um registro diário das suas experiências e o tome como substrato para criar e ampliar, 

paulatinamente, sua narrativa”. 

Por hoje é só, essa conversa continua na próxima sessão! 
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SEGUNDA SESSÃO – Da ficção científica à realidade 

 

Vamos dar início a segunda sessão de trabalho. 

Para dar continuidade às discussões tecidas na sessão anterior é importante rememorar 

as experiências vividas. Sugestão de retomada: 

“Inicialmente fizemos a leitura de um fragmento do conto Frankenstein, ou o Prometeu 

Moderno de autoria da Mary Shelley e, na sequência, participamos de um Júri simulado para 

debater sobre o fazer   científico de um personagem da ficção. Depois disso debatemos se 

dilemas/implicações éticas da prática se científica se restringiam a cenários ficcionais ou 

extrapolavam para contextos reais? Para responder a essa inquietação com mais acurácia vocês 

foram orientados a buscar cenários reais em que uma prática científica foi permeada por questões 

ou dilemas éticos. Vocês conseguiram encontrar exemplos?” (Ouvir os posicionamentos e 

discutir a partir dos exemplos apresentados) 

Esse debate iniciado com as pesquisas dos participantes será ampliado com três cenários: 

o caso da eugenia em Harvard, a descoberta do DNA e a eugenia no College University London 

– UCL. Essa ampliação pode ser conduzida do seguinte modo: 

“O primeiro caso tem a ver com a noção de Eugenia. Alguém conhece ou já ouviu falar 

sobre esse termo? (Ouvir os posicionamentos) A eugenia, para quem não conhece teve berço 

por volta do ano de 1800 na Inglaterra quando Francis Galton (primo de Charles Darwin) 

convencido de que a genialidade era hereditária, criou o termo eugenia que resulta de uma 

combinação das palavras gregas ““bom” e “genes” – e lançou um movimento convocando a 

sociedade a tomar medidas que promovessem “as raças mais adequadas ou as estirpes de 

sangue”” (COHEN, 2016, p. 48, tradução minha, grifos do autor). 

Um jornalista americano chamando Adam Cohen conta que esse movimento atravessou 

o Atlântico e ganhou adeptos entre um público amplo como, por exemplo, figuras científico-

política e socialmente influentes como, por exemplo, administradores, docentes, alunos e ex-

alunos das Universidades de Harvard, Yale, Virginia e outras. Esse público apoiava a eugenia não 

apenas com palestras e congressos, mas também com a produção de pesquisas, livros e artigos 

científicos.  

Como essa contaminação mútua entre ciências e sociedade foi expressa? Através de leis 

de esterilização forçada, fechamento de fronteiras e manifestações públicas que usavam a ciência 

como égide para definir quem deveria ou não se reproduzir, frequentar universidades e espaços 

públicos, quem era puro racialmente, dentre outras questões (COHEN, 2016). 

(Essa discussão pode ser ampliada com a participação do público-alvo) 
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O segundo exemplo tem relação com a descoberta da estrutura do Ácido 

Desoxirribonucleico – o DNA. Quem é biólogo aqui certamente já estudou sobre a estrutura do 

DNA e conheceu esses dois cientistas: Watson e Crick. Eles ficaram famosos e inclusive 

ganharam o Prêmio Nobel em 1962 juntamente com Maurice Wilkins por elucidar que a 

estrutura do DNA era uma dupla hélice e sua importância na transmissão de informações em 

material vivo. E de Rosalind Franklin, vocês já ouviram falar? (Ouvir os participantes) 

Essa é uma parte da história contada poucas vezes ou de forma superficial. A Rosalind 

Franklin era uma biofísica britânica, especialista em cristalografia de raio-X que desenvolveu uma 

pesquisa fundamental na descoberta da estrutura do DNA. De acordo com Robin Lloyd (2010), 

a Rosalind conseguiu produzir uma imagem de uma conformação do DNA que mostrava a 

molécula como composta por duas hélices que foi um disparador para que Watson, Crick e 

Wilkins conseguissem criar o modelo correto da estrutura da molécula. No entanto, a 

controvérsia não reside na falta de reconhecimento da pesquisadora, mas no fato de que seus 

dados foram mostrados aos ganhadores do Nobel sem a sua permissão. 

Isso pode nos levar a pensar o seguinte: é uma postura cientificamente ética usar a 

pesquisa do outro – mesmo que autorizado por um superior – para produzir suas ideias sem 

fazer referência, sem destacar o papel do que foi lido para a organização das suas ideias? (Ouvir 

os posicionamentos do público-alvo).  

