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RESUMO 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo a abordagem do contexto CTS- Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, por meio de uma sequência didática com o tema gerador o Papiloma vírus 

humano, na disciplina de Histologia no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.  Os 

conteúdos de Histologia têm sido aplicados contemplando a memorização e desvinculado da 

realidade dos mesmos. A abordagem CTS busca a aproximação dos conteúdos vivenciados 

pelos alunos, em uma inserção crítico-social, significando e replicando tais apropriações. A 

sequência didática apresentada vincula o conteúdo de tecido epitelial à problemática da 

vacinação massiva das adolescentes contra o HPV, que incluem: metaplasia do epitélio e a 

determinação biológica do momento mais adequado para a vacinação; suspeição quanto a 

efetividade e segurança da vacina; infecção pelo vírus e sua correlação com altas taxas de 

mortalidade pelo câncer de colo de útero (neoplasias); preocupação com o estímulo precoce 

da vida sexual; considerações sobre a visão das DST’s- Doenças sexualmente transmissíveis, 

em diferentes grupos culturais e religiosos; dentre outros. Como resultados, obteve-se 

ressignificação do conteúdo de Histologia, por meio de um debate da problemática 

apresentada, avaliando o engajamento disciplinar produtivo destes estudantes, colaborando 

para que o mesmo, integrante e participante da sociedade se envolvesse e replicasse a 

metodologia numa futura prática docente. 

 

 

 

 

Palavras chaves: Papiloma Vírus Humano, sequência didática, ciências biológicas, 

Engajamento disciplinar produtivo. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation aimed to approach the context CTS - Science, Technology and Society, by 

means of a didactic sequence with the theme generating the human papilloma virus, in the 

discipline of Histology in the course of graduation in Biological Sciences. The contents of 

Histology have been applied contemplating the memorization and dissociated from the reality 

of the same. The CTS approach seeks to approximate the content lived by students, in a 

critical-social insertion, meaning and replicating such appropriations. The didactic sequence 

presented links the epithelial tissue content to the problem of massive vaccination of 

adolescents against HPV, which includes: epithelial metaplasia and the biological 

determination of the most appropriate moment for vaccination; Safety and effectiveness of the 

vaccine; Virus infection and its correlation with high mortality rates for cervical cancer 

(neoplasms); Concern about the early stimulation of sexual life; Considerations about the 

vision of STDs - Sexually transmitted diseases, in different cultural and religious groups; 

among others. As a result, the content of Histology was re-signification, by means of a 

discussion of the presented problem, evaluating the productive disciplinary engagement of 

these students, collaborating so that the same, member and participant of the society involved 

and replicated the methodology in a future teaching practice. 

 

 

 

Keywords: Human papillomavirus, Didactic sequence, Biological sciences, Productive 

disciplinary engagement. 
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APRESENTAÇÃO 

SOBRE QUEM ESCREVE E DE ONDE ESCREVE 

 

Minha lembrança mais tenra é de estar assentada vendo minha mãe trabalhar à mesa 

com planejamentos, fichas, recursos didáticos, entre outros. Recordo-me de muitas escolas, da 

dinâmica da sala de aula, da dificuldade em chegar em muitas por se tratar de periferia e a 

medida que eu crescia, maiores eram minhas participações, como exemplo, ensaiar os alunos 

para apresentações. Minha experiência com este mundo educacional sempre foi ativa e muito 

influenciou a escolha do curso profissionalizante no Ensino Médio, o Magistério. 

A minha própria jornada iniciou-se na Educação Infantil em 1996, como monitora e 

tempos depois como professora. Devido a exigência legal de possuir a graduação, associada 

ao fascínio pela Ciências, escolhi o curso de Ciências Biológicas, em uma faculdade particular 

em 2000. Tal curso só foi finalizado em 2006, devido à dificuldade em custeá-la e, 

paralelamente estava construindo minha família, o que muitas vezes exigiu um pouco mais.  

No mesmo ano tive a primeira experiência como professora de Biologia/Ciências em uma 

escola Estadual, onde permaneci 9 anos. Em tal realidade encontrei “matérias” que não se 

aprende em faculdade alguma: tráfico de drogas, alcoolismo, abuso sexual, gravidez 

indesejada, abandono e pobreza. Mesmo assim minha escolha foi permanecer e me 

especializar mais para conseguir servir com minhas habilidades a este grupo tão diverso.      

Em 2007 fiz minha primeira pós-graduação, em Educação Ambiental, dentro das 

possibilidades que haviam na região e compatível com o que poderia custear, visto que ainda 

havia longos anos para quitar o financiamento da graduação (conseguido somente no terceiro 

período).  

Este mesmo público em que me inseri me apresentou desafios maiores. Os alunos 

chegavam ao sexto ano do Ensino Fundamental sem as habilidades de ler e escrever, muito 

menos de interpretar. Muitas vezes, não poucas, tive como resposta de pedagogos e 

coordenadores da escola: o problema agora é nosso (da escola e meu), nós que temos que 

resolver. Por precariedade do público e do ensino, optei por fazer uma nova graduação, em 

Pedagogia, concluída em 2012 e outra duas pós-graduações em Gestão Educacional (2012) e 

Psicopedagogia (2014). Neste percurso minha experiência ultrapassou os limites da sala de 

aula, auxiliei a administração desta mesma escola por cinco anos. Toda esta formação foi 

imprescindível, sendo exigido às vezes o papel de professora, ora pedagoga, outros 
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supervisora, em alguns inspetora, em muitos de vice-diretora e sempre o papel de 

ouvinte/confidente.  

Descobri que existem laços tão grandes que envolvem a aprendizagem. Laços de 

afetividade que sustentam e impulsionam. E o sucesso dentro da sala de aula estava 

diretamente ligado a influência fora dela, são incorporados, indissociáveis.  

Dentro desta perspectiva ingressei no mestrado (MPEC- Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências) na turma de 2015. Um salto tão grande e inimaginável. Foi o meu 

primeiro contato com uma faculdade pública, com experiências únicas e desconhecidas.    

Induzir o aluno a se enxergar nos assuntos discutidos em sala de aula tem sido o meu 

desafio, tendo a disciplina de Histologia como alicerce, levando a discussão de todo contexto 

sobre a vacinação do HPV e conhecendo a realidade de cada educando. Tudo isto para obter o 

mesmo resultado, uma educação humanista, não mecânica, significativo.  

As memorizações dissociadas e informações decoradas não deveriam fazer parte da 

nossa realidade, pois se eu aprendo a lidar com o fato, não necessito decorar. Eu precisaria 

saber, conhecer, aprofundar. Vejo a preocupação desta aprendizagem significativa, proposta 

por Ausubel (2000), na educação infantil, no ensino fundamental, mas que vai diminuindo no 

ensino médio e na graduação. Este trabalho busca a interação de conhecimentos adquiridos 

com novos conhecimentos, apresentados na formação dos graduandos de Ciências Biológicas, 

tendo uma sequência didática como produto para esta apropriação.  O debate e a análise das 

discussões propostas são ferramentas utilizadas durante todo o trabalho, buscando um 

aprendizado realista, construído individualmente e conciso.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. [...] §2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social. 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 9.394, de 20 de dezembro de 
1996) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, BRASIL, 1996) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, BRASIL, 1997) preconizam um ensino direcionado 

e indissociável do contexto social do aprendiz. Consequentemente, a interpretação das 

informações sobre a ciência e a tecnologia perpassa por uma compreensão dos diversos 

campos das ciências, integrados entre si, e vinculados às questões sociais (SANTOS e 

MUNDIM, 2012). Ainda segundo estes autores, faz-se necessário promover uma formação 

para exercer a cidadania, orientados pelos conceitos adquiridos na escola. A organização dos 

conteúdos por áreas de ensino, o tratamento interdisciplinar e a transversalidade de temas 

estabelecidos nesses documentos buscam dinamizar e dar significado ao ensino de ciências. 

Os Temas Transversais elencam temáticas sobre “Ética”, “Pluralidade Cultural”, “Meio 

Ambiente”, “Saúde”, “Orientação Sexual” e “Trabalho e Consumo”, definidos por 

envolverem problemáticas sociais atuais e urgentes, consideradas de abrangência nacional e 

até mesmo de caráter universal (PCN, 1997).  

Neste trabalho permeamos duas temáticas principais, “Saúde”, fundamentada no 

desenvolvimento de atitudes de vida saudável e “Orientação Sexual”, que busca subsidiar o 

aluno a construir um ponto de autor referência, por meio do conhecimento e da reflexão.  

A transversalidade em Saúde é apresentada como: 

 
Ao educar para a saúde, de forma contextualizada e sistemática, o professor e a 
comunidade escolar contribuem de maneira decisiva na formação de cidadãos 
capazes de atuar em favor da melhoria dos níveis de saúde pessoais e da 
coletividade. 
(PCN, 1997, vol.9, p. 61) 
 

Enquanto que a apresentação do tema Orientação Sexual traz: 
 

Ao tratar do tema Orientação Sexual, busca-se considerar a sexualidade como algo 
inerente à vida e à saúde, que se expressa no ser humano, do nascimento até a 
morte. Relaciona-se com o direito ao prazer e ao exercício da sexualidade com 
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responsabilidade. Engloba as relações de gênero, o respeito a si mesmo e ao outro e 
à diversidade de crenças, valores e expressões culturais existentes numa sociedade 
democrática e pluralista. Inclui a importância da prevenção das doenças 
sexualmente transmissíveis/Aids e da gravidez indesejada na adolescência, entre 
outras questões polêmicas. Pretende contribuir para a superação de tabus e 
preconceitos ainda arraigados no contexto sociocultural brasileiro. (PCN, 1997, 
vol. 10, p. 87. Grifo nosso) 

 
A interdisciplinaridade com tais conteúdos deve ser estimulada em todos os níveis de 

escolarização, inclusive na superior, e deve impactar na formação cidadã dos alunos. Além, 

sob a égide “saúde para todos”, do Ministério da Saúde/Sistema Único de Saúde, entende-se 

que a educação em saúde deve comprometer-se a assistir à população geral (PAIM e 

ALMEIDA FILHO, 1998) e fornecer subsídios para a tomada de decisões conscientes para o 

autocuidado.  E, em se tratando de educação para a saúde, faz-se necessário “relacionar a 

qualidade e o compromisso com a vida e não, simplesmente, com a ausência de 

enfermidades” (CANDEIAS, 1997) adotando uma perspectiva preventiva, especialmente vista 

neste trabalho, com relação as doenças sexualmente transmissíveis associadas ao Papiloma 

Vírus Humano (HPV).  

Nosso trabalho se desenvolveu no âmbito da parceria estabelecida entre o Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciência (MPEC) e o Grupo Âmbar, um Programa de Pesquisa e 

Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, cujo intuito é a sensibilização sobre a 

importância da vacinação contra o HPV em quatro grupos distintos: as adolescentes em idade 

de vacinação, as mães dessas adolescentes, os professores e os agentes comunitários, dos 

municípios de Ouro Preto e Mariana (VIEIRA, 2016).   

Nossa contribuição foi trazer a discussão sobre a vacinação contra o HPV para o curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas (para a formação inicial dos professores), a partir da 

produção de uma Sequência Didática (SD) fundamentada na abordagem Ciências, Tecnologia 

e Sociedade (CTS) inserida na disciplina morfológica de Histologia. 

A Histologia, área que inclui o estudo da organização dos tecidos humanos, é de grande 

importância para compreensão do funcionamento do nosso corpo. Entretanto, seu ensino é, 

via de regra, fundamentado na identificação e memorização das estruturas anatômicas, o que 

não evidencia sua interface com outros conhecimentos e não suscita correlações com a 

realidade dos aprendizes. Por consequência, nem desperta o interesse dos alunos, nem os 

auxilia na tomada de decisões no seu dia-a-dia de forma mais consciente e fundamentada. 

Se pensarmos na perspectiva da formação inicial e continuada de professores, 

percebemos que esta dimensão mais significativa e contextualizada do conhecimento também 

é um horizonte distante. A inovação ou renovação didática tão procurada, ainda não se faz 
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presente na prática escolar, na qual se percebe claramente a reprodução da memorização e não 

incorporação dos conteúdos à realidade dos sujeitos dos processos de ensino e aprendizagem. 

Briscoe (1986) afirma que a própria formação do professor como uma transmissão de 

conhecimentos e destrezas, tem demonstrado reiteradamente sua insuficiência na preparação 

destes enquanto alunos ou professores. Este ciclo, em que a "aprendizagem” do professor 

contempla fundamentalmente a memorização, replicando na formação do seu aluno, evidencia 

uma realidade e uma necessidade de intervenção: uma realidade de aprendizagem distante do 

contexto, mecânica, automática e uma necessidade de reformulação e incorporação da 

aprendizagem como sequência da sua própria realidade, indissociáveis.   

De volta a Histologia, fica evidente o quanto seus conhecimentos estão incutidos em 

assuntos cotidianos atuais e amplamente debatidos pelo público em geral, especialmente em 

abordagens na área da saúde. Alguns destes temas são polêmicos, como a adesão ou não às 

campanhas de vacinação ou, mais especificamente, a campanha de prevenção contra a 

disseminação do HPV na população jovem do Brasil. Mesmo diante da orientação da LDB e 

dos PCN, quando estes conteúdos são abordados nas salas de aula, estes estão dissociados da 

realidade discente. Sendo assim, o objetivo almejado em todo contexto educacional de tornar 

o aluno crítico, consciente e atuante fica comprometido, suscitando uma reflexão se tais 

conteúdos, sendo expostos de tal maneira, tem qualquer validade na formação do indivíduo.  

Em busca da contextualização dos conteúdos educacionais, surge nos anos 70, o 

movimento CTS: Ciência, Tecnologia e Sociedade. Pinheiro (2005) define como sendo o 

estudo das inter-relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, constituindo um campo 

de trabalho que se volta tanto para a investigação acadêmica como para as políticas públicas.   

