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RESUMO 

 

Em contraposição à abordagem tradicional dos conteúdos de Física no Ensino 
Médio da Educação Básica, em que, na maioria das vezes, o conhecimento científico 
é apresentado apartado das vivências cotidianas dos alunos, os resultados das 
pesquisas em educação em Ciências têm apontado para a necessidade de 
metodologias que contemplem a contextualização dos conteúdos. Dentre as diversas 
possibilidades, optamos pela perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), 
com o objetivo de elaborar uma proposta de ensino a partir da exploração de temas 
controversos no ensino de Física. Nesse sentido, em consonância com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), a proposta elaborada traz para a sala de aula o debate 
de um tema real – os deslizamentos de encostas -, que, sem dúvida, é um problema 
de cunho social e próximo à realidade dos alunos, seja por experiência vivencial 
concreta, seja por noticiários nos meios de comunicação. Dentre as possibilidades da 
abordagem CTS no âmbito escolar presentes na literatura, optamos por fundamentar 
a proposta de ensino na dinâmica denominada “enxerto CTS”, por meio da técnica da 
controvérsia controlada. Nessa perspectiva, necessariamente, se faz presente o 
diálogo entre diferentes leituras, incluindo aquela que se refere ao conhecimento 
científico. Sobre esse aspecto, a construção da proposta de ensino abarca o 
conhecimento científico relativo à energia mecânica e suas transformações. Em 
termos de recursos didáticos, a proposta de ensino faz uso de reportagens, vídeos, e 
dados reais, já que buscamos um cenário realístico em que se fazem presentes os 
conceitos físicos. Não foi possível a aplicação da proposta de ensino, entretanto, 
esperamos que quando utilizada em aulas de Física do Ensino Médio, os resultados 
ultrapassem o espaço e tempo escolares. Em outras palavras, esperamos que os 
alunos, além de observarem a física do problema (tema controverso), passem a ter 
um olhar crítico, uma postura vigilante para cobrar das autoridades soluções 
concretas, bem como serem capazes de alertar, de se conscientizar e, quando 
possível, auxiliar na conscientização de moradores das áreas de risco.  Que levem 
consigo adiante por toda sua vida essa postura crítica, diante de situações, nas quais 
se faz necessário juízo de valor, pois desta forma será um cidadão conhecedor pleno 
de seus direitos e deveres e de seu papel na sociedade.      
  

Palavras-Chave: Ensino. Física. CTS. Energia. Deslizamento de encostas. 
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ABSTRACT 

 

In contrast to the traditional approach of Physics contents in Basic Education 

High School, in which, for the most part, scientific knowledge is presented separated 

from the daily experiences of the students, the results of research in Science education 

have pointed to the need of methodologies that contemplate the content context. 

Among the various possibilities, we opted for the Science, Technology and Society 

(STS) perspective, with the objective of elaborating a teaching proposal based on the 

exploration of controversial subjects in Physics teaching. In this sense, in line with the 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), the elaborated proposal brings to the 

classroom the debate of a real theme landslide, which is undoubtedly a social problem 

and close to reality of the students, either by concrete living experience or by midia 

news. Among the possibilities of STS approach in the school context present in the 

literature, we chose to base the teaching proposal on the dynamics called "STS 

grafting", through the technique of controlled controversy. From this perspective, 

necessarily, the dialogue between different readings is included, besides that which 

refers to scientific knowledge. In this respect, the construction of the teaching proposal 

covers the scientific knowledge related to mechanical energy and its transformations. 

In terms of didactic resources, the teaching proposal makes use of reports, videos, 

and real data, since we look for a realistic scenario in which the physical concepts are 

present. It was not possible to apply the teaching proposal, however, we expect that 

when used in classes of level High School Physics, the results exceed the school 

space and time. In other words, we hope that students, in addition to observing the 

physics of the problem (controversial subject), will have a critical eye, a vigilant posture 

to receive concrete solutions from the authorities, as well as being able to alert, and, 

where possible, assist in raising the awareness of residents of risk areas. That they 

carry with them this critical posture throughout their lives in the face of situations in 

which value judgment is necessary, because in this way they will be a knowledgeable 

citizen full of their rights and duties and aware of their role in society. 

 

Keywords: Teaching. Physics. STS. Energy. Sliding of slopes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No campo das orientações, diretrizes e recomendações para o Ensino Médio 

e Fundamental é perceptível o juízo sobre a necessidade de mudanças nas práticas 

educativas no ensino de Física da Educação Básica. Apesar da consolidação da 

pesquisa em ensino de Física no Brasil e o significativo conhecimento produzido nas 

últimas 5 décadas, diversos autores (COSTA; BARROS, 2015; ANJOS, 2013; 

MOREIRA, 2017) identificam que há um hiato entre os resultados da pesquisa e as 

práticas do ensino da Física no contexto escolar, de modo que há expressivas críticas. 

Para Moreira (2017), “[...] o ensino da Física estimula a aprendizagem mecânica de 

conteúdos desatualizados [...] a Física ensinada não passa do século XIX” (p. 2). 

Nesse sentido, o ensino de Física também tem divergido dos preceitos das Diretrizes 

Curriculares para a Educação Básica, já que neste documento há a orientação de que: 

 
 
A escola, face às exigências da Educação Básica, precisa ser reinventada: 
priorizar processos capazes de gerar sujeitos inventivos, participativos, 
cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, políticas, 
culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as 
formas de produção e de vida (BRASIL, 2013, p. 16). 
 
 

Assim, no que tange à pesquisa em ensino de Física, Rosa e Rosa (2005) 

ressaltam que a questão que tem sobressaído nas investigações tem forte relação 

com a procura “[...] por um real significado para o estudo dessa Ciência na educação 

básica – ensino médio” (p. 2). 

