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Resumo Nas últimas décadas tem-se verificado a crescente preocupação para se 
construir um mundo mais sustentável para as futuras gerações. O discurso 
da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável envolve questões 
relacionadas com o desenvolvimento social, ambiental e econômico, assim 
como a atual situação de emergência planetária. À luz destes eixos, e tendo 
a educação como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da 
sustentabilidade, torna-se necessário repensar a formação de professores 
de Ciências.  
Tendo em conta este contexto, o presente estudo desenvolveu-se sob a 
ótica da educação para o desenvolvimento sustentável (EDS), na formação 
de professores de ciências. Baseando-se na metodologia de Investigação & 
Desenvolvimento (I&D), a qual pode reunir as vantagens das metodologias 
qualitativa e quantitativa, esta dissertação tem por objetivo responder à duas 
questões de investigação: A EDS e o PC estão sendo contemplados nos 
currículos de formação de professores de ciências do Brasil e de Portugal? e 
Como estão apresentadas as propostas de promoção do pensamento crítico 
nos planos curriculares de formação de professores de Ciências do Brasil e 
de Portugal? 
Seguindo o percurso investigativo desenvolvido para este estudo, o qual foi 
dividido em três fases. Realizou-se na fase um, as análises dos planos 
curriculares munindo-se de um instrumento de análise previamente 
concebido e validado para esta investigação. Posteriormente na fase dois, os 
dados recolhidos foram analisados, com a ajuda do software webQDA onde 
se privilegiou a técnica de análise de conteúdo. Os resultados obtidos nesta 
fase, evidenciaram que o pensamento crítico e a educação para o 
desenvolvimento sustentável, estão de certa forma sendo contemplados nos 
planos curriculares de formação de professores de Ciências do Brasil e de 
Portugal, mesmo que ainda não recebam referências explícitas, nem a 
relevância curricular necessária, principalmente no que concerne a EDS. 
Por fim, na fase três, analisou-se propostas de atividades e estratégias 
promotoras de capacidades de pensamento crítico, encontradas nos planos 
curriculares e apresentam-se novas propostas de atividades e estratégias. 
As temáticas abordadas para as referidas atividades centraram-se em temas 
sociais, ambientais e econômicos, onde se procura que o aluno seja 
participante ativo do processo de ensino-aprendizagem.  
Apesar de limitações enfrentadas para o desenvolvimento desta 
investigação, como por exemplo aceder aos programas das disciplinas, 
defende-se que os resultados encontrados, assim como as propostas de 
estratégias e atividades selecionadas para o presente estudo, presentes no 
site http://redepensamentocritico.web.ua.pt, assim como o crescente número 
de investigações nesta área, podem contribuir para alterar o paradigma atual 
presentes nos planos curriculares da formação de professores. 

 

http://redepensamentocritico.web.ua.pt/
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Abstract 
 

In recent decades there has been growing concern to build a sustainable world 
for future generations. The discourse of sustainability and sustainable 
development involves issues related to social, environmental and economic 
development, as well as the current planetary emergency. In light of these axes, 
and with education as an essential tool for the development of sustainability, it is 
necessary to rethink the formation of science teachers. 
Given this context, the present study developed under the theme of education for 
sustainable development (ESD) in the training of science teachers. Based on the 
Research & Development (R & D) methodology, which can bring together the 
advantages of qualitative and quantitative methodologies, this dissertation aims 
to answer two research questions: ESD and CP are being considered in the 
training curricula science teachers from Brazil and Portugal? and How are the 
proposals for the promotion of critical thinking presented in curricula for the 
training of science teachers in Brazil and Portugal? 
Following the investigative course developed for this study, which was divided 
into three phases. The analysis of curriculum plans was carried out in phase one, 
with an analysis instrument previously designed and validated for this 
investigation. Later in phase two, the collected data were analyzed, with the help 
of webQDA software, where the technique of content analysis was privileged. 
The results obtained in this phase showed that critical thinking and education for 
sustainable development are, to a certain extent, included in the curricula for the 
training of Science teachers in Brazil and Portugal, even though they do not yet 
receive explicit references, curricular relevance, especially in what concerns 
about ESD. 
Finally, in phase three, proposals for activities and strategies that promoted 
critical thinking capabilities found in curricula were analyzed and new proposals 
for activities and strategies were presented. The themes addressed in these 
activities focused on social, environmental and economic issues, where students 
are sought to be an active participant in the teaching-learning process. 
Despite limitations faced in the development of this research, such as access to 
the programs of the disciplines, it is defended that the results found, as well as 
the proposed strategies and activities selected for the present study, present in 
http://redepensamentocritico.web.ua.pt, as the increasing number of 
investigations in this area, contribute to change the current paradigm present in 
the curriculum plans of teacher training.. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

Neste primeiro capítulo é feita uma apresentação do contexto em que o presente 

estudo se enquadra (1.1), assim como a sua importância(1.2), passando pelas questões 

de investigação e seus objetivos correspondentes, pelo plano de ação desta investigação 

(1.3) por fim, surge a organização da dissertação (1.4). 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Nas últimas décadas tem-se verificado uma crescente preocupação para se 

construir um mundo mais sustentável para as futuras gerações. As assimetrias vivenciadas 

pela humanidade atualmente são resultado dos nossos modos de vida e dos nossos 

valores coletivos. Neste contexto, segundo Santos (2013), a atividade humana está 

diretamente relacionada com o processo de globalização, que interfere diretamente no 

meio ambiente. As ações antropogênicas, segundo o autor supracitado, são as 

interferências do homem sobre o meio ambiente, que tem sido cada vez mais significativas, 

como por exemplo a exploração dos recursos hídricos, que tem provocado escassez de 

água, a degradação e destruição de ecossistemas provocados pela desflorestação, as 

queimadas, que geram a perda de biodiversidade, alterações climáticas, poluição do ar, 

entre outros. 

Acrescenta-se ainda que os impactos provocados pelas ações humanas não são 

apenas visíveis no meio ambiente, pois segundo Pavlova (2012), as crises econômicas, a 

pobreza desigualdades e inequidade de desenvolvimento, também são consequências 

deste modo de vida irresponsável. 

Mediante a todo este contexto, em diferentes relatórios propostos por organismos 

como a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 

1997), o International Council for Science (ICUS, 2017) e o Programa Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD, 2010), emerge o discurso da sustentabilidade e do 

desenvolvimento sustentável, envolvendo questões relacionadas com o desenvolvimento 

social, ambiental e econômico, assim como a atual situação de emergência planetária. 

Para diversos autores como Sá (2008), Bybee (1991); Gil-Pérez e Vilches (2001), 

Praia (2001) e Edwards (2001) Santos (2013), a situação de emergência planetária em que 

vivemos, tem como uma de suas principais causas, o crescimento desordenado da 

população mundial e ainda, segundo Garcia e Navarro (2010, p. 246) citado por Torres 

(2015), “o sistema político e econômico baseado na máxima produção [e] o 
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hiperconsumismo das sociedades desenvolvidas” os quais, também são considerados dois 

fatores que contribuem para essa situação. Essas assimetrias, podem ser vistas como uma 

representação do paradoxo proposto por Guattari (2003), onde intensas transformações 

tecnológicas convivem lado a lado com desequilíbrios sociais e ecológicos, que deterioram 

progressivamente o nosso planeta.  

As transformações tecnológicas provenientes desde a Revolução Industrial, 

iniciada em meados do século XVIII, corroboram para desenvolvimento tecnológico atual 

e também para a situação de insustentabilidade em nosso planeta, a níveis sociais, 

econômicos, mas principalmente a nível ambiental (Santos, 2013). Segundo investigadores 

como Bastos (2012) com uma produção mais intensificada e maior acessibilidade aos mais 

diversos bens de consumo, gerou-se uma demanda maior por recursos naturais e 

combustíveis, sem qualquer tipo de preocupação ambiental e para com as futuras 

gerações.  

Apesar dos enormes avanços registrados desde então, nas mais diversas áreas 

ligadas a saúde, agricultura, educação, ciência e tecnologia, emerge a partir da década de 

70, principalmente em relação ao domínio ambiental, uma tomada de consciência sobre o 

nosso modelo de sociedade que prioriza valores individualistas, consumistas e 

antropocêntricos (Baker, 2006). Essa crescente tomada de consciência tem desencadeado 

a busca por um desenvolvimento cada vez mais relacionado com a sustentabilidade. Nas 

décadas finais do século XX, surge um novo conceito para desenvolvimento, associado à 

ideia de promover valores que vissem uma mudança de atitudes e de valores, não só 

ambientais, mas também sociais e econômicos, surge então, o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável (DS).  

O conceito de DS, assim como o conceito de sustentabilidade, apresentam diversas 

definições; porém a escolhida para esse estudo vai ao encontro da definição proposta no 

relatório de Brundtland (1987) , elaborada pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento das Nações Unidas (1991) a qual também é a adotada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) – “desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento que vai ao encontro das necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras suprirem as suas próprias necessidades” (p. 46). 

Sendo assim, para inverter este ciclo de insutentabilidade autores como Morin 

(2003) e Costa (2013) partilham do pensamento de que é necessário uma mudança de 

consciência, de repensar atitudes pessoais e coletivas assim como, os modos de produção 

e de consumo, bem como desenvolver competências de intervenção ambiental, social e 
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econômica, que possibilitem tomada de decisões, adoção de atitudes e valores de respeito 

para com o próximo e também para com o nosso planeta.  

Nesta prespetiva, a ONU proclamou em 2002, a Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (DEDS) para o período de 2005 a 2014, onde se incumbiu à 

educação parte da ação para o avanço do DS. A construção do futuro que queremos como 

cidadãos, passa pela educação que, embora sozinha, não seja capaz de promover o DS, 

é um instrumento real e “indispensável” para transformações que o possibilitam (Sá, 2008). 

No contexto de uma EDS e de acordo com as orientações propostas pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e a Cultura (UNESCO, 2004; 

2009), as práticas pedagógicas devem apontar para propostas centradas em mudanças de 

comportamentos, interdisciplinaridade, desenvolvimento de capacidades de pensamento 

crítico e criativo, colaboração, comunicação, reflexão e resolução de problemas, para que 

se tenha uma mudança de paradigmas. Neste sentido, reorientar a educação em direção 

ao DS requer repensar à formação e também o papel dos professores, em especial os 

professores de Ciências, pois mediante a essas novas orientações para a educação do 

século XXI, o ensino de Ciências, como afirmam Cachapuz, Praia e Jorge (2002), não pode 

continuar a ser marcado por uma visão positivista, onde as práticas educativas, são 

orientadas para a transmissão e a memorização de informação, já que atualmente, a 

educação em Ciências está cada vez mais relacionada com as questões sociais, políticas 

e econômicas e suas inter-relações com a Tecnologia e a Sociedade (Tenreiro-Vieira, 

2004; Vieira, 2003). 

As relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) caracterizam-se por uma 

nova postura educativa, onde os conteúdos tradicionais estão dando cada vez mais espaço 

a temáticas relacionadas com sociedade atual como as da sustentabilidade, através de 

metodologias de ensino onde o educando é agente ativo de sua aprendizagem.  

Autores como Vilches (2002) e Aikenhead (1994; 2009) assim como, Acevedo-Díaz, 

Vázquez-Alonso e Paixão (2005) reconhecem a importância do ensino CTS, pois além de 

promotora de alfabetização científica, promove uma cidadania ativa, já que o ensino 

orientado para questões CTS, é capaz de confrontar os educandos com problemas reais e 

atuais de âmbito social, econômico, político, ético e ambiental, possibilitando oportunidades 

para os alunos refletirem, formularem opiniões, apresentarem soluções e tomarem 

decisões sobre problemas do mundo atual. 

De acordo com Figueiredo, Almeida e César (2004) são as práticas em sala de aula 

que irão influenciar as perspectivas dos alunos em relação ao mundo em que vivemos, e 
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também acerca das questões da sustentabilidade relacionadas com às ciências, por isso 

a importância da formação de professores no domínio da EDS. 

Nesse sentido, segundo Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007, p. 77), o professor é o 

grande articulador para garantir a mobilização dos saberes, nos quais os alunos 

estabelecem conexões entre o conhecimento adquirido em sala de aula e a “realidade”. 

Ainda, segundo os autores supracitados, dar um enfoque CTS, nos currículos de formação, 

é assumir uma formação pautada em habilidades e competências através de um 

pensamento crítico, uma postura questionadora, para o despertar da curiosidade e da 

criatividade e para resolução de problemas. Assim, de acordo com Rocha (2011, p. 21), “é 

mais importante ensinar a pensar do que ensinar o que pensar”; pois mediante a um novo 

paradigma de uma educação ao longo da vida, a competência de pensar criticamente, 

torna-se um pré-requisito na aprendizagem do século XXI. 

Dessa forma, o contexto desta investigação encontra-se em investigar se a EDS e 

o PC estão, ou não, sendo contemplados nos Planos Curriculares de formação de 

professores de Ciências do Brasil e de Portugal, e apresentar propostas de atividades para 

práticas educativas em sala de aula, que promovam o pensamento crítico (PC). A 

importância deste estudo, assim como as questões de investigação, seus objetivos 

correspondentes e o plano de ação para sua implementação, serão apresentados nas 

seções seguintes. 

 

 

1.2. IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

A importância deste estudo advém da necessidade de formar professores de 

Ciências e consequentemente outros indivíduos, capazes de pensar criticamente, tomar 

decisões de forma consciente e responsável afim de enfrentar e resolver problemas 

relacionados com as mais diversas temáticas. Por outro lado, esta investigação também 

se faz importante, pela necessidade de se desenvolverem propostas didáticas que 

relacionem o PC e EDS em atividades que proporcionem uma visão mais humanista da 

Ciência, visto que, atualmente, o número de acontecimentos anunciados diariamente pelos 

diversos meios de comunicação, sobre a constante degradação ambiental, intolerância 

religiosa, racial, sexual, que ferem os direitos humanos e não humanos, dentro e fora do 

ambiente escolar, é cada vez maior. 

Proporcionar uma Educação em Ciências (EC), que aborde uma visão mais 

holística e humanista, através de capacidades de pensamento crítico, constitui uma via 
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fundamental na educação para sustentabilidade, em que, de acordo com Martins (2010a, 

p. 1) “uma visão de Educação Científica, que valoriza o papel que a Ciência e a Tecnologia 

possuem “na” e “para” a Sociedade [...] mobiliza saberes específicos do domínio científico 

em questão, princípios da tecnologia associada e impactos de ordem social, económica e 

ética”. 

Diversos documentos orientadores de políticas educativas como os de 

responsabilidade da UNESCO, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), da União Europeia (UE) e particularmente em Portugal, o documento 

proposto pela Direção Geral da Educação - O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (2017), tem apontado as competências assim como as capacidades, essenciais 

para a aprendizagem no século XXI e ao longo da vida. Dentre todas as capacidades, o 

PC é tido para alguns especialistas como Vieira (2015; 2017; 2018), como uma capacidade 

central, este é entendido como “The heart of key-competences” (Memorando da Comissão 

Europeia, 2006, p. 3) pois, em um mundo cada vez mais globalizado, onde somos 

confrontados diariamente com inúmeras informações a todo o instante, desenvolver 

capacidades de observar, identificar, analisar e dar sentido à informação, à experiências e 

argumentar a partir de diferentes fatos, ou seja, pensar criticamente, possibilita o 

desenvolvimento e a articulação com/de outras capacidades. 

Sendo assim, a importância de se desenvolverem capacidades de PC, para a 

educação e formação dos cidadãos, envolve a formação de professores já que estes são 

tidos como os principais responsáveis por preparar os jovens para serem cidadãos capazes 

de compreender e questionar a Ciência e Tecnologia, tomar decisões conscientes e 

fundamentadas, em diferentes momentos e contextos das suas vidas, tendo em vista não 

comprometer o futuro do planeta (Costa, 2013; Tenreiro-Vieira e Vieira, 2014). 

Além dos autores supracitados e dos que já foram mencionados no tópico anterior, 

que contribuem para fundamentar a relevância deste estudo, uma das razões que fazem 

desta investigação importante para a investigadora, advém de uma situação pessoal 

ocorrida durante uma intervenção junto a uma turma de 1º ano do ensino médio no Brasil 

(equivalente ao 10.º ano do ensino secundário em Portugal) durante uma aula de Química 

no decorrer do primeiro semestre do ano letivo de 2016.  

Esta turma em especial, apresentava características distintas em relação a maioria 

das escolas brasileiras, pois contava com apenas nove estudantes matriculados. Dos 

estudantes desta turma, 4 deles eram do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades 

que variavam entre 15 e 17 anos de idade; sendo assim, conversas paralelas que ocorriam 

entre um exercício e outro, giravam em torno de assuntos como festas, amizades em 
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comum fora do ambiente escolar, rap (um dos estilos musicais favoritos entre eles), drogas 

e naquele ano em especial, sobre política já que 2016 foi um ano de eleições municipais 

no Brasil.  

Desde 1988, os jovens brasileiros com 16 anos conquistaram o poder facultativo ao 

voto, sendo este, obrigatório somente a partir dos 18 anos; assim, os estudantes daquela 

turma poderiam, se quisessem, exercer o dever de cidadão e votar nas eleições para 

prefeito da cidade do Rio de Janeiro. 

Em uma das frequentes conversas paralelas sobre política, duas declarações de 

um mesmo estudante, do sexo masculino, chamaram bastante atenção pelo conteúdo que 

apresentavam. Segundo este estudante, "Eu estava conversando ontem no jantar com o 

meu pai e eu concordo com ele e com o candidato Y, acho com que uma mulher deve 

ganhar menos que um homem sim, porque o homem é mais forte e não engravida. Por 

exemplo, o homem que é engenheiro vai para obra, já a mulher que é engenheira fica no 

escritório" e "não sou racista nem homofóbico, porém sou contra o casamento gay. Não 

acho isso certo e também não acho devemos acreditar em só o que a Globo (cadeia de 

televisão) mostra."  

Diante destas declarações foi necessária uma intervenção momentânea por parte 

da docente da turma (autora deste trabalho), e também outras propostas ao longo do ano 

letivo, através de trabalhos em grupos, jogos educativos, reflexões críticas de textos, entre 

outras atividades visto que, declarações deste gênero continuaram a ocorrer durante as 

aulas seguintes de Química e de outras disciplinas lecionadas também por mulheres. Ao 

longo do semestre foram desenvolvidos alguns trabalhos que contemplassem temáticas 

interdisciplinares que envolvessem questões sociais, ambientais e econômicas, cuja 

proposta, consistia de um modo geral em os estudantes pesquisarem em grupos, sobre 

uma temática diferente a cada bimestre, montarem cartazes que posteriormente a 

apresentação para turma e uma breve discussão, seriam espalhados pela escola. 

O primeiro tema escolhido, foi motivado pelas declarações feitas pelo estudante. A 

temática sobre Mulheres na Ciência, tinha como objetivo mostrar aos estudantes, que as 

mulheres também são capazes de desenvolver Ciências, assim como trabalhar em 

qualquer outra profissão que desejarem e que devem receber salários iguais ou superiores, 

caso sejam mais qualificadas, que os homens. Infelizmente, mas já esperado, surgiram 

novos comentários feitos pelo mesmo estudante do tipo "Porque mulheres e não 

homens?", "Não vamos falar de viado não né professora?", "Mas não era aula de 

Química?", “Achei que era aula de Química e não Sociologia”. 
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Apesar das declarações provocativas, esse e os demais trabalhos propostos foram 

realizados. Assim, o cenário retratado acima, traduz a importância e a necessidade de se 

abordar questões sociais, políticas e econômicas, para além das questões ambientais nas 

aulas de Ciências/Química, pois diante de uma sociedade plural em pleno século XXI, onde 

feminismo, questões de gênero, entre outros temas ganham a cada dia mais força, 

discursos como os deste estudante, já não deveriam existir e nunca deveriam ter mais 

sentido.  