Um dos principais campos de investigação CTS tem sido a educação, nomeado 

“enfoque CTS no contexto educativo”. Segundo Bazzo e Colombo (2001), este tem “sido 

base para construir currículos em vários países, em especial os de ciências, dando prioridade a 

uma alfabetização em ciência e tecnologia interligada ao contexto social”. Para Pinheiro et al 

(2007, p. 74), tal abordagem “visa, também, ressaltar a importância social da ciência e da 

tecnologia, de forma a enfatizar a necessidade de avaliações críticas e análises reflexivas 

sobre a relação científico-tecnológica e a sociedade”. Diante das complexidades do mundo 

global, o enfoque CTS quer incorporar os conteúdos aprendidos aos anseios e necessidade 

deste século. Visto como alternativa humanista para o ensino de ciências (AIKENHEAD, 

2006), a aproximação entre ciência e tecnologia é construída pelos meios de comunicação no 

dia a dia do cidadão, o que, de certa forma, pode favorecer a percepção de processos que 

envolvem essa relação (BERNARDO, VIANNA, SILVA, 2011). 
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Foi dentro desta perspectiva CTS que propusemos nossa “Sequência Didática”, definida 

por ZABALA (1998, p.18), como “conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 

articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim 

conhecidos tanto pelo professor como pelos alunos”.  

Entretanto, mesmo pautados pelo enfoque CTS no contexto educacional, mesmo 

contextualizando algum assunto do conhecimento, a eficácia da metodologia não será 

garantida, pois a interiorização e vivência é individual, podendo vários fatores colaborarem 

para o sucesso da abordagem ou não.   

Neste momento, trazemos como ferramenta de análise da SD, o conceito de 

engajamento disciplinar produtivo (EDP), que surge com trabalho de Engle e Conant (2002), 

a partir da análise de como estudantes se relacionam com discussões sobre temas das ciências.   

O EDP auxiliará, neste trabalho, perceber em que momento são geradas as oportunidades para 

a aprendizagem sobre o impacto da abordagem CTS. 

Em estudos inseridos numa perspectiva sociocultural em educação (MORTIMER; 

AGUIAR, 2006), percebe-se a valorização dos pontos de vista dos licenciandos durante as 

discussões e reflexões. O professor é fundamental nestes ambientes, pois ele irá articular as 

interações discursivas, levando os alunos a expressar opiniões e mediar, possivelmente a 

ressignificação de vários dos conceitos incutidos nas opiniões. Nas avaliações do EDP são 

necessárias a análise discursiva das interações dos participantes, nos momentos de reflexão e 

ou discussão. Lotman afirma que todos os textos desempenham duas funções básicas: 

“comunicar significados adequadamente e criar novos significados” (LOTMAN, 1988, apud 

WERTSCH, 1991; p. 34). Dentro de tal perspectiva de trabalho, a busca de novos significados 

será priorizada, com ênfase em uma função dialógica, em que há interação de estruturas para 

gerar algo novo. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho foi incluir a metodologia CTS no estudo da 

Histologia, na formação inicial de professores de biologia, em uma perspectiva crítica-social 

dos conteúdos e que fosse avaliado o engajamento destes estudantes, considerando seu 

impacto no envolvimento com a aquisição de conhecimento, bem como na possível replicação 

da metodologia numa futura prática docente. Como produto educacional, nosso objetivo 

específico foi a proposição de uma sequência didática CTS com a temática Papiloma Vírus 

Humano (HPV) para ser incluída na disciplina de Histologia, especialmente no conhecimento 

sobre “Tecido Epitelial de Revestimento”, no ensino superior. 
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Por fim, encerramos colocando a nossa pergunta de pesquisa: Em que medida a 

abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade pode promover o Engajamento Disciplinar 

Produtivo em Histologia? 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A concepção de ensino Ciência, Tecnologia e Sociedade e a campanha de 
vacinação contra o HPV 

 

A vacinação contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) é gratuita para as meninas na 

faixa etária de 9 a 13 anos, realizadas nos postos de saúde.  Em 2017, a vacina passou a ser 

disponibilizada também para meninos na faixa etária de 12 a 15 anos, respeitando o intervalo 

de seis meses entre as doses em todos os casos. Até 2020, a faixa etária masculina deverá ser 

ampliada gradativamente e os meninos poderão ser vacinados a partir de nove anos de idade. 

Mesmo com a gratuidade e o incentivo à vacinação, o público alvo, bem como seus 

responsáveis, pouco sabem sobre o HPV. 

De acordo com o “Guia do HPV”, uma cartilha produzida pelo Instituto de Ciência e 

Tecnologia das Doenças do Papiloma vírus Humano, o HPV se instala na pele ou nas 

mucosas, em qualquer região do corpo de homens e mulheres. As infecções não se restringem 

aos órgãos reprodutores, entretanto a infecção por HPV é hoje a doença sexualmente 

transmissível (DST) mais frequente na população, ou seja, é a principal infecção viral 

transmitida pelo sexo. As lesões intraepiteliais por HPV podem se curar sem tratamento, 

dependendo da gravidade da lesão, sendo que as lesões de alto grau de nocividade tendem a 

evoluir para formação de neoplasias cervicais malignas. 

Alterações celulares podem ser identificados por exame ginecológico Papanicolau ou 

pela biópsia das verrugas, naqueles tipos específicos que as produzem. O diagnóstico 

subclínico das lesões predecessoras do câncer do colo do útero, causadas prevalentemente 

pelo papiloma vírus tipo 16 e 18, feito por meio do exame preventivo de Papanicolau 

(BRASIL, 2010).  A detecção molecular do HPV é feita pela metodologia de captura híbrida e 

PCR (proteína C reativa), sendo que no teste de captura híbrida é investigada a presença de 

um conjunto de HPV de alto risco, mesmo antes da manifestação de qualquer sintoma, por 

meio da detecção de seu DNA, confirmando ou descartando a existência da infecção do vírus.  

Já o teste de PCR detecta, por meio de métodos de biologia molecular de alta sensibilidade, a 

presença do genoma dos HPV em células, tecidos e fluidos corporais.    

Além da vacinação, como método de prevenção, o Ministério da Saúde, por meio do 

Guia Prático sobre o HPV- Guia de Perguntas e respostas para os profissionais de saúde 

(2014b), recomenda como medidas de prevenção mais importantes: uso do preservativo nas 
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relações sexuais, evitar ter relações sexuais sem proteção e realizar a higiene pessoal. O 

objetivo da campanha de vacinação contra HPV, oferecida pelo Ministério da Saúde, é 

prevenir o câncer do colo de útero, refletindo na redução da incidência e da mortalidade por 

esta enfermidade. Outras consequências trazidas pelo HPV, como alguns tipos de câncer e 

verrugas genitais, são consideradas desfechos secundários, não sendo o alvo da campanha. 

Sobre os efeitos na redução da incidência do câncer do colo de útero e da mortalidade pela 

doença estima-se que este se dará em torno de dez a quinze anos após o início da vacinação, 

entretanto no caso das verrugas genitais, estima-se que será possível verificar a redução em 

menor tempo. (BRASIL, 2014b) 

No combate contra o HPV foi desenvolvido dois tipos de vacinas, a profilática (Gardasil 

e Cervarix) e a terapêutica.  Atualmente, a Gardasil, primeira vacina contra HPV aprovada no 

Brasil, atua como a principal ferramenta de prevenção. Esta é recomendada para a faixa etária 

de 9 a 26 anos e é ministrada em três doses. Estima-se que sua efetividade na proteção 

antiviral seja de oito anos e meio, protegendo contra quatro tipos de HPV, 6, 11, 16 e 18, 

causadores de verrugas e câncer cervical (OLIVEIRA, 2008). A outra vacina disponível no 

mercado, mas não no serviço público, é a Cervarix, uma vacina dupla (bivalente) que protege contra os 

subtipos 16 e 18, indicada para mulheres a partir de 9 anos. A Cervarix age contra os tipos causadores de 

câncer, mas não sobre os HPV que causam verrugas genitais. Já a vacina terapêutica, ainda em 

estudo, poderá ser ofertada para todas as idades estimulando o desenvolvimento da resposta 

imune celular, ao sensibilizar células imunocompetentes para atuar no combate à infecção 

viral.  

Uma abordagem combinada de vacinação e exames regulares de Papanicolau é a melhor 

maneira de garantir a redução das elevadas taxas do câncer de colo do útero, para que no 

futuro a doença possa se tornar menos ameaçadora à vida das mulheres de todo o mundo 

(BRASIL, 2014a). 

É importante destacar que a questão da adesão à vacinação foi um tema muito polêmico 

no contexto nacional. A divergência sobre a eficácia da vacina e o questionamento sobre uma 

suposta “concessão” para o início das relações sexuais em meninas muito jovens (através da 

vacinação), foram os pontos muito comentados, revelando dúvidas sobre o tema e deixando 

claro o despreparo e o desconhecimento da população sobre a vacinação e o HPV. 

Um currículo que tenha ênfase em CTS deve abordar as inter-relações entre explicação 

científica, uso tecnológico e solução de problemas diante de decisões práticas de importância 

social, refletindo na prática sua vivência intelectual (SANTOS e MORTIMER, 2001).  Auler 

e Bazzo (2001) alertam que quando se trata do enfoque CTS, tais inter-relações, abrangem o 
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aprendizado apenas como fator de motivação no ensino de ciências, tendo como consequência 

o conhecimento científico desempenhando um papel secundário. É necessário que a 

motivação ocorra, mas o objetivo de se motivar, que é levar a internalizar o conhecimento, 

não deve perder de vista o novo conhecimento, pois a motivação pode se comportar como 

uma chama que se não alimentada, logo se apaga. A internalização de conceitos se refletirá na 

sociedade por meio de um equilíbrio com a ação e a fala, quando a prática será vista, 

compreendida e vivenciada.  

Mesmo com o respaldo da normatização educacional incentivando abordagens 

integradoras, interdisciplinares e contextualizadas, como a proposta CTS, a forma como as 

disciplinas estão organizadas, soltas e fragmentadas, dentro de um currículo não global, com 

as mesmas características, torna necessário pensar em uma reformulação da prática 

educacional que incorpore efetivamente tais preceitos, deixando a concepção empirista de que 

o conhecimento se estabelece pela recepção passiva de informações. Neste sentido, cursos 

CTS para o ensino em ciências têm sido propostos tanto para a educação básica quanto para 

cursos superiores e até de pós-graduação. (CRUZ; ZYLBERSZTAJN, 2001; SANTOS; 

MORTIMER, 2000; SANTOS; SCHNETZLER, 1997; TEIXEIRA, 2003). Os desafios 

desencadeados pelos processos globais e as transformações sociais geradas pelos tempos 

atuais não devem ser desvinculados da realidade, e como mostram os estudos supracitados, 

esta preocupação tem estado presente em todos os níveis. 

Pensando em toda necessidade explicitada anteriormente no âmbito educacional, na 

busca da excelência da formação dos professores, inquirindo através da abordagem CTS, 

aproximando a teoria ou conceitos, em aprendizado significativo ao educando, a análise de tal 

prática, no curso de Ciências Biológicas, envolvendo a disciplina de Histologia nos parece 

pertinente. Neste sentido, considera-se que alguns conceitos ligados à histologia, 

especificamente sobre o tecido epitelial de revestimento, ministrado na licenciatura em 

Ciências Biológicas, podem ser relacionados à recomendação da vacinação contra o HPV. 

Mesmo diante da apropriação do conhecimento histológico, há outros aspectos relevantes, que 

regem a opinião pessoal. Tal dissociação pode indicar uma carência na contextualização dos 

conceitos e aprendizado, em tal fato encontra-se a motivação para pesquisa deste trabalho.   

Para Freire (1970) não existe educação fora da sociedade humana, sendo assim sua 

proposta é essencialmente uma pedagogia humanística voltada para as condições humanas 

(SANTOS, 2008). Em um contexto fechado, de alienação e opressão na sociedade da época, 

buscou um processo educacional como pratica da liberdade. E, sobre tal processo, Paulo 

Freire (1987) afirmou que: 
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A educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou 
de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos 
educandos, meros pacientes, à maneira da educação” bancária”, mas um ato 
cognoscente. (FREIRE, 1987, p. 68)  

  

Para fugir desta prática de educação “bancária” desponta com o pensamento de que 

quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto 

mais sentirão desafiados. (FREIRE, 1987) E, como consequência, os educandos procurarão 

compreender e responder a este desafio.   

Ao problematizar o estudo acadêmico a aspectos vivenciados pela sociedade, espera-se 

gerar o interesse na área educacional dos graduandos em Ciências Biológicas, tanto no que se 

refere ao aprendizado do conteúdo quanto no interesse pela ferramenta educacional proposta 

nesta dissertação.  

Professores de ciência em geral têm resistência e dificuldades em promover debates em 

torno de questões políticas. Com isso, muitas vezes a abordagem de temas CTS acaba se 

restringindo a ilustração de aplicações tecnológicas (SANTOS, 1999). Compreender o papel 

da abordagem CTS em uma perspectiva crítica e dialógica, se apropriar de tal abordagem, 

significa reestruturar aquilo que pensamos ou achamos que seja aprendizagem, não tendo 

barreiras para incorporação dos conceitos no contexto social. 

Ao educador, em sua formação contínua, é necessária uma postura de reflexão crítica 

que implica a idealização e o compromisso na construção de um modelo de sociedade 

democrática, justa e igualitária, que possam ser agentes de transformação social em um 

processo de educação problematizadora que resgate o papel da formação da cidadania. Por 

este motivo, é indispensável que tal intervenção deva ser feita ainda na graduação, pois tais 

integrantes serão os multiplicadores de um conhecimento mais amplo e profundo.  

Além da contextualização do assunto, há outros aspectos consideráveis, sendo 

necessário refletir sobre os problemas sociais envolvidos na vacinação, tais como a ocorrência 

da metaplasia do epitélio cervical e a determinação biológica do momento mais adequado 

para a vacinação das meninas; a imunização dos meninos, suspeição quanto a efetividade e 

segurança da vacina; infecção pelo vírus e sua correlação com altas taxas de mortalidade pelo 

câncer de colo de útero (neoplasias); preocupação com o estímulo precoce da vida sexual; 

considerações sobre a visão das DST’s em diferentes grupos culturais e religiosos; dentre 

outros. 
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2.2. O Engajamento Disciplinar Produtivo 
 

A educação, como um processo vivo, ativo e contínuo, necessita de motivação para que 

o mesmo aconteça. Está motivação pode-se caracterizar pelo engajamento dos estudantes, no 

qual durante o processo, demonstram paixão, envolvimento, interesse. Hufferd-Ackles, 

Fuson, e Sherin (2004), se referem ao engajamento como a quantidade de energia física e 

psicológica que o aluno dedica a experiência acadêmica. Quanto maior o engajamento, 

maiores as possibilidades de que a aprendizagem aconteça. Em uma SD (Sequência Didática), 

podemos considerar o engajamento, na medida que os participantes aderem à dinâmica 

proposta e permanecem ativos, evidenciando características emocionais.   