Uma perspectiva que tem sido apontada é a abordagem Ciência, Tecnologia 

e Sociedade (CTS) no ensino de Ciências e, sendo assim, também no de Física, com 

o objetivo de “[...] buscar a compreensão das relações entre essas três dimensões, 

desenvolvendo a capacidade de tomada de decisão, a aprendizagem de conceitos 

científicos, além da formação de valores” (SANTOS1, 2011 apud BARBOSA et al, 

2017), como forma de contribuir para a transformação dos “[...] alunos em sujeitos 

conscientes para transformar o seu entorno social” (BARBOSA, 2017, p. 159). 

                                                
1 SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. Significados da educação científica com enfoque CTS. In: 
SANTOS, Wildson Luiz Pereira; AULER, Décio (Orgs.). CTS e educação científica: desafios, 
tendências e resultados de pesquisas. Brasília, DF: Editora UNB, 2011. 
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Consideramos importante esclarecer que essa abordagem não é a única 

possibilidade para o alcance de uma Física no Ensino Médio que resgate nos alunos, 

como prevê as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 

 
 
[...] o espírito questionador, o desejo de conhecer o mundo em que se habita. 
Não apenas de forma pragmática, como aplicação imediata, mas expandindo 
a compreensão do mundo, a fim de propor novas questões e, talvez, 
encontrar soluções (BRASIL, 2006, p. 53). 
 
 

Sem vinculação com os documentos oficiais, Laburú, Arruda e Nardi (2003) 

defendem que em sala de aula, seja adotado um pluralismo metodológico, no sentido 

de 

 
 
[...] uma educação científica e, principalmente, dos métodos de ensino a ela 
associados, não fixos a sistemas rígidos e limitados, com determinada 
interpretação, mas que estejam abertos à crítica e a todas às novas 
descobertas e experiências inovadoras da área (p. 258). 
 
 

Todavia, esses mesmos autores, alicerçados na análise de Oliveira2 (1993), 

alertam que a atitude mais fértil do professor será “[...] o estudo de muitas perspectivas 

diferentes, no sentido do aprimoramento teórico do profissional e, portanto, de uma 

elaboração mais refinada da prática educativa, à luz das diversas abordagens 

estudadas” (p. 256). 

Nesse sentido, realizamos uma investigação teórica sobre o movimento CTS 

como abordagem metodológica para práticas educativas em aulas de Física do Ensino 

Médio, com o objetivo de elaborar uma proposta de ensino fundamentada na 

perspectiva CTS - exploração de temas controversos no ensino de Física. 

Para tanto, optamos por abordar o “deslizamento de encostas” como tema 

controverso, balizando nossa escolha nas seguintes justificativas: atualidade desse 

problema ambiental, tanto em cidades (meio urbano) quanto em ambientes rurais; 

apresentação de forte relação com o conhecimento científico (Física); confirmação, 

decorrente da nossa investigação, que esse problema ambiental não tem sido 

prestigiado como tema de estudo no ensino de Física da Educação Básica. 

                                                
2 OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky, aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. 
(Série pensamento e ação no magistério). São Paulo: Scipione, 1993. 
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Posto isso, conforme será descrito no Capítulo 2, metodologicamente, 

realizamos levantamento e estudo de bibliografia pertinente que nos possibilitou 

construir um referencial teórico sobre o CTS no contexto educacional e, também, 

sobre a sua expressividade no ensino de Física das escolas brasileiras. Em outras 

palavras, procuramos identificar o interesse e as proposições da abordagem CTS nos 

planejamentos didáticos da Física do Ensino Médio decorrentes da produção 

acadêmica veiculada nos Simpósios Nacionais de Ensino de Física (SNEFs).  

Assim, nos Capítulos 3 e 4 apresentamos uma breve retrospectiva do 

movimento CTS, seu desdobramento no ensino e mais especificamente na política 

educacional brasileira atual. 

Dentre as possibilidades de programas CTS, como será visto posteriormente 

no Capítulo 5, depreendemos que aquela que mais se adequa ao currículo brasileiro 

atual é a possibilidade denominada enxerto CTS, cuja abordagem metodológica no 

ensino recorre à exploração de temas controversos. 

Os Capítulos 6 e 7 referem-se aos resultados alcançados no desenvolvimento 

desta monografia, de maneira que no Capítulo 6 são apresentados os resultados 

decorrentes da análise dos trabalhos publicados nas atas dos SNEFs relativas aos 

anos 2011, 2013, 2015 e 2017 que visou, dentre outros aspectos,à identificação do 

interesse e das proposições da abordagem CTS no contexto da Física escolar, 

enquanto que no Capítulo 7, são apresentados aqueles que expressam a proposta de 

ensino que explora os deslizamentos de encostas como tema controverso em aulas 

de Física para o Ensino Médio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA: PRINCIPAIS ASPECTOS 

 

Na primeira parte desta investigação nos dedicamos a um estudo teórico que 

permitisse melhor caracterizar o movimento CTS no contexto escolar e, mais 

especificamente no ensino de Física, via levantamento e análise de bibliografia 

pertinente. 

Para melhor caracterizar as práticas educativas para a Física no Ensino Médio 

alicerçadas nos pressupostos da abordagem CTS, procuramos identificá-las nos 

SNEFs, por considerar que esse evento bianual da Sociedade Brasileira de Física, 

além da sua tradição, é aquele que mais se volta para a disseminação de ações 

concretas no âmbito da sala de aula. 

Além de uma caracterização quantitativa sobre as publicações voltadas para 

a abordagem CTS nos últimos 4 SNEFs, realizamos uma análise qualitativa, por meio 

da leitura de seus resumos, visando classificá-las quanto à forma e proposição para 

a sua inserção nos planejamentos de ensino da Física do Ensino Médio. Para tanto, 

elaboramos uma ficha de avaliação (Apêndice 10.1), na qual constam as seguintes 

categorias: Tipo de Público (professores de Física do Ensino Médio, professores de 

Ciências do Fundamental, licenciandos, alunos do Ensino Médio, alunos do 

Fundamental e alunos do EJA); Exemplificação de Proposta (Sim ou Não); 

Modalidade (curricular ou extracurricular); Tipo de proposição (introdução de CTS nos 

conteúdos das disciplinas de ciências, a ciência por meio de CTS ou por CTS puro); 

Exploração de Temas Controversos (Sim ou Não). 