Ao relacionar também essas dimensões políticas, sociais e econômicas, nas aulas 

de Ciências/Química, além de se estabelecer uma perspectiva mais interdisciplinar para o 

ensino, trabalha-se para além de conhecimentos, as capacidades de reflexão, 

comunicação, pensamento crítico, atitudes e valores que podem fazer o cidadão capaz de 

agir de forma global e local. 

 

 

1.3. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO, OBJETIVOS CORRESPONDENTES E PLANO 

DE AÇÃO 

 

A situação de insustentabilidade cada vez maior em nosso planeta, tem exigido 

uma mudança em nossos estilos de vida com transformações de atitudes, valores e 

comportamentos. Para alcançar essa mudança, a UNESCO lançou em 2015, 17 Objetivos 

para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), a serem atingidos até 2030, tal como ilustra a 

Figura 1. 

 

 

figura 1:17 Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento Sustentável da ONU 1 

                                                           
1 Fonte: The Global Goals for Sustainable Development: Disponível em: http://www.globalgoals.org/  

http://www.globalgoals.org/
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O ODS número 4, referente a Educação, vai além de colocar esta como um dos 

objetivos a serem alcançados, dado que enfatiza a sua importância como um meio de se 

atingir os demais objetivos, como afirma Bokova (2017), diretora geral da UNESCO. 

É necessária uma mudança fundamental na maneira como pensamos o papel da educação 

no desenvolvimento global, porque ela tem um efeito catalizador sobre o bem-estar das 

pessoas e para o futuro do nosso planeta […]. Agora, mais do que nunca, a educação tem 

a responsabilidade de se alinhar com os desafios e aspirações do século XXI, e promover 

os tipos certos de valores e habilidades que irão permitir um crescimento sustentável e 

inclusivo, e uma convivência pacífica. (UNESCO, 2017, p. 7) 

No contexto da Educação formal, os professores são os principais agentes 

educativos; sendo assim, a necessidade de uma formação inicial e continuada no domínio 

da EDS é essencial, e evidenciada pela UNESCO, “a formação contínua de professores 

deve contemplar o desenvolvimento de competências profissionais no domínio da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável, aconselhando-se que todas as ações de 

formação, até 2007, sejam enriquecidas com conteúdos neste domínio e que, a partir de 

2010, incluam obrigatoriamente um módulo de Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável” (DNUEDS, 2006a, p. 18). 

Diante do exposto nos parágrafos a cima, na primeira fase desta investigação, 

denominada de Fase 1, munindo-se de um Instrumento de Análise (IA), que foi construído 

neste estudo baseando-se nos instrumentos desenvolvidos por Torres (2015), Vieira 

(2003), e Alves (2005), executaram-se dois tipos de análises documental: 

 Análise documental dos planos curriculares de formação de professores de 

ciências no Brasil e de Portugal a fim de verificar se estes contemplam 

referências explícitas a EDS. 

 Análise documental dos planos curriculares de formação de professores de 

ciências no Brasil e de Portugal a fim de verificar se estes contemplam o apelo 

explícito as capacidades de PC. 
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Assim, definiram-se as questões de investigação 1, de acordo com o quadro abaixo. 
 

Quadro 1: Relação entre as Questões e os objetivos de investigação 1 

Questão de Investigação 1 Objetivo Correspondentes 

1. A EDS e o PC estão sendo 

contemplados nos currículos de formação 

de professores de ciências do Brasil e de 

Portugal? 

 Analisar os Planos Curriculares de 

formação de professores de Ciências do 

Brasil e de Portugal 

 
A partir dos resultados obtidos na Fase 1, tem-se inicio a Fase 3 da investigação, 

que baseada na revisão da literatura, e no exposto nos tópicos anteriores, surge a questão 

de investigação 2 e seu objetivo correspondente. 

 
Quadro 2: Questão e Objetivo de Investigação 2 

Questão de Investigação 2 Objetivo Correspondente 

2. Como estão apresentadas as 

propostas de promoção do pensamento crítico 

nos planos curriculares de formação de 

professores de Ciências do Brasil e de 

Portugal, no âmbito da EDS, com orientações 

CTS? 

 Apresentar propostas para a 

promoção de capacidades de PC, na 

formação de Professores de Ciências no 

âmbito da EDS com orientações CTS 

 

Tendo como objetivo geral investigar se a EDS e o PC estão, ou não, sendo 

contemplados nos Planos Curriculares de formação de professores de Ciências do Brasil 

e de Portugal, e apresentar propostas de atividades para práticas educativas, em sala de 

aula que promovam o PC, apresenta-se em seguida, o plano de ação para esta 

investigação, de acordo com a Figura 2 abaixo.  
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figura 2: Esquema geral do Plano de ação da investigação 

 

 

 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente estudo encontra-se organizado em cinco capítulos. 

No que diz respeito ao Capítulo I, este refere-se à Introdução desta investigação. 

Nesta etapa, fez-se referência a contextualização (1.1) assim como a importância deste 

estudo (1.2), onde foi referida a importância de uma educação para o desenvolvimento 

sustentável pautada por orientações CTS e promotora de capacidades de PC na formação 

de professores de ciências. Ainda no Capítulo I foram apresentadas as questões de 

investigação assim como, seus objetivos correspondentes e um plano de ação para a 

investigação (1.3) e por fim, a organização final desta dissertação (1.4). 

O Capítulo II, correspondente a Revisão da Literatura, que está dividido em três 

tópicos. O primeiro tópico (2.1), faz uma revisão da literatura sobre a EDS como 

enquadramento teórico, seguido por dois subtópicos onde relaciona-se o movimento CTS 

a EDS, e apresenta-se alguns exemplos de abordagens para a implementação da EDS 

nos currículos de formação de professores de ciências, respectivamente 2.1.1. e 2.1.2. Já 

FASE 3:
Apresentação de atividades e estratégias para a promoção do PC no ambito da EDS na 

formação de professores

FASE 3:
Apresentação de atividades e estratégias para a promoção do PC no ambito da EDS na 

formação de professores

Objetivo da Questão de Investigação 2:
Apresentar propostas para a promoção de capacidades de PC, para a formação de professores de ciências

FASE 2:
Análise de conteúdos 

FASE 2:
Análise de conteúdos 

Análise e tratamento dos dados obtidos com a questão de investigação 1  

FASE 1:
Análise dos planos curriculares  

FASE 1:
Análise dos planos curriculares  

Objetido da Questão de Investigação 1:
Analisar os planos de formação de professores de ciências do Brasil  e de Portugal quanto a EDS e promoção de capacidades de 

PC
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o segundo tópico (2.2) deste capítulo, diz respeito ao PC. Neste tópico são abordadas as 

definições, assim como estratégias e métodos para o desenvolvimento desta capacidade, 

trazendo propostas que podem ser empregadas na formação de professores de ciências. 

No terceiro e último tópico deste capítulo (2.3), aborda-se a formação de professores para 

a EDS com orientações CTS/PC, assim como apresenta-se as leis que suportam a 

formação de professores de ciências do Brasil e de Portugal. 

Em seguida o Capítulo III, refere-se à metodologia deste estudo, abordando as 

orientações metodológicas, técnicas e instrumentos de recolha de dados assim como, o 

procedimento para análise dos mesmos. 

Já o Capítulo IV está associado à apresentação e discussão dos resultados. 

Finalmente ao final da apresentação dos resultados o Capítulo V, refere-se à 

conclusão, as limitações encontradas no presente estudo assim como, sugestões para 

futuras investigações. Seguidamente, para finalizar este trabalho são apresentadas as 

referências bibliográficas, seguido dos anexos apêndices, onde constam uma lista de 

capacidades e disposições de Pensamento Crítico de Ennis (Anexo 1), o instrumento 

usado na recolha de dados relativo a análise dos planos curriculares (Anexo 2). 
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CAPÍTULO II - REVISÃO DE LITERATURA  

 

Na revisão de literatura são apresentados os referencias teóricos que norteiam esta 

investigação. Assim, o conteúdo presente neste capítulo encontra-se dividido em três 

seções. Na primeira seção (2.1), pretende-se através de um breve histórico, clarificar o 

conceito de EDS, como também, serão apontados em suas subseções, (2.1.1.) o 

movimento CTS no ensino de ciências e a educação para o desenvolvimento sustentável; 

(2.1.2) exemplos de propostas de intervenção e formação de professores no ambito da 

EDS para se por em prática este tipo de educação. 

Na segunda secção, (2.1) pretende-se clarificar os conceitos a respeito do PC assim 

como relacionar o PC com a EDS, já na subseção (2.2.1) apontam-se as abordagens e 

estratégias de promoção de capacidades de PC nas aulas de ciências, as quais também 

podem ser utilizadas no contexto de formação de professores. 

Para finalizar este capítulo, na terceira seção, serão apontados referencias teóricos 

para a formação de professores de ciências, sendo que na subseção (2.3.1) serão 

abordados a formação de professores de ciências para a EDS com orientações CTS/PC e 

nas subseções (2.3.2) os aspectos relativos à presença da EDS, CTS e PC tendo em conta 

o enquadramento legal que sustentam os planos curriculares de formação de professores 

de Ciências de Portugal e (2.3.3) do Brasil. 

 

 

2.1. EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A importância da temática da sustentabilidade emerge de um contexto onde mais 

de 7 mil milhões de pessoas que habitam “um planeta limitado e finito em espaço e em 

recursos, caracterizado por desigualdades e marcado por múltiplos e profundos problemas 

sócio ambientais que se evidenciam tanto a nível local como global” (Sá, 2008, p. 4). 

Diante dessa situação de emergência planetária, originária de um crescimento 

demográfico desordenado, vem sendo discutido a necessidade da transição de um modelo 

de desenvolvimento que apresenta padrões insustentáveis de consumo e produção, que 

geram cada vez mais pobreza e desigualdades e colocam em risco a vida em nosso 

planeta, para um modelo de desenvolvimento mais sustentável. De acordo com Cannon 

(2010), a sustentabilidade não irá ocorrer sem que haja um pensamento transformador, 

mas sobretudo, sem que haja ações transformadoras em relação a esses modos de 

produção, consumo e também de interação social. 
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Nesse sentido, apesar de ainda não se ter um consenso sobre qual a melhor forma 

de se alcançar o DS, a educação é tida como uma das principais vias na busca de um 

futuro mais sustentável (Pass, 2004; Sá, 2008; Vilches, 2002 ). Com isso, a discussão em 

torno da EDS tem recebido cada vez mais destaque nas últimas reuniões internacionais, 

de acordo com a Figura 3, proposta pela Unesco (2014, p9). 

 

 

figura 3: Conferências Internacionais relevantes para EDS2 

 

Em relação as conferências apontadas acima, a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) em 1992, também conhecida como 

Rio’ 92 ou Cimeira da Terra, chamou a atenção do mundo para necessidade de se 

combinar progresso econômico e consciência ecológica, devido aos danos ambientais que 

                                                           
2 Fonte: UNESCO (2014). Roadmap for Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development. United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
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colocavam em risco a vida no e do Planeta Terra. Tendo sido uma das principais resoluções 

provenientes da Rio 92, a Agenda 21, é um documento norteador para governos, 

organizações internacionais, organizações não governamentais (ONGs) e também para a 

sociedade civil, onde em seus 40 capítulos, se estabelecem metas para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável. 

O capítulo 36, nomeado de “Promoting Education, Public Awareness and Training”, 

dá destaque para os meios de implementação para a EDS, através da reformulação de 

currículos e programas educacionais, além de reafirmar o poder da educação como um 

agente transformador, ainda destaca uma nova perspectiva para educação, incluindo todas 

as suas formas - formal, não formal e informal - como sendo um veículo capaz de promover 

consciência social, ética e ambiental, com objetivos de incentivar valores e atitudes de 

respeito ao próximo e ao meio ambiente (UNESCO, 2004). 

Se por sua vez a Rio’ 92 teve mais atenção as questões ambientais, a Conferência 

de Johanesburgo, também conhecida como Rio +10, ocorrida em 2002, ampliou o campo 

de visão abordando as questões sociais e econômicas, como justiça social, luta contra a 

pobreza e redução dos padrões de consumo e produção, como sendo também, dimensões 

essências para se alcançar o DS (UNESCO, 2005).  

A Conferência de Johanesburgo, além de recordar e reafirmar as promessas e os 

objetivos educacionais feitas durante a Agenda 21, instituiu de 2005 a 2014 a Década da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS), visando integrar nos currículos 

escolares “valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos os aspetos da 

aprendizagem com o intuito de fomentar mudanças de comportamento que permitam criar 

uma sociedade sustentável e mais justa para todos” (UNESCO, 2005, p. 16).  

A EDS segundo a UNESCO (2005) pauta-se por estar orientada para a promoção 

de valores, respeito ao próximo e ao meio ambiente, respeito pelas diferenças e pela 

diversidade presentes em nosso planeta. Caracteriza-se por integrar os pilares do 

ambiente, sociedade e economia, com o objetivo de desenvolver o sentido de justiça, 

responsabilidade social e consciência ecológica, através de multiplicidade metodológica, 

interdisciplinaridade, promoção de capacidades de pensamento crítico e criativo, resolução 

de problemas e tomada de decisão, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. 

A complementar as características da EDS mencionadas acima, a UNESCO 

(2009a), interliga aos quatro pilares da Educação do Século XXI - aprender a conhecer, 

aprender a ser, aprender a viver juntos, aprender a fazer- enunciados por Delors (1996), e 

adiciona um quinto pilar – aprender a transformar a si e a sociedade. De acordo com a 

UNESCO (2010), estes cinco pilares são a base para uma educação transformadora, 
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capaz de promover a literacia e a numeracia, desenvolver consciência crítica, que são 

ferramentas essências para a aprendizagem e assim, formar cidadãos capazes de 

impulsionar suas ações em busca de um mundo mais sustentável.  

 

 

2.1.1. O MOVIMENTO CTS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E A EDUCAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Com o atual processo de globalização e uma sociedade profundamente marcada 

pela influência que a ciência e a tecnologia desempenham, a educação e sobretudo o 

ensino de ciências (formação de professores) enfrentam um novo desafio. 

A busca por um ensino de ciências que dialogue com questões contemporâneas, 

vem sendo discutido com mais ênfase em reuniões nacionais e internacionais, desde 

meados do século XX, com o surgimento do movimento CTS. O surgimento deste 

movimento está vinculado aos grandes avanços científicos e tecnológicos ocorridos 

durante as décadas de 60 e 70, mas sobretudo, com seus impactos causados na sociedade 

(Auler e Bazzo, 2001; Membiela, 2002). 

Com as transformações tecnológicas provenientes do pós-guerra, nomeadamente 

a disseminação do acesso aos meios de comunicação, torna-se necessário para a 

população, além de ter acesso às informações, ter condições de avaliar e participar no 

processo de tomada de decisões sobre o desenvolvimento científico-tecnológico, para 

assim, despertar uma postura questionadora e crítica afim de intervir no presente e em um 

futuro próximo. Bazzo (1998, p.34) ratifica esta ideia quando afirma que: “o cidadão merece 

aprender a ler e entender – muito mais do que conceitos estanques - a ciência e a 

tecnologia, com suas implicações e consequências, para poder ser elemento participante 

nas decisões de ordem política e social que influenciarão o seu futuro e o dos seus filhos”. 

A partir daí, intensifica-se a preocupação com um ensino de ciências que seja capaz de 

discutir essas questões e intensificar a importância de um ensino voltado para as questões 

CTS. 

Vieira (2003) aponta diversas razões para que a comunidade educacional tenha se 

interessado pelo movimento CTS, sendo que dentre todas elas, destacamos "Em oposição 

ao conhecimento meramente académico, divorciado do mundo fora da escola, a 

valorização do quotidiano para um ensino contextualizado assume-se como um aspecto 

fundamental num processo de mudança, que é urgente implementar" (p. 9). Ao combater 

a visão da ciência mais afastada da realidade social e assumir uma educação em ciências 
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com uma “valorização do quotidiano para um ensino contextualizado”, representa-se uma 

“via para fomentar o interesse e o gosto dos alunos pela Ciência e pela aprendizagem das 

Ciências” (Vieira, Tenreiro-Vieira, Martins, 2011, p.15). 

Desta forma, os autores citados e outros como Blanco, Brero, Jiménez e Prieto 

(2006) assim como outros autores, como Acevedo-Díaz, Vázquez-Alonso e Paixão (2005) 

afirmam que o ensino de ciências com orientações CTS além de estabelecer relações entre 

conteúdos científicos e tecnológicos que apresentam relevância para o estudante, 

desenvolvem: alfabetização científica e tecnológica, conhecimentos, capacidades, atitudes 

e valores que permitam, compreender, questionar, interagir, tomar decisões e transformar 

o mundo em que vivemos, promovendo valores sociais e culturais para uma sociedade 

solidária, pacífica, participativa e democrática. 

O movimento CTS, assim como a EDS, estão intimamente relacionados com a 

proposta educativa de Paulo Freire, de uma educação emancipatória, na perspectiva de 

uma educação libertadora, transformadora, comprometida com uma mudança social, como 

afirmam Carletto, Linsigem e Delizoicov (2006). 

Frente a uma educação bancária, baseada na transmissão de um conhecimento 

narrado pelo professor, que nesta concepção, é o único detentor de um saber estático e 

verdadeiro onde o educando é percebido como um depósito vazio, surge a proposta de 

uma educação libertadora, pautada na dialogicidade e na problematização para o 

desenvolvimento de consciência crítica, onde professor e educando são ambos 

protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. 

Dentro desta perspectiva emancipatória, a formação de professores é a chave para 

que este tipo de educação seja implementado. O processo para desenvolver práticas de 

ensino de ciências através de uma educação para o desenvolvimento sustentável com 

orientações CTS, apontam para a necessidade de uma reformulação dos conteúdos, 

métodos e orientações curriculares da formação de professores ciências.  

Diante do exposto, o tópico seguinte, apresenta algumas abordagens e propostas 

de intervenção para formação de professores de ciências no âmbito da EDS. 
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2.1.2. ABORDAGENS, PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO PARA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS PARA UMA EDS 

 

De acordo com a UNESCO, há aproximadamente 60 milhões de professores no 

mundo, onde cada um deles constitui um agente importante na promoção de mudanças 

nos estilos de vida, por isso “uma formação de professores inovadora é uma importante 

parte da educação para um futuro sustentável” (UNESCO, 2002). 

Para uma educação inovadora, é necessário que ocorra uma reorientação e uma 

reformulação dos currículos de formação de professores, principalmente na área de 

ciências, onde se espera o superar de modelos transmissivos, e construir um currículo, 

pautado no questionamento de temas da atualidade (Martins, 2014). 

Reconhecendo tal perspectiva, organizações como a UNESCO, a Comissão 

Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE, 2003) e instituições educacionais 

em conjunto com organizações governamentais, tem desenvolvido recursos educativos, 

propostas de intervenção na formação de professores e na aprendizagem dos alunos no 

âmbito da EDS. 

Em seguida, apresentamos, de forma resumida, quatro casos que constituem 

exemplos dessas abordagens em EDS. 

 

 Teaching and learning for a sustainable future 

 

O Teaching and lerarning for a sustainable future3, consiste em um programa 

proposto pela UNESCO (2002), destinado ao aperfeiçoamento da formação de 

professores, professores, desenvolvedores de currículos, autores de materiais 

educacionais, entre outros grupos ligados a educação, que visa desenvolver a perpesctiva 

de educar para um futuro sustentável.  

Apresentado em formato multimídia e composto por 27 módulos organizados em 

quatro seções temáticas, nomeadamente: Fundamentação Curricular (Curriculum 

Rationale), Desenvolvimento Sustentável em todo o Currículo (Sustainable Development 

Across the Curriculum), Questões Contemporâneas (Contemporary Issues) e Estratégias 

de Ensino- Aprendizagem (Teaching & Learning Strategies), este documento, para além 

de desenvolver a perspectiva de educar para um futuro sustentável, tem como alguns de 

seus objetivos, desenvolver habilidades práticas para a integração de temas do DS na 

                                                           
3 Este documento encontra-se disponível no website da Unesco, http://www.unesco.org/education/tlsf/. 

http://www.unesco.org/education/tlsf/
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componente curricular, fornecer diferentes propostas de atividades e estratégias de ensino 

e aprendizagem que sustentam o conhecimento, o pensamento crítico, os valores visando 

a reorientação da educação para o desenvolvimento sustentável, incentivar a utilização 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) entre outros. 