Isso tem a ver como algo que é muito cobrado e analisado de perto hoje no fazer 

científico: o plágio (Professor(a), fique à vontade para recrutar exemplos do seu contexto de 

atuação para ampliar essa discussão). 

O terceiro exemplo tem a ver com essa manchete veiculada no jornal britânico The 

Guardian em 11 de janeiro de 2018. 

 

 

A notícia trata de uma investigação iniciada pela UCL para investigar conferências secretas 

em eugenia realizadas em seu campus durante três anos. De acordo com Rawlinson e Adams 

(2018), essas conferências – London Conference on Intelligence –, lideradas pelo Professor de 

Psicologia James Thompson, tinham como foco central discussões sobre eugenia e inteligência 

Figura 1. Manchete de jornal sobre conferências em eugenia na University College London. 

 

Fonte. Rawlinson e Adams (2018) 
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que contavam com 24 participantes, incluindo-se defensores da supremacia branca. Sobre o 

ocorrido, o professor Thompson afirmou que as conferências eram sobre como o quociente de 

inteligência – QI – era herdado por diferentes raças e grupos, de forma que a eugenia era um 

dos tópicos, mas não o único (RAWLINSON; ADAMS, 2018). 

Essa notícia não serve para julgarmos a postura (crença) pessoal do líder do movimento, 

mas para termos condições de pensar o seguinte: sua postura enquanto professor (que produz 

ciências, divulga e contamina os estudantes com suas visões de ciências) é cientificamente ética? 

(Ouvir os posicionamentos do público-alvo)”. 

A interação e debate produzido até esse momento servem como substrato a proposição 

da Tarefa 4. Oriente a formação de GT com no máximo 4 participantes. Na sequência, proponha 

aos grupos a produção de uma síntese de ideias para o seguinte questionamento: “O cientista 

precisa pensar sobre a atividade científica e sua dimensão ética? E o professor de ciências? Por 

quê?”. Durante esse processo seu papel é essencial professor(a)! É essencial sua interação com 

cada GT promovendo inquietações e instigando formas de agir, pensar e se posicionar. Essa é 

uma forma de alimentar o labor conjunto. 

Após esse momento é possível iniciar a Tarefa 5. Para tanto solicite que cada pequeno 

grupo apresente para o grupo geral as interpretações produzidas para responder ao 

questionamento. Conforme dito em outro momento, esta é uma importante via para cambiar e 

ampliar as compreensões produzidas no coletivo por cada GT (Ouvir as interpretações 

produzidas pelos participantes). 

As discussões tecidas até aqui movem o entendimento do público-alvo em direção ao 

entendimento de que as implicações dos aspectos éticos de produção das ciências não se limitam 

à textos e cenários ficcionais. Na verdade, questões e dilemas éticos há muitos anos permeiam 

em práticas científicas reais (e quem sabe até não contaminou muitas ficções?) em diferentes 

momentos da nossa história. A notícia das conferências em eugenia na UCL mostra que esse tipo 

de discussão não é coisa do passado. Pelo contrário, é uma problemática que permanece viva e 

precisa ser discutida.  

O debate e entendimento mais amplo sobre as ciências e seus aspectos/implicações éticas 

requer um esclarecimento sobre o que assumimos por Ética e Ética nas ciências. Para conduzir 

essa discussão sugerimos o mergulho em fontes como Cortina (2007), Carvalho (2012), Russo 

(2014) e Almeida (2017). 

A discussão teórica é importante para retomar a questão proposta na Tarefa 4. Na 

sequência, apresentamos a sugestão para condução dessa discussão: 
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“Nós (professores de ciências) como divulgadores das ciências – de seus processos e 

produtos – veiculamos visões, noções e posicionamentos que contaminam os nossos públicos. A 

área de epistemologia das ciências há décadas produz pesquisas (p. ex.: ADÚRIZ-BRAVO, 2005; 

LEDERMAN, 2007; MARTINS, 2015; MATTHEWS, 2012; MOURA, 2014; MYERS; ABD-

EL-KHALICK, 2016) que enfatizam a necessidade de que professores e estudantes tenham 

condições de perceber, direcionar e exercitar o olhar e o pensamento para os produtos e 

processos de produção das ciências considerando suas múltiplas dimensões.  

Essa necessidade assumida há muitos anos como uma importante meta da educação 

científica em documentos normativos da educação em âmbito nacional e internacional (AAAS, 

2017; BRASIL, 1998; EURYDICE, 2011; MECYT, 1997) pode representar uma aposta no 

entendimento em e sobre ciências como um forte imperativo à tessitura de compreensões das 

ciências não só como produto da cultura e atividade humana, mas também como processo 

dinâmico e mutável. 