O aspecto disciplinar se estabelece quando dentro de tal perspectiva, os envolvidos se 

organizam e respeitam as regras impostas, como por exemplo: responder o questionário de 

sondagem individualmente e ao final, participar de sua correção. 

Já no EDP, de acordo com Engle e Conant (2002), o contexto deve proporcionar 

diferentes e relevantes recursos para manter e sustentar o EDP, para que os alunos 

demonstrem suas habilidades e conhecimentos. Silva (2009) diz que o EDP busca 

compreender como são geradas em sala de aula as oportunidades de aprendizagem e é 

considerado produtivo quando os estudantes expressam progresso intelectual. 

Tal análise será norteada pela proposta de Mortimer et al. (2007) e reputa a dimensão 

da interatividade da estrutura analítica, composta por vários conjuntos de categorias: locutor, 

padrões de interação, intenções do professor e abordagem comunicativa. E além, Silva e 

Mortimer (2009) afirmam que as intenções do professor correspondem às metas que se 

encontram presentes tanto no momento da elaboração e seleção de atividades quanto da sua 

execução. Assim, as intenções do professor são consideradas nestes quesitos: criando um 

problema; explorando a visão dos estudantes; introduzindo e desenvolvendo a ‘estória 

científica’; guiando os estudantes no trabalho com as ideias científicas, e dando suporte ao 

processo de internalização; guiando os estudantes na aplicação das ideias científicas e na 

expansão de seu uso, transferindo progressivamente para eles o controle e responsabilidade 

por esse uso e, por fim, mantendo a narrativa.  
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Além do progresso intelectual Engle e Conant (2002) apontam como características de 

EDP: argumentos utilizados e surgimento de novas questões devido às interações discursivas. 

De acordo com esses autores, durante a situação de aprendizagem, os alunos são 

colaboradores intelectuais e irão sinalizar seu envolvimento diante a problemática com: 

argumentos elaborados, o engajamento dos estudantes nos tópicos por um longo período ou a 

sintonia das falas apresentadas em turnos diferentes pelos colegas.   

Sobre o EDP,  Engle e Conant (2002) apontam quatro princípios devem ser 

considerados para o estabelecimento de um ambiente propício ao surgimento de engajamento 

disciplinar produtivo entre os estudantes: 1) a problematização, permitindo o envolvimento 

com problemas intelectuais; 2) a autoridade, atribuída aos estudantes e possibilitando que 

atuem na resolução de problemas; 3) a responsabilidade, que se vincula não apenas ao 

trabalho direto de resolução dos problemas, mas às ações desempenhadas no contato com 

outros colegas e 4) os recursos, ou seja, as oportunidades concedidas para o seu envolvimento 

com as práticas. 

As ideias de Engle e Conant (2002) permitem entender que, para que haja 

engajamento, seja ele de qual nível for, é preciso considerar três principais pontos: o tópico 

em discussão, a natureza do trabalho entre os estudantes e características emocionais 

expressas ao longo da atividade de ensino. 

Além disto, a análise aqui apresentada demandou de dois tipos de mapa: o de 

episódios e o de sequências discursivas. Os episódios podem ser entendidos como segmentos 

de uma aula com fronteiras temáticas bem nítidas; todavia, há um conjunto de características 

que permitem a delimitação dos episódios, além do tema, sendo elas: a fase da atividade na 

qual o episódio tem lugar, as ações dos participantes, as formas como os participantes se 

posicionam no espaço físico no qual ocorrem as interações e as formas pelas quais os 

participantes interagem entre si e com os recursos materiais utilizados (MORTIMER et al., 

2007). Os episódios são formados por unidades menores - as sequências discursivas e 

caracterizados por suas estruturas de interação. Desta forma, por meio dos mapas de episódios 

é possível perceber vários temas, que estruturam a aula, onde o professor assume uma 

sequência de orientação, com alternância entre interação do grupo. 

Durante a sequência didática, com toda problemática exposta à análise e à reflexão, os 

participantes irão expor suas ideias, vivências e opiniões, sendo assim necessário um 

mecanismo pela qual suas falas possam ser sistematizadas. Em toda sequência será avaliado o 

engajamento disciplinar produtivo dos estudantes por meio de uma análise do discurso, 

considerando seu impacto no envolvimento com a aquisição de conhecimento. 
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3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é fundamentada na análise qualitativa da construção e aplicação de uma 

Sequência Didática (SD) baseada numa perspectiva crítica-social com abordagem Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) circunstanciada na disciplina de Histologia, oferecida ao curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFOP, tendo como tema gerador o HPV, 

utilizando os fundamentos do Engajamento Disciplinar Produtivo (EDP). Sendo detalhado 

abaixo o produto gerado desta pesquisa. 

 

3.1. PRODUTO: A Sequência Didática 
 

Reis e Galvão (2005) enfatizam a importância da inclusão de discussões que envolvam 

controvérsias sociocientíficas acerca das interações CTS e motivem o debate em sala de aula. 

Vieira e Bazzo (2007) afirmam que a inserção de assuntos controversos na sala de aula de 

ciências abre caminhos para o exercício da cidadania na medida em que favorecem a prática 

da participação. Tal discussão leva aos alunos a criarem argumentações sobre o seu ponto de 

vista, o que muitas vezes não é valorizado, em razão dos modelos rígidos e engessados de 

estudo na sala de aula e do currículo.  

O desenvolvimento da atividade descrita aponta para um trabalho multidisciplinar, 

envolvendo a escola, a família e a saúde pública na prevenção do HPV, na qual o aluno em 

formação poderá se tornar multiplicadores da reflexão e do debate que se busca relacionar 

com os conteúdos aplicados.  Além disto, atingirá a análise reflexiva sobre a influência social, 

não só biológica, na prevenção do HPV, englobando o caráter humanista de educação CTS, 

defendida por Santos e Mortimer (2009) que propõem a abordagem de assuntos que 

incorporem aspectos sociocientíficos nas aulas. 

De acordo com Morin (2003, p. 102), sobre alguns pontos essenciais na missão de 

ensinar: 

 

Fornecer uma cultura que permita distinguir, contextualizar, globalizar os 
problemas multidimensionais, globais e fundamentais, e dedicar-se a eles; preparar 
as mentes para responder aos desafios que a crescente complexidade dos problemas 
impõe ao conhecimento humano; preparar mentes para enfrentar as incertezas que 
não param de aumentar, levando-as não somente a descobrirem a história incerta e 
aleatória do universo, da vida, da humanidade, mas também promovendo nelas a 
inteligência estratégica e a aposta em um mundo melhor.  
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A busca pela reflexão, dentro do contexto educacional, na qual a aprendizagem não 

conteudista ultrapasse as barreiras da sala de aula e consiga se incorporar no dia-a-dia dos 

envolvidos, e o que se aprende na escola e o que se vive diariamente não consigam ser 

dissociados.  

Para composição dos resultados e análise dos dados, utilizamos um questionário 

diagnóstico sobre o tema; que foi aplicado no início da sequência didática e apresentado em 

forma de “QUIZ” e outro questionário, de opinião, sobre a metodologia de trabalho utilizada 

que foi aplicado no final da sequência. Além disto, houve a filmagem e gravação de voz da 

interação dos sujeitos durante a aplicação do “momento 4 da SD”.  No áudio analisado, 

principal recurso para análise dos aspectos discursivos e interacionais, buscamos estimar o 

engajamento disciplinar produtivo (EDP) e qualificamos a participação/envolvimento dos 

graduandos com base na seguinte categorização criada, que será detalhado no decorrer do 

trabalho: apropriação de um novo conhecimento, reflexão crítica sobre o problema, 

contribuição à discussão e inserção de aspectos culturais. 

Dentro da perspectiva CTS, propusemos uma “Sequência Didática” (SD) que vinculasse 

o conteúdo de “Tecido Epitelial de Revestimento” (da Histologia) à problemática do HPV e 

da vacinação massiva das adolescentes contra este vírus, analisando seu impacto no 

desenvolvimento da aprendizagem. 

 

A sequência foi montada em quatro momentos principais: 

 

Momento 1: Aula teórica expositiva sobre o Tecido Epitelial de Revestimento, 

abordando os conhecimentos próprios do conteúdo como caracterização morfológica; 

diversidade de organização; classificação; distribuição corporal; especializações, dentre 

outros.  

No desenvolvimento desta aula é importante contemplar dois aspectos: 

• Proceder a caracterização do processo de metaplasia, no qual o epitélio de uma região 

sofre alteração morfofuncional e se torna um outro tipo de epitélio. Em geral, esta é 

uma condição reversível e representa uma adaptação a condições anormais ou de 

stress. A metaplasia também ocorre em outros tecidos, como nos conjuntivos. Um 

exemplo comum é a modificação do epitélio da traqueia, caracteristicamente 

“pseudoestratificado, ciliado e com células caliciformes”, que se tornam 

“estratificados pavimentosos” (frequentemente denominado escamoso) ao serem 

submetidos a fumaça quente do cigarro. Para o propósito da Sequência, é importante 
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ressaltar outra região muito propensa a metaplasia, que é a cérvix uterina, onde o 

epitélio cervical muda seu aspecto bruscamente na transição para o epitélio vaginal (do 

tipo escamoso). Esta região é extremamente propensa à infecção pelo HPV, que 

muitas vezes acaba por originar tumores e os cânceres de útero.  

• Incluir diversos materiais de apoio didático tais como vídeos, animações, artigos de 

divulgação científica ou reportagens, que facilitem a correlação do epitélio com temas 

cotidianos e de possível interesse dos alunos, como por exemplo, o “Efeito do 

hidratante na pele”, “Ação de filtros e bloqueadores solares”, “Câncer de pele”, 

“Tecnologias de bronzeamento artificial”, “Tatuagens”, “Adesivos cutâneos para 

tratamento de tabagismo”, dentre outros que possam iniciar o processo de 

contextualização do conteúdo. 

 
Momento 2: Aula prática no laboratório de Microscopia para observação do laminário 

sobre os diferentes epitélios. 

 Para contemplar o conhecimento sobre o tecido, visto no momento 1 (aula teórica 

expositiva), estabelecemos a observação do laminário permanente com a inclusão de um 

epitélio a) simples pavimentoso (ex. epitélio de revestimento dos vasos sanguíneos), b) 

simples colunar ou prismático (ex. epitélio de revestimento do intestino), c) pseudo-

estratificado ciliado com células caliciformes (ex. epitélio de revestimento da traqueia), d) 

transição (ex. epitélio de revestimento da bexiga) e e) estratificado pavimentoso queratinizado 

(ex. epitélio de revestimento da pele espessa) e f) o tipo não- queratinizado (ex. epitélio de 

revestimento do esôfago ou das mucosas) para melhor caracterização dos epitélios. Este 

último tem especial importância pois representa o conhecido como “epitélio escamoso” ou 

metaplásico, caracterizados por ser o tipo mais resistente a abrasão, estresse ou substância 

nociva. 

 Além, do laminário permanente, incorporamos ao longo da pesquisa a sugestão de 

inclusão de uma lâmina preparada “a fresco” da região da mucosa oral (epitélio de 

revestimento estratificado pavimentoso não-queratinizado ou escamoso). Esta lâmina é 

produzida a partir de um espalhamento de células da mucosa em lâmina de vidro, coradas 

com um preparado do corante básico Hematoxilina. O procedimento é equivalente ao feito 

com a raspagem da mucosa cervical/vaginal no monitoramento preventivo do câncer de útero, 

conhecido como exame de Papanicolau. 
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 Momento 3:  Disponibilização dos slides da aula expositiva, do laminário em PDF e 

do material de apoio em ambiente virtual (no caso, a Plataforma Moodle) para acesso remoto. 

 

 Momento 4: Realização de uma aula sobre o HPV, a polêmica vacinação e sua relação 

com os epitélios e a metaplasia, utilizando a abordagem CTS. 

 

Os principais instrumentos utilizados como mediadores da discussão foram a) um 

questionário diagnóstico apresentado em forma de “Quiz”, composto por 14 questões sobre o 

tema HPV, pelo qual o grupo de participantes confere os acertos feitos diante do gabarito 

dialogado e b) a utilização de 7 vídeos/animações que estabelecem um norte para as 

discussões sobre a relação da ciência, da tecnologia, da sociedade com o HPV. 

Para elaboração das perguntas do questionário diagnóstico (“Quiz”), foi utilizado como 

base o Guia do HPV, elaborado pelo Instituto de Ciência e Tecnologia do Papiloma vírus 

Humano, que em seu próprio conteúdo destaca alguns mitos e verdades sobre todos os 

aspectos relacionados a doença. Tal material traz uma linguagem acessível, não técnica, bem 

estruturado com ilustrações explicativas sendo indicado seu uso como ferramenta que deve 

nortear o trabalho dos professores na rede de ensino e por isso a base de conhecimentos dos 

futuros professores. O Guia pode ser consultado em: 

http://www.incthpv.org.br/upl/pdf/130198401720254616_Guia%20do%20HPV%20Julho%2
02013.pdf   

Ao final deste momento, foi aplicado um questionário de opinião para os sujeitos, 

avaliaram a sequência em si na perspectiva do aprendiz da histologia e do futuro professor, 

tendo em vista que nosso público alvo é composto por licenciando em Ciências Biológicas. 

É importante ressaltar que o preparo da SD foi fundamentado na promoção do debate e 

da reflexão sobre as questões associadas à vacinação e o HPV, não tendo como propósito o 

consenso ou o estabelecimento de uma conduta única ou assertiva.  

 

A sequência didática está disponível na íntegra no Anexo 8.4 e no DVD. 