Através de propostas de atividades interativas, como exemplo atividades 

experimentais, e de temas relacionados ao DS como por exemplo: Reorientando a 

educação para um futuro sustentável; Educação para cidadania; Mulheres e o 

desenvolvimento sustentável; Aprendendo fora da sala de aula; todos os módulos 

incentivam, a reflexão, abordagens interdisciplinares, uso de TIC’s, e uma educação 

centrada no educando, estimulando assim o desenvolvimento profissional e também novas 

relações entre o ensinar e o aprender. 

 

 PROJETO CSTC “Curriculum, Sustainable development, Competences, Teacher 

training” 

 

O projeto Curriculum, Sustainable development, Competences, Teacher training 

(CSTC) desenvolvido a pedido da UNECE no ano de 2003, buscou incorporar a EDS nos 

currículos do pré-escolar até a formação de jovens e adultos, onde está inserida a formação 

de professores. Segundo Leitão (2012), o projeto resultou na elaboração de um manual 

com as competências necessárias para a implementação da EDS nos currículos de 

formação inicial e continuada de professores.  

A construção do modelo apresentado CSTC, retratado na Figura 4, é formado por 

dois triângulos. O primeiro de cor azul, é relativo as dimensões profissionais do professor, 

onde se destacam: o professor na sociedade; professor como indivíduo; professor na 

instituição educacional. 
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figura 4: Modelo de Competências para EDS na formação de professores4 

 

O segundo triângulo de cor vermelha, refere-se as competências gerais para a EDS 

(ensinar, refletir/ por em perspectiva; trabalhar em rede). No mesmo modelo, ainda são 

apresentadas as competências específicas, para a EDS (conhecimento, valores e ética; 

pensamento sistêmico; emoções; ações). 

Tendo como base o ensino construtivista para o desenvolvimento deste modelo, a 

primeira das três competências gerais, ensinar, incentiva o diálogo entre os professores e 

aprendizes, mas também entre os aprendizes, ampliando a área de ensino para além do 

ambiente escolar, e desta forma envolvendo toda a comunidade local e global. 

A segunda competência geral, referente a criação de novas perspectivas e a 

reflexão, as quais são tarefas importantes para a implementação da EDS pois salientam o 

papel transformador protagonizado pela educação. 

A terceira competência geral, trabalhar em rede, pressupõe que se trabalhe com 

outros parceiros, dentro e fora do ambiente escolar e sustenta-se na característica 

interdisciplinar da EDS de que “ninguém pode fazer EDS sozinho, é um esforço comum e 

cada um traz os seus pontos fortes e fracos para o projeto” (Sleurs, 2008, p. 28). 

Além das três competências gerais, como dito anteriormente, o modelo CSTC inclui 

5 competências específicas que são: 

                                                           
4 Fonte: Competencies for ESD (Education for Sustainable Development) teachers. A framework to integrate ESD in the curriculum of teacher 
training institutes. Disponível em: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/inf.meeting.docs/EGonInd/8mtg/CSCT%20Handbook_Extract.pdf  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/inf.meeting.docs/EGonInd/8mtg/CSCT%20Handbook_Extract.pdf
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- Conhecimento – O conhecimento está relacionado com o tempo, assim como com 

espaço, de uma maneira inter, trans, pluridisciplinar, pois para a sua construção, deve-se 

levar em conta também as experiências de vida de cada indivíduo. 

- Valores e ética -valores, atitudes, crenças e suposições ajudam a desenvolver o 

nosso pensamento, a influenciar nossas ações na busca de uma sociedade mais 

equitativa. 

- Pensamento Sistêmico – Implica na consciência de que fazemos parte de um 

complexo sistema vivo através de interrelações. 

- Emoções - Pensar, refletir, tomar decisões e agir estão relacionadas as emoções. 

As emoções desempenham um papel essencial na EDS pelas conexões que geram, entre 

seres humanos e não humanos e com o planeta. 

- Ações – é o processo onde os outros quatro ramos das competências se 

completam para construção de mudanças significativas.  

 

 The ACES Network: Greening the Curriculum of Higher Education 

 

A UNESCO em associação com a International Network of Teacher Education 

Institutions (INTEI), publicou o documento - “Good Practices in Teacher Education 

Institutions” (Hopkins y McKeown, 2007) – com objetivo de reorientar programas, currículos 

e práticas educativas no sentido da sustentabilidade em instituições de formação de 

professores. 

Dentro deste documento destacamos a rede Curriculum Greening of Higher 

Education (CGHE). O projeto, coordenado desde os anos 2000 pela Universidade de 

Girona, localizada na Espanha, provém da cooperação de diversas universidades, sendo 

5 delas europeias e 6 universidades latino – americanas. Em 2001, esta rede desenvolveu 

o projeto “Orienting Curriculum of Higher Education Studies towards Sustainability: 

Designing interventions and analyzing the process" (ALFA Program European Union, 2001-

03), um projeto multidisciplinar, interdisciplinar e integrador que envolve diversas 

disciplinas, levando-se em consideração a realidade e os contextos europeus e latino-

americanos, com objetivo de (re)orientar currículos para serem mais ecológicos, através 

de dinâmicas, programas de estudos, cursos individuais, pesquisa e divulgação / extensão.  

A Figura 5, corresponde a um modelo com as 10 características deste projeto. 

Como explicam Machado, Bonil, Rodrigues e Arbat (2003), autores deste modelo, as linhas 

tracejadas na figura representam propostas de ideias não fixas, que fazem inúmeras 

conexões com as demais características. Os autores ressalvam que cada instituição é livre 
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para realizar adaptações no modelo de acordo com a realidade local, e que 

independentemente das modificações realizadas, a filosofia do modelo não se altera. 

 

 

 

Figura 5: Modelo CGHE 5 

 

 PROJETO UE4SD 

 

O University Education for Sustainable Development (UE4SD), é um projeto 

financiado pelo programa Lifelong Learning da Comissão Europeia - Redes Académicas 

ERASMUS, em outubro de 2013 e desenvolvido através da colaboração de 53 instituições 

do ensino superior, provenientes de 33 países da União Europeia.  

O projeto assumiu a responsabilidade de desenvolver abordagens e criar 

oportunidades para a formação de professores que, pudessem proporcionar não só aos 

profissionais da área, mas a estudantes de qualquer tipo de curso de especialização, a 

entender e principalmente aplicar, os compromissos relacionados a sustentabilidade, tanto 

a nível local quanto a nível global. 

                                                           
5 Fonte: Hopkins, C. e McKeown, R. (2007). Good Practices in Teacher Education Institutions. Paris: 
UNESCO. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf
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Dividido em 3 estágios - Reviewing the state of the art and identifying leading 

practice (2014); Developing resources (2015–16); Developing an academy for ESD in HE 

(2016) – com os respectivos objetivos de mapear o status e as oportunidades de 

desenvolvimento da EDS na formação de professores nas instituições de ensino superior; 

desenvolvimento de recursos práticos para educadores universitários. 

Através de uma plataforma online e desenvolvimento de uma academia para a EDS 

no Ensino Superior utilizando os dados recolhidos e desenvolvidos nas etapas anteriores, 

os resultados do projeto apontaram a crescente importância e preocupação, para que os 

educadores universitários adquiram competências de ensino acerca da EDS. (UE4SD, 

2014) 

Como uma das instituições de ensino superior participantes do projeto 

representantes de Portugal, a Universidade de Aveiro (UA), e com o compromisso: 

 

 Contribuir para o exercício de mapeamento da EDS nas instituições de ensino 

superior em Portugal. 

 Ajudar na criação e no desenvolvimento da plataforma de recursos on-line, 

 Contribuir para a disseminação e exploração dos resultados do projeto, 

resultados e futuras atividades da rede. 

 
 

2.2. PENSAMENTO CRÍTICO 

 

2.2.1. O PENSAMENTO CRÍTICO E A EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

O mundo do século XXI é repleto de desafios que implicam em um conjunto de 

competências essenciais para participar de uma sociedade plural, complexa e em 

constante mudança. A Pearson em conjunto com a Partership for 21st Century Learning 

(P21), desenvolveu uma série de 4 artigos denominados “Skill for Today Research: Today: 

What We Know about 4C’S”, onde cada artigo disserta sobre um dos 4 C’s – Collaboration 

(Colaboração), Critical Thinking (Pensamento Crítico), Creativity (Criatividade), and 

Communication (Comunicação) – que representam algumas das capacidades necessárias 

para a aprendizagem para do século XXI. (Ventura; Lai; DiCerbo, 2017)  

Os estudos sobre PC têm sido desenvolvidos por muitos investigadores como por 

exemplo, Beyer (1984), Ennis (1985), Kurfiss (1988), Resnick (1987), Swartz e Perkins 
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(1990), Paul (1994), Halpern (1996), Piette (1996) e Hatcher, Spencer (2000) entre outros, 

que desenvolveram taxonomias para definir o PC, dessa forma, como na maioria dos 

conceitos estudados em educação, uma definição para o PC do ponto de vista conceitual, 

é suscetível a diversas definições. 

Neste estudo, adota-se a definição de PC proposta por Ennis (1985, p. 46) que é 

contextualiza como: “uma forma de pensamento racional, reflexivo, focado no decidir em 

que acreditar ou fazer”. No Anexo 1, encontra-se uma tabela desenvolvidas por Vieira e 

Tenreiro-Vieira (2005), com a taxonomia de capacidades de pensamento crítico proposta 

por Ennis (1985, 1987). A escolha deste autor justifica-se por ser um dos investigadores 

mais influentes atualmente em relação ao PC, além de apresentar uma taxonomia na qual 

se incluem as disposições e as capacidades, que estão relacionados com a avaliação, 

como por exemplo, análise de argumentos, realizar inferências usando o raciocínio indutivo 

ou dedutivo, julgar ou avaliar e tomar decisões, que ocorre dentro de um contexto de 

resolução de problemas, caracterizando-se por uma atividade prática, onde o indivíduo 

deve ser capaz de avaliar informações, criar estratégias, baseando-se nas informações 

disponíveis (Tenreiro-Vieira e Vieira, 2000). 

Desta forma, no contexto atual de uma educação voltada para o DS, documentos 

norteadores de políticas educativas como por exemplo o de responsabilidade da UNESCO 

(2005), nomeadamente o “Draft Implementation Shene”, publicaram as características 

necessárias para uma educação (re)orientada no sentido de um desenvolvimento mais 

sustentável. Entre elas, o PC é tido como uma característica central, já que está 

estritamente ligada ao desenvolvimento das outras caraterísticas. Da síntese realizada, 

propõe-se a figura 6 desenvolvida pela autora deste estudo, que ilustra as características 

necessárias a serem desenvolvidas na educação no século XXI. 
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figura 6: Características da EDS segundo cacateristicas apontadas pel o “Draft ImplementationShene”. 

 

Assim como uma competência central para a EDS, promover capacidades de PC 

atualmente e especialmente em contexto educacional, torna-se tão ou mais importante 

quanto adquirir conhecimentos em relação a uma disciplina específica.Nas aulas de 

ciências principalmente, a educação científica, deve estar orientada para autonomia em 

procurar, selecionar, organizar, comunicar questionar novas informação e não apenas 

memorizá-las, para que seja possível desenvolver nos estudantes, capacidades para 

enfrentar mudanças e participar ativamente de uma sociedade democrática (Vieira, 2003; 

Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005; Vieira & Tenreiro-Vieira, 2009). 

Dessa forma, o PC relaciona-se com a EDS, não apenas como uma capacidade 

necessária para a aprendizagem, mas também para o exercício de uma cidadania 

responsável, já que possibilita o questionamento com argumentos coerentes para 

diferentes posições, atentando para à validade da evidência e à credibilidade das fontes, 

possibilitando assim, colocar em prática, questões relacionadas com a sustentabilidade 

(Vieira, 2003; Shafersman,1991). 

Particularmente no tange ao ensino de ciências, devemos levar em consideração a 

promoção do PC, pois mediante a um desenvolvimento tecnológico extraordinário, que se 

por um lado tem proporcionado melhoria da qualidade de vida, através da cura de diversas 

doenças, gerando aumento na expectativa de vida, aumento na produção agrícola, por 

outro, o acesso a esses benefícios, não está ao alcance de todos. A má distribuição e 

utilização desses e de outros recursos, gera impactos a níveis sociais, ambientais 

econômicos, aumentando a pobreza e as desigualdades. Como afirma Bazzo (1998): 
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É inegável a contribuição que a ciência e a tecnologia trouxeram nos últimos anos. 

Porém, apesar desta constatação, não podemos confiar excessivamente nelas, 

tornando-nos cegos pelo conforto que nos proporcionam cotidianamente seus 

aparatos e dispositivos técnicos. Isso pode resultar perigoso porque, nesta 

anestesia que o deslumbramento da modernidade tecnológica nos oferece, 

podemos nos esquecer que a ciência e a tecnologia incorporam questões sociais, 

éticas e políticas. (p.142) 

A interação entre todos os campos da ciência, proporciona uma visão holística, 

mais humanista da ciência que contribui para promoção do PC e da EDS. Esta por sua vez 

traz consigo questões humanas, culturais, sociais, políticas, ambientais e econômicas que 

proporcionam uma melhor compreensão dos valores. Compreender valores é uma parte 

essencial da compreensão de sua própria visão de mundo e dos pontos de vista de outras 

pessoas, ou seja, é uma parte central para um futuro mais sustentável (UNESCO, 2003). 

Em síntese, podemos afirmar que o PC assume uma posição indispensável, em um 

mundo globalizado na busca do DS, pois nos torna capazes de observar; julgar a qualidade 

de uma leitura ou de um discurso; construir um argumento; conhecer, dominar 

conhecimentos; avaliar; apresentar razões que sustentam uma opinião sobre algo em 

discussão; e tirar e avaliar conclusões (Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins, 2011b). 

 

 

2.2.2. ABORDAGENS E ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO 

NAS AULAS DE CIÊNCIAS 

 

Para Vieira e Tenreiro-Vieira (2013), a implementação de estratégias e atividades 

favoráveis à promoção do PC, são extremamente importantes na formação de professores, 

visto que, além de potencializar o PC no futuro professor, este torna-se um exemplo 

concreto de como realizar atividades potencializadoras do PC em seus futuros estudantes. 

Neste enquadramento promover o PC na formação de professores de ciências 

configura uma das finalidades da educação em ciências, a promoção da literacia científica 

orientada para a formação de cidadãos capazes mobilizar pensamentos e atitudes para 

tomada de decisão a nível pessoal, profissional e social, e também ambiental (Gonçalves, 

2013).  
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Tenreiro-Vieira e Vieira (2000) afirmam que para “um ensino consciente, explícito e 

sistemático de pensamento crítico" (p. 36) é necessária uma metodologia, que permita aos 

professores desenvolver atividades de aprendizagem promotoras de pensamento crítico. 

Segundo Ventura, Lai, DiCerbo (2017), para a construção de atividades e/ou materiais 

curriculares que promovam o PC, deve levar-se em consideração que os estudantes, sejam 

eles de nível básico ou não, apresentam diferentes níveis de capacidades, sendo assim, 

as atividades devem ser cuidadosamente preparadas apresentando diferentes 

abordagens, mas que devem ser baseadas em resolução de problemas, visando uma 

aprendizagem colaborativa. No site http://redepensamentocritico.web.ua.pt, no menu 

“Investigação”, encontram-se um conjunto de recursos educacionais com a descrição de 

algumas estratégias promotoras de PC, que podem ser utilizadas na formação de 

professores de ciências, alguns no âmbito da EDS. Estas foram desenvolvidas em 

diferentes estudos realizados, na sua maioria na Universidade de Aveiro, em Portugal e a 

sua compilação resultou de um estudo de revisão integrativa realizado por Sousa (2016). 

Assim como na área de investigação de desenvolvimento/promoção de atividades 

que desenvolvam capacidades de PC, a investigação na área de avaliação também é cada 

vez maior. Para avaliar as habilidades de PC, deve-se angariar a maior quantidade de 

informações disponíveis e para tal finalidade, diferentes técnicas e instrumentos são, por 

norma utilizados. 

As evidências podem ser recolhidas através de testes de avaliação de pensamento 

crítico como por exemplo o proposto por “Cornell Critical Thinking Test”; “Ross Test of 

Higher Cognitive Process”; “Test for Enquity Skills”, que medem a capacidade de PC 

através de questões de múltipla escolha (Terneiro-Vieira & Vieira, 2000); ainda utilizando 

instrumentos na técnica de testagens, os dados podem ser recolhidos através de testes 

compostos por perguntas de respostas abertas ou não estruturadas, onde assim consegue-

se verificar diversas capacidades de PC (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000). 

Para além da técnica de testagens, pode-se ainda coletar informações a nível 

avaliativo através de mapas conceituais, simulações, amostras escritas, (Ventura; Lai; 

DiCerbo, 2017); observação em sala de aula e entrevistas (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000).  

  

http://redepensamentocritico.web.ua.pt/
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2.3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Neste tópico são apresentados a partir de uma revisão de literatura, as 

fundamentações para a formação de professores de ciências para a EDS com orientações 

PC/CTS (2.3.1) e ainda as disposições legais que sustentam os planos curriculares de 

formação de professores de ciências em Portugal (2.3.2) e no Brasil (2.3.3).  

 

 

2.3.1. PARA EDS COM ORIENTAÇÕES PC/CTS 

 

Como já referido em tópicos anteriores, a EDS, exerce um papel essencial na 

sociedade, à medida que pode contribuir para a formação de cidadãos críticos, capazes de 

lidar com dilemas e desafios colocados pelo mundo atual. A educação CTS com o PC por 

sua vez, condiz com um modelo de ensino de Ciências, que põe os alunos em confronto 

com problemas atuais de âmbito social, ético, ambiental e político, a partir de uma 

perspectiva da Ciência e da Tecnologia (Cachapuz, Praia e Jorge (2000)). Corrooborando 

com o pensamento de de Cachapuz, Praia e Jorge (2000), e integrando ao exposto acima, 

relacionado a EDS, esta pode configurar-se como sendo uma  via promissora de educação, 

pois possibilita ao educando a uma visão holistica da ciência, maior alfabetização científica, 

desenvolvimenoto de capacidades de argumentação, comunicação, que são essenciais 

para a educação no século XXI. 

Face as exigências do mundo contemporâneo em relação a educação científica, 

devido a crescente influência da ciência e da tecnologia, diversos autores como, Bazzo 

(2003), Santos e Mortimer (2002) e Delizoicov (2002) apontam a necessidade de uma 

(re)formular proposta de ensino e consequentemente, os modelos de formação de 

professores de ciências, para que sejam contrários as perspectivas tradicionais, 

essencialmente focadas na aquisição de conhecimentos específicos de cada área 

disciplinar. Estudos desenvolvidos por Gutiérrez Julián, Gómez Crespo e Martín-Díaz, 

(2001); assim como o de Correia (2013), apontam que as atividades propostas por 

professores não promovem de forma intencional e explicita capacidades de o PC 

orientadas nem para a promoção de uma educação CTS. 

Para atender às demandas emergentes deste paradigma, torna-se necessário um 

novo olhar sobre o papel da escola e do professor, pois segundo autores como Freire 

(1996), Gatti, Barreto, André. (2011), não é apenas ensinar os conteúdos, mas sim, ensinar 
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a pensar. Ainda segundo Freire (1996) para aprender a pensar é necessário aprender a 

pesquisar, pois mediante a um mundo que diariamente mostra novas facetas, é necessário 

desenvolver capacidades de julgamento para discernir fontes confiáveis de informação, 

considerar e pensar em alternativas, explicar evidências, saber argumentar, entre outras 

capacidades. 