O professor André Martins (2015) argumenta que um entendimento mais profundo 

sobre ciências pode evitar a apresentação de visões distorcidas que culminam em um 

 

grande número de concepções equivocadas e ingênuas sobre a ciência, manifestas tanto 

por estudantes quanto por professores, tais como: concepção empírico-indutivista da 

ciência; visão rígida (algorítmica, exata, infalível) da metodologia científica; visão 

acumulativa e linear da História da Ciência; visão descontextualizada e socialmente 

neutra da atividade dos cientistas, visão individualista e elitista da ciência (MARTINS, 

2015, p. 705). 

 

Entender sobre a natureza (o caráter epistemológico) das ciências tem constituído, de 

acordo com a literatura da área, uma meta e componente crítica quase perene da educação 

científica, que tem sido discutida, assumida e inserida em currículos e documentos oficiais ao 

redor do mundo nos últimos 100 anos. 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco, no livro Ensino de Ciências: fundamentos e métodos, 

destacam que o professor, diante das transformações, avanços e fluxo de informações do mundo 

contemporâneo, é desafiado a promover uma formação que priorize “um desenvolvimento 

humano, cultural, científico e tecnológico, de modo que [os estudantes] adquiram condições para 

enfrentar as exigências do mundo contemporâneo” (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011, p. 12). 

Em um argumento nesse sentido, Pedro Reis (2007) destaca que uma importante 

finalidade do ensino de ciências é preparar os estudantes para enfrentar  
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um mundo marcado por complexos dilemas éticos suscitados pela atividade científica 

e tecnológica. O exercício da cidadania em sociedades democráticas depende da 

capacidade dos cidadãos de avaliarem criticamente os efeitos da ciência e da tecnologia 

na sociedade (REIS, 2007, pp. 36–37). 

 

Para ter condições de avaliar criticamente, debater, se posicionar e propor ações e/ou 

medidas frente a dilemas/questões éticas que emergem do fazer científico é necessário conhecer 

sobre as ciências, seus aspectos éticos e como eles se implicam na produção das ciências (Como 

poderíamos avaliar sem ter um parâmetro? Uma base para apoiar nossas ideias?). Esse é um 

importante argumento para a defesa da proposição de que o professor de ciências (e os 

profissionais que fazem, divulgam e debatem ciências) precisa saber sobre as ciências e seus 

aspectos éticos. 

Inclusive Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) destacam que a valorizam docente 

significa não só oferecer boas condições de trabalho e remuneração, mas também “oferecer 

condições para analisar e compreender os contextos histórico, social, cultural e organizacional 

que fazem parte de sua atividade docente” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2011, p. 15) 

(Ouvir as considerações/questionamentos dos participantes)” 

Professor(a), antes de encerrar proponha– como tarefa não-presencial – a leitura de um 

artigo científico intitulado “Ética e integridade na ciência: da responsabilidade do cientista à 

responsabilidade coletiva de autoria” da filósofa da ciência Marisa Russo. Este artigo foi escolhido 

porque além de abordar aspectos do tema em discussão possui uma linguagem acessível e 

adequada a um público composto por estudantes de graduação. É importante enfatizar que as 

reflexões sobre essa leitura irão constituir o ponto de partida para a ampliação de discussões 

sobre ética nas ciências que serão empreendidas no próximo encontro.  

Professor(a), não esqueça de orientar os participantes a atualizar o registro das 

experiências da sessão e composição da carta! Esse trabalho gradual contribuirá na riqueza da 

narrativa epistolar a ser produzida. 

Por agora é só! Essa conversa continua na próxima sessão. 
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TERCEIRA SESSÃO – Ética nas ciências: Da ficção à realidade 

 

Olá Professor(a)! Vamos dar início a mais uma sessão de trabalho. 

Conforme orientado anteriormente, para dar continuidade às discussões é importante 

rememorar as experiências vividas na sessão anterior. Sugestão de retomada: 

“Ontem nós pudemos problematizar como discussões sobre questões/dilemas éticos que 

emergem da atividade científica não se restringem a contextos ficcionais. Nós apresentamos e 

conhecemos alguns cenários em que a prática científica de contextos reais esteve permeada por 

dilemas éticos e discutimos sobre a necessidade de o professor pensar/conhecer sobre as ciências 

e seus aspectos éticos. Além disso, convidamos vocês para empreenderem a leitura de um artigo 

científico sobre ética e responsabilidade científica. Vocês conseguiram ler?” (Ouvir os 

participantes) 

Para esse momento, é importante abrir a discussão para que levantar questões e instigar 

o debate relacionando as informações apresentadas no artigo com as discussões estabelecidas no 

decorrer das sessões. Materializar formas de pensar a partir da interpretação do artigo estudo é 

um pertinente substrato teórico para produzir reflexões práticas nas tarefas que serão propostas 

na sequência. 