 

3.2. Aplicação da Sequência Didática  
 

A realização da pesquisa foi autorizada pelo Conselho de Ética em Pesquisa com 

Humanos da UFOP e está registrada pelo CAAE 58318116.0.000.5150, na Plataforma Brasil. 
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A sequência Didática elaborada, sendo produto deste trabalho, foi aplicada entre os dias 
27/09 e 04/10/2016 conforme o seguinte esquema: 

 

 

1) Aula expositiva: na terceira semana letiva do semestre foi ministrada aula teórica 

expositiva (2 horas/aula) sobre o “Tecido Epitelial de Revestimento”, abordando os 

conhecimentos próprios do conteúdo como caracterização morfológica; diversidade de 

organização; classificação; distribuição corporal; especializações dentre outros. O 

conteúdo foi ministrado em colaboração pelas proponentes. 

2) Aula prática: foi ministrada no “Laboratório de cito-histologia” do Departamento de 

Ciências Biológicas com a observação de laminário histológico ao microscópio ótico, 

referente ao conteúdo. 

3) Sala virtual: o material utilizado na aula teórica e na prática foi disponibilizado em 

arquivos PDF para download fora da sala virtual Moodle. 

4) Abordagem CTS sobre o HPV  

 

3.3. Descrição do momento 4 da Sequência Didática  
 

O momento 4 da sequência é caracterizado por: abordagem CTS sobre o HPV, o qual 
será detalhado abaixo: 

 

1) Inicialmente, aplicamos um questionário semiestruturado para diagnóstico sobre o 

conhecimento dos sujeitos sobre o tema. Este foi montado no formato de um “Quiz” e seus 

dados compuseram a análise quantitativa. Os licenciandos receberam o questionário com 14 

perguntas sobre HPV e marcaram as respostas que indicam ser pertinentes, sendo estas sim ou 

não (Apêndice 7.2).  

Avaliação diagnóstica do conhecimento que os sujeitos já possuem sobre a temática do 

HPV e da vacinação.  



26 
 

Esta análise diagnóstica foi fundamentada na hipótese que a população em geral, 

incluído as crianças público alvo das campanhas de vacinação e seus responsáveis, detém um 

baixo conhecimento sobre o HPV e que esta pode ser uma razão relevante para a baixa adesão 

às campanhas de vacinação. 

 

2) Transcorridos cerca de 15 minutos, foi projetada a animação “Amores no tempo do 

HPV”, abordando o contágio e os meios de prevenção para contaminação. 

(https://www.youtube.com/watch?v=OlHkABRvSwI) 

 

3) Posteriormente cada uma das perguntas que foram distribuídas aos alunos, foram 

trabalhadas em slides, identificando em cada uma delas a alternativa correta e os próprios 

alunos corrigiram seus testes. Cada correção foi acompanhada da discussão do conteúdo 

relacionado, como se segue:  

A primeira pergunta foi “se o preservativo elimina integralmente o risco de contrair o 

vírus HPV”. Esperamos como resposta que os envolvidos soubessem a importância do uso do 

preservativo, podendo ser extrapolado às outras DST’s. Entretanto, no caso do HPV, o risco 

de contaminação por outras vias é significativo: 

O uso do preservativo diminui a possibilidade de transmissão do HPV na relação 
sexual, mas não evita totalmente o contágio, que é feito pelo contato de pele com 
pele, pele com mucosas (revestimento úmido e interno de cavidades, por exemplo, 
vagina e canal anal) e entre mucosas. Não se pode descartar a possibilidade de 
contaminação por meio de roupas e objetos, apesar de menos provável. Uma 
abordagem combinada de vacinação e exames regulares de Papanicolau é a melhor 
maneira de garantir a redução das elevadas taxas do câncer de colo do útero, para 
que no futuro a doença possa se tornar menos ameaçadora à vida das mulheres de 
todo o mundo. (p.27) 

 

A segunda pergunta foi “se os homens não desenvolvem doenças relacionadas ao 

HPV”. Mesmo não havendo homens como protagonistas na campanha de vacinação nacional 

até então, os efeitos do contágio também os afetam, conforme o Guia do HPV (2014a): 

Nos homens, as manifestações clínicas mais comuns são as verrugas genitais, 
causadas pelo HPV tipos 6 e 11. Mas alguns tipos de HPV de alto risco, como o 16 
e o 18, também causam cânceres de pênis e de ânus. Segundo a Dra. Luísa Lina 
Villa, a estimativa é que a incidência do câncer de ânus seja de três a cinco por 100 
mil por ano, em mulheres e homens. (p.29) 

 

A terceira pergunta envolvia os sorotipos causadores de condilomas genitais, pelo qual 

os participantes foram questionados” se os sorotipos 6 e 11 são os mais perigosos, causando 
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condilomas genitais”. A resposta em questão, uma negativa, conduziu o graduando a 

aprofundar especificamente sobre quais os sorotipos comuns e suas consequências.  

Os HPV tipos 16 e 18 são responsáveis por aproximadamente 70% dos casos de 
câncer de colo do útero, a segunda maior causa de câncer em mulheres – atrás 
apenas do de mama. (p.16) 

 

A quarta pergunta envolveu os locais das lesões causadas pelo HPV, questionados “se 

podem ser na vagina, colo de útero, pênis, ânus, laringe, cordas vocais e esôfago”. A resposta 

correta é sim, levando o licenciando a ponderar sobre os locais de contágio, ou seja, a 

dimensão clínica da patologia. Também foi feita uma ponderação sobre os locais citados e os 

tipos de epitélio que o revestem predominantemente, com objetivo de instigar a correlação 

com a Histologia. 

Certos tipos de HPV têm sido relacionados a tipos de pré-cânceres e cânceres. 
Entre eles estão o câncer de vagina, que leva vários anos para se desenvolver, e o 
câncer de vulva.  A infecção por HPV pode ainda causar, em homens e mulheres, o 
câncer de ânus, que pode ter início tanto na parte interna quanto na externa. Outro 
tipo de câncer que pode afetar portadores do vírus é o de orofaringe. (p.12) 

 

A quinta pergunta, retirada do Guia do HPV, englobou o tempo de manifestação da 

patologia, visto que o HPV pode permanecer assintomático por até 20 anos: 

Habitualmente, o HPV leva de dois a oito meses após o contágio para se manifestar, 
mas podem se passar diversos anos antes do diagnóstico de uma lesão pré-maligna 
ou maligna. Devido a essa dificuldade de diagnóstico, torna-se impossível 
determinar com exatidão em que época e de que maneira o indivíduo foi infectado. 
(p.27) 

 

Na sexta pergunta foi interpelado sobre o tratamento para o HPV, “se é o mesmo para 

todas as pessoas”. Instigando o aluno a refletir sobre as lesões que podem ser ocasionadas, 

sendo diferenciadas por vários fatores. 

Existem diversos tratamentos que têm por objetivo reduzir ou eliminar as lesões 
causadas pela infecção, como as verrugas genitais e as alterações pré-cancerígenas 
no colo do útero. A forma de tratamento depende de fatores como a idade do 
paciente, o tipo, a extensão e a localização das lesões. (p.25) 

 

Em seguida, na sétima questão foi indagado “se o exame de Papanicolau anualmente é o 

único método de prevenção adequado contra o HPV”, buscando a reflexão sobre as 

alternativas de prevenção existentes. 
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Uma abordagem combinada de vacinação e exames regulares de Papanicolau é a 
melhor maneira de garantir a redução das elevadas taxas do câncer de colo do 
útero. (p.22) 

 

Posteriormente na oitava pergunta foi questionado “se eles conhecem que a faixa etária 

indicada para aplicação da vacina quadrivalente, pelo fabricante, é de 9 aos 26 anos”. A ideia 

foi comparar a faixa etária atingida pela campanha de vacinação e a indicação do fabricante.  

Vacina Quadrivalente – protege contra o HPV dos tipos 6, 11, 16 e 18, e deve ser 
tomada em três doses. É a única indicada para uso em ambos os sexos, na faixa 
etária de 9 a 26 anos, por oferecer cobertura preventiva contra 
aproximadamente:70% de cânceres e lesões pré-cancerosas de colo do útero; 90% 
de cânceres e lesões pré-cancerosas de ânus; 50% de cânceres e lesões pré-
cancerosas de vulva; 60% de cânceres e lesões pré-cancerosas de vagina. (p.32) 

 

A nona pergunta foi “quais são os vírus do HPV que a vacina bivalente abrange’. 

Conduzindo o graduando ao conhecimento específico sobre os dois tipos de vacina contra o 

HPV.  

Vacina Bivalente – protege contra o HPV dos tipos 16 e 18, e deve ser tomada em 
três doses. É indicada para meninas e mulheres acima de 9 anos e sem limite de 
idade, por oferecer cobertura preventiva contra aproximadamente: 70% de câncer e 
lesões pré-cancerosas. (p.32) 

 

O décimo questionamento foi sobre a forma de contágio, “se o mesmo pode ocorrer 

além do contágio na relação sexual”, pelo contato pele com mucosa: 

 
Embora seja raro, o vírus pode propagar-se também por meio de contato com mão, 
pele, objetos, toalhas, roupas íntimas e até pelo vaso sanitário. (p.6) 

 
A indagação “se as mulheres, mesmo sexualmente ativas, em qualquer faixa etária, 

ainda podem se beneficiar da vacinação”, foi feita na décima primeira questão. Consideramos 

importante o conhecimento de que pode ser feito após a primeira relação sexual e que é 

importante para afirmação da prevenção. 

A vacina é potencialmente mais eficaz para garotas ou mulheres vacinadas antes de 
seu primeiro contato sexual, uma vez que a contaminação por HPV ocorre 
concomitantemente ao início da atividade sexual. Contudo as mulheres, mesmo que 
sexualmente ativas, em qualquer faixa etária, ainda se beneficiarão da vacinação, 
pois elas serão protegidas contra outros tipos de HPV contidos na vacina. Além 
disso, elas podem se reinfectar com o mesmo tipo de vírus em outros momentos da 
vida, já que a imunidade natural não é muito eficaz. (p.22) 
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Na décima segunda questão, foi levantado a “associação dos vírus com 50% dos casos 

de câncer de colo de útero no mundo”. Refletindo sobre a negativa acima, visto que o número 

é ainda maior que o apresentado, pudemos ponderar sobre a repercussão da campanha contra 

o HPV caso seja exitosa em todos seus aspectos. 

Os HPV tipos 16 e 18 causam a maioria dos casos de câncer de colo do útero em 
todo o mundo (cerca de 70%). Eles são responsáveis também por até 90% dos casos 
de câncer de ânus, até 60% dos cânceres de vagina e até 50% dos casos de câncer 
vulvar. Já os tipos 6 e 11 causam aproximadamente 90% das verrugas genitais. 
(p.5) 

 

Na penúltima questão foi abordada “a porcentagem mundial de mulheres contaminadas 

com algum tipo dos HPV”. Buscando refletir sobre a grande abrangência que o vírus alcança. 

Em todo o mundo, cerca de 10% das mulheres têm HPV. Entre elas, de 30% a 50% 
são menores de 25 anos.  No Brasil, estima-se que nove a 10 milhões de pessoas 
sejam portadoras do vírus e que se registrem 700 mil novos casos a cada ano. Entre 
a população sexualmente ativa, estima-se que 80% vão contrair HPV durante a 
vida, causando doenças significativas. (p.15) 

 

Por último, foi questionado “se o HPV contamina o epitélio de ambos os sexos”. 

Buscando reafirmar o envolvimento da doença em ambos os sexos e com a disciplina de 

histologia. 

Os homens são os principais vetores de contágio por HPV e, como as mulheres, 
serão infectados durante a vida. (p.22) 

 

Ao final, cada aluno somou um ponto para todas as respostas certas e apurou seu grau 

de conhecimento. Pelos parâmetros do “Quiz”, de 1 a 5 pontos, indica a necessidade de se 

atualizar sobre o HPV, de 6 a 10 pontos, demonstra o conhecimento básico, com a 

necessidade de enriquecê-lo e de 11 a 14 pontos, evidenciando amplo conhecimento sobre o 

assunto. Desejava-se que o resultado do “Quiz” despertasse nos alunos o interesse pelo 

assunto e que eles assumissem uma atitude colaborativa para o restante da dinâmica que se 

segue. 

4) Após a realização do “Quiz”, foi apresentada uma sequência de vídeos como suporte 

para as discussões. Os vídeos foram intercalados com momentos de debate: vídeos 1 a 3 - 

Campanhas Nacionais de vacinação contra o HPV; vídeo 4-  HPV e sexo; vídeo 5- vacinação 

contra o HPV e vídeo 6- vacina contra HPV- “recado” de uma menina evangélica para 

Presidente Dilma Rousseff.   
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O primeiro questionamento levantado foi QUEM tem sido o alvo da Campanha 

Nacional de Vacinação contra o HPV, reproduzindo os vídeos 1 e 2, mencionados acima. Os 

dois vídeos possuem um foco diferenciado. O vídeo1 foi destinado as garotas, com uma 

linguagem bem próxima do infantil, e em momento nenhum aparece a presença dos 

responsáveis. O vídeo 2 mostra os responsáveis, se preocupando com a rotina da garota, que 

inclui a vacinação. Após a exibição dos vídeos, foram feitas algumas indagações aos 

graduandos, pelos proponentes, como: há diferenças entre os dois vídeos? Qual vídeo atinge 

com maior eficiência o público destinado? Há uma visão infantilizada das garotas? Essa visão 

condiz com a realidade brasileira? Esta visão pode favorecer a não correlação da vacina com a 

sexualidade das meninas? 

Após o debate, diante das respostas dos participantes, foi direcionado o questionamento 

sobre a relação dos meninos com o HPV. As informações técnicas sobre o HPV comprovam 

que ambos os sexos são atingidos pelos efeitos do HPV.  Por que em nenhuma das campanhas 

aparecem os meninos? Por que eles não são vacinados? Perante tais questionamentos foi 

exibido o vídeo 3, da cidade de Farroupilha, onde uma campanha de vacinação foi feita para 

ambos os sexos, demonstrando que é pertinente imunizar a todos, se não for considerado o 

aspecto financeiro, que era a justificativa do Governo para imunizarem apenas as meninas. 