Em relação às publicações com foco na exploração de temas controversos, 

procuramos identificar aquelas que têm balizado as proposições de atividades de 

ensino em atividades curriculares da disciplina Física no Ensino Médio.  

Os resultados decorrentes dessa etapa metodológica se constituíram no 

alicerce para o alcance do objetivo proposto nesta monografia: elaborar uma proposta 

de ensino fundamentada na perspectiva enxerto CTS, a partir da exploração do tema 

controverso “deslizamento de encostas”. 
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3 MOVIMENTO CTS E O CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO 

 

3.1 O MOVIMENTO CTS 

 

Até meados do Século XX a visão predominante sobre a relação entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade tendia para seus aspectos positivos, denominada de 

modelo linear de desenvolvimento, cuja descrição resumida é expressa como: o 

progresso científico implica em progresso tecnológico que, por sua vez, implica em 

progressos econômico e social (GARCIA; CEREZO; LOPEZ3, 1996 apud 

CHRISPINO, 2017, p. 9). 

Questionamentos acerca do imbricamento entre CTS surgiram em resposta a 

indagações relativas a problemas advindos do grande desenvolvimento científico-

tecnológico ocorrido no período pós-guerra – as duas grandes guerras mundiais e 

também a guerra Vietnã – no qual a Ciência e a Tecnologia (C&T) no âmbito social 

estavam associadas linearmente à ideia de riqueza e, consequentemente, ao bem 

estar social. Entretanto, a sociedade logo percebeu que as consequências não eram 

apenas positivas. Atrelado ao desenvolvimento científico-tecnológico encontravam-se 

questões negativas: bombas nucleares, contaminação do meio ambiente por 

vazamentos de petróleo, produção de insumos químicos para plantações como o DDT 

(Dicloro-Difenil-Tricloroetano). Sendo assim, entre as décadas de 60 e 70 do século 

passado, a percepção do uso de ciência e tecnologia como algo desenfreado para o 

bem estar, foi do milagre à destruição. Nas palavras de Angotti e Auth (2001), 

 
 
Com a racionalidade crescente no século XIX, que atribuiu ao homem a tarefa 
de dominar/explorar a natureza, aliada ao também crescente processo de 
industrialização, o desenvolvimento centrado na ciência e tecnologia (C&T) 
passou a ser visto como sinônimo de progresso. Mas, com as guerras 
mundiais, principalmente a segunda, este desenvolvimento passou a ser 
questionado. O arsenal de guerra, como as bombas nucleares, deixou bem 
explícito o poder destrutivo do homem (p. 15). 
 
 

                                                
3 GARCÍA, Marta GONZÁLEZ; CEREZO, José A. López; LÓPEZ, José Luis Luján. Ciencia, 
Tecnologia y Sociedad – Una introducción al estúdio social de La ciência y La tecnologia. Madrid: 
Tecnos, 1996. 
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Nesse sentido e de acordo com esses autores, há o surgimento de um novo 

olhar sobre a C&T. 

 

O que inicialmente parecia um bem inegável a todos, com o passar dos anos 
revelou outras facetas. À medida que o uso abusivo de aparatos tecnológicos 
tornava-se mais evidente, com os problemas ambientais cada vez mais 
visíveis, a tão aceita concepção exultante de C&T, com a finalidade de facilitar 
ao homem explorar a natureza para o seu bem estar começou a ser 
questionada por muitos (IBID). 
 

 

Em decorrência dessa perspectiva, “[...] grupos de ativistas iniciaram 

manifestações questionando e, logo depois, algumas vozes ligadas à Ciência e à 

Tecnologia, também apresentavam a necessidade de se discutir os riscos que 

surgiam da chamada prosperidade tecnológica” (CHRISPINO, 2017, p.10). Dentre 

esses ativistas são bastante mencionados Rachel Carson, Vance Packard, Ralph 

Nader, Derek J. de Solla Price e Barry Commoner, cuja síntese de suas contribuições 

relacionadas às manifestações relativas à Ciência e à Tecnologia pode ser observada 

no Apêndice 10.2. 

Essa postura mais crítica é ressaltada por diversos autores, dentre os quais, 

Waks4 (1990 apud LIMA NETO, 2012) ao mencionar que: 

 
 
O agravamento dos problemas ambientais pós-guerra, a tomada de 
consciência de muitos intelectuais com relação às questões éticas, a 
qualidade de vida da sociedade industrializada, a necessidade da 
participação popular nas decisões públicas [...]. 
 
 

Ao apresentar uma retrospectiva sobre a origem do movimento CTS, Strieder 

(2012), baseada na análise de Garcia, Cerezo e Lopez5 (1996), ressalta que, apesar 

de sua presença em diferentes países, as discussões tinham aspectos diferenciados, 

de modo que originaram duas tradições, a europeia e a americana, também 

denominadas, respectivamente, acadêmica e social. 

As duas apresentavam diferentes pensamentos, a primeira denominada STS 

(Science and Technology Studies) e a segunda, a norte-americana, STS (Science 

                                                
4 WAKS, Leonard Joseph. Educación en ciencia, tecnología y sociedad: origenes, desarrollos 

internacionales y desafíos actuales. In: MEDINA, Manuel; SANMARTÍN, José. (Eds.). Ciencia, 
tecnología y sociedad: estudios interdisciplinares em la univeridade, em La educacíon y em La gestión 
política y social. Barcelona, Anthropos, Leioa: Universidad del País Vasco, 1990. 
5 Nota Idem 3. 
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Technology and Society). Todavia, as mesmas compartilhavam da ideia crítica à 

ciência e à tecnologia, porém, diferenciando-se, tanto na base de suas formações 

quanto em seus propósitos.  

A denominação da primeira tradição – europeia ou acadêmica – decorreu de 

sua característica de institucionalização de natureza mais acadêmica com origem no 

continente europeu. Segundo Strieder (2012), essa tradição surgiu como programa 

acadêmico que contou com a participação de diferentes profissionais das áreas 

técnico-científicas (cientistas e engenheiros) e de humanas (sociólogos e humanistas) 

que tinham o propósito de “[...] investigar as influências da sociedade sobre o 

desenvolvimento científico e tecnológico [...] ênfase maior na ciência, na explicação 

da origem e das mudanças das teorias, e, portanto na ciência como processo” (p. 24). 