 Agora é hora de colocar a mão na massa! Mais uma vez oriente a formação de pequenos 

GT antes de apresentar a Tarefa 6. Na sequência, proponha aos grupos a produção de um 

registro escrito a partir do seguinte cenário: 

“Imagine que vocês foram convidados a assistir duas aulas de professores diferentes sobre 

o mesmo tema “VAMOS CAPITALIZAR A FLORESTA AMAZÔNICA”. Na sala de aula 1, 

o professor se interessa em discutir, estudar e pensar sobre as ciências, como funcionam, seus 

impactos e implicações éticas da prática científica. Na sala de aula 2, o professor está alheio às 

discussões sobre ciências e suas múltiplas dimensões e implicações. Preocupa-se apenas com o 

ensino dos conteúdos descritos no livro-texto. 

Vocês, como professores em formação, têm experiência nos estágios em observar para 

entender a prática de sala de aula e têm lido, estudado e debatido sobre ciências e a pertinência 

de conhecer sobre seus aspectos e implicações éticas. Imagine que vocês assistiram a aula desses 

dois professores e agora precisam fazer um relato detalhado sobre a discussão da temática foi 

desenvolvida em cada sala de aula (conteúdo científico, argumentos defendidos, ideias, 

discussões centrais apresentadas)”. 

Perceba que esse é um exercício de pensamento e registro mais sofisticado que as ações 

requeridas nas tarefas anteriores, além de requerer capacidade inventiva e criativa. Isso porque a 
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intenção é perceber se os público-alvo mobiliza interpretações teóricas produzidas na leitura e 

debates vivenciados nas sessões anteriores para pensar situações de prática docente. O tema, em 

específico, emergiu de um cenário político vigente, mas sua escolha pode ser adequada ao 

contexto de atuação. 

Após esse momento é possível iniciar a Tarefa 7 de socialização das narrativas produzidas. 

Para tanto solicite que cada GT apresente o registro produzido para o grupo geral. Ao término 

das apresentações é importante levantar questões, instigar a reflexão acerca das narrativas 

apresentadas.  

Para encerrar essa sessão você pode retomar a pertinência de o(a) professor(a) de ciências 

em formação pensar sobre as ciências em termos de produtos e processos. Recrutar a noção de 

pensar bem do pensador francês Edgar Morin (2003) e a proposição de uma formação ampla e 

complexa proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 2006) pode ser 

uma via interessante para ampliação desse debate. 

Professor(a), não esqueça de orientar o registro das experiências da sessão e composição 

da carta! Esse processo gradual enriquecerá o conteúdo e consistências das reflexões 

apresentadas na narrativa epistolar. 

Acabamos essa sessão por aqui. Nos encontramos na próxima sessão. 

  



 

 

1
9

 

QUARTA SESSÃO – Entre reflexões, avaliações e críticas 

 

Olá Professor(a)! Bem-vindo à última etapa da nossa aventura! 

Esta é nossa última sessão! É hora de rememorar e refletir sobre o coletivo de discussões 

vivenciadas até esse momento. Para início de conversa é importante refazer a trajetória de debates 

e tarefas propostas no decorrer do curso, instigar os participantes a compartilhar suas impressões 

e experiências parciais. (Ouvir posicionamento dos estudantes) 

Agora é hora de se implicar em um exercício mais complexo: ampliar e finalizar a carta 

proposta na primeira sessão. O desafio é articular, em uma narrativa consistente, as temáticas 

discutidas, interpretações produzidas sobre ciências e seus aspectos éticos, as visões sobre o uso 

da SF como estratégia para discutir conteúdos metacientíficos, além de críticas e/ou sugestões ao 

conjunto de tarefas realizadas. 

Em virtude da complexidade dessa tarefa, orientamos que você reserve no mínimo duas 

horas para esse processo. Para inspirar os participantes você pode disponibilizar o conto 

Frankenstein, ou O Prometeu Moderno (SHELLEY, 2016) na íntegra e o livro Cartas a um 

jovem cientista (WILSON, 2015). Ambos os textos apresentam um inspirador tom narrativo para 

a produção de cartas. 

Passado o tempo disponibilizado para produção das cartas inicie o momento de 

socialização. A dinâmica de trabalho pode iniciar com uma leitura individual dos textos 

produzidos e, na sequência, levantar questões e instigar a reflexão acerca das narrativas 

apresentadas.  

Por fim, para encerrar essa sessão você pode estabelecer uma avaliação coletiva das 

experiências vivenciadas. (Roda de conversa) 

Professor(a), nossa aventura acaba aqui!  
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