Adeptos da não vacinação dos meninos reafirmam que os meninos passariam a ser protegidos 

indiretamente com a vacinação no grupo feminino (imunidade coletiva) levando em conta um 

relacionamento heterossexual, mas, diante dos múltiplos relacionamentos afetivos, a 

imunização de ambos os sexos, seria relevante (BRASIL, 2014c) 

O vídeo 4, produzido nos anos 80, apresenta o preconceito em relação aos cuidados 

relacionados à sexualidade. O vídeo inicia com a pergunta: você tem vergonha de ir ao 

ginecologista? E as respostas são as mais conservadoras possíveis, sendo a última um relato 

de quando a envolvida procurou ajuda médica, o câncer de colo de útero já estava avançado. 

Registramos também o slogan da campanha: “Porque quem faz sexo, faz prevenção”, sendo 

que não é somente em uma relação sexual que ocorre o contágio. O intuito do vídeo foi 

refletir como as abordagens, às vezes sem fundamento técnico, conseguem influenciar as 

relações e a comunidade. Pensando sobre o HPV, uma grande parte das pessoas, pais e ou 

responsáveis, não permitiram que suas dependentes fossem imunizadas, por supor que tal 

ação desencadearia a permissão para o início da vida sexual das garotas, contemplando a ideia 

do vídeo, a ordem de se prevenir está ligada à uma vida sexual ativa e não anteriormente a ela. 

Outra vertente apontada no vídeo foi de que a prevenção, no exemplo citado, não foi feita e 
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houve o desenvolvimento do câncer. Assim questionamos, por que diante da realidade atual, 

com a vacinação e outras associações disponíveis para prevenção, por que não fazer? 

Prosseguindo, o vídeo 5 abordou aspectos técnicos, histológicos, sobre o HPV, exibindo 

uma pequena entrevista com alguns jovens que participaram ou não da campanha de 

vacinação. No final deste vídeo, há a estimativa de quantas pessoas se infectaram com o HPV 

no decorrer daqueles minutos de exibição e também aborda os efeitos colaterais que podem 

aparecer após a vacinação. Nesta situação, buscou-se indagar se os alunos conseguem 

correlacionar ao contexto da abordagem CTS, respondendo os anseios das diferentes 

realidades existentes hoje na sociedade, se não há classes omitidas ou o contexto não 

contempla a realidade.   

O cotidiano de cada pessoa é diferente, a realidade em que está inserida é única.  Sendo 

assim, sua participação ou ativismo social não pode ser linear ou generalizado. Entendemos 

que o conhecimento, o aprendizado adquirido não se dissocia do ser, completando em 

sociedade o que aprendeu, ampliando este aprendizado, trazendo conhecimento para muitos. 

Como demonstração de realidades diversas e contexto social diferenciado, o vídeo 6 trouxe o 

relato de uma garota cristã para a Presidente Dilma Rousseff, que não concorda com a 

vacinação por estar alicerçada aos aspectos religiosos, crendo que tal ação não lhe contribuirá 

em nada, acreditando que tal passo incentiva o início da vida sexual das jovens e relata a 

necessidade da saúde pública local. Assim sendo, alguns questionamentos foram feitos sobre 

as opiniões divergentes, se há alguma base científica, se há possibilidade de alguém ter o 

conhecimento cientifico e ser compatível com as mesmas crenças religiosas, qual o peso ou 

influência das crenças religiosas em um contexto tecnológico? 

Ao final da reprodução de todos os vídeos, não esperamos que tal sequência resulte na 

persuasão dos alunos à aceitação da campanha de vacinação contra o HPV. O objetivo foi 

informar sobre a doença, associar ao conhecimento da disciplina de Histologia, levar à 

reflexão sobre a inclusão dessa discussão na sociedade e analisar os vários contextos sociais. 

Para análise da sequência didática, distribuímos um questionário de opinião, 

semiestruturado, com quatro perguntas, sendo que as três primeiras foram direcionadas para a 

abordagem CTS propriamente dita.  

O propósito foi convidar os participantes a avaliarem a ferramenta pedagógica, a 

aplicação da abordagem e, pensando em sua prática profissional, sua replicabilidade em sua 

atividade docente.  
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A última pergunta pretendeu oportunizar aos sujeitos a sugestão de inclusão ou 

exclusão de algum assunto ou mídia, buscando valorizar a opinião dos participantes e seus 

vários contextos. 

 

Questionário disponível no Apêndice 7.3. 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização dos participantes 
 

Participaram da pesquisa 22 licenciandos, sendo 10 do sexo feminino e 12 masculino, 

considera-se que esta categorização poderia ser significativa, visto que esta temática é 

frequentemente vinculada exclusivamente a saúde da mulher. Mesmo que agora, no 

calendário vacinal de 2017, o Governo Federal tenha incluído os meninos no público 

atendido, a identificação com a contaminação pelo HPV ainda é restrita ao universo feminino. 

4.2. Analise quantitativa 
 

4.2.1. Questionário diagnóstico 
 

Considerando o coletivo dos sujeitos, obtivemos uma média de 8 acertos para as 14 

questões propostas, sendo que a média de acertos das alunas foi maior que os dos alunos, 

apresentando 9 e 8 acertos, respectivamente.  Estes resultados traduzem um conhecimento 

significativo por questões gerais sobre o tema e revela o desconhecimento sobre questões 

mais específicas e aprofundadas sobre a contaminação/prevenção, como por exemplo, sobre 

quais os sorotipos causam a maioria dos casos de câncer de colo do útero. 

Em uma análise individualizada (GRÁFICO 1), no universo de 14 questões, obtivemos 

dois participantes com 6 acertos (9%), dois participantes com 7 acertos (9%), dois 

participantes com 8 acertos (9%), nove participantes com 9 acertos (41%), seis participantes 

com 10 acertos (27%) e um participante com 11 acertos (5%). 
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Gráfico 1 – relação percentual do grau de acertos das questões diagnósticas. 

 

As questões que revelaram um maior número de acertos foram as de número 14, 4 e 7, 

as quais abordavam respectivamente: se o HPV contamina o epitélio de ambos os sexos; se os 

locais das lesões causadas pelo HPV podem ser vagina, colo de útero, pênis, ânus, laringe, 

cordas vocais e esôfago e se o Papanicolau feito anualmente é o único método de prevenção 

do câncer do colo de útero.  Tal resultado destaca que o grupo conhece o risco para ambos os 

sexos, os tipos de lesões que podem ser causadas e os métodos de prevenção. O conhecimento 

teórico exposto no momento1, provavelmente auxiliou nas respostas destas questões sobre 

epitélio. 

As questões que revelaram um maior número de erros foram as de número 12, 3 e 13, 

onde abordavam respectivamente: a porcentagem de associação do vírus com os casos de 

câncer de colo de útero; os sorotipos mais perigosos e sua consequência e a porcentagem de 

mulheres que possuem HPV em todo mundo. Tal resultado destaca que a proporção de casos 

de associação do vírus com câncer de colo de útero e a porcentagem de mulheres com HPV 

em todo mundo é bem maior do que estimado pelo grupo. A não identificação dos sorotipos 

mais perigosos e sua consequência, revela o desconhecer em informações básicas sobre o 

contágio.  

A realidade observada em nosso grupo de sujeitos difere do encontrado por Vieira 

(2016) em um grupo professores de diferentes áreas, atuantes, em alguns casos há mais de 15 

anos, na região de Mariana, MG. A autora propôs em sua pesquisa de mestrado a construção 

de uma proposta colaborativa de formação continuada para professores do ensino fundamental 
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6 acertos
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a respeito da orientação sexual e do HPV. Nas primeiras etapas desta construção, a autora 

pesquisou o conhecimento dos professores envolvidos e relata: 
 

Os resultados obtidos nos questionários apontam para um grande despreparo 
técnico por parte dos professores acerca de temas relacionados ao conhecimento 
sobre HPV, campanha de vacinação e conhecimentos sobre o câncer de colo do 
útero. A primeira conclusão a que se chega é que o despreparo técnico é algo 
marcante entre os professores envolvidos nessa etapa da pesquisa, chegando a um 
total de 88% da amostra que se diz insegura para promover esclarecimentos sobre 
o papiloma vírus humano. (VIEIRA, 2016, p.80) 

  

Apesar do trabalho de Vieira ser recente e em uma região geográfica próxima ao nosso 

grupo, consideramos que a realidade por nós avaliada seja de fato muito diferente, pois nossos 

sujeitos são todos da área biológica e vivem em um momento de divulgação da informação 

muito mais privilegiado que os sujeitos avaliados por Vieira (2016). Entretanto, ponderamos 

que “deter” o conhecimento pode não ser um diferencial na atuação destes docentes do futuro 

se eles não se prepararem para uma prática profissional crítica e atuante e que possa ir além da 

transmissão dos conteúdos trazidos pelos livros didáticos. 

Por isso o enfoque deste trabalho se estabeleceu na associação do conhecimento e da 

aprendizagem, mas num contexto CTS para que estas informações possam ter significância na 

tomada consciente de decisões de seus portadores. 

 

4.2.2. Questionário de opinião 
 

Na análise da Sequência didática como um todo, foi questionado aos sujeitos o que cada 

um achou da ferramenta CTS (GRÁFICO 2). Obtivemos que 12 alunos consideraram ótima 

(55%), 8 alunos, muito boa (36%) e 2, boa (9%). Nenhum aluno manifestou 

descontentamento com a ferramenta. 
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Gráfico 2 – Avaliação percentual do grau de satisfação com a abordagem CTS 

 
Sobre a aplicação desta abordagem, os sujeitos avaliaram: (1) Na perspectiva dos 

alunos: 12 licenciandos acharam ótimo, 9 licenciandos acharam muito boa e 1 boa. (2) Na 

perspectiva de futuros professores: 12 licenciandos responderam que sim, usariam a 

ferramenta e 10 responderam que eventualmente poderiam utilizar. Não houve resposta 

desfavorável ao uso da ferramenta. 

Verificamos com estes resultados que os temas controversos, que envolvem uma grande 

reflexão sobre as concepções individuais, muitas vezes até íntimas dos sujeitos, atuam como 

fortes motivadores para a busca do conhecimento.   

A sala de aula se revela um espaço privilegiado para atuação docente, estabelecendo a 

valorização dos pontos de vista dos licenciandos durante as discussões e reflexões. Conforme 

já destacamos, professor é fundamental nestes ambientes, pois o mesmo irá articular as 

interações discursivas, levando os alunos a expressar opiniões e mediar, possivelmente a 

ressignificação de vários dos conceitos incutidos nas opiniões. (MORTIMER; AGUIAR, 

2006). 

Acreditamos que se os licenciando avaliaram positivamente a abordagem e se sentiram 

incluídos na temática, estes são multiplicadores em potencial de abordagens críticas-sociais 

dos conteúdos. 

 

4.3. Análise qualitativa 
 

55%36%

9%

O que achou da CTS?

ótima

muito boa

boa

ruim
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Neste tópico estão incluídas as análises do conteúdo obtido na “questão 4” do 

questionário de questionário de opinião e das falas dos participantes no “momento 4” da 

Sequência didática.  

4.3.1. Questionário de opinião: 
 

Na última pergunta do questionário de opinião foi deixado um espaço para que os 

participantes opinassem sobre a dinâmica da sala de aula, com bastante liberdade, podendo 

acrescentar alguma discussão, algum contexto, ou até mesmo retirar algo que julgassem 

necessário. 

Em geral obtivemos respostas positivas sobre a sequência e discussão promovida. 

Destacamos as seguintes sugestões para análise:  

 

“as mídias poderiam ser voltadas para o público participante (adultos)” 

 Percebemos neste comentário que o sujeito se posicionou na abordagem mais como 

aluno, demandando mais material para sua própria capacitação no tema, do que como futuro 

professor, priorizando o uso de recursos que utilizassem uma linguagem adaptada ao público 

alvo da campanha. Acreditamos que esta dualidade de papeis é interessante e poderia ser mais 

habilmente contemplada. 

(poderia) “diminuir o tempo da sequência de mídias e debates” 

Destacamos este comentário por percebemos que a atividade precisa manter um nível 

motivacional alto para que seja bem-sucedida e que o professor e o pesquisador que medeiam 

a sequência precisam ficar atentos para uma condução propositiva. Ou seja, não se trata de 

uma discussão livre de foco, os objetivos de cada momento precisam ser estabelecidos e 

buscados pelo (s) docente (s). 

 

(poderia ser enfatizada) “a relação entre a vacinação do HPV e as classes sociais mais 

baixas: como esse assunto chega a elas? ”  

Destacamos esta sugestão por ser representativa de outras falas no mesmo sentido. 

Inicialmente quando questionamos “qual outro aspecto deveria ser contemplado na 

sequência”, obtivemos um grande número de sugestões com uma pluralidade muito grande de 

assuntos. Nossa interpretação inicial foi de que havíamos falhado pois não tínhamos abordado 
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problemáticas que de fato faziam parte do contexto daqueles sujeitos. Entretanto, quando 

voltamos o olhar para os temas plurais sugeridos, vimos que muito deles, senão todos, tinham 

sido contemplados em algum momento. Diante disso, interpretamos que a sequência havia 

sim cumprido seu propósito e que os sujeitos se sentiram tão incluídos, tão “chamados ao 

tema”, que queriam ser individualmente mais representados. Acreditamos que cada um se 

percebeu na temática e se permitiu desejar que seu cotidiano fosse mais contemplado e 

debatido pelo grupo. 