A segunda tradição – americana ou social –, desenvolvida nos Estados 

Unidos, foi assim denominada devido a sua característica de “[...] ter sido centrada em 

uma reação de caráter mais prático ou social” (IBID), mesmo com o envolvimento de 

Universidades. 

 
 
Como movimento social, dos quais tomaram parte grupos pacifistas, ativistas 
dos direitos humanos, associações de consumidores e outros grupos que 
tinham relação com reivindicações, estavam preocupados com as 
consequências sociais e ambientais dos produtos tecnológicos [...] uma 
ênfase maior na tecnologia, que era vista como um produto capaz de 
influenciar a estrutura e dinâmica da sociedade (IBID). 
 
 

Na concepção de Garcia Cerezo e Lopez6 (1996 apud STRIEDER, 2012) esta 

divisão de tradições já foi superada, de maneira que atualmente compartilham do 

movimento CTS uma variedade de programas que têm em comum a ênfase na 

dimensão social da C&T. 

 

3.2 CTS NO ENSINO 

 

A abordagem CTS é considerada uma via poderosa no que se refere ao 

ensino de C&T com foco na formação de cidadãos, pois possibilita o exercício do 

diálogo entre posições divergentes, levando em conta o respeito às diferenças, sejam 

elas culturais, éticas e/ou de direitos. É relevante salientar que os pilares do 

                                                
6 Nota Idem 3. 
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movimento CTS não estão restritos somente a uma determinada área, já que 

abrangem outras, dentre as quais, a econômica, a política e a do ambiente. 

Sobre o movimento CTS no âmbito educacional é importante notar que o 

mesmo não é apenas mais um recurso didático para o ensino. Como alerta Chrispino 

(2017, p. 81), “[...] não se espera que a abordagem CTS seja mais uma técnica 

didática, mas, sim, uma cultura: a cultura CTS que se manifesta em qualquer técnica 

de ensino ou manifestação docente [...]". Com isso, na perspectiva de Chrispino 

(2017) é esperado que, ao longo do ciclo de ensino, os alunos possam vivenciar as 

implicações da tríade, ciência, tecnologia, e sociedade, mesmo que por diferentes 

óticas: o conhecimento, as habilidades e as atitudes; ideias, máquinas e valores; 

conhecer, manejar e participar; o saber, fazer, saber-fazer e saber-ser em uma visão 

mais ampla de educação e ensino (CHRISPINO7, 1992; CUTCLIFFE8, 2003; MARTIN 

GORDILLO; OSÓRIO9, 2003; UNESCO, 1994 apud CHRISPINO, 2017). 

Nesse sentido, o movimento CTS não é uma abordagem exclusiva das 

disciplinas da área de Ciências da Natureza, mas tendo sua transitividade em outras 

áreas do conhecimento e sendo ponte integradora entre as mesmas, como pode ser 

constatado nas palavras de Chrispino (2017, p. 81): “A abordagem CTS, ao solicitar 

para o mesmo fato social a visão tanto da cultura científico-tecnológica como da 

cultura sócio-humanística, favorece a aproximação destas, separadas por um abismo 

que não se explica na atualidade”.  

Para tanto, a “[...] abordagem CTS deve ser encarada como uma das 

maneiras de apresentar, organizar e multiplicar os conhecimentos, 

independentemente das características ou restrições impostas externamente” (IBID, 

p. 82). 

                                                
7 CHRISPINO, Alvaro. Didática Especial de Química e Prática de Ensino de Química: uma proposta 
voltada para química e sociedade. Programa de Pós-Graduação em Educação (dissertação de 
mestrado). Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, 1992. 
8 CUTCLIFFE, S. H. Ideas, Máquinas y valores. Los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
Barcelona: Anthropos; México: UNAM, 2003. 
9MARTÍN GORDILLO, M.; OSORIO M., CARLOS. Educar para participar enciencia y tecnología. Um 
proyecto para La difusión de la cultura científica. Revista Iberoamericana de Educación. n. 32: Mayo – 
Agosto 2003. 
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Diversos estudiosos, dentre os quais Robert E. Yager10, têm feito análises 

comparativas entre as estruturas tradicionais de ensino e aquelas fundamentadas na 

perspectiva CTS, nas quais buscam ressaltar as diferenças entre essas abordagens. 

No Quadro 1 reproduzimos a análise comparativa de Yager e Akcay11 (2008), 

elaborada a partir de tradução livre de Chrispino (2017).  

 

Quadro 1: Análise comparativa entre ensino tradicional e ensino CTS. 

 

Fonte: CHRISPINO (2017, p. 82). 

 

Pela análise de PALÁCIOS et al (2003)12, os programas CTS existentes para 

a Educação Básica podem ser classificados em três grupos: “[...] introdução de CTS 

nos conteúdos das disciplinas de ciências (enxerto CTS); a ciência vista através de 

CTS; e, por último, CTS puro” (p.147). 

                                                
10YAGER, Ronald E. Science-technology-society as reform. In: YAGER, R. E. (Ed.), ICASE 
Yearbook—The status of science-technology-society reform efforts around the world. Arlington, VA: 
National Science Teachers Association, 1992 
11 YAGER, Ronald E.; AKCAY, Hakan. Comparison of Student Learning - Outcomes in Middle School 
Science Classes with an STS Approach and a Typical Textbook Dominated Approach, RMLE Online, 
31:7, 1-16, 2008. 
12 PALÁCIOS, E.M.G. et al. Introdução aos estudos CTS (Ciência Tecnologia e Sociedade). Caderno 
ibero-americanos. 2003. Disponível em: <http://www.oei.es/salactsi/Livro_CTS_OEI.pdf>. Acesso em: 
04 ago. 2018. 
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Sobre o enxerto CTS, esses autores explicam que se refere à introdução “[...] 

nas disciplinas de ciências dos currículos temas CTS, especialmente relacionados 

com aspectos que levem os estudantes a serem mais conscientes das implicações da 

ciência e da tecnologia” (IBID, p.147-148). 