Para desempenhar este novo papel, o professor precisa ampliar sua visão de 

mundo, para isso, não basta apenas conhecer o conteúdo disciplinar, no caso ciências, 

mas todo o contexto, apresentar uma visão global e contextualizada em do mundo em que 

ele está inserido (Zeichner, 1993). Partindo desse pressuposto, a formação de professores 

de ciências deve (re)orientar-se no sentido de formar professores criativos, reflexivos em 

relação a sua prática, as estratégias e recursos didáticos e avaliativos a serem utilizados 

em sala de aula, para a serem capazes de trabalhar de forma interdisciplinar abordando 

conceitos relacionados ao cotidiano dos alunos. 

Buscando essa (re)orientação, os currículos devem ter suas orientações voltadas 

para a perspectiva da EDS e do CTS/PC, pois segundo Aikenhead (2009), devem : (i) 

centrar nos educandos e nos seus interesses; (ii) promover a utilização de TIC’s; (iii) 

aumentar a literacia científica dos cidadãos; (iv) despertar nos educandos o interesse pela 

ciência e pela tecnologia; (v) estimular o interesse pelas interações entre a ciência, a 

tecnologia, a sociedade e meio ambiente; e (vi) desenvolver nos educandos capacidades 

de pensamento crítico e criativo, raciocínio e tomada de decisões. 

 

 

2.3.2. PLANOS CURRICULARES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

EM PORTUGAL 

 

Os princípios gerais que regem os direitos à formação de professores e educadores 

de infância em Portugal, são regulamentados pela Lei de Bases do Sistema Educativo 

(LBSE) nº 46/86, que para a implementação do Processo de Bolonha (PB) necessitou de 

alterações. Este processo iniciou-se formalmente com a Declaração de Bolonha (1999), 

que desenvolvida por 30 países, propôs o estabelecimento até o ano de 2010 do Espaço 

Europeu de Ensino Superior (EEES) com o objetivo de promover a coerência, a 

competitividade e a compatibilidade dos sistemas de ensino superior europeu, para que 

este, seja atrativo tanto para estudantes europeus, quanto para estudantes de outras 

nacionalidades (DGES, 2008). 
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O estabelecimento do EEES baseia-se em uma nova organização para o ensino 

superior, visando uma mudança de paradigmas, em relação a um modelo de ensino 

baseado na transmissão de conhecimentos para um modelo de ensino baseado no 

desenvolvimento de competências. Em consequência a implementação do PB, a legislação 

portuguesa, LBSE, reestruturou os cursos de formação, especialmente os cursos de 

formação de professores e educadores de infância. Em relação a este curso, o Decreto-

Lei nº. 79/2014 de 14 de maio, na sequência de outros normativos legais como o Decreto-

Lei nº43/2007, propõe-se um modelo de formação sequencial organizado em dois ciclos 

de estudo (licenciatura e mestrado), que de acordo com o seu artigo 7º, estão interligados 

garantindo uma adequada integração das componentes de formação (área de docência; 

área educacional geral; didáticas específicas; área cultural, social e ética; iniciação à 

prática profissional). 

O primeiro ciclo de estudos, referente a licenciatura, é tido como sendo uma etapa 

para a formação de bases conceituais para uma formação mais avançada na área de 

docência escolhida, além de competências de aprendizagem que possibilitem uma 

aprendizagem ao longo da vida. Já o segundo ciclo, refere-se ao mestrado, visa reforçar, 

aprofundar as bases conceituais e assegurar uma formação prática na área da docência. 

Em ambos os ciclos, visa-se uma formação na área cultural, social e ética, abrangendo de 

acordo com o Decreto-Lei nº 79/2014 artigo 12º (p. 2822):  

 

a) Uma sensibilização para os grandes problemas do mundo contemporâneo, 

incluindo os valores fundamentais a liberdade de expressão e de religião, e do respeito 

pelas minorias étnicas e pelos valores da igualdade de género; 

b) O alargamento a áreas do conhecimento, da cultura, incluindo a cultura científica, 

das artes e das humanidades, diferentes das da sua área de docência; 

c) O contato com os métodos de recolha de dados e de análise crítica de dados, 

hipóteses e teorias; 

d) A consciencialização das dimensões ética e cívica da atividade docente  

 

Para além dessas alterações, a estrutura curricular de cada ciclo de estudo passou 

a ser composta por um sistema de créditos, nomeadamente o sistema europeu de 

transferência e acumulação de créditos (ECTS6). O ECTS, é um sistema centrado no 

estudante, baseado no volume de trabalho que este deverá realizar para atingir os objetivos 

                                                           
6 Sigla traduzida do inglês European Credit Transfer and Accumulation System  



 
 

 

31 

de um determinado programa/unidade curricular, que possibilita a mobilidade dos 

estudantes, além de ser considerado um dos pilares do EEES (DGES, 2017). 

Reconhecendo-se o valor e o impacto que a docência apresenta, a preparação de 

educadores e professores deve ser feita da forma mais rigorosa e que melhor valorize a 

função docente, por isso estas mudanças têm fortes implicações a nível da sociedade e da 

escola, pois para um espaço comum europeu de educação de excelência, proposto pelo 

PB, passa por uma formação, de qualidade, dos professores e educadores (Cachapuz, 

2002). 

 

 

2.3.3. PLANOS CURRICULARES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

NO BRASIL 

 

Fazendo um breve histórico sobre a leis que sustentam e sustentaram a formação 

de professores de ciências no Brasil, iniciaremos pela década de 50 até meados da década 

de 60 onde no Brasil, ocorriam uma série de pesquisas relacionadas tanto com a Ciência 

quanto com o seu ensino, no qual buscava-se métodos de ensino mais ativos, dando maior 

espaço às aulas experimentais, visto que o cenário mundial da época configurava-se por 

avanços tecnológicos devido, ao primeiro satélite meteorológico desenvolvido, a ida do 

homem ao espaço e mais para o final da década a pisar na lua, entre outros 

acontecimentos (Krasilchik, 1989; Barra e Lorenz, 1986). 

No Brasil, neste período em relação a Ciência, diversas instituições foram criadas 

como por exemplo o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), cujo 

objetivo consistia em controlar as inovações no país, tanto no que se refere à produção de 

materiais didáticos, quanto à formação de professores (Selles e Ferreira, 2008). Com o 

início do regime militar, ocorreram reformas nas universidades públicas, assim como na 

escola básica, como por exemplo a obrigatoriedade do ensino ciências desde o ensino 

fundamental, prevista pela então criada Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

assim como, o aumento do número de vagas nas escolas para atender grande parte da 

população. Outra mudança foi a criação de um modelo de formação conjunta, que unia 

formação geral e a técnica na escolaridade básica, além terem sido criadas as licenciaturas 

plenas, como sendo uma tentativa de aumentar o número de professores de diversas 

áreas, mas principalmente privilegiando as áreas cientifico-tecnológicas (Villani, Pacca e 

Freiras, 2002). 
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As licenciaturas plenas consistiram em um tipo de ensino, onde em dois anos era 

possível formar um profissional em ensino de ciências e, se esse profissional pretendesse 

tirar um título de Licenciatura Plena, poderia fazer mais um ano de complementação, que 

poderia ser ou na área de Biologia, ou de Matemática, ou de Física, ou de Química. Para 

além dessa formação, se os professores que apresentassem licenciatura curta em 

ciências, dependendo da habilitação em uma dessas áreas, poderiam exercer o magistério 

em mais duas outras disciplinas (Magalhães e Oliveira, 2014). 

Com o final do regime militar, na década de 80, a lei que instituía a união entre a 

formação geral e técnica foi derrubada, apesar de hoje em dia ainda existir escolas com 

este modelo de formação, e as licenciaturas curtas extintas.  

A legislação que atualmente sustenta a educação brasileira é regulamentada pela 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9394/96, onde em seu 

Título VI: “Dos Profissionais da Educação”, que corresponde do artigo 61 ao artigo 67, se 

aborda a formação de professores. No artigo 61 da LDBEN, considera-se os profissionais 

que estão capacitados para lecionar, assim como, as habilitações necessárias para exercer 

tal função, como transcrito abaixo. 

 

I – Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

II – Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim.  

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes 

etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos:  

I – A presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço;  

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de 

ensino e em outras atividades (Cardoso, 2009, p. 19). 
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Em relação ao Artigo 62, esse estabelece uma formação continuada de 

professores, para atuar tanto no ensino superior, quanto na educação básica, a qual 

engloba, a educação infantil, o ensino fundamental7 e o ensino médio8. Com relação a 

educação básica, a formação docente, pode ocorrer tanto em nível superior, nos cursos de 

licenciatura de graduação plena, quanto, em nível médio, através da modalidade normal; 

porém neste caso, podendo atuar apenas na educação infantil e nos cinco primeiros anos 

do ensino fundamental. Assim, através destas duas modalidades, se admite a formação 

mínima para o exercício do magistério (LDBEN, art. 62). 

De acordo com a Resolução CNE/CP 02 de 2002, Seção 1, p. 9, a graduação plena 

configura-se em um curso superior de formação de professores da educação básica com 

duração mínima de 2800 horas, com duração mínima prevista de 3 anos letivos nas quais 

articula-se: 

 

I - 400 horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso 

II- 400 horas de estágio curricular supervisionado, a partir da segunda metade do 

curso 

III – 1800 horas de aulas para conteúdos curriculares de natureza cientifico-cultural 

IV – 200 horas para outras atividades acadêmico- cientifico-cultural  

 

Para além desta formação, no que se refere especificamente a formação de 

professores de ciências, foi criada, a Resolução CNE/CP 02 de 1997, que permite o 

oferecimento de cursos de complementação pedagógica de curta duração, para bacharéis, 

como por exemplo, engenheiros e advogados. Essa resolução prevê a necessidade de 540 

horas de estudo, podendo ser reduzida para 240 horas, caso o profissional já tenha 

ministrado aulas. 

Segundo Nélio Bizzo, relator do Parecer CNE/CP 0026, essa Resolução tem como 

objetivo: 

suprir a falta de professores habilitados em determinadas disciplinas e localidades, 

em caráter especial, procurando seguir a orientação presente na Lei 9.394/96, qual seja, a 

de proporcionar via de acesso ao magistério aos portadores de diploma de cursos 

superiores distintos das licenciaturas (Art 63, II). Assim, esperava-se que nas localidades 

onde existisse falta de professores habilitados em química e matemática, por exemplo, e 

                                                           
7 O ensino fundamental no Brasil, equipara-se ao ensino básico em Portugal englobando o 1º, o 2º e o 3º ciclo 

do ensino, abrangendo desta forma, do 1º ao 9º ano de escolaridade obrigatória.  
8 O ensino médio no Brasil, equipara-se ao ensino secundário em Portugal, englobando os 10º, 11º e 12º ano 

de escolaridade. 



 
 

 

34 

houvesse engenheiros químicos e mecânicos pretendendo ingressar na carreira do 

magistério, seria possível proporcionar-lhes a via de acesso, habilitando esses 

profissionais para atuação em sala de aula. Tomava-se como pressuposto detivessem 

sólida formação na disciplina em que desejavam atuar, adquirida em sua formação inicial, 

o que colaboraria para agregar qualidade à educação básica. (p. 2) 

 

Nas últimas décadas, as licenciaturas assumiram determinações, com as Diretrizes 

Nacionais para a Formação de Professores, entre elas, o aumento da carga horária dos 

estágios, assim como a criação de novas iniciativas voltadas para a formação inicial como 

o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), lançado pelo governo 

federal em 2009, que reforça a importância de estar inserido na escola durante formação 

inicial de professores, Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica Publica, a criação dos Mestrados Profissionais, 

modalidade de pós-graduação strictu sensu, que são voltados para a capacitação 

profissional, sem que haja necessidade do profissional possuir uma vivência e uma prática 

originais e efetivas na área educacional (Barolli e Villani, 2015). 

  



 
 

 

35 

CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta a metodologia utilizada ao longo desta investigação. 

Este encontra-se organizado em três tópicos. O primeiro reporta ao enquadramento 

metodológico escolhido para o estudo (3.1). O segundo tópico contempla as técnicas e 

instrumentos utilizados para a recolha tratamento e análise de dados (3.2). Posteriormente, 

no terceiro tópico são abordadas as fases do estudo (3.3). 

 

3.1. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO DO ESTUDO 

 

O processo de investigação de um determinado domínio científico, segundo 

Coutinho (2006), reflete as preocupações, interesses e dúvidas dos investigadores em uma 

determinada área. No campo da educação, tem sido cada vez maior o interesse pelo 

desenvolvimento de projetos, que relacionem a EDS, principalmente com o PC através de 

orientações CTS, como é o caso de estudos desenvolvidos por Moreira (2015), Torres, 

Vieira, Rodrigues, Sá, Moreira (2017), Vieira e Terneiro-Vieira (2015), Silva e Terneiro-

Vieira (2015), entre outros. 

Tendo também em conta as orientações metodológicas seguidas nesta linha de 

estudos, a metodologia de pesquisa escolhida para esta investigação, baseou-se na 

metodologia de Investigação & Desenvolvimento (I&D), também conhecida como Design-

based research (DBR). Esta é uma metodologia de pesquisa, que reúne as vantagens das 

metodologias qualitativas e quantitativas, na busca para desenvolver ferramentas que 

possam ajudar a promover uma teoria existente ou, a desenvolver novas teorias, que levem 

a uma melhor compreensão do objeto de estudo (Barab, Dodge, Thomas, Jackson, e 

Tuzun, 2007; Barab e Squire, 2004; Fishman, et al., 2004).  

Baumgartner et al (2003), apontam o valor e pertinência da DBR como uma 

metodologia capaz de contribuir para incrementar a prática educacional. Os autores ainda 

referem a existência de quatro áreas onde a DBR pode potencializar resultados mais 

promissores. Essas áreas consistem na exploração de possibilidades para criar novos 

ambientes de ensino e aprendizagem; no desenvolvimento de teorias de aprendizagem e 

de ensino baseadas no contexto real; no avanço e na consolidação de conhecimento sobre 

o desenho de investigação e no aumento da capacidade de inovar em Educação. 

A escolha por esta metodologia de investigação, justifica-se por ter como uma das 

principais motivações, “tornar a pesquisa de aprendizagem mais relevante para práticas 
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em sala de aula" (Reimann, 2010, p. 37) munindo-se de abordagens relacionadas a 

problemas reais do cotidiano, que integrem a aprendizagem - em particular a aprendizagem 

humana dentro e fora do ambiente escolar - construindo “uma conexão mais forte entre 

pesquisa educacional e problemas do mundo real" (Amiel e Reeves, 2008, p. 34)  

Um dos precursores da DBR, Dewey (1900), desenvolveu estudos e pesquisas 

visando soluções e/ou produtos aplicáveis à prática de ensino-aprendizagem (Matta; Silva 

e Boaventura, 2014). Autores como Collins, Joseph e Bielaczyc (2004) partilham do mesmo 

pensamento de Dewey (1900), propondo que a DBR, como uma metodologia, que pretende 

responder a questões relacionadas com a necessidade em desenvolver abordagens, 

através de, e, em situações reais no processo de ensino-aprendizagem. Wang e Hannafin 

(2005, p. 2-3) assim como, Mckenney e Reeves (2012), enfatizam algumas características 

desta metodologia de investigação, apontadas abaixo. 

- Interativa ou Colaborativa- A DBR caracteriza-se por considerar todos os agentes 

envolvidos na pesquisa (investigadores, comunidade, entre outros) como sendo parte da 

equipe de pesquisa. Estes são orientados a trabalharem de forma colaborativa 

identificando os problemas e desenvolvendo suas respetivas soluções. 

- Intervencionista ou Pragmática – é uma metodologia que dialoga com o contexto 

de investigação com objetivos de solucionar problemas relacionados à contextos reais.  

-Iterativa e Flexível– A DBR caracteriza-se por diversos ciclos de estudos (design, 

implementação, reflexão e (re)design) e por isso também é considerada flexível, pois é 

possível alterar as etapas ao longo pro processo investigativo. 

- Fundamentada – é uma metodologia moldada pelo diálogo entre o conhecimento 

teórico de pesquisas, estudos advindos da literatura e o conhecimento dos participantes, 

tendo como foco abordar problemas relacionados a contextos reais  

- Integradora – É considerada uma abordagem metodológica integradora por 

recorrer a diversos métodos de investigação, tanto qualitativos quanto quantitativos, e 

desta forma, aumentando a credibilidade da investigação. 

Levando-se em consideração o enquadramento teórico sobre esta metodologia e 

as características citadas acima por Mckenney e Reeves (2012), estes contribuem para 

evidenciar a pertinência da DBR como escolha metodológica para o presente estudo. 

Como podemos evidenciar, o compromisso da DBR em intervir no mundo real, ou seja, sua 

característica intervencionista aplica-se nesta investigação através das propostas de 

atividades e estratégias para a promoção do PC na formação de professores de ciências 

no ambito da EDS e com orientações CTS, além de contribuir para realizar pesquisas na 

área da educacional, tanto relacionadas com as práticas pedagógicas, quanto como 
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apresentadas neste estudo sobre a investigação da EDS e do PC nos planos curriculares, 

pois, visam melhorar o processo de ensino e aprendizagem 

Os ciclos iterativos (design-implementação-reflexão-(re)design e sua flexibilidade, 

também se fazem presentes no que tange ao desenvolvimento e aplicação do instrumento 

de análise desenvolvido para este estudo, além de também estarem presentes na análise 

dos resultados, onde a característica integradora também é evidenciada, pelo fato de se 

recorrer a diferentes métodos de investigação, tanto qualitativos, quanto quantitativos. 

Apesar do crescente interesse por esta abordagem metodológica na área da 

educação, esta apresenta algumas limitações. Por se tratar de uma metodologia de 

investigação recente, ainda são poucos os estudos encontrados nesta área, além da 

dificuldade de integrar esta opção metodológica em alguma família de investigação, 

qualitativa ou quantitativa. Por ser tratada muitas vezes como uma abordagem mista, esta 

conta com a intervenção direta e a colaboração dos investigadores e dos colaboradores da 

investigação, o que gera uma difícil aceitação, já que o investigador não se encontra 

totalmente independente e neutro no processo investigativo (Nobre; Mallmann; Mazzardo; 

Martin-Fernandes, 2017).  

De uma forma geral, a DBR caracteriza-se por ser uma abordagem metodológica 

que “aproxima a pesquisa dos problemas e necessidades dos docentes, oferecendo 

resultados relevantes para a melhoria do ensino e para as decisões sobre educação” 

(Romero-Ariza, 2014, p. 2). 

 

 

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLHA, TRATAMENTO E ANÁLISE DE 

DADOS 

 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 149), os dados “são materiais em bruto 

que os investigadores recolhem do mundo que se encontram a estudar; são os elementos 

que formam a base de análise” e como referem Tenreiro-Vieira & Vieira (2004), o uso 

combinado de diferentes técnicas para a recolha de dados é uma prática que “permite 

combinar os pontos fortes e corrigir as deficiências de cada uma delas e recolher 

informação captando uma imagem, o mais completa possível, dos efeitos de um programa 

de formação” (p. 53) 

De acordo com este princípio, e seguindo a linha de pensamento adotada para esta 

investigação, procurou-se recolher e analisar os dados munindo-se de diferentes técnicas 
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e instrumentos. O quadro 3 abaixo, apresenta as técnicas e instrumentos de análise 

escolhidos para esse estudo. 

 

Quadro 3: Finalidades das diferentes partes do plano de investigação e as técnicas utilizadas 

Finalidade 
Técnica/Instrumentos para recolha, tratamento e análise de dados 

Técnica Instrumentos Aplicação Análise 

Análise documental dos planos 
curriculares de formação de 
professores de ciências no 

Brasil e de Portugal a fim de 
verificar se estes contemplam 
referências explicitas a EDS e 

as capacidades de PC 

Análise de 
conteúdo 

 
Instrumento de Análise 
Planos Curriculares de 

Formação de 
Professores de 

Ciências na 
Perspectiva da EDS/ 

PC 
 

Software webQDA 

Planos 
curriculares de 
formação de 

professores de 
Ciências 

Qualitativa e 
Quantitativa 

Análise 
estatística 

Microsoft Excel 

 

 Técnica para recolha de dados – Análise Documental 

 

No que se refere a técnica de análise documental, este é um procedimento de 

pesquisa utilizado para análise de materiais. Atualmente é possível encontrar diversas 

formas de documentação, como fotos, filmes, vídeos, áudios, porém na maioria das vezes, 

os materiais constituem-se em documentos escritos, que são tidos como sendo boas fontes 

para informações. Assim como afirmam Coutinho (2011, p. 318), Bauer e Gaskell (2008) e 

Flick (2009, p. 1), “esta é uma técnica que trabalha os dados coletados, com o objetivo de 

identificar o que está sendo dito a respeito de um determinado tema”. 