Algumas expressões sobre toda a dinâmica proposta foram destacadas a seguir e trazem 

um posicionamento de aceitação e satisfação muito grande por parte dos participantes, 

reforçando abaixo o espaço de fala ofertado ao aluno, sendo um dos elementos necessários 

para efetivação do EDP:  

 

 “a forma como foi abordado foi bem legal, o espaço dado ao aluno para expor sua 
opinião, seus pensamentos” 

 

A frase acima demonstra a satisfação do participante sobre em ter a abertura de ser 

ouvido e ter sua opinião assistida.  Oferecer espaço para expor as ideias colaborou 

profundamente para o engajamento dos participantes, percebido no envolvimento emocional 

que expressam em suas falas, como no exemplo abaixo: 

“foi uma ferramenta que tornou dinâmica a aula pelo fato do diálogo/debate, foi uma 
aula que me fez duvidar, criticar dogmas e estabeleceu um melhor conhecimento dos 
colegas de sala de aula” 

 

Em seguida os participantes expressam um envolvimento e engajamento durante o 

processo, na qual tal posição de interação entre aluno/professor, colaborou para a 

concentração no processo de aprendizagem:  

 

 “achei legal a interação aluno/professor” 

“esse método ajudou a prender minha atenção” 

 

Além de engajados e dentro uma esfera de interação, tal perspectiva efetivou uma 

reflexão sobre a sequência, incorporando aspectos muito mais amplos, dentro de cada 

realidade singular:  
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“muito informativo, porém o que mais gosto é que nos faz parar e questionar nossos 
interesses, moral e criação” 

 

Para tal participante a dinâmica foi recebida, mas discutir alguns paradigmas sociais e 

ou religiosos, foi o que marcou individualmente, levando um crescimento além do 

conhecimento técnico, sistematizado. Aspectos individuais e emocionais sempre fazem parte 

da aprendizagem, pois o mesmo é um processo vivo. Se enxergar na dinâmica, questionando a 

própria realidade e entender como tais aspectos influenciam, torna o momento único e 

significativo, colaborando com o processo de aprendizagem.   

Além de perceber sua própria realidade, a visão da realidade dos outros participantes foi 

importante. Durante as discussões opiniões e depoimentos foram expostos e conhecidos. 

Dentro de uma perspectiva educacional o conhecer o seu aluno, sua realidade, anseios, são 

tarefas entregadas ao professor. Mesmo ainda na condição de graduandos, entender que tal 

aproximação favorece e não pode ser dissociada do âmbito escolar, ampliará sua visão 

profissional que ainda está sendo formada.   

 

“contribuiu para uma visão mais ampla, respeitando as diferenças de opinião” 

 

O favorecer as classes menos expressivas continua sendo uma necessidade atual. Este 

“mundo mais aberto” expresso na fala abaixo poderia ser: relacionamentos homoafetivos, 

criação menos reprimida, relacionamento aberto, irreligião, entre outros. Compreender que tal 

diversidade compõe a sociedade no qual estamos inseridos e por direito precisam ser ouvidos 

e respeitados. 

 

  “achei a abordagem extremamente interessante, pois permite um diálogo sobre o 
mundo muito aberto, ouvindo as opiniões de cada um” 

 

Concluímos, portanto, que a abordagem utilizada na SD foi assertiva no sentido de 

promover a adesão do aluno ao estudo de um assunto, ou a uma área de conhecimento como a 

Histologia, e o instigou a trabalhar em uma abordagem não tradicional, o que pode ser 

exemplificado com a última fala reportada: 

 

  “definitivamente é uma abordagem que eu usaria em sala, pois tira a ciências 
daquela visão de coisa abstrata” 
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Uma reflexão sobre sua prática docente, ainda em formação, já foi estimulada e o desejo 

de replicação por estes graduandos em futuras práticas foi estimulado. Ansiamos para que tal 

prática próxima da realidade do aluno, estimulada, com interação, reflexiva, seja presente no 

perfil destes futuros docentes. 

4.4. Análise segundo o Engajamento Disciplinar Produtivo 
 

A análise do EDP, de “como os alunos aprendem e organizam as informações” foi 

demonstrada através de categorias, evidenciados na fala dos graduandos. Na prática, os 

participantes da pesquisa foram filmados e gravados, e as falas transcritas foram analisadas ao 

longo do “momento 4” da sequência didática. 

Para um exame pormenorizado de todo debate incluído na SD, procedemos o registro 

das falas dos participantes capturadas em quatro pontos diferentes do laboratório de aulas 

práticas de Histologia (duas câmeras de áudio/vídeo e dois gravadores de áudio). A captura 

foi feita apenas da aula em que se utilizou a abordagem CTS (Momento 4). A análise do vídeo 

não foi considerada como fonte primária de coleta de dados, sendo o vídeo consultado apenas 

como reforço das falas ditas. 

No registro buscamos verificar se havia indícios de engajamento (E) dos alunos. Este 

princípio foi prontamente estabelecido pela intensa participação dos alunos que, de imediato, 

estabeleceram várias interações discursivas entre si e com os professores. 

O estabelecimento do engajamento disciplinar (ED) também foi identificado desde o 

início da abordagem. Significamos o “termo “disciplinar”, no contexto escolar, como o fato 

do estudante ter a habilidade de transitar entre o discurso escolar em geral e o discurso 

científico em particular” (SOUZA, 2015, p.32). Com a proposição de atividades, como a 

resolução do questionário de sondagem (diagnóstico) e sua correção dialogada, os alunos se 

percebem como sujeitos de uma atividade planejada e que eles devem corresponder as regras 

e organização da mesma. 

Por fim, buscamos avaliar o engajamento disciplinar produtivo (EDP), na medida em 

que a atividade desenvolvida pode passar a acarretar em um progresso intelectual dos sujeitos. 

Assim, dentro dos critérios citados acima, no qual seja mais perceptivo tais características, 

qualificamos a participação/envolvimento dos participantes com base na categorização criada:  

 

• Engajamento Disciplinar Produtivo 1: Apropriação de um novo conhecimento  



40 
 

Quando o licenciando deixa claro que tal acontecimento contribuiu para sua aprendizagem, 

pois antes não possuía tal ciência. 

• Engajamento Disciplinar Produtivo 2: Reflexão crítica sobre o problema  

Consegue explicitar vários aspectos contraditórios à vacinação, analisar e representar sua 

opinião.  

• Engajamento Disciplinar Produtivo 3: Contribuição à discussão 

Ao debater sobre a problemática consegue contribuir com novo conhecimento/experiência. 

• Engajamento Disciplinar Produtivo 4: Inserção de aspectos culturais  

Consegue ver que alguns hábitos e costumes possuem mais peso do que as informações 

cientificas.  

Tal categorização, propriamente criada, tende a reforça os critérios necessários para que 

inclua no engajamento (tópico em discussão, a natureza do trabalho entre os estudantes e 

características emocionais expressas ao longo da atividade de ensino). 

Ressaltamos a contribuição do trabalho de Souza (2015) para análise e 

estruturação/categorização dos dados, no qual demonstra conceitos e diferenciação de: 

engajamento, engajamento disciplinar e engajamento disciplinar produtivo.  

Em referido trabalho houve a criação de indicadores de engajamento, E1, E2 e E3, 

identificados respectivamente: discussão sobre o tema, há trabalho colaborativo e presença de 

características emocionais. Além destes, foram registradas categorias para engajamento 

disciplinar: ED1- discussão sobre ideias e hipóteses para a construção de um plano de 

trabalho, ED2- há trabalho colaborativo para concretização de ações, proposições e/ou analise 

de ideias, ED3- presença de características emocionais relacionadas às ações para resolução 

de problema. Para categorias de engajamento disciplinar produtivo: EDP1- discussão sobre 

sofisticação de ideias e construção de relações explicativas, EDP2- há trabalho colaborativo 

na construção da explicação e reconhecimento de limites nas suas aplicações, EDP3- presença 

de evidências do uso de ideias em outros contextos, ressaltando a apropriação de 

conhecimento. 

A respeito do engajamento disciplinar produtivo, Souza (2015) explicita a demonstração 

dos indicadores em seu trabalho: 
  

Entendemos que nossa proposta para os indicadores de EDP amplia sobremaneira 

aquelas propostas elaboradas por Engle & Conant (2002). Procuramos propor 

indicadores que contemplassem e detalhassem os três momentos do EDP (...) 
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Pensamos nos indicadores E1, E2 e E3 para explicar o engajamento inicial da 

turma com a atividade, quando da apresentação do problema. (p.44) 

 

 Sendo assim, buscamos através das categorias criadas, justificar e detalhar o EDP, 

assim como explicitado no trabalho de Souza (2015).    

Na análise discursiva, foram usados quadros contendo os critérios/categorias, 

identificando o tempo em que foi dito a fala e a descrição. Em alguns quadros foi necessário 

identificar trechos, em que havia diferentes falas, em tempos diferentes, para exemplificar o 

mesmo indicador de EDP. A análise dos vídeos não foi usada como parâmetro para a 

discussão, sendo apenas apoio para real identificação dos locutores. 

As siglas utilizadas na descrição se referem à: PG- mestranda, PU- orientadora e alunos- 

estudantes matriculados na disciplina de Histologia, diferenciados por números. Todas as 

falas com indicadores semelhantes foram agrupadas em um mesmo quadro. 

Seguimos a análise com a transcrição de quadros com as sequências discursivas e sua 

caracterização nas categorias EDP estabelecidas neste trabalho: 

 

Logo após a resolução do questionário diagnóstico (“Quiz”), um jogo de acertos e erros 

indicativo do nível de profundidade de conhecimento, já na pergunta número 1 captamos o 

momento em que o aluno 1 demonstra a apropriação de um novo conhecimento.  

 

Quadro 1 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
13:10 PG: A questão número1: O preservativo elimina 

integralmente o risco de contrair o vírus? E aí? O que 
vocês responderam?  
Aluno 1: sim 
Aluno 2: Não 
PU: Defende! Defende por que sim!  
Aluno 1: Eu? 
PU: É. 
Aluno 1: Eu pensei que sim... 
PU: Você achou que só o preservativo resolvia? 
Aluno 1: É só a camisinha preservava sim... 

•  Apropriação de 
um novo 
conhecimento 

 

Na fala descrita acima o aluno/sujeito demonstra contato com o novo conhecimento 

sobre a utilização do preservativo na prevenção do HPV. O participante inicialmente 

considerava o uso do preservativo uma ferramenta 100% eficaz na prevenção contra HPV. 

Mesmo sabendo da importância do uso do preservativo, que não deve ser desconsiderado, 
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existe a possibilidade de mesmo em seu uso, ocorrer a contaminação, pois só o contato íntimo 

poderia ser o bastante. Por meio da resposta demonstra o desconhecimento no fato, 

contribuindo para apropriação de novo conhecimento.  

Em sequência, ainda sobre a resposta da pergunta 1 do “Quiz”, o aluno 1 demonstra o 

motivo de sua resposta, tendo a contribuição do aluno 2 para a resposta correta. 

  

 

Quadro 2 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
14:07 PU: Por que não? O Aluno 1 falou sobre sim (sobre a 

primeira pergunta do “Quiz”). E você? Você respondeu não 
por que (perguntando ao aluno 2) 
Aluno 1: Eu tinha colocado não porque não imaginei, não 
pensei... só relação sexual para contágio... 
PU: Humm... mais alguém? 
Aluno 2: Que a célula não é sanguínea, ela é pelo epitélio, 
então o contato acaba acontecendo em diversas fases da 
vida, partes de preservação durante a relação, às vezes um 
brinquedinho também... estas coisas... 

 
• Apropriação de um 

novo conhecimento 

 
• Contribuição à 

discussão 

 

 

Na discussão acima os alunos/sujeitos demonstram posicionamentos diferentes sobre as 

formas de contaminação, o aluno 1 demonstra só conhecer a relação sexual como contágio, 

seguido da contribuição do aluno 2 sobre outras formas de contágio.  

Seguindo a discussão sobre o contágio, registramos a fala do aluno 4 (quadro 3) em que 

se consegue perceber o contágio em ambos os sexos, mesmo que a divulgação cite câncer de 

colo de útero.   

 

Quadro 3 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
16:00 PU: Quando vocês responderam não, (referente a 

segunda pergunta do “Quiz”) o que passou pela cabeça? 
Que tipo de doença que poderia ter, vocês pensaram em 
ou vocês tiveram... 
Aluno 4: Eu pensei porque atingia os dois sexos. 
PU: Mas o câncer? Você pensou no caso? Que é tão 
vinculado ao câncer de colo de útero que muitas vezes 
não associamos. 
Aluno 4: Mas isso passou pela cabeça.  

 

• Reflexão 
crítica sobre o 
problema 
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Posteriormente a questão número 3 foi analisada e apresentada a respectiva resposta 

(quadro 4). Em tal questão, percebemos o desconhecimento dos sorotipos mais graves do 

HPV, levando uma reflexão crítica sobre para o grande número de vírus causadores.   

 

Quadro 4 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
16:30 PG: Questão 3: Os sorotipos 6 e 11 são os mais 

perigosos, causando condiloma genitais. 
Aluno 1: Não faço ideia! 
PG: Precisamos saber! 
PU: Quem respondeu de forma consciente? A gente tem 
mais de 100 tipos de HPV... 
Aluno 1: Eu coloquei sim porque eu achei que era. Eu 
sabia que tinha dois que era os mais, sei lá... 
 

• Apropriação de um 
novo 
conhecimento 

 

 

 

No momento da questão número 6 (quadro 5) vários participantes concordam que o 

tratamento do HPV não é o mesmo para todas as pessoas. O aluno 2 justifica tal medida pela 

existência de vários tipos de HPV, além disto, para evidenciar o atendimento individualizado, 

cada procedimento é específico para cada tipo de lesões ocasionada. 

 
 

Quadro 5 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
19:05 PG: Questão número 6: O tratamento para o HPV é o 

mesmo para todas as pessoas. 
Vários: Não 
PU: Por que? HPV não é HPV? 
Aluno 2: Existem diversos tipos né... 
PG: E também as lesões, as lesões são diferentes. Até 
mesmo em relação ao gênero feminino, masculino... E 
dependendo do local, as verrugas tem o tratamento mais 
local, né? Cicatrizar... 
PU: Cauterizar. 

• Apropriação 
de um novo 
conhecimento 

 

 

 

A discussão sobre um único método de prevenção foi abordada na questão número 7 

(quadro 6). Neste trecho os participantes constituem a presença de vários métodos de 

prevenção para o HPV. 

    

Quadro 6 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
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20:09 PG: Questão número 7: O exame de Papanicolau 
anualmente é o único método de prevenção. 
Vários: Não. 
PU: Tá... e sugestões? 
Aluno 1: Eu pensei na vacina. 
PU: Humm... 
Aluno 3: Exame não tem nada de prevenção, né. Ele só 
vai indicar. 
 

 

• Contribuição 
à discussão 

 
 

 

Na questão número 8 (quadro7) objetiva-se a reflexão sobre a faixa etária de aplicação 

da vacina quadrivalente. Os participantes indicaram o desconhecimento sobre a faixa etária 

ampliada apontada pelo fabricante, que ultrapassa a especificada pela campanha de vacinação, 

percebido pela resposta tímida do aluno (não identificado) e o silêncio após o comando de 

PG. Além disto, a eficácia desta ampliação etária, foi debatida em sequência. 