O segundo grupo - Ciência e tecnologia através de CTS - caracteriza-se por 

ensinar 

 
 
[...] mediante a estruturação dos conteúdos das disciplinas de cunho científico 
e tecnológico, a partir de CTS ou com orientação CTS. Essa estruturação 
pode ser levada a cabo tanto por disciplinas isoladas como através de cursos 
multidisciplinares, inclusive por linhas de projetos pedagógicos 

interdisciplinares (IBID, p. 148). 

 
 

Sobre o CTS puro, os autores explicam que seu significado reside na 

proposição de: 

 
 
[...] ensinar CTS onde o conteúdo científico passa a ter um papel 
subordinado. Em alguns casos o conteúdo científico é incluído para 
enriquecer a explicação dos conteúdos CTS em sentido estrito, em outros as 
referências aos temas científicos ou tecnológicos são apenas mencionadas, 

porém não são explicadas (IBID, p.148-149).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

4 CTS NA POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA ATUAL  

 

De acordo com Santos e Mortimer (2002), é possível considerar que, pelo 

menos no campo teórico, as orientações oficiais para o Ensino Médio da Educação 

Básica incorporam “[...] em seus objetivos e fundamentos, elementos dos currículos 

com ênfase em CTS” (p.114). Tomando por base os estudos de diferentes 

pesquisadores na área de educação em ciências, esses autores consideram que o 

foco central da educação CTS é promover o letramento científico e tecnológico dos 

alunos, a fim de auxiliá-los no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

valores necessários a uma formação cidadã. 

Em relação a essa perspectiva, é possível observar que mesmo com a 

reforma do Ensino Médio imposta pelo governo brasileiro, por meio da Medida 

Provisória Nº 746 (BRASIL, 2016) e convertida na Lei Nº 13.415 (BRASIL, 2017) que 

alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), não houve exclusão 

de elementos que apontam para a educação CTS, já que os incisos III e IV do artigo 

35 da LDB de 1996 foram mantidos. Em outras palavras, dentre as finalidades do 

Ensino Médio foram mantidas: 

 
 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 2017). 
 

 

Além disso, as recomendações advindas dos documentos oficiais que traçam 

as diretrizes, parâmetros e orientações para o Ensino Médio estão mantidas, no 

sentido que: 

Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem 
envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos 
práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 
contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e 
abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo 
[...] deve contribuir não só para o conhecimento técnico, mas também para 
uma cultura mais ampla, desenvolvendo meios para a interpretação de fatos 
naturais, a compreensão de procedimentos e equipamentos do cotidiano 
social e profissional, assim como para a articulação de uma visão do mundo 
natural e social [...] articulação interdisciplinar, de forma a conduzir 
organicamente o aprendizado pretendido [...] por exemplo, não é algo ‘da 
Física’, pois é igualmente ‘da Química’, sendo também essencial à Biologia 
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molecular, num exemplo de conceitos e modelos que transitam entre as 
disciplinas (BRASIL, 2000, p. 6-8). 
 
 

Desse modo, é previsto que o Ensino Médio favoreça aos alunos, por meio 

das disciplinas de Ciências da Natureza, o desenvolvimento de competências e 

habilidades interligadas aos eixos de investigação e compreensão e de 

contextualização sociocultural, tais como: 

 

Desenvolver a capacidade de questionar processos naturais e tecnológicos, 
identificando regularidades, apresentando interpretações e prevendo 
evoluções [...] •Fazer uso dos conhecimentos da Física, da Química e da 
Biologia para explicar o mundo natural e para planejar, executar e avaliar 
intervenções práticas. • Aplicar as tecnologias associadas às Ciências 
Naturais na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua 
vida.[...] • Utilizar elementos e conhecimentos para diagnosticar e equacionar 
questões sociais e ambientais [...] • Entender a relação entre o 
desenvolvimento de Ciências Naturais e o desenvolvimento tecnológico e 
associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuser e se 
propõe solucionar.[...] • Entender o impacto das tecnologias associadas às 
Ciências Naturais, na sua vida pessoal, nos processos de produção, no 
desenvolvimento do conhecimento e na vida social (IBID, p. 12-13). 
 

 

No que se refere à Física no currículo do Ensino Médio, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) identificam o seu conhecimento como aquele que: 

 
 
[...] permite elaborar modelos de evolução cósmica, investigar os mistérios do 
mundo submicroscópico, das partículas que compõem a matéria, ao mesmo 
tempo, que permite desenvolver novas fontes de energia e criar novos 
materiais, produtos e tecnologias (IBID, p. 22). 
 
 

Nesse sentido, é esperado que a Física enquanto disciplina do Ensino Médio 

contribua para que os alunos adquiram uma cultura científica efetiva, a fim permitir-

lhes “[...] interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, situando e 

dimensionando a interação do ser humano com a natureza como parte da própria 

natureza em transformação” (IBID). Todavia, há a necessidade de rompimento com a 

estrutura e práticas educativas que majoritariamente ainda norteiam o ensino de 

Física, descrito nos PCN como um ensino que com significativa frequência tem sido 

implementado nas escolas 

 
 

[...] mediante a apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma 
desarticulada, distanciados do mundo vivido pelos alunos e professores e não 
só, mas também por isso, vazios de significado. Privilegia a teoria e a 
abstração, desde o primeiro momento, em detrimento de um 
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desenvolvimento gradual da abstração que, pelo menos, parta da prática e 
de exemplos concretos. Enfatiza a utilização de fórmulas, em situações 
artificiais, desvinculando a linguagem matemática que essas fórmulas 
representam de seu significado físico efetivo. Insiste na solução de exercícios 
repetitivos, pretendendo que o aprendizado ocorra pela automatização ou 
memorização e não pela construção do conhecimento através das 
competências adquiridas. Apresenta o conhecimento como um produto 
acabado, fruto da genialidade de mentes como a de Galileu, Newton ou 
Einstein, contribuindo para que os alunos concluam que não resta mais 
nenhum problema significativo a resolver. Além disso, envolve uma lista de 
conteúdos demasiadamente extensa, que impede o aprofundamento 
necessário e a instauração de um diálogo construtivo. (IBID). 
 
