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Nosso foco
▪ O lugar de onde falo é a partir do grupo de

pesquisa Gênero, raça/etnia: educação,
trabalho e direitos humanos, da Fundação
Carlos Chagas, que já tem duas décadas
atuando com essa temática. Somos 5
pesquisadoras e, atualmente, três bolsistas.

▪ As nossas pesquisas buscam privilegiar a
análise das relações de gênero e étnico-raciais
em diferentes espaços de interação social,
visam a contribuir na defesa dos direitos
humanos de populações historicamente
discriminadas. Nossos estudos têm focalizado
as relações de gênero e de raça nas dimensões
específicas da educação e do trabalho.

▪ Desde 2015 temos nos dedicado a pesquisas as
desigualdades de gênero na educação com um
olhar específico para a área STEM.

▪ E, em 2020 iniciamos uma parceria com o
British Council com foco no ensino de ciências.
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Estudo panorâmico do ensino de 
Ciências Naturais e suas Tecnologias 
na Educação Básica

Realização Apoio

Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida 
cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no 

progresso científico e nos benefícios que deste resultam.

(Artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos) 

Sandra Unbehaum 
Amélia Artes

Thais Gava
Carolina Rosignoli

Carolina Piaia



Objetivo geral:

■ Compor um panorama 
compreensivo do ensino de 
Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias no Brasil capaz de 
apontar suas especificidades e 
os principais desafios, 
considerando a implantação 
da BNCC e a formação 
docente.

■ Marco temporal

PANORAMA DA PESQUISA

STEM Education Hub – 16 e 17/02/2022 - Seminário internacional sobre educação ambiental debate estratégias para ensinar para um futuro sustentável

Procedimentos
1. Sistematizar e analisar dados estatísticos disponíveis;

2. Mapear pesquisas e estudos cujo objeto seja o ensino de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias na educação básica brasileira, 
com ênfase na implementação da BNCC;  

3. Identificar e analisar aspectos críticos e destaques específicos do 
campo de ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias com 
ênfase em temáticas como:

A. Formação inicial e continuada de professores;

B. Currículo escolar e extracurricular;

C. Metodologias eficazes e inclusivas de ensino de ciências;

D. Acesso ao conhecimento científico e divulgação cientifica.

4. Identificar e analisar, a partir de uma perspectiva de gênero, raça 
e diversidade, qual escopo presente nas epistemologias e 
metodologias no ensino de ciências;

5. Favorecer amplo debate e divulgação dos resultados do 
diagnóstico por meio de leitura crítica por especialistas da área e 
lideranças no campo da educação de ciências; seminários e 
oficinas de formação com professores, coordenadores e gestores 
das redes de ensino; 

6. Publicar os resultados por meio impresso e/ou eletrônico.



What does the research of the last decade on science
teaching in basic education highlight about

environmental education? 

O que destacam as pesquisas da última década sobre 
ensino de ciências na educação básica sobre a 

educação ambiental?

CONTRIBUIÇÕES



Ensino de Ciências e 
Educação Ambiental

Discussões e contribuições

■ Documentos com orientações 
sobre como tratar os temas 
relacionados a classe, gênero e 
raça, equidade, diversidade e 
sustentabilidade 

■ Práticas pedagógicas intrínsecas 
ao currículo em todas as etapas da 
escolarização, incluindo o Ensino 
Superior

■ Potencialidade do ensino de 
Ciências para a consciência crítica
dos problemas que afetam a vida 
do planeta

CONTRIBUIÇÕES



DOCUMENTOS DE 
REFERÊNCIA



• O desafio tecnológico frente à restrição externa e 
à sustentabilidade ambiental

• A taxa de crescimento necessária para a igualdade

• As três brechas do desenvolvimento sustentável 
(social, ambiental e de sustentabilidade)

CONTRIBUIÇÕES

Documentos
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Documentos de referência



• Impactos da falta de ação sobre a mudança do 
clima na dimensão de gênero;

• Análise das políticas relacionadas ao tem não 
apresenta estratégias de transversalização dessa 
dimensão;

• Abordagem da dimensão de gênero e as 
interseccionalidades no contexto da mitigação e 
da adaptação às mudanças climáticas;

• Implementação da Agenda 2030 no Brasil 
(Estratégia de Montevidéu e o Compromisso de 
Santiago)

CONTRIBIÇÕES

Documentos
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Documentos de referência



Documentos de referência

• Modificação dos padrões de produção e 
consumo de energia e de uso do 
território, bem como implementar 
medidas de adaptação para paliar seus 
efeitos;

• Material visual (infográficos, esquemas, 
entre outros) mais acessível para 
compreensão;

• Apresenta 9 pautas de discussão 
apresentadas como teses e 7 desafios  
sobre mudanças climáticas e 
desenvolvimento sustentável.

CONTRIBIÇÕES

Documentos
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CONTRIBUIÇÕES DA 
LITERATURA SOBRE 

ENSINO DE CIÊNCIAS



Pesquisas exploradas
CONTRIBIÇÕES

Formação inicial e continuada
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CONTRIBIÇÕES

Práticas PedagógicasPesquisas exploradas
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IDEIAS PARA AÇÕES, 
DEBATES E DISCUSSÕES 

NA ESCOLA



Formação inicial 
e continuada 
focada no ensino 
de ciências 
contextualizado

■ Uso de contextos locais para 
aplicação de conhecimentos 
teóricos territoriais

■ Identificação de problemas da 
comunidade escolar, levando em 
consideração os aspectos sociais, 
econômicos, composição étnica e 
gênero como geradores de planos 
de aula baseados em práticas 
investigativas

■ Estudos sobre impactos 
climáticos na produção de 
alimentos e geração de renda
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Propostas para 
desenvolver 
debates e 
atividades 
investigativas na 
sala de aula

■ De que maneira os efeitos das 
mudanças climáticas são 
diferentes conforme o lugar e as 
pessoas afetadas? 

■ O aquecimento global, por 
exemplo, afeta a todos da mesma 
maneira? 
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PONTOS PARA REFLEXÃO



• Como as redes de ensino tem pensado o currículo no 
campo das ciências da natureza e suas tecnologias?

• Considerando a BNCC, que tipo de discussões sobre 
sustentabilidade precisamos promover como educadores?

• Como podemos socializar (ações e espaços) orientações 
curriculares para desenvolvimento de um Projeto Político 
Pedagógico?



THANK YOU!

OBRIGADA!

Sandra Gouretti Unbehaum
Departamento de Pesquisas Educacionais

sridenti@fcc.org.br