  

Quadro 7 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
20:35 PG: Questão número 8: A faixa etária indicada pelo 

fabricante para aplicação da vacina quadrivalente é  9 a 
26 anos. 
Aluno não identificado: Não. 
PG: Não? A vacina? A faixa etária da vacina? Ali tem 
uma ressalva na pergunta.  
(silêncio) 
PG: Pelo fabricante, a faixa etária indicada pode ser até 
26 anos. O que a gente associa é que a campanha de 
vacinação não vai até 26 anos. O público alvo que eles 
escolheram é de 9 a 13. Então, pelo SUS, de graça, só 
esta faixa etária. Mas uma pessoa que esteja fora deste 
padrão estabelecido, pode tomar em clínicas 
particulares.  
Aluno 2: Eu já vi algumas pesquisas que falam que não 
tem contraindicação etária, só que ela não é eficiente. A 
eficiência é reduzida, mas aí seria qualquer faixa etária? 
PU: Existe mais de um fator realmente. Quanto mais 
velha você vai ficando, a sua resposta imunológica 
também é um pouco menos eficiente, isso pode baixar a 
eficiência da vacina. Vai depender mesmo do seu 
histórico de relação. Se você tem 40 anos e teve 
pouquíssimas relações ou teve pouquíssimas 
possibilidades de contagio, ela vai ser extremamente 
eficiente do que uma pessoa de 22 anos com larga 
experiência sexual. 
Então vai depender realmente de que grupo né, de todo 
o seu contexto. Mas em geral, o simples fato da idade, 

 
• Apropriação 

de um novo 
conhecimento 

• Reflexão 
crítica sobre o 
problema  
• Contribuição 
à discussão 
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reduz brevemente a eficiência da vacina, sim até pela 
resposta imunológica.  
   

 

Depois de toda correção das 14 perguntas do “Quiz”, o debate prosseguiu com o vídeo 

desencadeador sobre o HPV (Amores no tempo do HPV) no qual demonstra o contágio, modo 

de prevenção e tratamento, de uma forma bem lúdica, no formato de animação. Sabendo do 

risco de contágio e necessidade da vacinação como prevenção, ponderamos sobre os vídeos 

criados para a campanha de vacinação contra HPV (3 vídeos), na sequência detalhada abaixo:    

 

 
O ponto inicial para discussão sobre os vídeos da campanha de vacinação foi: ele está 

atingindo o público alvo? (Meninas de 9 a 13 anos). No primeiro vídeo da campanha, do ano 

de 2014, apresenta uma conotação infantilizada das meninas, sem nenhum outro personagem 

em todo enredo.  Foi o primeiro vídeo chamando para vacinação, o que causou um 

desconforto em relação os pais, pois talvez não foram elucidados sobre a problemática e 

associaram a vacinação ao início da vida sexual.  Uma abordagem diferente e conscientização 

(como palestras) foram organizadas neste período. Já na campanha de 2015, os personagens 

são os responsáveis da “Julinha”, que aparece no vídeo somente em uma foto no quarto da 

adolescente. O objetivo de despertar para a vacinação foi mantido, mas tocando no ponto no 

qual estava sendo uma barreira para a vacinação: os responsáveis. 

No trecho abaixo (quadro 8) o participante discorre sobre a campanha, sentindo a 

necessidade, de incluir meios de contaminação, além do sexual, para que despertasse os pais 

para campanha de vacinação. 

 

Quadro 8 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
36:59  Aluno 2: Eles tentaram fazer um produto bom para 

adolescentes. Seria bom até eles fazerem dois tipos, uma 
para motivar e popularizar entre os adolescentes e outra 
pros pais. Outra questão que eles pecam muito nestas 
campanhas de vacinação é que você toca muito na 

 

• Reflexão 
crítica sobre o 
problema  
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relação sexual, e alguns pais tem preconceito, se você 
tocasse mais a questão se eles tivessem um câncer, não 
relacionava, mais outras formas de contágio, você 
conseguiria alcançar um público maior do que focando 
só na relação sexual. A maioria dos pais: “mas a minha 
filhinha... não vai fazer sexo! ” Está foi a relação. 
PU: Deixa eu tentar entender. Vê se eu entendi o que 
você quis dizer. Você gostaria que a campanha se 
comunicasse com as adolescentes, né? Também, né, 
com os pais... e o grande defeito dessa é ser criança 
demais? 
Aluno 2: Não está muito próximo, por exemplo, se você 
fizesse a campanha e focasse no batom compartilhado, 
às vezes é uma coisa que você irá atingir muito mais, 
você colocar a criança vai ter uma noção muito maior de 
outras formas de contágio, para os pais, menos 
agressivo, que você vai ver que tem outras formas de 
contato e que estão próximas das adolescentes daquela 
fase, que elas estão vivendo, vivenciando e você 
consegue atingir tanto os pais quanto os adolescentes.  

 
• Contribuição 
à discussão 

 
 

 

Ainda sobre os vídeos das campanhas, o aluno 5 expõe a necessidade desta campanha 

abranger as mulheres em geral, independentemente da idade, que não focasse apenas nas 

crianças (quadro 9).   

 

Quadro 9 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
38:29 Aluno 5: Eu penso assim, eu acho que a campanha de 

HPV tinha que ser feito para mulheres em geral, 
independente da idade, só que ela focasse numa parte 
também, que nem ela falou, que mostrasse para as mães 
que não é só pela relação sexual, é... tem outras formas 
de contrair o vírus, entende? Aí que incluísse os jovens 
na campanha. Mas acho que focar a campanha só em 
criança, não sei, na minha opinião, não seria tão legal 
ficar só nisto.  

• Reflexão 
crítica sobre o 
problema  

 

No decorrer do debate os alunos 1 e 2 (quadro 10) citam alguns aspectos culturais que 

podem ou não contribuir na vacinação, como: vacinar as meninas na escola e a observação da 

participação de seu em torno.  

 

Quadro 10 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
46:41 Aluno 1: Por que teve campanha de vacinação nas • Reflexão 
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escolas, isso eu acredito que tenha ajudado muito mais. 
Aluno 2: Geralmente quando você lança campanha de 
vacinação, no primeiro momento, você tem aquela 
resistência, se a vacina vai ter um efeito colateral, uma 
coisa assim. No segundo, quando você tem o primeiro 
momento você: “ahh... tá... meu vizinho vacinou e não 
teve nada, agora eu vou.” 

crítica sobre o 
problema  

 
• Inserção de 
aspectos culturais  

 

 

Em sequência, foi apresentada a campanha da cidade de Farroupilha- vídeo 3, no qual 
foi escolha da mesma vacinar meninas e meninos (já que na época os meninos não eram 
inclusos na vacinação). No trecho abaixo (quadro 11), os licenciandos acordam sobre a 
amplitude do vídeo, comparado com os anteriores.  

 

Quadro 11 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
52:35 Aluno 5: Não... é porque é assim, eu acho que esta 

propaganda foi mais inclusiva, pra mostrar que não são 
só meninas que tem que ser vacinadas. Aquela parte da 
população que achava que só isso, independentemente 
de ter separado lá, ter mostrado meninas, depois os 
meninos, depois das meninas, mostrou que os dois, 
ataca, os vírus atacam os dois, então os dois tem que ser 
vacinados. 
PU: Humhum... 
Aluno 5: Acho que foi mais informativa. 
Aluno 4: É. Também acho.  
Aluno 5: Legal. Acho que passou pros pais ou 
independente do todo mundo. 
Aluno 4: Acho que foi informativo. 
PG: Mais completo. 
PU: Entretanto... 
PG: Mais abrangente. 
PU: Entretanto... 
Aluno 5: É porque tem gente que ainda acha que é só 
meninas que vacinam, né? É tanto que coloca o nome na 
campanha, quebra esta barreira. 

• Reflexão 
crítica sobre o 
problema  

 
• Contribuição 
à discussão 

 

 

Prosseguindo o debate, ouvimos dos graduandos os seus motivos para não participação 

da campanha de vacinação (quadro 12). O aspecto cultural, relacionado a virgindade e vida 

sexual ativa dos adolescentes, está muito incrustado em tais justificativas.  

 

Quadro 12 
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Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
1:20:05 PU: O que vocês já escutaram? O que as mães e os pais 

principalmente pensam sobre isto? Todo mundo na 
família de vocês vacinou?  
Aluno 2: Geralmente sai é esta questão mesmo, do sexo. 
Mas isso é mais grave no Papanicolau. Principalmente 
no interior, já trabalhando através das campanhas, é 
muito ruim porque as pessoas tem esta questão: 
“adolescente não faz sexo”, “adolescente não pode fazer 
sexo”. A questão da virgindade no interior ela pega 
muito, então é muito complicado você trabalhar com 
esta... fazer a vacinação. Tá, mas minha filha é virgem, 
então ela não precisa disto. A questão dos pais é que 
você está induzindo, se você está prevenindo, você está 
induzindo aquela criança, uma criança que eles pensam 
que não tem contato com informação de sexo. À partir 
das campanhas elas vão ter um conhecimento, vão ter 
uma curiosidade maior, vão estar praticando mais. E 
com relação ao Papanicolau é a mesma coisa, 
geralmente quem faz Papanicolau, são casadas, porque 
solteira, no interior, geralmente moram com os pais, tem 
que casar virgem. Às vezes você marca uma consulta, 
você está dando um atestado que não é mais virgem. 
Nesta questão mesmo de preconceito, não fazem, não 
fazem o exame. 
    
 

• Reflexão 
crítica sobre o 
problema  
• Contribuição 
à discussão 
• Inserção de 
aspectos culturais  

 

 

 

Posteriormente dentro da sequência didática e discussão outros três vídeos foram 

trabalhados na ordem abaixo: 

 

 
O vídeo “HPV e sexo/Anos 80” demonstra que desde está época a questão sexual é um 

tabu no momento da prevenção, além disto, o slogan do vídeo é: “quem faz sexo, previne”, 

fazendo a ligação apenas do ato sexual à contaminação. Os alunos 4 e 5 apresentam a questão 

da influência televisiva na opinião geral (quadro 13). O aluno 5 confirma em sua fala o peso 

das campanhas televisivas nos anos 80, relacionando desde esta época o HPV ao sexo e que 
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isto vem sendo repassado até o presente momento, demonstrando um aspecto cultural de 

grande intervenção nas opiniões pessoais. Neste caso, a interferência televisiva, que é de 

grande alcance, é prejudica quando se associa a contaminação apenas ao ato sexual, sendo o 

aluno 5 capaz de fazer tal reflexão crítica do problema contraditório a vacinação, analisar e 

expor sua opinião.  Neste aspecto, levamos os graduandos a refletirem se esta resistência à 

vacinação não estaria se arrastando até a atualidade.  

 

 

 

 

Quadro 13 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
1:22:36 Aluno 5: Pensam agora, eles antigamente achavam que 

qualquer campanha na televisão que passasse sobre isto, 
era induzir o filho a ter relação sexual. 
Aluno 4: Eu concordo... concordo... 

• Reflexão 
crítica sobre o 
problema  

 
• Inserção de 
aspectos culturais  

 
 

E para comparação com as informações produzidas nos anos 80 sobre o HPV, o vídeo 

“Vacinação contra HPV” faz a reflexão sobre modo de contágio e apresenta uma entrevista 

com jovens para saber o motivo da adesão ou não à vacinação, abordando também o mito dos 

efeitos colaterais produzidos pela vacina, sendo registrado no quadro abaixo (quadro 14). 

Analisando toda problemática da vacinação, o aluno 4, dentro de seu contexto, se enxerga 

participante da vacinação pela forma de instrução que lhe foi dado desde pequeno.  

 

Quadro 14 

 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
1:26:54 Aluno 4: Na minha casa, eu sou filho de enfermeira, fui 

criado desde pequeno a tomar vacina, custe o que custar. 
Então tipo assim... 
PU: Se ela estiver matando... 
Aluno 4: Se ela estiver matando você vai vacinar assim 
mesmo. Minha mãe assim, em relação à questão de 
saúde, não mediu esforços para a gente ter uma vida 
saudável, vacina então... A minha irmã no caso, ela 

 
• Inserção de 
aspectos culturais  
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conseguiria tomar a vacina, a primeira vacina, reforço, 
segunda, quarta e até quando não fosse mais necessário. 
E se fosse para eu tomar, eu tenho certeza que eu 
também estaria sujeito a isto. Por isto, na hora que eu vi 
a propaganda, eu falei: “se fosse comigo, com certeza 
faria parte disto.” 

 

Em prosseguimento, lançamos algumas perguntas para que o debate sobre o tema (que 

irá se apresentar até o quadro 20) e no quadro 15 tivemos mais um exemplo de aspectos 

culturais terem influenciado a decisão da não vacinação. 

Quadro 15 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
1:28:50 PU: Por que? Por que que você acha que ela não iria 

permitir?  
Aluno 5: É porque é assim, na hora que você falou em 
sociedade, a minha mãe não vacinou a gente porque 
para ela, tomar esta vacina com 9 anos, era a gente 
começar a ter relação sexual. Mas eu penso que a minha 
mãe, ela não fala diariamente isto pra gente, mas é o que 
ela passou pra gente.   
PU: Mas é o que você sente. 
Aluno 5: É o que a gente pensa. 

 
• Inserção de 
aspectos culturais  

 

 

O aluno 11 ao ser questionado sobre a vacinação (quadro 16), levanta a discussão da 

campanha contra HPV estar vinculada apenas às mulheres, sendo muitas vezes reforçado 

como consequência “câncer do colo do útero”, ligado a uma estrutura anatômica feminina e 

talvez por desconhecimento da necessidade da vacinação dos meninos, não teria o apoio 

familiar.   

 

Quadro 16 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
1:31:57 Aluno 11: Se fosse olhar aí, se minha mãe, no caso, 

nunca comentou da vacina do HPV, mas se fosse o caso, 
na minha casa, minha mãe iria olhar uma propaganda. 
Se eu chegasse: “ Ah mãe, preciso tomar a vacina...” “ 
Não! Está vacina é pra menina.” Ela iria falar isto com 
certeza. 
PU: Então normalmente ela não iria comprar a ideia.  