 

Em contraposição a essa abordagem na Física do Ensino Médio, os PCN 

recomendam que os processos de ensino e de aprendizagem do conhecimento 

inerente a essa Ciência propiciem o desenvolvimento de competências e habilidades 

específicas, dentre as quais, destacamos:  

 
 

•[...] Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos 
e procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos. • 
Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar 
modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar 
previsões. • Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras 
áreas do saber científico. [...] • Dimensionar a capacidade crescente do 
homem propiciada pela tecnologia. • Estabelecer relações entre o 
conhecimento físico e outras formas de expressão da cultura humana. • Ser 
capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam 
aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes (IBID, p. 29). 

 
 

Evidentemente, sabemos dos desafios e dificuldades encontrados hoje no 

ensino em geral e, especificamente, no de Física. Entretanto, apesar do caráter 

desafiador desse cenário, acreditamos ser possível o desenvolvimento de um 

currículo que contemple em parte propostas que possam efetivamente contribuir com 

a formação dos discentes orientada pela perspectiva CTS e respaldada pelas 

recomendações dos PCN (BRASIL, 2000) para a disciplina de Física no Ensino Médio 

e, também, pelo documento Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio que 

ainda se encontra em tramitação, já que competência é definida como:  

 
 
[...] a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para 
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 
cidadania e do mundo do trabalho (MEC, 2017, p. 8). 
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Depreende-se da leitura desse documento que é mantido o fomento a uma 

educação básica que favoreça aos alunos uma formação voltada ao exercício da 

cidadania, já que dentre as competências previstas, são citadas: 

 
 
[...] Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e 
o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 
planeta. [...] Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (IBID, p. 
9-10). 
 
 

Apesar de expressivas diferenças em relação aos documentos oficiais 

anteriores, a estrutura curricular por áreas de conhecimento é mantida no documento 

da BNCC, sem exclusão das disciplinas e, consequentemente, de suas 

especificidades e saberes próprios, com o intuito do “[...] fortalecimento das relações 

entre elas e a sua contextualização para apreensão e intervenção na realidade” (IBID, 

p. 32).  

Neste cenário educacional para o Ensino Médio, consideramos que a reflexão 

sobre um currículo voltado à perspectiva CTS continua válida.  

Sobre esse aspecto, alguns estudiosos da área de pesquisa em Educação em 

Ciência, apesar de expressarem pontos de vista diferentes acerca de alguns pontos 

do currículo, mantêm entre si, a mesma visão sobre o destaque para o conhecimento 

adquirido na escola e sua aplicabilidade na sociedade.  Dentre esses pontos de vista, 

destacamos, por meio da análise de Santos e Mortimer (2002), a visão de Roberts13 

(1991), Bybee14 (1987) e Hofstein, Aikenhead e Riquarts15 (1988). 

Roberts (1991) trata das ênfases curriculares relacionadas à Ciência no 

contexto social e CTS, caracterizando-as como aquelas que abordam as “[...] inter-

relações entre explicação científica, planejamento tecnológico e solução de 

problemas, e tomada de decisão sobre temas práticos de importância social” (apud 

                                                
13 ROBERTS, D. A.. What counts as science education? In: FENSHAM, P., J. (Ed.) Development and 
dilemmas in science education. Barcombe: The Falmer Press, 1991. 
14 BYBEE, R. W..Science education and the science-technology-society (STS) theme.Science 
Education, v. 71, n. 5, 1987. 
15 HOFSTEIN, A., AIKENHEAD, G., RIQUARTS, K..Discussions over STS at the fourth. In: IOSTE- 
SYMPOSIUM. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, v. 10, n. 4, 1988. 
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SANTOS; MORTIMER, 2002), com os currículos apresentando as seguintes 

concepções: 

(i) ciência como atividade humana que tenta controlar o ambiente e a nós 
mesmos, e que é intimamente relacionada à tecnologia e às questões sociais; 
(ii) sociedade que busca desenvolver, no público em geral e também nos 
cientistas, uma visão operacional sofisticada de como são tomadas decisões 
sobre problemas sociais relacionados à ciência e tecnologia; (iii) aluno como 
alguém que seja preparado para tomar decisões inteligentes e que 
compreenda a base científica da tecnologia e a base prática das decisões; e 
(iv) professor como aquele que desenvolve o conhecimento de e o 
comprometimento com as inter-relações complexas entre ciência, tecnologia 
e decisões (IBID). 

 

Na perspectiva de Bybee (1987 apud SANTOS; MORTIMER, 2002), a 

orientação curricular de CTS se caracteriza “[...] como pesquisa e desenvolvimento de 

currículos” que visam contemplar alguns aspectos, dentre os quais: 

 
 
(i) a apresentação de conhecimentos e habilidades científicos e tecnológicos 
em um contexto pessoal e social; (ii) a inclusão de conhecimentos e 
habilidades tecnológicos; (iii) a ampliação dos processos de investigação de 
modo a incluir a tomada de decisão e (iv) a implementação de projetos de 
CTS no sistema escolar ( p. 112-113). 
 
 

Na visão dos acadêmicos Hofstein, Aikenhead e Riquarts16 (1988 apud 

SANTOS; MORTIMER, 2002), o currículo CTS é compreendido como aquele que visa 

“[...] o ensino do conteúdo de ciências no contexto autêntico do seu meio tecnológico 

e social, no qual os estudantes integram o conhecimento científico com a tecnologia 

e o mundo social de suas experiências do dia a dia”. 

Pelo exposto, reafirmamos que há coerência entre as ideias centrais 

apontadas na literatura sobre o currículo CTS e as perspectivas curriculares previstas 

nos documentos oficiais do governo brasileiro, incluindo a BNCC que, a princípio, irá 

normatizar o currículo do Ensino Médio nos próximos anos. 