Parafraseando Bardin (1977), a análise documental “é uma fase preliminar da 

construção de um serviço de documentação ou um banco de dados” e desta forma, este 

procedimento de extrema pertinência para o presente estudo, possibilitou a compilação de 

dados para a construção do instrumento de análise dos planos curriculares de formação 

de professores de Ciências do Brasil e de Portugal, assim como, contribuiu para efetuar as 

análises dos dados recolhidos através da utilização deste mesmo instrumento. 

Para desenvolver análise documental foi realizada uma revisão de literatura, a qual 

ocorreu através de busca eletrônica por diferentes tipos de documentos como artigos 

científicos, teses e dissertações acadêmicas, relatórios internacionais entre outros. 

O objetivo de tais procedimentos, foi mapear informações a respeito da educação 

para o desenvolvimento sustentável, assim como mapear referências sobre as 

capacidades de pensamento crítico, para a construção do instrumento de análise dos 

planos curriculares. 
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 Técnica para tratamento e análise de dados  

 

Após a análise documental procedeu-se a análise de conteúdo aos dados brutos 

obtidos, uma vez que estes dois métodos, segundo Campenhoudt e Quivy (1992), são 

complementares entre si. 

Os mesmos autores citados a cima, ao que se referem sobre o tratamento e análise 

de dados, categorizam a “análise de conteúdo” como sendo uma técnica específica para 

tal finalidade; segundo Carmo e Ferreira 53 (1998):  

“[a análise de conteúdo] é uma técnica de investigação que permite fazer uma 

descrição objetiva – feita de acordo com determinadas regras claras e precisas, de forma 

a que investigadores diferentes, que trabalhem com o mesmo conteúdo, possam obter os 

mesmos resultados; sistemática – todo o conteúdo deve ser ordenado e integrado em 

categorias de análise, previamente definidas; e quantitativa – na maioria dos casos é 

calculada a frequência dos elementos considerados significativos – do conteúdo manifesto 

das comunicações, tendo por objetivo a sua interpretação” (Berelson, 1952, citado por 

Bardin, 1977, p. 36). 

Afim de se obter mais informações com o tratamento e as análises dos dados 

recolhidos, optou-se por realizar uma análise estatística. No que concerne ao tratamento 

dos dados, optou-se por uma análise estatística, e para tal, utilizou-se softwares de análise, 

nomeadamente o Microsoft Excel. Como referem-se Evers, Silver, Mruck, e Peeters (2011) 

não existe o melhor software, cada programa apresenta vantagens e desvantagens em 

todas as suas funcionalidades para análise qualitativa. Em uma era altamente tecnológica, 

as vantagens da implementação de um software de análise na investigação, vão além da 

capacidade de analisar grandes quantidade de dados em um curto espaço de tempo, mas 

passa também pela facilidade de se obter de informações de diferentes cenários.  

O procedimento relacionado a forma como os dados tratados e analisados, será 

melhor abordada na secção seguinte no tópico (3.3.3) denominado Fases do Estudo. 

 

 

3.3. FASES DO ESTUDO 

 

A aplicação da metodologia escolhida para esta investigação, a DBR, obedeceu 4 

fases de implementação, as quais foram norteadas pelos princípios destacados por Wang 
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e Hannafin (2005). O Quadro 4 ilustra as etapas da implementação. Cada fase de 

aplicação, será posteriormente detalhada.  

 
Quadro 4: Fases da aplicação da metodologia 

Fase da DBR Ações 
Posição na 

Investigação 

Fase 1: 
Identificação e definição do 
problema de investigação 

Revisão da literatura e Enquadramento 

Teórico 
Introdução 

Questões Problema 
Questões de 

Investigação 

Escolha do público alvo e dos planos 

curriculares 
Metodologia 

Fase 2 
Desenvolvimento do instrumento 

de análise para responder as 
questões de investigação 

Concepção do intrumento de análise 

Processo de validação do Instrumento de 

Análise 

Seleção de temas e atividades para o 

desenvolvimento de atividades para a 

promoção do pensamento crítico 

Metodologia 

Fase 3: 
1º Ciclo iterativo de aplicação e 

refinamento 

Análise dos Planos Curriculares - Aplicação 

do instumento de análise 
Metodologia 

Análise dos dados e sistematização dos 

resultados 

Apresentação e 

discussão dos 

resultados 

Fase 4: 
Reflexão 

Avaliação sobre todas as atividades 

Apresentação e 

discussão dos 

resultados 

Conclusão 

Limitações do estudo 
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Fase 1 – Identificação do Problema 

 

A primeira fase da metodologia adotada para este estudo, caracteriza-se por tratar 

da análise do problema a ser investigado, ou seja, aborda o planejamento e a estruturação 

da pesquisa. Nesta etapa, encontramos 3 principais eixos de ações, que são 

caracterizados pela: Revisão da Literatura e Enquadramento Teórico; Questão Problema; 

Escolha do público alvo e seleção dos planos curriculares.  

 

 Revisão de Literatura e Enquadramento Teórico 

A identifcação do problema partiu além dos referidos interesses pessoais e contexto 

de trabalho,também de uma revisão de literatura.  

Inicialmente realizou-se uma busca eletrônica, afim de se desenvolver um quadro 

conceitual e o enquadramento teórico sobre os temas abordados e sobre a abordagem 

metodológica. As pesquisas foram realizadas essencialmente em repositórios de 

universidades, como por exemplo o Repositório Institucional da Universidade de Aveiro 

(RIA) e em revistas científicas, como por exemplo a Revista Eletrônica de Enseñanza de 

las Ciencias; Revista Portuguesa de Educação, entre outras. As buscas ocorreram por 

artigos científicos, teses e dissertações acadêmicas e relatórios como por exemplo os 

desenvolvidos pela UNESCO e incluíram palavras chaves como: Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, pensamento crítico, ensino CTS e formação de professores 

de ciências. 

 

 Questões Problema 

As questões problema desta investigação, surgem da necessidade de incentivar a 

promoção de capacidades do PC nos planos curriculares de formação de professores de 

ciências e através de atividades e estratégias de ensino, além de, como também já referido 

anteriormente, reorientar a formação de professores no âmbito da EDS e desta forma 

proporcionar mudanças nas práticas didáticas, e consequentemente no aproveitamento 

dos alunos, visando um melhor processo de ensino e aprendizagem. 

Diante do exposto acima e dos resultados obtidos com etapa anterior de revisão da 

literatura, formulou-se às questões de investigação, as quais encontram-se no Capítulo 1 

e são recordadas a seguir. 

 A EDS e o PC estão sendo contemplados nos currículos de formação de 

professores de ciências do Brasil e de Portugal? 
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 Como estão apresentadas as propostas de promoção do pensamento crítico 

nos planos curriculares de formação de professores de Ciências do Brasil e de Portugal, 

no âmbito da EDS, com orientações CTS? 

 

 Escolha do público alvo e seleção dos planos curriculares e unidades 

curriculares 

O estudo foi desenvolvido para um contexto de formação de professores de 

Ciências, visando posteriormente, a utilização das atividades como sendo estratégias de 

promoção do PC, para a implementação com outros estudantes mediante a adaptações. 

Decorrente da finalidade e das questões de investigação, a seleção dos planos 

curriculares ocorreu de forma que, uma comparação saudável9 pudesse ser realizada entre 

os cursos de formação de professores de Ciências do Brasil e de Portugal, referente as 

instituições de ensino onde a autora desta investigação realizou a sua formação.  

Desta forma, foram selecionados planos curriculares de dois mestrados em 

Portugal e de dois cursos de graduação no Brasil pois, como já mencionado nos itens 2.3.2 

e 2.3.3 respectivamente, em Portugal é necessário a realização de um mestrado para 

lecionar enquanto que no Brasil, os professores capacitados para lecionar as aulas de 

Ciências, necessitam apenas de possuir uma graduação nos cursos de licenciatura em 

Biologia ou Química10. Sendo assim, selecionou-se os planos curriculares dos cursos de 

graduação em Química Licenciatura e Biologia Licenciatura, de uma universidade federal 

do Brasil, e outros dois planos curriculares de dois mestrados correspondentes de uma 

universidade do Centro de Portugal.  

 

Fase 2 – Desenvolvimento do instrumento de análise para responder as questões 

de investigação 

 

Nesta segunda fase de aplicação da metodologia, ocorreu o planejamento e o 

desenvolvimento do instrumento de análise, afim de responder as questões de 

investigação. Sendo assim, nesta etapa processa-se a concepção do IA, seu processo de 

validação e a seleção de temas e atividades, que visem a promoção do pensamento crítico. 

 

                                                           
9 A comparação entre os planos curriculares não tem por objetivo ranquear os cursos e por consequência as 

universidades e sim, apenas verificar se a EDS, assim como o PC, estão sendo contemplados nos planos 

curriculares de formação de professores de cada uma delas. 
10 Com uma graduação em Química Licenciatura, para lecionar aulas de ciências, é necessário um curso de 

especialização.  
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 Conceção do Instrumento de Análise. 

De forma a contribuir como uma orientação para análise documental desta 

investigação e recolher informações necessárias, que permitissem identificar se a EDS e 

o PC estão sendo contemplados nos planos curriculares de formação de professores de 

Ciências do Brasil e de Portugal, foi desenvolvido um instrumento de análise (IA), 

denominado de Instrumento de Análise Planos Curriculares de Formação de Professores 

de Ciências na Perspectiva da EDS/ PC. 

Sendo assim, este tópico, começa por apresentar as ideias bases para a concepção 

do IA mediante a uma fundamentação teórica que sustenta o seu desenvolvimento dentro 

dessa temática – EDS e PC e por fim, o processo de construção do mesmo. O IA, foi 

desenvolvido mediante as finalidades desta investigação, expostas no capítulo 1 e utilizou-

se como base para a sua construção, em relação a organização em categorias e 

indicadores, afim de que estes apresentassem um amplo conjunto de expressões-chaves 

que especificassem a EDS e o PC: 

 

 Os 17 objetivos para se alcançar o DS propostos pela ONU (2014);  

 Taxonomia de capacidades de pensamento crítico proposta por Ennis; 

 Contribuições de outros instrumentos de análise concebidos por autores 

como Torres (2015); Vieira (2003) e Alves (2005).  

 

Apesar de apresentarem focos diferentes entre si, os instrumentos de análise 

citados acima, foram de grande valia para a concepção do instrumento utilizado nesta 

investigação. No estudo de Vieira (2003), um dos instrumentos desenvolvidos pelo próprio 

autor, denominado de Instrumento de Caracterização de Práticas Pedagógico didáticas 

CTS/PC, recebeu maior enfoque pois serviu de inspiração para a criação das categorias 

de análise e de alguns indicadores. A escolha deste modelo de IA, justifica-se por este 

apresentar atividades promotoras do PC e combina-las com a educação CTS, além da 

organização em Categoria -Dimensão -Indicadores, que com algumas adaptações, 

serviram de base para a estruturação do IA concebido para este estudo. 

Como o estudo de Vieira (2003) não abordava a EDS, surgiu a necessidade 

acrescentar algumas contribuições advindas do IA desenvolvido por Torres (2015), pois 

além de abordar as temáticas da EDS, tem seu estudo direcionado para análise de planos 

curriculares, o que contribuiu com o processo de análise. Com o objetivo de verificar a 

presença das finalidades da Educação em Ciências ligadas ao PC e à Educação CTS nos 

manuais escolares, a investigação de Alves (2005), contribuiu com base para a criação de 
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mais indicadores relacionados tanto com atividades/estratégias promotoras de PC quanto 

na criação de indicadores na perspectiva no processo de ensino e aprendizagem. 

Desta forma, tendo os três estudos mencionados acima servindo como 

embasamento teórico e estrutural para a construção do IA desta investigação, surge uma 

primeira versão. Em uma tentativa integrar os três IA dos referidos autores acima, esta 

versão encontrava-se organizada com três categorias de análise, i) Atividades/Estratégias 

de Ensino – Aprendizagem; ii) Perspectiva do processo de Ensino – Aprendizagem; iii) 

Conteúdos, três colunas referentes respectivamente aos domínios da EDS (social, 

ambiental e econômico), apresentava apenas dez características da EDS, sete 

capacidades de PC e quinze indicadores.  

Após uma primeira revisão do orientador desta investigação, procedeu-se a sua 

reformulação visando uma melhor funcionalidade. As três colunas que faziam referência 

aos domínios da EDS, as características da EDS e as capacidades de PC , foram retiradas 

assim como, a terceira categoria de análise referente aos Conteúdos. Os indicadores 

também sofreram reformulações, sendo alguns retirados, outros inseridos ou 

reposicionados. Além dessas alterações, o IA também sofreu reformulações em relação ao 

seu layout, com o intuito de tornar mais clara e objetiva as relações entre as categorias e 

os indicadores. 

Com estas alterações, elaborou-se uma segunda versão, a qual passou a contar 

com duas categorias de análise (A) Atividades/Estratégias de Ensino – Aprendizagem e 

(B) Perspectiva do processo de Ensino – Aprendizagem, e dezesseis indicadores. Os 

indicadores que antes continham marcadores, passaram a conter numerações, como por 

exemplo (A.1), (B.1) e novamente sofreram reformulações. Esta segunda versão foi 

submetida ao processo de validação com especialistas na área e este processo será 

melhor explicado no tópico seguinte. 

A versão final deste IA, encontra-se presente no Anexo 2 e está organizada em 

duas categorias, (A) Atividades/Estratégias e Recursos propostas; a qual está relacionada 

com a parte prática do processo de ensino -aprendizagem, e (B) Perspectiva do processo 

de Ensino e de Aprendizagem, que se relaciona com parte conceitual deste mesmo 

processo. Com um total de dezesseis indicadores de análise, cada categorias, apresenta 

um conjunto de indicadores que especificam as características e as capacidades da EDS 

e do PC respectivamente a serem analisados nos planos curriculares de formação de 

professores de ciências do Brasil e de Portugal. 

Em relação a categoria (A) Atividades/Estratégias e Recursos propostas, encontra-

se indicadores relacionados a realização de atividades que promovam a EDS e 
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capacidades de PC, como por exemplo, o indicador (A.2) que propõe a utilização 

diversificada de atividades/estratégias que promovam intencional e explicitamente 

capacidades de pensamento crítico como: simulação da realidade, mapas conceituais 

trabalho experimental, trabalho em grupo; o indicador (A.5) propõe a utilização pelos alunos 

de TIC’s e/ou outros recursos tecnológicos; (A.1) propõe a utilização de diferentes recursos 

na abordagem de temas geradores de conhecimento relacionados com a EDS, como 

consumo e produção sustentável, igualdade de gênero; entre outros.  

Por sua vez, a categoria (B) Perspectiva do processo de Ensino e de 

Aprendizagem, encontram-se indicadores que se relacionam com o papel do professor 

quanto ao processo de ensino- aprendizagem e as formas de ensino visando a temática 

da EDS e a promoção de capacidades de PC. Como exemplo de alguns indicadores, 

podemos citar, o indicador (B.1), que propõe um ensino por pesquisa com valorização dos 

conhecimentos prévios do educando, bem como suas capacidades de pensamento, 

atitudes e valores; o indicador (B.6) constam temas atuais de ciências, de forma integrada, 

articulando teoria e prática com o discurso da EDS em seu contexto, local, nacional e 

global, entre outros. 

 

 Validação do Instrumento de Análise 

Tendo como base a perspectiva de Guba (1981) e Guba e Lincoln (1988), onde 

toda investigação, deve apresentar um valor próprio, uma aplicabilidade, consistência e 

neutralidade, submeteu-se o instrumento de análise desenvolvido para, a um processo de 

validação, com objetivo de agrega-lo um valor científico. 

O processo de validação, é definido por Ketele e Roegiers (1999, p. 220) como: 

“o processo pelo qual o investigador ou o avaliador se assegura que aquilo que 

quer recolher como informações, as informações que recolhe e o modo como as recolhe 

servem adequadamente o objetivo da investigação.” 

Como descrito no tópico anterior, a segunda versão do IA, foi submetida ao 

processo de validação, o qual foi composto por um júri com duas especialistas, ambas com 

grau acadêmico de Doutoras, uma em Pensamento Crítico e a outra em Pensamento 

Crítico e Educação em Ciências, respectivamente.  

Munindo-se do rigor presente no paradigma quantitativo, e usando os critérios como 

confiabilidade e objetividade, presentes no paradigma qualitativo, procurou-se a 

credibilidade (visando a capacidade dos participantes confirmarem os dados), a 

transferibilidade, ou seja, a capacidade dos resultados do estudo serem aplicados em 

outros contextos, a consistência (a capacidade de investigadores externos realizarem o 

mesmo método usado pelo investigador deste estudo) e a aplicabilidade (a capacidade de 
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outros investigadores colocarem em prática as finalidades deste estudo) (Lincoln e Guba, 

1991). 

Após uma análise usando os critérios mencionados acima, o instrumento sofreu 

algumas alterações no que se refere aos indicadores, em relação a clareza a forma como 

estavam redigidos, por exemplo, “Promove capacidades de aprendizagem autônoma” , que 

resultou em “Possui referência à aprendizagem de forma autônoma evidenciando a tomada 

de decisões, o poder de argumentação, e outras capacidades de pensamento crítico e 

criativo, como o reconhecimento de falácias, a originalidade e a validade de argumentos”. 

 

 Seleção de temas e atividades/estratégias de promoção de 

pensamento crítico para formação de professores de ciências 

Com o intuito de promover um ensino sistemático e consciente do pensamento 

crítico, optou-se pela seleção de temas para as atividades que apresentassem dimensões 

social, económica, ecológica, política e ética, tendo como base os 17 objetivos para se 

alcançar o DS propostos pela ONU (2014), além da taxonomia de Pensamento Crítico 

proposta por Ennis (1987). As atividades selecionadas disponibilizadas no no site 

http://redepensamentocritico.web.ua.pt, e representam um conjunto de recursos 

educacionais e algumas estratégias promotoras de PC, que com algumas adaptações 

podem ser utilizadas tanto na formação de professores (de ciências) no âmbito da EDS, 

quanto pelos professores em suas práticas docentes. 

As atividades propostas no site, giram em torno de simulações, jogo de papéis, 

delinear investigações, manipular ideias e conhecimentos coma utilização ou não te TIC’S 

(a qual incluem os debates, discussões e os questionamentos), pesquisar informação em 

fontes diversificadas, trabalhos de campo e visitas de estudo. A seleção por estes tipos de 

atividades que promovam o PC e temas relacionadas com a EDS e/ou a educação CTS, 

justifica-se por além de serem capazes de promover o pensamento crítico, também serem 

capazes de contribuir para a promoção da literacia científica, do poder de decisão e 

organização de ideias, desenvolvimento do raciocínio orientadas para a resolução de 

problemas reais do cotidiano. 

 

Fase 3 - 1º Ciclo iterativo de aplicação e refinamento 

 

 Análise dos Planos Curriculares – Aplicação do instrumento de análise 

Seguindo o cronograma de investigação adotado, procedeu-se a aplicação do IA. 

http://redepensamentocritico.web.ua.pt/
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A aplicação do IA ocorreu através da leitura dos planos curriculares disponibilizados 

pelos serviços online de cada uma das universidades. 

Com as análises, procurou-se nos planos curriculares por referências às 

expressões, palavras-chave que remetessem a EDS e/ou as capacidades de PC, tendo 

em vista as duas categorias de análise, do IA desenvolvido e seus respectivos indicadores. 