• Reflexão 
crítica sobre o 
problema  
• Inserção de 
aspectos culturais 

 

 

No decorrer do debate, o aluno 2 (quadro 17) traz outro exemplo de aspecto 

cultural/religioso ligado a contaminação. Em seu contexto, a mitificação sobre o contágio 
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supera o conhecimento científico e conduz as decisões. Em sua fala, sutilmente percebe-se 

que tal aspecto cultural é forte, e o mesmo se sente sem força diante desta expressão.  

 

Quadro 17 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
1:33:23 Aluno 2: Eu sou católica. Não sou praticante. Já fui 

ministra, isto pegou na época da adolescência. Hoje 
assumi o espiritismo. Mas como você estava 
comentando, esta semana passada apareceu uma prima 
com sintomas de HPV. Aí as pessoas me ligam, né? 
“Não... porque sua prima terminou com o namorado, aí 
ele fez macumba pra ela, foi formando verruga.” Leva 
ela no médico... “Não... é macumba mesmo.” Vai levar 
pra benzer, não sei mais o que... Pode ser infecção por 
causa do sabão em pó... leva no médico. Pode passar, 
depois me conta. Aquela vontade de falar e... 

• Inserção de 
aspectos culturais  

 

 

 

No trecho abaixo (quadro 18), o aluno 7 traz o fato de que em sua realidade, o membro 

de sua família, que estaria na faixa etária da vacinação, não poderia fazê-la por afetar a 

masculinidade, sendo impedido pelo pai. Tal aspecto retrata que muitas vezes a posição do 

responsável, que pode não ser a mesma do dependente, impede o alcance da imunização. 

Sendo assim, um indicativo de necessidade que estas informações técnicas sejam melhor 

difundidas aos responsáveis. 

 

Quadro 18 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
1:44:14 PU: Engraçado que assim, as vezes eu tenho escutado 

um pouquinho mais que pro meu pai tá tudo bem. Tem 
muito pai ainda... né! 
Aluno 7: A questão da vacina pro meu pai, o meu irmão 
não poderia tomar a vacina. 
PU: Por que? 
Aluno 7: Porque senão iria afetar a masculinidade dele.  

• Inserção de 
aspectos culturais  

 

 

No quadro 19, o aluno 1 traz aspectos emocionais em sua fala, justificando a 

necessidade de uma abordagem na qual o debate seja presente e discuta especificamente sobre 

a vacinação contra o HPV.  

 

Quadro 19 
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Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
1:52:50 Aluno 1: Eu acho que é muito legal esta discussão de 

vocês, discutir isto com a gente e colocar estas 
perguntinhas... levantar isto pra quando for na sala de 
aula, de fato, pode ter, eu acredito que já tenho isto, mas 
eu acho que este tema tem que ser abordado sim nas 
escolas. 

• Reflexão 
crítica sobre o 
problema  

 

 

No trecho abaixo (quadro 20), o aluno 2 confessa a necessidade da apropriação do 

conhecimento, sendo que a informação está chegando a população, mas não ocorre a 

apropriação. A atualidade está sendo marcada por troca de informações com uma grande 

rapidez, mas a apropriação dela ainda é lenta. 

  

Quadro 20 

Tempo  Descrição  Indicadores de EDP 
1:58:37 Aluno 2: Geralmente a impressão é que você tem muita 

informação, mas você não tem apropriação. Então é 
assim, é passado muita informação de vários meios, da 
mídia, de revista, de jornal, de professor, cientifico, mas 
não tem aquela apropriação que ela se sente parte 
daquilo, ela não se identifica.  

• Reflexão 
crítica sobre o 
problema  

 

Subsequente a discussão, o último vídeo “Vacina contra HPV/ Recado de uma menina 

para Dilma Rousseff” aborda como aspectos culturais/religioso, que influenciam na decisão 

da vacinação. Levamos os alunos a pensar se é possível equilibrar os dois aspectos: religioso e 

científico. Ouvimos como resposta dos participantes que não. Então trazemos à tona o 

exemplo da mestranda deste trabalho onde possui ambos os aspectos influentes na sua 

realidade. Refletimos que a menina do vídeo “Vacina contra HPV/ Recado de uma menina 

para Dilma Rousseff” é uma realidade, mas não uma realidade maciça, que em muitas vezes 

podemos utilizar “rótulos” baseados em um único exemplo. Sendo assim necessário uma 

atenção na sua pratica docente, levando sempre a indagação: “estou contemplando uma 

grande diversidade de aspectos? ”.  

Finalizando a sequência didática, os graduandos responderam o questionário de opinião, 

no qual já foi detalhado no item especifico anteriormente.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O conhecimento teórico é necessário. Iniciamos a sequência didática expondo os 

conteúdos sobre Epitélio de revestimento.  A necessidade é que o mesmo não se apresente 

desvinculado à realidade, tendo a concepção de ensino CTS um aliado para esta prática. 

O professor, dentro de sua prática, precisa buscar oportunidades para que os alunos se 

manifestem, incluindo expressões como: “se”, “talvez”, “como? ”, onde o olhar do aluno não 

seja unidirecional.  Ter a metodologia CTS para aproximar tais informações, desponta um 

diferencial necessário que deve ser utilizado na sala de aula. Em tal experiência, dentro da 

disciplina de Histologia, tendo o HPV como tema gerador, obteve-se a oportunidade de 

estreitar os laços entre alunos x professor e alunos x alunos, no momento onde cada um pode 

relatar suas vivências e mistificações. O olhar homogêneo em uma turma nunca pode ser a 

realidade. Buscar estratégias para que isto não aconteça, em todos os níveis, até mesmo na 

graduação é necessário. Neste caso, além de profissionais, estão sendo formados professores 

que necessitarão ter esta visão, quanto mais cedo forem preparados para entender que há 

muitas necessidades a suprir dentro de uma sala de aula e que muitas vezes poderá repercutir 

ou ultrapassar estes limites.  

Estratégias onde envolva motivação, comprometimento, são necessários em todos os 

níveis de ensino. Observamos nas falas dos participantes, evidenciados pelo EDP, o quanto se 

doaram, criticaram, analisaram e colaboraram para as discussões.  Levando os futuros 

professores à experiência de uma aprendizagem mais crítica, onde a interação seja marcante e 

o debate seja presente. 

A sequência nos leva a entender nos precedentes que impedem a adesão à vacinação ou 

não. Percebe-se o grande peso das questões culturais, de uma educação rígida, sem muito 

diálogo entre os envolvidos, onde tais questões sobrepõem as informações científicas.  

De uma forma geral, consideramos que o conhecimento dos licenciandos, sujeitos deste 

trabalho, seria suficiente para que, em sua atuação como professores, eles pudessem interferir 

na adesão à vacinação ou no esclarecimento de dúvidas, caso assumissem o protagonismo em 

atividades de conscientização na comunidade escolar. 

 

 

 

. 
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7. APÊNDICES 

 

7.1. Slides e vídeos da Sequência Didática – Momento 4 
 

 
 

Slide 1: Apresentação 

 
 

Slide 2: Vídeo sobre o HPV- Tema gerador. 
https://www.youtube.com/watch?v=OlHkABRvSwI 
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Slide 3: Resposta para a pergunta nº1 do questionário de sondagem 

 
 
 

Slide 4: Resposta para a pergunta nº2 do questionário de sondagem 
 

 
 

Slide 5: Resposta para a pergunta nº3 do questionário de sondagem 
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Slide 6: Resposta para a pergunta nº4 do questionário de sondagem 

 
 

Slide 7: Resposta para a pergunta nº5 do questionário de sondagem 
 
 

 
 

Slide 8: Resposta para a pergunta nº6 do questionário de sondagem 
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Slide 9: Resposta para a pergunta nº7 do questionário de sondagem 
 

 
 

Slide 10: Resposta para a pergunta nº8 do questionário de sondagem 
 

 
 

Slide 11: Resposta para a pergunta nº9 do questionário de sondagem 
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Slide 12: Resposta para a pergunta nº10 do questionário de sondagem 
 

 
 

 
 

Slide 13: Resposta para a pergunta nº11 do questionário de sondagem 
 

 
 

Slide 14: Resposta para a pergunta nº12 do questionário de sondagem 
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Slide 15: Resposta para a pergunta nº13 do questionário de sondagem 
 
 
 

 
 

Slide 16: Resposta para a pergunta nº14 do questionário de sondagem 
 

 
 

Slide 17: Slide de chamada ao resultado do teste 
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Slide 18: Resultado do teste - 1 a 5 pontos 
 

 
 

Slide 19: Resultado do teste - 6 a 10 pontos 
 

 
 

Slide 20: Resultado do teste - 11 a 14 pontos 
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Slide 21: Bibliografia utilizada para a formulação do teste 
 

 
 

Slide 22: pergunta chave para condução do debate 
 
 

 
 

Slide 23: frase para condução do debate 
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Slide 24: vídeo 1- Campanha de vacinação contra o HPV 
https://www.youtube.com/watch?v=_T1Sh8MOS1c- 

 
 
 

 
 

Slide 25: vídeo 2- Campanha de vacinação contra o HPV 
https://www.youtube.com/watch?v=vvl7Dq-y2Ds 

 

 
 

Slide 26: frase para condução do debate 
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Slide 27: vídeo 3- Campanha de vacinação para meninos e meninas/Farroupilha 

https://www.youtube.com/watch?v=Ib4tsupSTNA- 
 
 

 
 

Slide 28: frase para condução do debate 
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Slide 29: vídeo 4- HPV e sexo/Anos 80 
https://www.youtube.com/watch?v=oMU8oyXYC_A 

 

 
Slide 30: vídeo 5-vacinação contra o HPV 

https://www.youtube.com/watch?v=XIW3bPZvhRQ- 
 
 
 
 
 

 
Slide 31: vídeo6- vacina contra HPV/Recado de uma menina par Dilma Rousseff.   

https://www.youtube.com/watch?v=PIV8M9dIQ9I- 
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7.2. Questionário diagnóstico – “Quiz” 
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7.3. Questionário de opinião 
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8. ANEXOS 

 

8.1. Aceite da Instituição de Ensino 
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8.2. TCLE dos sujeitos 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A PESQUISA. 
 

Prezado (a) Aluno (a),  
Eu, Gisely Cristina Carvalho Silva, mestranda em Ensino de Ciências pelo Programa Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (MEPC/UFOP), juntamente 
com a Profa. Dra. Uyrá dos Santos Zama, Professora do Departamento de Ciências Biológicas (DECBI) 
da Universidade Federal de Ouro Preto, iremos desenvolver uma pesquisa cujo título é “HISTOLOGIA 
NO CONTEXTO CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE, UMA EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO INICIAL DOS 
PROFESSORES”. Os objetivos deste estudo são: (1) Incluir a metodologia CTS no estudo da histologia 
na formação inicial de professores de biologia e avaliar o engajamento disciplinar produtivo destes 
estudantes, considerando seu impacto no envolvimento com a aquisição de conhecimento, bem 
como na possível replicação da metodologia numa futura prática docente e (2) Execução de uma 
sequência didática que vincule o conteúdo de tecido epitelial à problemática da vacinação massiva 
das adolescentes contra o HPV. 

Para tanto, estamos convidando o(a) senhor(a) a participar desta pesquisa cuja coleta de 
dados se dará pela participação (engajamento disciplinar produtivo) registrada por meio de 
filmagens ao longo da Sequência Didática proposta na pesquisa e por um questionário estruturado. 
Além dos comentários e experiências vividas durante a aplicação da pesquisa.  

Sua participação é voluntária e não implicará em maior risco ou desconforto direto. Apesar 
da dinâmica acontecer durante a disciplina de Histologia Geral, todas as análises de dados serão 
feitas após o encerramento da mesma e não serão utilizadas como avaliação na disciplina. Para 
garantir o sigilo, os registros produzidos serão identificados por códigos, e acessados apenas pelos 
responsáveis pela pesquisa (orientadora e orientando). Os dados serão armazenados em 
computadores dos pesquisadores e serão protegidos por ferramentas de edição de texto. Nos 
comprometemos a usar os dados coletados apenas para a pesquisa. Os resultados serão vinculados 
através de artigos científicos em revistas especializadas e\ou encontros científicos e congressos, sem 
nunca tornar possível a identificação dos participantes.  

Informo que o Sr(a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre qualquer 
esclarecimento de eventuais dúvidas. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com o Comité de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto - Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação ICEB II Campus Universitário Morro do Cruzeiro 35400-000 - 
Ouro Preto (MG) - Brasil Tel.: + 55 31 3559-1367 / 1368. 

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. A pesquisa será suspensa caso seja constatado 
qualquer ocorrência que possa comprometer e causar danos a instituição ou aos alunos. Todos tem o 
direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas e caso seja solicitado, 
darei todas as informações que solicitar. 

Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 
despesa adicional, ela será assumida pelo orçamento da pesquisa. Qualquer indenização por 
qualquer dano que possa ser causado por sua participação na pesquisa ou qualquer despesa 
adicional será assumida pelo orçamento da pesquisa e ficará sob responsabilidade do pesquisador 
principal. 
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Eu,                                                                                                                                       , 
devidamente orientado (a) e esclarecido (a) sobre o objetivo e a finalidade da pesquisa, os 
procedimentos a serem realizados, bem como a utilização dos dados nela obtidos. Esses dados 
poderão ser utilizados para a pesquisa e para publicações posteriores, desde que a confidencialidade 
seja garantida. Por isso aceito participar das atividades da pesquisa intitulada “HISTOLOGIA NO 
CONTEXTO CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE, UMA EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO INICIAL DOS 
PROFESSORES” vinculados ao Mestrado Profissional em Ensino de Ciências - MEPC/UFOP. 
 
Assinatura do participante                                                                                                            . 
Data:    /    /            . 
Telefone: 
E-mail: 

 
Assinatura do pesquisador_________________________________________ Data:__/__/___ 

Gisely Cristina Carvalho Silva pelo telefone  
(31) 9888-25825 giselycjc@hotmail.com 

 
Assinatura do orientador__________________________________________ Data:__/__/___ 

Uyrá dos Santos Zama 
(31) 3559-1217 uyrazama@iceb.ufop.br 

  