  

 

 

 

 

 

                                                
16 Nota Idem 15. 
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5 CTS E OS TEMAS CONTROVERSOS 

 
Do exposto nos Capítulos 3 e 4, podemos concluir que o currículo mais 

próximo da realidade do ensino brasileiro atual é o enxerto CTS. Como esclarecido 

anteriormente, essa perspectiva possibilita aos docentes introduzir nas disciplinas 

temas CTS, sem que hajam modificações em suas estruturas. No entanto, é 

necessário utilizar um recurso didático com fins de implementar esta abordagem. No 

presente trabalho, será considerada a técnica da controvérsia controlada. 

 Historicamente, segundo Flechsig e Schiefelbein17 (2003 apud CHRISPINO, 
2017), 
 

 
[...] a origem da técnica de controvérsia está na disputa, que remonta à idade 
média e consistia em disputas públicas entre os estudantes e também 
serviam como exames para os exercícios de retórica, visto que era 
considerado um método de busca pela verdade a partir da argumentação e 
da contra argumentação. [...] o fato de que os esforços cooperativos da 
técnica de controvérsia produzem discussões, que geram conflitos cognitivos 
que serão resolvidos no debate orientado. Essa satisfação do conflito – 
causado pela diferença de percepção/opinião – acarreta uma racionalidade e 
um novo aprendizado, gerando a reconceitualização sobre o tema em debate. 
Essa reconceitualização não é, obrigatoriamente, uma modificação da 
posição anterior. O debate não visa à abdicação de posições, mas a 
oportunidade de apresentar suas ideias e de ouvir a argumentação do outro 
que pensa/sente diferentemente (p. 100). 
 

 

Atualmente, tomando por base a conceituação de Jofréet et al (2015), temas 

de caráter controverso são considerados aqueles em que há evidenciado um juízo de 

valor discordante entre as pessoas em relação ao seu conteúdo e, portanto, fica 

impossibilitada a formulação de um único ponto de vista, já que não envolve somente 

o caráter empírico mas, também leva em consideração fatores pessoais como político, 

religioso, entre outros. 

Nos grupos científicos existe uma relação muito concisa baseada em 

racionalidade, cooperação e confiança entre os pares, sem que, todavia, sejam 

eliminados os conflitos e as competições. 

O caminho percorrido pela ciência foi, e é marcado, por controvérsias e 

conflitos sociais entre comunidades científicas, as quais tentam produzir fundamentos 

que possam valorar a credibilidade do seu ponto de vista científico, acerca de um 

                                                
17 FLECHSIG, K.; SCHIEFELBEIN, E. (Edit.). 20 Modelos didácticos para América Latina. OEA-
Organização dos Estados Americanos, 2003. 
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estudo de forma a invalidar, ou reduzir estudos de outros grupos de cientistas. No 

entanto, é neste cenário que emerge o saber científico ao longo dos séculos e se faz 

presente nos dias atuais (REIS, 2009), já que nesse processo há a busca por “[...] 

pequenas evidências que possam contrariar as hipóteses das quais discordam. Mas 

é no meio destas controvérsias científicas – internas e restritas à comunidade 

científica – que emerge o conhecimento organizado característico da ciência” (IBID, 

p.10). 

Todavia, paralelamente às atuais controvérsias científicas, há uma interação 

que envolve a sociedade, a ciência e a tecnologia, que possibilita o surgimento das 

controvérsias denominadas sócio científicas “[...] que não se resumem a disputas 

acadêmicas internas e restritas à comunidade científica” (IBID). De acordo com Reis 

(2009), as controvérsias sócio científicas consistem em: 

 
 
[...] questões relativas às interações entre ciência, tecnologia e sociedade [...] 
que dividem tanto a comunidade científica como a sociedade em geral, e para 
as quais diferentes grupos de cidadãos propõem explicações e tentativas de 
resolução incompatíveis, baseadas em valores alternativos. Algumas 
controvérsias deste tipo, bastante frequentes, envolvendo cientistas, 
decisores políticos e grupos de cidadãos, resultam de diferentes percepções 
relativamente ao impacto ambiental de determinados empreendimentos: as 
controvérsias socioambientais (p. 10). 
 
 

 Por conseguinte, os alunos como parte integrante da sociedade irão vivenciar 

tais interações controversas ao longo de suas vidas e, portanto, é essencial que os 

mesmos possam vivenciar na sua formação escolar tais práticas, como bem colocam 

Vianna e Bernardo (2003) ao defenderem que: “Assim como a ciência tem suas vozes 

contraditórias, o ensino das ciências pode e deve trabalhar com dúvidas e 

controvérsias que possam auxiliar a aprendizagem dos estudantes” (p.12). 

Para sua implementação em sala, há a sugestão da técnica da controvérsia 

controlada. De acordo com Chrispino e Chaves18 (2009 apud Alves, 2017), essa 

técnica é compreendida como: 

 
 
[...] um método didático de construção de consenso a partir de regras 
previamente combinadas, visando alcançar os seguintes objetivos: levantar 
um problema que norteará a controvérsia, estabelecer o papel de cada 
participante para uma pesquisa preliminar, organizar argumentações e 

                                                
18 CHRISPINO, Álvaro; CHAVES, André Luiz Rodrigues. Uma experiência CTS em sala de aula: a 
internacionalização da Amazônia. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS. 2009, Florianópolis. Anais...Florianópolis: 2009. 
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possíveis contra argumentações, desenvolver a capacidade de escutar 
posições controversas dos demais participantes e possibilitar um (re)pensar 
da temática diante de novas informações.  
 
 

Para o alcance desses objetivos, os autores recomendam seis fases: 

organização da controvérsia; estudo prévio do tema; exposição dos pontos de vista 

de forma ordenada; debate entre os personagens criados para controvérsia; 

interpretação pessoal; avaliação (IBID). Cada uma dessas fases pressupõem uma 

sequência de atividades, cujas descrições, a partir da perspectiva de Chrispino (2005) 

se encontram no Quadro 3. 