Em relação ao modo como foram realizadas as análises, começou-se por inserir os 

planos curriculares e o IA, no software webQDA, para em seguida codificar as citações que 

evidenciassem os indicadores. As análises iniciaram-se pela categoria A, para que em 

seguida se procedesse as análises utilizando os indicadores referentes a categoria B. 

Apesar de alguns indicadores procurarem por referências explicitas quanto a promoção de 

capacidades de PC e/ou de referências as temáticas da EDS, optou-se por selecionar 

também, indicadores que mesmo de forma implícita fizessem referência ao que se 

encontrava descrito nos indicadores. 

No final das análises, de cada curso após contabilizaram-se os dados, utilizando os 

recursos como “Microsoft Excel”, software realizou-se as análises quantitativas, dos planos 

curriculares. Os dados recolhidos foram registrados em gráficos visando uma melhor 

organização, clareza e facilidade quanto a leitura dos resultados. 

 

 Análise dos dados  

Segundo Bardin (1977, p. 21) “na análise quantitativa, o que serve de informação é 

a frequência com que surgem certas características do conteúdo”, enquanto que para a 

análise qualitativa, leva-se em consideração, à “presença ou ausência de uma dada 

característica de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado 

fragmento de mensagem (Bardin (1977, p. 21).  

Seguindo a linha investigativa proposta por Bardin (1977, citado por Sousa, 2009), 

esta autora nos apresenta três etapas fundamentais para a análise de conteúdo: a) pré-

análise; b) exploração da documentação; e c) tratamento dos dados. 

Assim, na fase de pré-análise neste estudo, selecionou-se, os planos curriculares 

referentes aos cursos de formação de professores do Brasil e de Portugal, mediante a 

critérios já discutidos em tópicos anteriores. Na fase de exploração da documentação, 

organizou-se os dados recolhidos, ou seja, as expressões, palavras-chave que 

remetessem a EDS e/ou as capacidades de PC, tendo em conta os parâmetros propostos 

pelas duas categorias de análise do IA desenvolvido e seus indicadores, utilizando o 

software webQDA.  
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Na etapa final de tratamento de dados optou-se por fazer um a análise da 

frequência dos indicadores, assim como das expressões/palavras-chave de maior 

ocorrência nos planos curriculares. As respectivas porcentagens, foram evidenciadas sob 

a forma de gráficos ou quadros e foram quantificadas através da utilização do software, 

nomeadamente Microsoft Excel.  

 

Fase 4 – Reflexão das atividades anteriores 

 

Na fase final da metodologia, realizou-se uma reflexão sobre as etapas anteriores 

da investigação e sobre os resultados obtidos. Nesta etapa, apresentou-se e discutiu-se 

os resultados obtidos através das análises dos planos curriculares, refletiu-se sobre as 

limitações do estudo, assim como refletiu-se sobre trabalho futuros para a continuação 

desta investigação. As reflexões encontram-se no capítulo V desta investigação. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS  

 

Este capítulo organiza-se em duas seções, orientadas de acordo com as questões 

e os objetivos de investigação propostos no início desta investigação. Numa primeira seção 

serão apresentados os resultados relativos à análise dos planos curriculares de formação 

de professores de Ciências do Brasil e de Portugal; seguido da seção dois onde se fará a 

apresentação de atividades que promovam capacidades de PC no âmbito da EDS. 

 

4.1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1.1. ANÁLISE DOS PLANOS CURRICULARES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DE CIÊNCIAS DO BRASIL E DE PORTUGAL 

 

Como referido no tópico (2.3.2 e 2.3.3), foram selecionados dois cursos de 

graduação de uma universidade brasileira e dois cursos de mestrado integrado de uma 

universidade portuguesa. Afim de manter o anonimato, optou-se por não mencionar o nome 

dos cursos analisados, nem das suas respectivas instituições de ensino. Desta forma, os 

cursos foram denominados de Curso 1, Curso 2, Curso 3 e Curso 4, sendo os dois 

primeiros referentes os cursos brasileiros e os dois últimos portugueses. 

Decorrente do modelo de investigação proposto neste estudo, apresentam-se os 

resultados em termos do índice total de frequência, que os indicadores das categorias de 

análise A e B, aparecem nos planos curriculares analisados, assim como, através de um 

olhar mais detalhado, também são apresentados, os resultados da frequência com que os 

mesmos indicadores, aparecem nos planos curriculares por cada curso de formação de 

professores de Ciências tanto do Brasil quanto de Portugal, selecionados para esta 

investigação. 

Para facilitar a leitura dos resultados, procedemos a elaboração de gráficos e 

tabelas. O gráfico 1 abaixo, indica o índice total de frequência com que os indicadores da 

categoria de análise A – Atividades/Estratégias e Recursos propostas, são mencionados 

nos planos curriculares analisados. 
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Gráfico 1: Frequências absolutas dos indicadores A relativos a presença de cada indicador nos planos curriculares de 

formação de professores de ciências do Brasil e de Portugal 

 

Por sua vez, o gráfico 2 abaixo, apresenta o índice total de frequência dos 

indicadores da categoria de análise B, dos mesmos planos curriculares mencionados a 

cima. 

 

 

Gráfico 2: Frequências absolutas dos indicadores B relativos a presença de cada indicador nos planos curriculares de 

formação de professores de ciências do Brasil e de Portugal 

 

É relevante mencionar deste já que, as análises ocorreram mediante as 

informações disponíveis no site das universidades selecionadas para este estudo. Desta 

forma, a escassez de alguns resultados (face a quantidade de unidades curriculares 

analisadas), deve-se à não disponibilidade de alguns conteúdos programáticos na internet. 

De um total de 4 planos curriculares, 36 unidades curriculares/disciplinas analisadas, 13 

destas não apresentaram conteúdo programático disponível, o que contribuiu com um 

reduzido número de resultados. 
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Ressalta-se ainda, em relação aos planos curriculares dos cursos de licenciatura 

em Ensino de Química e licenciatura em Ensino de Biologia referentes a universidade 

brasileira selecionada para este estudo que, optou-se somente por analisar as 

UC’s/disciplinas que apresentassem algum tipo de compatibilidade com as UC’s/disciplinas 

dos cursos de mestrado integrado de Portugal. Esta opção de análise justifica-se pelo fato 

de se tratar primeiramente de dois cursos de graduação, com uma duração mínima de 4 

anos, ou seja, a quantidade de UC’s/disciplinas a serem analisadas, inviabilizariam a 

continuação da fase 2 desta investigação. Desta forma, por questões de optimização de 

tempo e também pela tentativa de compatibilizar os conteúdos dos 4 cursos analisados, 

selecionou-se disciplinas direcionadas para a da área de educação, meio ambiente e 

ensino de ciências, deixando-se para uma posterior investigação as disciplinas mais 

especificas relacionadas com as áreas da Química e da Biologia. Com isso, a escolha 

desta opção de análise, também contribuiu com o reduzido número de resultados, pois a 

maioria das unidades curriculares/disciplinas selecionadas, das unidades brasileiras, não 

apresentavam os conteúdos programáticos. 

Fazendo uma breve leitura do gráfico 1 e do gráfico 2, referente aos indicadores da 

categoria A (Atividades/ Estratégias e Recursos propostos), e os indicadores da categoria 

B (Perspectiva do processo de Ensino e de Aprendizagem), respectivamente, o indicador 

que aparece com maior frequência nos planos curriculares, correspondente a categoria A, 

é o indicador A2, referente a utilização diversificada de atividades/estratégias que 

promovam intencional e explicitamente capacidades de pensamento crítico como: 

simulação de realidade; resolução de problemas; debates; trabalhos individuais ou em 

grupo; mapas conceituais; ensaios argumentativos escritos, trabalho prático experimental, 

além do uso de atividades/estratégias inseridas em ambientes reais como: visitas de 

estudo; estágios; saídas de campo (com frequência de 33 vezes), seguido pelo indicador 

A3 o qual refere-se a utilização trabalhos orientados para projetos, que permitam o educando a 

desenvolver uma visão integrada dos problemas e dos desafios com importância local, nacional e 

global, para se alcançar o desenvolvimento sustentável, levando em conta as dimensões 

sociocultural, ambiental e econômica da EDS (com frequência de 26 vezes). Por sua vez, ainda 

nesta categoria de análise, o indicador A6 que promove o conhecimento sobre a história 

da Ciência, a importância e os impactos das descobertas cientifico-tecnológicas na 

sociedade e no meio ambiente, é o que aparece com menor frequência (8 vezes). Em 

relação à análise do gráfico 2, referente aos indicadores da categoria B, o indicador que 

aparece com maior frequência é o indicador B3 que evidência explicitamente a referência 

a capacidades de reflexão, leitura e síntese de informações (com frequência de 32 vezes), 
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seguido pelo indicador B10 (com frequência de 31 vezes) o qual considera estratégias 

alternativas para a avaliação do conhecimento do educando. Por sua vez, o indicador B9, 

que relaciona o conhecimento científico com outras formas de conhecimento evitando 

assim, trata-lo com absoluta supremacia, é o indicador que apresenta a menor taxa de 

frequência, 3 vezes apenas. 

Através de um olhar mais detalhado sobre os dados obtidos a cima, optou-se por 

realizar uma nova análise, afim de se obter resultados mais expressivos, e desta forma, 

analisou-se os indicadores por cada curso selecionado. Os gráficos 3 e 4, resumem os 

resultados obtidos. 

 

 

Gráfico 3: Frequências dos indicadores A relativos a presença de cada indicador nos planos curriculares de formação 

de professores de ciências do Brasil e de Portugal por cursos analisados 

 

 

Gráfico 4: Frequências dos indicadores B relativos a presença de cada indicador nos planos curriculares de formação 

de professores de ciências do Brasil e de Portugal por cursos analisados 
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Iniciando-se pela categoria de análise A, o indicador A2 (referente à utilização 

diversificada de atividades/estratégias que promovam de forma intencional e 

explicitamente capacidades de pensamento crítico como: simulação de realidade; 

resolução de problemas; debates; trabalhos individuais ou em grupo; mapas conceituais; 

ensaios argumentativos escritos, trabalho prático experimental, além do uso de 

atividades/estratégias inseridas em ambientes reais como: visitas de estudo; estágios; 

saídas de campo), como dito anteriormente, é o indicador com maior frequência entre os 

cursos, sendo possível encontra-lo em quase todos os cursos analisados. 

Destes resultados buscou-se verificar as atividades mais propostas pelos 

professores. Os resultados encontrados, são ilustrados no quadro 5 a seguir. 

 

Quadro 5: Classificação das atividades mais propostas referentes ao indicado A2 do IA 

Atividade/estratégias 

Trabalho de grupo 

Trabalho prático experimental 

Debates 

Simulação 

Mapa Conceitual 

 

De acordo com o quadro 5, as atividades/estratégias como o trabalho de grupo, 

trabalho experimental, respectivamente, são as atividades/estratégias mencionadas com 

maior frequência nos planos curriculares, porém, os debates e as simulações, também 

aparecem com certa frequência  

Além dos resultados obtidos com o webQDA, fragmentos transcritos dos planos 

curriculares de cada um dos cursos analisados, suportam os resultados obtidos, como os 

que a seguir surgem. 

 

“palestras, seminários e visitas de estudo, integradas nos objectivos da disciplina. 

componente prática” (Curso 3) 

“leitura e discussão de artigos e textos, seminários, debates em sala de aula, 

atividades em grupo, trabalho de campo, desenvolvimento de pesquisas” (Curso 1) 

“aulas teórico-práticas, análise de casos, realização de fichas de trabalho em 

pequenos grupos, observação de práticas, realização de práticas de microensino em 

contexto simulado” (Curso 4) 
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“Elaboração de Experimentos e construção de Conceitos. Estratégias para Ensino 

e Modelos em Química: Experimentos e elaboração de Kits; Mapa Conceitual: Objetivos e 

Aplicações” (Curso 2) 

Em relação ao segundo indicador com maior taxa de frequência, o indicador A3, 

que busca analisar a possibilidade da utilização trabalhos orientados para projetos, que 

permitam o educando a desenvolver uma visão integrada dos problemas e dos desafios 

com importância local, nacional e global, para se alcançar o desenvolvimento sustentável, 

levando em conta as dimensões sociocultural, ambiental e econômica da EDS, 

transcreveu-se em seguida alguns fragmentos de algumas UC’s/diciplinas de cada um 

curso analisados. 

 

“Concepção e desenvolvimento de projetos de integração curricular em Ciências e 

exploração educativa das TIC.” (Curso 4) 

“Investigar e analisar práticas escolares, planejar e executar atividades 

pedagógicas docentes, leitura e discussão de artigos e textos” (Curso 2) 

“Elaboração de Kits para desenvolvimento de experimentos em sala de aula; 

Levantamento de Temas Geradores Sociais e/ou Ambientais para elaboração de propostas 

no Ensino de Química interagindo com o cotidiano, Oficinas como dinâmica no Ensino de 

Química” (Curso 1) 

 

Por sua vez, ainda nesta categoria de análise, o indicador A6 é o que aparece com 

menor frequência (8 vezes). Este indicador, refere-se à promoção do conhecimento sobre 

a história da Ciência, a importância e os impactos das descobertas cientifico-tecnológicas 

na sociedade e no meio ambiente. Abaixo são transcritos os fragmentos dos planos 

curriculares analisados, que evidenciam a presença deste indicador. 

 

“Analisar as principais ideias do conhecimento evolutivo, o seu desenvolvimento 

histórico e a sua contribuição para a história da vida” (Curso 3) 

“Aspetos históricos dos movimentos ambientalistas e da Educação Ambiental” 

(Curso 1) 

“Analisar e interpretar ocorrências diversas, naturais ou criadas pelo homem, com 

base em conceitos científicos atuais” (Curso 4) 

“contextualizar historicamente o conceito de educação ambiental” (Curso 2) 
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Da leitura do gráfico 4, referente aos indicadores da categoria B (Perspectiva do 

processo de Ensino e de Aprendizagem), verifica-se que o indicador que aparece com 

maior frequência é o indicador B3 (com frequência de 32 vezes). Este indicador, busca a 

evidência explicita de referências a capacidades de reflexão, leitura e síntese de 

informações. 

Com a análise do gráfico, podemos observar a presença deste indicador em quase 

todos as unidades curriculares referente aos cursos analisados. Novamente munindo-se 

da utilização do software de análise, WEBQDA, verificou-se as expressões chaves que 

mais representavam este indicador nos planos curriculares. Os trechos abaixo, transcritos 

dos planos curriculares de cada um dos cursos analisados, ilustram os resultados 

encontrados.  

 

“exercícios de reflexão, análise de textos e documentos e observação de vídeos” 

(Curso 3) 

“leitura e discussão de artigos e textos, debates em sala de aula, refletir e analisar 

os conhecimentos” (Curso 1) 

“analisar e avaliar criticamente problemáticas do meio natural e social; análise e 

discussão de textos” (Curso 4) 

“Refletir sobre a relação entre educação, escola e sociedade” (Curso 2) 

 

O segundo indicador com maior taxa de frequência, referente ao gráfico 4, o 

indicador B10, considera as estratégias alternativas para a avaliação do conhecimento do 

educando. Os resultados mostram que atividades como, leitura e discussão de artigos, 

trabalho de grupo e seminários, são as atividades mais utilizadas para a avaliação frente a 

utilização de testes e provas. Novamente, alguns fragmentos transcritos dos planos 

curriculares de cada um dos cursos analisados, exemplificam os resultados encontrados 

 

“A avaliação é contínua e incide no trabalho de projeto - participação/envolvimento 

e evolução do trabalho de projeto ii) produto do trabalho de projeto, incluindo o relatório 

escrito (fundamentação, integração curricular, funcionalidade/aplicabilidade, 

criatividade/originalidade); iii) apresentação oral do trabalho efetuado” (Curso 3) 

“leitura e discussão de artigos e textos, debates em sala de aula, seminários, 

trabalho de campo, desenvolvimento do projeto de estágio” (Curso 1) 
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“Dossier de Grupo (pesquisa); Recensão Crítica Individual; Concepção e 

desenvolvimento de Projeto Educativo; e Reflexão Individual sobre a atividades de 

formação” (Curso 4) 

“Listas de exercícios, testes, seminários e/ou outras atividades poderão ser 

realizadas em conjunto com as avaliações escritas no processo de acompanhamento da 

aprendizagem e da avaliação dos alunos” (Curso 2) 

 

Com relação ao indicador B9, que busca relacionar o conhecimento científico com 

outras formas de conhecimento evitando assim, trata-lo com absoluta supremacia, este 

apresenta a menor taxa de frequência desta categoria. De acordo com os resultados 

obtidos, somente dois dos quatro cursos analisados, apresentaram evidências deste 

indicador, e os fragmentos transcritos abaixo, atestam este resultado. 

 

“questões científicas relevantes para problemas sociais, e problemas sociais 

decorrentes dos avanços científicos” (Curso 3) 

“Saberes Populares e sua relação com a Ciência Química” (Curso1) 

 

 

4.1.2. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PROMOÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO NOS 

PLANOS CURRICULARES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS DO 

BRASIL E DE PORTUGAL  

 

Como o intuito de responder à questão de investigação número 2 deste estudo, a 

qual consiste em: Como são apresentadas as propostas de promoção do PC nos planos 

curriculares do Brasil e de Portugal no âmbito da EDS com orientações CTS, apresentamos 

os seguintes resultados. 

Nenhuma atividade/estratégia foi encontrada visando a promoção do PC no âmbito 

da EDS com orientações CTS de forma explicita. Desta forma, optou-se por inserir 

atividades/estratégias que de forma implícita pudesse responder à questão de 

investigação, assim como ocorreu com os resultados obtidos durante as análises dos 

planos curriculares realizadas para o indicador A2. 

Diante do exposto acima, os fragmentos abaixo retirados de alguns planos 

curriculares, ilustram alguns dos resultados obtidos. 
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“promover a análise e reflexão crítica de temáticas relacionadas e com o 

Desenvolvimento Sustentável e consciencializar os estudantes para a importância da sua 

abordagem em contexto formal e não-formal. Concomitantemente e, mais assumidamente 

na 2ª metade da UC, privilegiar-se-ão metodologias mais centradas nos estudantes, como 

trabalho de grupo, discussão, debate, pesquisa e reflexões.” (Curso 4) 

 

“discussão e implementação de temas propostos para análise, que se centram em 

assuntos atuais da Biologia e da Geologia. Durante estas, recorre-se a diferentes 

estratégias de ensino: exposição oral, com suporte de diapositivos dedicados; discussão 

de temas através de estratégias de questionamento; preparação e discussão de textos de 

livros; questões relevantes preparadas pelos estudantes; discussão de estudos de caso.” 

(Curso 3)  

 

“Levantamento de Temas Geradores Sociais e/ou Ambientais para elaboração de 

propostas no Ensino de Química interagindo com o cotidiano. O Ensino de Química para a 

construção da Cidadania. Elaboração de Experimentos e construção de Conceitos. 

Estratégias para Ensino e Modelos em Química: Experimentos e elaboração de Kits” 

(Curso 2) 

 

Assim como nos resultados obtidos referentes ao indicador A2, optou-se por 

verificar quais seriam as atividades mais propostas dentro deste contexto. Os resultados 

encontrados, são ilustrados no quadro 6 abaixo  

 

Quadro 6: Classificação das atividades mais propostas provenientes das análises dos planos curriculares 

Atividade/estratégias 

Trabalho de grupo 

Reflexão Crítica 

Debates 

Simulação 

 

De acordo com o quadro 6 as atividades/estratégias como o trabalho de grupo, 

reflexão crítica, respectivamente, são as atividades/estratégias mencionadas com maior 

frequência nos planos curriculares; porém, os debates e as simulações, também aparecem 

com certa frequência  
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Estas atividades de certa forma, apresentam de forma implícita a promoção de 

capacidades de PC, porém não fazem referências a EDS em sua grande maioria, salvo em 

exceção uma unidade curricular referente ao curso 3. 

Na secção 4.2.1, discutiremos mais detalhadamente todos os resultados obtidos 

provenientes das análises dos planos curriculares. 

 

 

4.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.2.1. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS PROVENIENTE DAS ANÁLISES 

DOS PLANOS CURRICULARES  

 

Decorrente da finalidade deste estudo, exposta no primeiro capítulo, e tendo em 

vista a revisão de literatura, apresentada no capítulo 2, assim como os resultados 

apresentados na seção anterior (4.1), pretende-se, estabelecer uma relação entre eles e 

fazer uma reflexão sobre os resultados obtidos. 

Fazendo-se uma análise crítica dos resultados apresentados referentes a primeira 

e a segunda questão de investigação, tendo como primeiro pressuposto para as grandes 

diferenças de resultados, o fato de alguns conteúdos programáticos não estarem 

disponíveis nas plataformas digitais, principalmente as que se referem aos cursos 1 e 2. 

Como já mencionado anteriormente, os planos curriculares utilizados nas análises desta 

investigação, encontram-se disponíveis nas plataformas digitais de suas respectivas 

universidades e desta forma, algumas unidades curriculares/disciplinas por não estarem 

disponíveis não puderam ser avaliadas. Deve-se levar em conta também, a não atualização 

frequente dessas plataformas, assim como a não atualização frequente dos planos 

curriculares, o que também pode ter contribuído substancialmente para os resultados 

encontrados. 

Para além do exposto a cima, e tendo em conta os diversos indicadores que apelam 

as capacidades de Pensamento Crítico e suas correspondentes dimensões da Taxonomia 

de Ennis, relacionadas ou não com a EDS, os resultados obtidos nos permitem afirmar 

que: mesmo com a implementação da DEDS (2005-2014), e da ênfase dada por diversos 

relatórios internacionais referentes a educação, nomeadamente os desenvolvidos pela 

ONU, como Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to 

Address Sustainability (2005), ou então, Learning for the future: Competences in Education 

for Sustainable Development (2012), que dissertam sobre a importância do 
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desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico e criativo, atitudes e valores que 

visam a formação de cidadãos críticos, estes ainda são vistos com pouca relevância frente 

aos conteúdo específicos referentes as suas unidades curriculares em alguns dos cursos 

analisados, principalmente no que se refere aos cursos brasileiros.  

Justifica-se a afirmação acima pela necessidade de se incluir nestes resultados 

trechos com referências implícitas a indicadores que, se consideraram que apelam por 

capacidades e/ou referências de forma explicita tanto do PC quanto da EDS, como já 

exposto em no tópico 3.3, mais precisamente no subtópico Análise dos planos curriculares 

– Aplicação do Instrumento de Análise. Para além disso, as atividades/estratégias 

propostas na promoção do PC, são utilizadas em sua grande maioria apenas como 

instrumentos avaliativos, e não como estratégias/atividades cujo objetivo seja de fato, 

promover estas capacidades explicitamente. 

Outro pressuposto para tais resultados, e que estão diretamente relacionados com 

as implicações acima, advém da formação dos professores tanto em relação à promoção 

do PC quanto em relação a temática da EDS. No que concerne à formação dos 

professores, estes possivelmente não receberam formação adequada relacionada a estas 

temáticas e por isso, não as promovem de forma intencional e explicita. Mesmo que os 

professores já se encontrem sensibilizados, para a promoção do PC e da EDS, estes não 

sabem como atuar a este nível devido a alguns possíveis fatores como: i) uma formação 

voltada basicamente para o conhecimento de conteúdo científico; ii) existência de uma 

quantidade reduzida, ou mesmo inexistência, de atividades que promovam de forma 

intencional e explicita esta temática; iii) as concepções prévias em relação a esta temática 

no ensino de ciências, que por vezes é considerada como sendo uma “perda de tempo”. 

No que diz respeito aos indicadores do instrumento de análise, com o intuito de 

mobilizar as capacidades de PC através da utilização diversificada de 

atividades/estratégias como: simulação de realidade; resolução de problemas; debates; 

trabalhos individuais ou em grupo; mapas conceituais; ensaios argumentativos escritos, 

trabalho prático experimental, além do uso de atividades/estratégias inseridas em 

ambientes reais como: visitas de estudo; estágios; saídas de campo, o indicador A2, é o 

indicador que apresenta a maior taxa de frequência desta categoria, como ilustra o gráfico 

1, presente no tópico anterior. Com os resultados proveniente das análises constatou-se 

que das atividades/estratégias mais propostas pelos professores, presentes nas unidades 

curriculares a que se teve acesso, visando a promoção do PC são respectivamente: 

trabalho de grupo, trabalho experimental, debates, simulações e mapa conceitual 
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No que concerne ao trabalho de grupo, esta é uma atividade/estratégia mais 

referida como sendo utilizada por professores, tanto nos planos curriculares do Brasil 

quanto de Portugal. Esta atividade pode tornar a aula mais dinâmica, além de proporcionar 

uma troca de experiências e de conhecimento entre os membros do grupo em si, pois como 

afirma autores socio-construtivistas como Vygotsky (1896-1934), os alunos aprendem mais 

e melhor quando trabalham em cooperação, uma vez que a construção do conhecimento 

não se faz somente de forma individual, mas sim através da interação (Ribeiro, 2006).  

Ainda em relação a este tipo de atividade, a preferência pelo trabalho em grupo 

pelos professores, pode ser explicada não apenas por apelarem diretamente por 

capacidades de argumentar, observar, interpretar, gerar conflitos de ideias, mas também 

pode caracterizar a evidência da falta de preparo na formação de professores quanto a 

outros tipos de atividade que possam promover o PC de forma mais explicita.  

Outra atividade que visa a promoção do pensamento crítico bastante evidenciada 

nos planos curriculares dos quatro cursos analisados, são as atividades experimentais. 

Estas segundo Hart, Mulhall, Berry, Loughran e Gunstone (2000), promovem interações 

sociais que contribuem para desenvolver a aprendizagem, assim como atitudes e valores. 

Hofstein (2004) e Sá (2004) ainda acrescentam a esta ideia, que as atividades 

experimentais quando apresentam um cariz investigativo/reflexivo, são oportunidades para 

os estudantes construírem conhecimento e desenvolverem competências como 

cooperação, comunicação, pois obrigam os estudantes a negociarem, em relação sobre o 

que fazer, qual material escolher, levantar hipóteses sobre quais seriam os possíveis 

resultados; a discutir sobre os resultados obtidos, a pesquisar e (re)pensar as ideias na 

busca de possíveis soluções para um determinado problema. 

Em relação as competências referenciadas pelos autores acima e o fato deste tipo 

de atividade/estratégia ser uma das mais privilegiadas pelos professores nos planos 

curriculares analisados, pode ser justificada por ser tratar de cursos de formação de 

professores de ciências, onde a Ciência se caracteriza por ser uma área do conhecimento 

que abarca principalmente o método científico, que engloba a observação sistemática, 

levantamento de hipóteses e experimentação de tais hipóteses.  

Relativamente aos debates e as simulações, essas atividades inserem os 

estudantes em contextos reais de aprendizagem pois, podem contribuem para 

capacidades de analisar argumentos, verificar a credibilidade das fontes de pesquisa, 

organizar os argumentos a serem defendidos, a esclarecer respostas, além de 

promoverem uma cidadania ativa, contribuem para a promoção da literacia científica. 
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Por fim, os mapas conceituais também se apresentam como numa estratégia 

potencialmente favorável ao desenvolvimento do pensamento crítico. Apesar de não ser 

uma estratégia recente, mas ainda pouco explorada pelos professores, como evidenciam 

os resultados, pode-se considerar esta uma ferramenta que vem ganhando espaço pois 

possibilita organizar e relacionar ideias, novas informações e afim de construir 

conhecimento.  

Os trabalhos orientados para projetos caracterizam-se por apresentar uma 

componente prática que possibilita o desenvolvimento da autonomia, além de, ser capaz 

de conciliar o trabalho individual com coletivo (Nóvoa, 1995; Santos 2003). Essa linha 

didática baseia-se na resolução de problemas como um modelo de ensino-aprendizagem, 

que contribui diretamente para o desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico, 

põem os estudantes diretamente em confronto com os problemas do mundo real, 

demostrando desta forma o porquê do indicador A3, apresentar a segunda maior taxa de 

frequência. 

Com relação ao indicador A6, que faz referência à promoção do conhecimento 

sobre a história da Ciência, a importância e os impactos das descobertas cientifico-

tecnológicas na sociedade e no meio ambiente, este apresenta a menor taxa de frequência, 

com apenas 8 indicações de sua presença nos 36 planos curriculares analisados. 

Buscando na literatura autores que sustentem a importância de se incluir a história 

da Ciência nas aulas, Brush (1989), Matthews (1992), Martins (1998) entre outros, que 

justificarem que o emprego da história da Ciência no ensino contribui para (a) mudar a 

percepção pública sobre o que é ciência; (b) encorajar a participação em decisões que 

envolvam aspectos técnico-científicos; (c) humanização a ciência através da inclusão de 

personagens históricos (d) motivar e atrair os estudantes, (e) demonstrar que a ciência é 

mutável e instável. Dessa forma, os baixos resultados deste indicador demonstram que 

ainda há dificuldades para a sua implementação nos planos curriculares. 

Algumas barreias para o ensino de da História e também da Filosofia da Ciência, 

são que são evidenciadas pelo senso comum, como por exemplo “perda de tempo”, que 

se enquadram perfeitamente neste estudo enquanto possíveis razões para a sua pouca 

valorização nos planos curriculares analisados, são dadas por Höttecke; Silva, (2011) e 

Mattew (1994), que consistem em: (a) falta de interesse ou competência dos professores; 

(b) escassez da abrangência da aprendizagem sobre ciências (c) gasto de tempo.  

Com referências aos indicadores da categoria de análise B, como visto no tópico 

4.1, o indicador B3 apresenta a maior taxa de frequência. Este indicador, busca evidências 
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explicitas que façam referências a capacidades de reflexão, leitura e síntese de 

informações. 

Estas capacidades estão vinculadas a uma forma de ensino-aprendizagem em que 

os estudantes sejam agentes ativos desse processo e apesar de serem encontradas em 

quase todas as unidades curriculares, como aparece no gráfico 4 e dessas capacidades 

serem referenciadas tanto na lei de bases do sistema educativo português, assim como na 

LDB e nos PCN’s no Brasil, a forma como são trabalhadas ainda evidenciam uma 

prioridade aos programas curriculares pois na maioria das vezes, essas capacidades são 

trabalhadas como formas de avaliação no lugar de provas e testes. 

A afirmação acima, está diretamente relacionada com o indicador que apresenta a 

segunda maior taxa de frequência, o indicador B10, o qual faz referência as estratégias 

alternativas para a avaliação do conhecimento do educando. Para o desenvolvimento de 

uma prática avaliativa o professor deve estar atento à forma como que esta deve ser capaz 

de contribuir para a identificar informações que possibilitem verificar o que foi aprendido 

pelo educando, assim como, aquilo que o mesmo ainda encontra dificuldades para a 

construção do aprendizado. Desta forma, pelos resultados obtidos através das análises 

realizadas com o webQDA, verificou-se que a maioria das avaliações se dão de forma 

contínua na qual, sendo as estratégias mais citadas são: Leitura e síntese de artigos; 

Seminários; Trabalho de grupo; Debates. 

Com relação a estratégia de avaliação mais citada nos planos curriculares, esta 

configura-se de extrema importância para a promoção e avaliação de capacidades de 

pensamento crítico. Através da leitura e da síntese de um artigo, é possível reconhecer e 

determinar suas principais ideias, separando os aspectos mais relevantes, o que pode 

proporcionar, um envolvimento e um desenvolvimento ativo da capacidade de pesquisar 

no leitor. Ler e reler um texto e desenvolver um resumo do mesmo, além de promoverem 

a clarificação de ideias sobre o assunto abordado, contribui para o desenvolvimento de 

capacidades de selecionar informações e anular outras; condensar algumas informações 

e substituí-las por conceitos mais abrangentes; agregar essas informações numa 

representação coerente, compreensível e resumida do texto original (Dole, Duffy, Roehler, 

Pearson, 1991). 

Os seminários, segunda estratégia avaliativa mais citada nos planos curriculares, 

quando desenvolvidos de forma individual ou em grupo, podem possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades e competências como: autonomia, pesquisa de 

informações, organização e fundamentação de ideias, uso da linguagem escrita e oral para 
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a sustentação de uma ideia, capacidade de reconhecer o posicionamento crítico em um 

debate, trabalho em equipe e construção de novos conhecimentos (Masetto, 2010). 

Nos seminários, assim como em outras estratégias avaliativas, como os debates e 

os trabalhos em grupo, o papel do estudante e do professor passam por reformulações, 

onde é exigido ao estudante mais autonomia para a construção do processo de 

aprendizagem e ao professor, cabe o papel de orientar este processo. Deve-se levar em 

conta o potencial estimulador de pesquisa e abertura de espirito crítico, que estas 

estratégias avaliativas proporcionam, pois com o desenvolvimento de pesquisas novas 

contribuições e pontos de vista críticos. 

Apesar de não ser o intuído de análise deste indicador, percebeu-se que, apesar 

de apresentarem uma grande diversidade de técnicas e instrumentos para avaliação, 

salvos algumas exceções, a maioria das 36 unidades curriculares analisadas, não 

apresentavam, de forma perceptível, continuidade nem transparência nos critérios 

avaliativos. 

O processo de avaliação orienta-se por princípios como consistência, 

transparência, continuidade, diversidade de técnicas e instrumentos avaliativos. Para uma 

avaliação contínua, como é o caso proposto pela maioria das unidades curriculares 

analisadas, esta deve acompanhar a evolução do processo de ensino-aprendizagem ao 

longo do ano letivo, munindo-se de instrumentos avaliativos diversificados e como parte 

integrante do processo de ensino aprendizagem tem de ser coerente com o mesmo. Em 

relação ao princípio da transparência, propõe -se que a o tipo de avaliação utilizada deve 

estar disponível a todos e devem sempre incluir as porcentagens atribuídas a cada um dos 

instrumentos avaliativos utilizados, ou em caso de testes/provas, a cotação atribuída a 

cada questão. 

De acordo com o exposto acima, observou-se que apenas nos planos curriculares 

referentes aos cursos portugueses, em sua maioria dos apresentam a descrição, não só 

com técnicas e instrumentos utilizados, mas com as porcentagens atribuídas a cada 

instrumento avaliativo. Já os cursos brasileiros, apresentavam apenas os instrumentos a 

serem utilizados, quando estes eram evidenciados. 

Por fim, o indicador B9, que relaciona o conhecimento científico com outras formas 

de conhecimento evitando assim, trata-lo com absoluta supremacia, apresenta a menor 

taxa de frequência. Apesar de alguns planos curriculares, apresentarem de forma explicita 

a relação do conteúdo científico com outras fontes de saber, como por exemplo o “saberes 

populares”, citado em uma das unidades curriculares do Curso 1, os demais não 

expressam a importância de relações como esta, para a construção do conhecimento. 
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4.2.2.  PROPOSTAS PARA PROMOÇÃO DO PC 

 

Visando uma formação de professores baseada no contexto da EDS e promotora 

de PC, e tendo por consequência práticas educativas que suportem essa filosofia, as 

atividades selecionadas para este estudo, apesar de serem voltadas para estudantes do 

1º ao 8º ano, podem sofrer reformulações e se enquadrarem no contexto de formação de 

professores. 

Para a seleção das temáticas, optou-se por selecionar temas que apresentassem 

situações e problemas com componentes cientifico-tecnológica de relevância ambiental, 

social e econômica e que apelassem para o desenvolvimento de capacidades de PC. 

Discutiremos a seguir dois exemplos de estratégias e temáticas para a promoção do PC 

no contexto da EDS, com a ressalva de que mais exemplos de atividades encontram-se 

disponíveis no site http://redepensamentocritico.web.ua.pt/?page_id=404, no link 

“Investigação” seguido por “Recursos e Atividades”. 

 

 Temática: Utilização de pesticidas na agricultura 

Autora: Amorosa Patrícia Silva Mendes 

Orientador: Doutor Rui Marques Vieira  

Ano: 2015 

Estratégia de ensino-aprendizagem: pesquisa bibliográfica (guião do professor e 

ficha de trabalho dos alunos, adaptados de Tenreiro-Vieira e Vieira, 2000) 

 

A temática sobre o uso de pesticidas na agricultura, constitui-se em um tema atual 

e de interesse universal. É cada vez maior a discussão sobre a utilização maciça de 

produtos químicos e seus efeitos nocivos sobre a saúde humana e do meio ambiente. 

Por ser uma temática bastante rica, abre precedentes para discussões que 

abordam as três dimensões da EDS, social; ambiental e econômica, através de temas 

como: a poluição das águas e dos solos, o consumo em excesso nos alimentos 

contaminados e suas implicações na saúde, o manejo inadequado e as condições 

precárias de trabalho dos agricultores que estão em contato direto com os produtos 

químicos, desequilibro ecológico causado pela extinção de insetos e outros animais, o 

avanço científico-tecnológico causado pelas pesquisas para o desenvolvimento de novos 

pesticidas, entre outros temas. 

http://redepensamentocritico.web.ua.pt/?page_id=404
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O cariz CTS que esta temática apresenta é um fator de extrema importância, pois 

proporciona utilizar o cotidiano e a vivência do aluno como um reconhecimento da realidade 

para que se coloque em prática a abordagem temática, onde se valoriza o aluno e toda sua 

vivência. 

A atividade proposta por Mendes (2015), consiste primeiramente em uma breve 

introdução sobre a temática, munindo-se da utilização do recuso de vídeo11, sendo 

sucedida por uma discussão sobre o mesmo, onde são levantadas alguns dúvidas e 

opiniões sobre o tema. Em seguida é pedido aos estudantes que preencherem uma ficha 

de respostas, a qual foi dividida em duas partes. 

A primeira parte da ficha refere-se a planificação da investigação, onde pede-se 

aos estudantes respostas a três questões promotoras de capacidades de PC. Em relação 

a segunda parte desta ficha, às questões colocadas referem-se sobre as vantagens e 

desvantagens do uso de pesticidas na agricultura 

Visando explicitamente a promoção de capacidades de pensamento crítico, a 

autora desta atividade, Mendes (2015), baseou a concepção da ficha de respostas, nas 

conceptualizações de PC proposta por Ennis em consonância com metodologia 

desenvolvida por Tenreiro-Vieira, assim como, com a adaptação de atividades propostas 

por Tenreiro-Vieira e Vieira (2000). 

As capacidades de PC trabalhadas nesta atividade englobam as áreas de 

Clarificação elementar, Suporte básico, Inferência e Estratégias e táticas. O quadro abaixo 

desenvolvido pela autora desta investigação, foi concebido através das capacidades e das 

áreas trabalhadas, relatadas por Mendes (2015) em seu estudo. 

 

Quadro 7: Áreas e Capacidades de pensamento crítico trabalhadas na atividade 

Área Capacidades 

Clarificação elementar 

 Analisar argumentos: 

Identificação de questões; 

Identificação de razões enunciadas e não enunciadas; 

identificação de conclusões; 

procura por semelhanças e diferenças 

indicação de fatos. 

Inferência 
 Fazer e avaliar juízos de valor- considerações 

 Considerar e pesar alternativas 

                                                           
11 O vídeo utilizado denominado de “Herbicida mais utilizado em Portugal pode causar cancro” encontra-se 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3q-Bn-_soak  

https://www.youtube.com/watch?v=3q-Bn-_soak
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 Levantar e explicar hipóteses 

Estratégia e tática  Tomada de decisões 

 

Para além das capacidades de PC trabalhadas explicitamente nesta atividade, o 

princípio da autonomia também é evidenciado e podemos pontua-lo no papel em que o 

docente e o discente desempenham, o papel de orientar, pesquisar, conceber, implementar 

e verificar argumentos, fatos, todos esses fatos resultam e partem da autonomia para a 

construção do conhecimento.  

 

 Temática: Questões de igualdade e de violência entre sexos 

Autora: Paula Castro 

Orientador: Doutor Rui Marques Vieira  

Ano: 2014 

Estratégia de ensino-aprendizagem: Pesquisa bibliográfica Jogos Debate (guiões 

do professor e dos alunos: entrevista; fichas de trabalho; jogos sobre estereótipos de 

género e diversidade humana; guião para o debate). 

 
A temática abordada neste estudo proposto por Castro (2014), questões de 

igualdade e violência entre sexos, caracteriza-se por ser uma temática bastante atual, que 

abre precedentes para reflexões a respeito das questões de gênero, mais especificamente 

no que concerne aos estereótipos de gênero entre os jovens.  

As insustentáveis ações humanas, para com próximo, que são noticiadas 

constantemente nos meios de comunicação, como por exemplo o que vem ocorrendo no 

Brasil, onde o crescente discurso a favor de crimes de ódio contra minorias, mulheres, 

negros, integrantes da comunidade LGBTQ+, torna esta temática relevante para ser 

abordada desde os primeiros anos de escolaridade visando a formação de cidadãos 

críticos, conscientes, que defendam valores da igualdade, equidade, solidariedade e de 

paz. 

Em contexto escolar, esta temática apresenta características interdisciplinares 

entre as Ciências e outras áreas do saber como por exemplo Língua Portuguesa, História, 

entre outros, além de estar presente no cotidiano, englobando assim a educação CTS e a 

EDS em suas três dimensões – social, ambiental e econômica, além de promover  

capacidades de pensamento critico e criativo, direitos humanos, além de uma cidadania 

ativa. 
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A proposta de Castro (2014) para abordar esta temática com estudantes do 4º ano, 

consiste em um conjunto de sete atividades bastante diversificadas, que envolveram 

guiões de entrevista, respostas a questionários, mediante a desenhos e escrita, debates 

em grupo com questões mobilizadores de capacidades de PC, jogos e entrevistas. As 

propostas de Castro (2014)12 e uma breve descrição das mesmas são apresentadas a 

seguir. 

 

 Atividade 0 e Atividade 7: "Onde existe água no planeta Terra?” 

Esta atividade desenvolvida por Vieira, 2003; Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins, 

(2011), tem por objetivo verificar se houve ou não mudanças ao nível de PC, antes e depois 

da implementação das atividades propostas. 

 

 Atividade 1: Entrevista com os alunos sobre as questões de gênero 

A atividade 1 consiste na leitura de um pequeno texto, com os objetivos de 

identificar quais são as concepções prévias dos estudantes a respeito das questões de 

gênero, identificar as representações dos estudantes relativamente a esta temática e ainda 

determinar em que medida estas representações geram estereótipos de gênero. 

 

 Atividade 2 - João ou Joana? (Adaptada de Martins et al., 2012) 

Com o objetivo de promover a diversidade humana e apresentar e distinguir os 

sexos masculino e feminino através dos órgãos genitais, esta atividade consistiu em 

responder um questionário através de desenhos e da escrita. 

 

 Atividade 3 – Descobrir o sexo, descobrir o género (Adaptada de Kit 

Pedagógico sobre Género e Juventude, REDE, 2013 

A atividade 3 consiste em um debate que visa a promoção explicita de PC, através 

de capacidades de argumentação, organização de raciocínio, sobre a temática. 

 

 Atividade 4 – Estereótipos de gênero 

Esta atividade visa através de um jogo didático, promover uma discussão a respeito 

dos papéis de gênero, que são atribuídos socialmente apenas em função do sexo, e que 

limitam as escolhas profissionais de homens e mulheres.  

Para esta atividade, a autora do trabalho desenvolveu dois guiões, um para o 

professor e outro para o estudante, no qual os estudantes deveriam responder a uma série 

                                                           
12 O estudo desenvolvido pro Castro (2014), encontra-se disponível em: https://ria.ua.pt/bitstream/10773/14442/1/10012.pdf  

https://ria.ua.pt/bitstream/10773/14442/1/10012.pdf
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de questões sobre o jogo proposto. Os temas abordados nesta atividade, basearam-se em 

tarefas/profissões e brincadeiras, que socialmente são estereotipadas pelo gênero. 

A primeira parte jogo consiste em uma sequência de imagens, com atividades ditas 

pouco comum relacionadas a tarefas/profissões, após a observação das mesmas, os 

estudantes devem responder a uma série de perguntas presentes no guião. Em um 

segundo momento, uma nova série de imagens, relacionadas a brincadeiras é novamente 

são convidadas a responder uma nova série de perguntas que visam a promoção explicita 

de capacidades de pensamento crítico. 

 

 Atividade 5 – Sexualidade, igualdade e estereótipos de género pela oradora 

- Prof. Doutora Ana Torres 

 
Esta atividade consistiu em uma palestra com uma psicóloga, a qual visava 

esclarecer dúvidas e prover informações a respeito das temáticas sexualidade, igualdade 

e estereótipos de gênero. 

 

 Atividade 6 – Estereótipos no processo de socialização (Adaptada de Coolkit 

- Jogos para a Não-Violência e a Igualdade de Género, 2011) 

Esta atividade consiste na realização de dois cartazes em que os alunos divididos 

em grupos deveriam classificar as colunas, "Homem" e "Mulher", "Desejável" e 

"Indesejável", com caraterísticas psicológicas impressas em um conjunto de cartões, o 

objetivo do jogo, consiste em os estudantes distribuam os cartões nas colunas que 

acharem mais adequadas e que em seguida possam refletir e debater sobre a existência 

de semelhanças ou diferenças entre elas. 

 

Apesar das atividades propostas no estudo de Castro (2014), visarem de forma 

intencional e explicita e de explorar e desenvolver capacidades de pensamento crítico e 

criativo, no âmbito da EDS e com orientações CTS, apelam também para uma perspectiva 

de aprendizagem centrada no educando, porém, algumas limitações são encontradas. 

Como a própria autora relata, pelo fato das atividades serem desenvolvidas para crianças, 

estas ainda apresentam dificuldades em expressar suas ideias tanto quanto de forma oral 

e/ou escrita e por isso, limitam-se muito em querer acertar as questões, ao invés de 

expressarem seus pensamentos. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

 

Neste último capítulo começa-se pelas conclusões (5.1.), seguido das limitações 

(5.2) e termina-se com as as investigações futuras (5.3). 

 

5.1. CONCLUSÕES 

 

Tendo em conta os resultados obtidos das análises dos planos curriculares, 

relembra-se as questões de investigação, a que nos propusemos responder: 

i) A EDS e o PC estão sendo contemplados nos currículos de formação de 

professores de ciências do Brasil e de Portugal?  

ii) Como estão apresentadas as propostas de promoção do pensamento crítico 

nos planos curriculares de formação de professores de Ciências do Brasil e 

de Portugal, no âmbito da EDS, com orientações CTS? 

No que concerne a questão de investigação (i), de facto, o PC e a EDS estão de 

certa forma sendo contemplados nos planos curriculares de formação de professores de 

Ciências do Brasil e de Portugal, ainda que não recebam referências explícitas, nem a 

relevância curricular necessária, principalmente no que se refere a EDS.  

A maioria dos planos curriculares analisados, continuam priorizando o cumprimento 

dos conteúdos específicos disciplinares, e secundarizando o desenvolvimento de outras 

dimensões de competências como as capacidades de pensamento e as atitudes e valores, 

propostos para a educação no século XXI, como é o caso do PC.  

Em relação a questão de investigação (ii), tem-se consciência de que as práticas 

pedagógicas diferem do que se encontra descrito nos planos curriculares, no entanto, os 

recursos usados em sala de aula, baseados nas propostas apresentadas nos planos 

curriculares, parecem continuar a ancorarem-se em estratégias repetitivas focadas apenas 

nos conhecimentos científicos pois não são intencionalmente orientadas nem para a 

promoção do PC nem da EDS em sua maioria. Logo, faz todo o sentido a apresentação da 

proposta de desenvolvimento de atividades com ênfase no PC e no âmbito da EDS, como 

as que se sistematizam no final do capítulo anterior, para reverter esta situação. 

Defende-se que com as propostas de estratégias e atividades selecionadas para o 

presente estudo, assim como as implicações demonstradas neste estudo, que apontam a 

necessidade de formação de professores na área da EDS e do PC, além do crescente 

número de investigações nesta área, contribuam para alterar esse paradigma atual 

presentes nos planos curriculares na formação de professores. 
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5.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Apesar do empenho, seriedade e rigor depositados para o desenvolvimento deste 

estudo, há de se referir a limitações sobre o mesmo, entre os quais se destaca a não 

disponibilidade de conteúdos programáticos em várias UC de cursos de formação de 

professores, a qual interferiu diretamente na extensão e com a duração da investigação. 

Como se utilizaram os planos curriculares disponíveis nas plataformas online das 

universidades, a não disponibilidade dos conteúdos programáticos de algumas unidades 

curriculares, impossibilitou a realização das análises em alguns cursos na sua globalidade, 

contribuindo desta forma, para os resultados encontrados se considerarem não 

generalizáveis. 

Houve ainda uma tentativa de solicitação destes conteúdos programáticos, via e-

mail. Esperou-se quase um mês por uma resposta, a qual constituiu, naquela fase do 

estudo, outra limitação da boa continuidade do mesmo. A espera por esta resposta, 

interferiu diretamente na extensão e na duração desta investigação devido ao número de 

UC que ainda precisavam ser analisadas. 

Além do exposto acima e ainda em relação aos planos curriculares, podemos 

apontar que o padrão diversificado de organização dos mesmos, também serviu de 

limitações para este estudo. Enquanto que os planos curriculares referentes aos cursos 

portugueses, se encontram organizados em - Objetivos, Competências, Conteúdos, 

Avaliação, Requisitos, Metodologia e Referências Bibliográficas -, os planos curriculares 

brasileiros, não apresentam um padrão de organização, alguns encontram-se divididos em 

- Objetivos da disciplina, Descrição da Ementa, Instrumento de Acompanhamento e 

Avaliação; Conteúdo Programático e Bibliografia- ; enquanto outros apresentavam apenas 

os objetivos a serem alcançados. Essas diferenças significativas de padrão de organização 

condicionaram, de algum modo, para os resultados encontrados, pois muitos não 

apresentam informações para a realização das análises decididas. 

Como em uma das universidades, por se tratarem de cursos de graduação, a 

quantidade integral de unidades curriculares a serem analisadas seria muito grande, as 

análises de todas as UC’s configuraram-se por ser uma tarefa demasiada extensa, para o 

período de tempo restante para o desenvolvimento desta dissertação. Deste modo, optou-

se por selecionar apenas unidades curriculares que de alguma forma fossem semelhantes 

com a da segunda universidade e deixar para uma posterior investigação uma terceira fase 
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deste estudo, que pode também ser uma sugestão para futuras investigações neste campo 

de estudo. 

 

5.3. INVESTIGAÇÕES FUTURAS  

 

Neste tópico apresentam-se algumas sugestões para investigações futuras 

relacionadas com esta temática. 

- Levando-se em consideração que o estudo foi concebido na área de formação de 

professores de Ciências, uma sugestão para uma futura investigação consistiria em 

verificar os conhecimentos prévios dos futuros professores sobre a temática PC + EDS, 

além de verificar na prática como são abordadas as atividades promotoras de capacidades 

de PC no âmbito da EDS. 

- Como se trata de uma temática que abrange dois conceitos, EDS e PC, os quais 

vem ganhando cada vez mais espaço, e dando continuidade a este trabalho e a proposta 

citada a cima, sugere-se o desenvolvimento de mais atividades que promovam o PC num 

contexto de EDS. 

- Propor também a construção de uma unidade curricular voltada para a promoção 

de capacidades de PC no âmbito da EDS, não só visando a formação de professores, mas 

para todos os cursos.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 - TAXONOMIA DE ENNIS DE CAPACIDADES DE PENSAMENTO CRÍTICO, 

RETIRADA DE VIEIRA E TENREIRO-VIEIRA (2005) 

 

(Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000, pp. 105-111) 

 

Áreas Grupos/Categorias e respetivas capacidades de PC 

Clarificação 

Elementar 

1. Focar uma questão 

a) Identificar ou formular uma questão 

b) Identificar ou formular critérios para avaliar possíveis respostas 

1. Analisar argumentos 

a) Identificar conclusões 

b) Identificar as razões enunciadas 

c) Identificar as razões não enunciadas 

d) Procurar semelhanças e diferenças 

e) Identificar e lidar com irrelevâncias 

f) Procurar a estrutura de um argumento 

g) Resumir 

1.  Fazer e responder a questões de clarificação e desafio, por exemplo: 

a) Porquê? 

b) Qual é a sua questão principal? 

c) O que quer dizer com “…”? 

d) O que seria um bom exemplo? 

e) O que é que não seria um bom exemplo (apesar de ser quase um)? 

f) Como é que esse caso, que parece estar a oferecer como contraexemplo, se 

aplica a esta situação? 

g) Que diferença é que isso faz? 

h) Quais são os factos? 

i) É isto que quer dizer: “…”? 

j) Diria mais alguma coisa sobre isto? 
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Suporte 

Básico 

2. Avaliar a credibilidade de uma fonte – critérios: 

a)  Perita/conhecedora/versada 

b) Conflito de interesses 

c) Acordo entre fontes 

d) Reputação 

e) Utilização de procedimentos já estabelecidos 

f) Risco conhecido sobre a reputação 

g) Capacidade para indicar razões 

h) Hábitos cuidadosos 

3. Fazer e avaliar observações – considerações importantes: 

a)  Características do observador – por exemplo: vigilância, sentidos sãos, não 

demasiadamente emocional 

b)  Características das condições de observação por exemplo: qualidade de 

acesso, tempo para observar, oportunidade para observar mais do que uma 

vez, instrumentação 

c)  Características do relato de observação – por exemplo: proximidade no 

tempo com o momento de observação, feito pelo observador, baseado em 

registos precisos 

d)  Capacidade de “a” a “h” do ponto 4 

Inferência 

4. Fazer e avaliar deduções 

a) Lógica de classes 

b) Lógica condicional 

c) Interpretação de enunciados: 

- Dupla negação 

- Condições necessárias suficientes 

- Outras palavras e frases lógicas: só, se e só se, ou, etc.  

5. Fazer e avaliar induções 

a) Generalizar – preocupações e relação a: 

- Tipificação de dados 

- Limitação do campo-abrangência 

- Constituição da amostra 

- Tabelas e gráficos 
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b) Explicar e formular hipóteses – critérios: - Explicar a evidência - Ser 

consistente com os factos conhecidos - Eliminar conclusões alternativas - 

Ser plausível 

c) Investigar - Delinear investigações, incluindo o planeamento e controlo 

efetivo de variáveis - Procurar evidências e contra-evidências - Procurar 

outras conclusões possíveis  

6. Fazer e avaliar juízos de valor – considerações sobre: 

a) Relevância de factos antecedentes 

b) Consequências de ações propostas 

c) Dependência de princípios de valor amplamente aceitáveis 

d) Considerar e pesar alternativas 

Clarificação 

elaborada 

2. Definir termos e avaliar definições 

a) Forma da definição 

- Sinónimo 

- Classificação 

- Gama 

- Expressão equivalente 

- Operacional 

- Exemplo – não exemplo  

b) Estratégia de definição 

- Atos de definir 

    . Relatar um significado 

    . Estipular um significado 

    . Expressar uma posição sobre uma questão 

- Identificar e lidar com equívocos 

    . Ter em atenção o contexto 

    . Formular respostas apropriadas 

7.  Identificar assunções 

a) Assunções não enunciadas 

b) Assunções necessárias 

Estratégias 

e táticas 

8. Decidir sobre uma ação 

a) Definir o problema 
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b) Selecionar critérios para avaliar possíveis soluções 

c) Formular soluções alternativas 

d) Decidir, por tentativas, o que fazer 

e) Rever, tendo em conta a situação no seu todo, e decidir 

f) Controlar o processo de tomada de decisão 

9. Interatuar com os outros 

a) Empregar e reagir a denominações falaciosas 

– por exemplo: “circularidade”, “apelo à autoridade”, “equivocação”, 

“apelo à tradição”, “seguir a posição mais em voga” 

b) Usar estratégias retóricas 

c) Apresentar uma posição a uma audiência em particular 
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ANEXO 2 - INSTRUMENTO DE ANÁLISE PLANOS CURRICULARES DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA EDS/PC 

 

CATEGORIAS  INDICADORES 

(A) Atividades/ 
Estratégias e Recursos 
propostas  

(A.1) - Propõe a utilização de diferentes recursos na abordagem de temas geradores de 
conhecimento relacionados com a EDS, como por exemplo: Impacto das atividades 
humanas sobre o ambiente; Consumo e produção sustentável; Igualdade de 
oportunidades e de acesso à educação; Igualdade de gênero; População mundial e sua 
relação com os recursos; Energias renováveis, entre outras temáticas, que promovam 
conhecimentos, capacidades, atitudes e valores em contexto local, nacional e global. 
(A.2) - Propõe a utilização diversificada de atividades/estratégias que promovam 

intencional e explicitamente capacidades de pensamento crítico como: simulação de 
realidade; resolução de problemas; debates; trabalhos individuais ou em grupo; mapas 
conceituais; ensaios argumentativos escritos, trabalho prático experimental, além do uso 
de atividades/estratégias inseridas em ambientes reais como: visitas de estudo; estágios; 
saídas de campo.  
(A.3) – Possibilita a utilização trabalhos orientados para projetos, que permitam o 

educando a desenvolver uma visão integrada dos problemas e dos desafios com 
importância local, nacional e global, para se alcançar o desenvolvimento sustentável, 
levando em conta as dimensões sociocultural, ambiental e econômica da EDS. 
(A.4) - Estimula os alunos no que concerne a, entre outras: (i) fornecer evidências lógicas 

que as suportem, (ii) considerar diferentes pontos de vista além do seu próprio (iii) 
detectar contradições, inconsistências e comparações, (iv) fazer analogias e (v) inferir 
conclusões e hipóteses. 
(A.5) - Propõe a utilização pelos alunos de TIC’s e/ou de outros recursos tecnológicos 

diversificados, apresentando indicações de como aceder a diferentes fontes de 
informação e assim, se promover competências de pesquisa afim de identificar, 
esclarecer, organizar e processar informações. 
(A.6) - Promove o conhecimento sobre a história da Ciência, a importância e os impactos 

das descobertas cientifico-tecnológicas na sociedade e no meio ambiente.  

(B) Perspectiva do 
processo de Ensino e de 
Aprendizagem  

(B.1) - Propõe um ensino por pesquisa com valorização e exploração intencional dos 

conhecimentos prévios do educando, bem como das suas capacidades de pensamento e 
atitudes/valores. 
(B.2) – Inclui referências sobre as potencialidades e as limitações da ciência e da 

tecnologia, por exemplo recorrendo à história das Ciências. 
(B.3) – Evidência explicitamente a referência a capacidades de reflexão, leitura e síntese 

de informações. 
(B.4) – Possui a referência à aprendizagem de forma autônoma evidenciando a tomada 

de decisões, o poder de argumentação, e outras capacidades de pensamento crítico e 
criativo, como o reconhecimento de falácias, a originalidade e a validade de argumentos. 
(B.5) – Contém claramente referência à resolução de situações-problema do quotidiano, 

que permitam ao educando a (re)construir conceitos e usar o pensamento crítico sobre 
questões relacionadas a EDS. 
(B.6) – Constam temas atuais de ciências, de forma integrada, articulando teoria e prática 

com o discurso da EDS em seu contexto local, nacional e global. 
(B.7) – Inclui a preocupação com a consciencialização sobre as causas e consequências 

dos problemas ambientais e sociais a curto e a longo prazo. 
(B.8) – Proporciona um ensino interdisciplinar a fim de promover maiores interações com 

problemáticas do quotidiano, incluindo propostas integradas de resolução. 
(B.9) - Relaciona o conhecimento científico com outras formas de conhecimento evitando 

assim, trata-lo com absoluta supremacia. 
(B10) - Considera estratégias alternativas para a avaliação do conhecimento do 

educando. 

 

 