 
Quadro 3: Atividades para o desenvolvimento da técnica de controvérsia controlada. 

Fases Atividades Materiais 

 

 

Apresentação 

e 

sensibilização 

do tema 

(1-2 sessões) 

- A controvérsia pode ser apresentada partindo da leitura da 
notícia jornalística fictícia. 

- Após a apresentação da notícia os alunos responderão 
individualmente a um teste sobre questões envolvendo o 
tema. Partindo de suas respostas, realizam-se os 
esclarecimentos que sejam necessários sobre os 
conceitos básicos. 

- Após apresentar o tema e a controvérsia, assim como as 
tarefas que se realizarão na classe, dividem-se os papéis 
das equipes. 

 
 
 
Notícia da imprensa, 
questionário, guia do 
aluno, orientações 
sobre o papel de cada 
representante social na 
controvérsia. 

 
 

Trabalho das 
equipes 

 
(2 sessões) 

- Durante estas sessões as equipes prepararão 
separadamente os argumentos e informações com os 
quais intentam defender suas colocações no plenário. 
Além dos documentos que foram sugeridos, as equipes 
deverão buscar novas informações para apoiar suas teses. 

- Na última sessão deverão preparar a exposição pública de 
seu trabalho. Ao término da dita sessão, deverão entregar 
os informes realizados. 

 
 
 
Documentos polêmicos 
e Pautas para o trabalho 
das equipes. 

 
Exposição das 
equipes/atores 

 
(2 sessões) 

- Seguindo uma ordem consensuada, cada equipe/ator 
disporá de meia sessão para expor sua posição na 
controvérsia e tentar convencer aos demais. 

- Ao término de cada exposição, as demais equipes/atores 
poderão colocar perguntas ou objeções. 

 
 
Pautas para o trabalho 
das equipes. 

 
 

 
Debate aberto 

 
(1 sessão) 

- Depois das exposições das diferentes equipes/atores terá 
lugar o debate aberto entre todos eles para a simulação da 
reunião do órgão mediador. Dever-se-á nomear um 
moderador do debate. O debate poderia concluir com um 
comentário final sobre o desenvolvimento da controvérsia 
em que cada aluno manifestará seu ponto de vista real, 
independentemente da posição que defendeu. 

 
 
 
Protocolos para o 
debate. 

 
Avaliação final 
e conclusões 

 
(1 sessão) 

- A unidade concluiria com a repetição do questionário 
realizado no começo e o comentário aberto sobre 
avaliação das atividades realizadas. 

- Também comentar-se-ão as avaliações sobre os informes 
e exposições realizadas por cada grupo. 

 
 
Teste sobre o tema e 
Protocolo de avaliação. 

 

Fonte: CHRISPINO (2005). 
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Outros autores, tais como Vieira e Bazzo (2007), também defendem a 

abordagem de temas controversos no ensino, justificando-a como uma maneira de 

promover a educação científica para os alunos de modo interessante e significativo. 

Para Vieira e Bazzo, além de se apresentar como uma alternativa que favorece a 

aprendizagem com vistas à formação cidadã, a discussão de temas científicos 

controversos e atuais pode beneficiar o alcance dos seguintes propósitos: 

 
 
Partilhar diferentes perspectivas sobre um mesmo assunto; Alcançar uma 
melhor compreensão da variedade de respostas possíveis a uma questão; 
Fazer uma escolha entre diferentes valores; Despertar o interesse pela 
atualidade científica (s/p). 
 
 

Dessa forma, por intermédio da inserção de atividades baseadas na 

abordagem de assuntos controversos, poderão ser desenvolvidas habilidades e 

atitudes que favoreçam uma relação dialógica e participativa sobre as questões da 

C&T, permitindo tornar a “[...] sala de aula um palco onde ideias atuais e pertinentes 

possam ser discutidas, refletidas e criticadas” (FIGUEIREDO19, 2006 apud VIEIRA; 

BAZZO, 2007) e, desse modo, contribuindo “[...] para que os alunos compreendam 

melhor o mundo em que vivem para nele intervir participando das decisões referentes 

ao seu futuro” (IBID, s/p).  

Sendo assim, o uso de temas controversos ou de adoção da técnica de 

controvérsia controlada, como denominada por Chrispino e Chaves (2009), é uma 

abordagem dinâmica, que possibilita ao docente utilizar relações CTS com o emprego 

de temas que estejam ligados à realidade vivida pelos discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 FIGUEIREDO, Orlando.  A controvérsia na educação para a sustentabilidade: uma reflexão sobre a 

escola do século XXI. Revista Interacções, n. 4, p. 03-23, 2006. 
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6 CTS NOS SIMPÓSIOS NACIONAIS DE ENSINO DE FÍSICA 

 

Como forma de mensurar o interesse pela abordagem CTS no ensino de 

Física no Brasil, realizamos uma análise sobre essa abordagem nos trabalhos 

publicados nos SNEFs, evento bianual, organizado e realizado pela Sociedade 

Brasileira de Física. 

Os trabalhos apresentados nos SNEFs (painéis e comunicações orais) e, 

consequentemente, publicados em suas atas, são organizados por áreas temáticas e, 

sendo assim, como primeiro resultado do nosso estudo, constatamos que o 

surgimento de CTS como área temática foi em 2007, no XVIII SNEF, com a 

denominação de “Alfabetização Científica e Tecnológica e Ensino de Física”. Nessa 

ocasião foram publicados 23 trabalhos, dentre os quais, 6 explicitavam em seus títulos 

e/ou palavras-chave vinculação com o movimento CTS, conforme listagem no Quadro 

4: 

 

Quadro 4: Trabalhos publicados nas atas do XVIII SNEF com vinculação ao movimento CTS. 

 

Título Palavras-chave 

A prova de Física do ENADE: análise sob um 

olhar em ciência, tecnologia e sociedade. 

CTS, Formação Profissional, ENADE. 

Alfabetização científica e tecnológica: 

abrangência de significados. 

Alfabetização Científica, CTS. 

Ciência, tecnologia e sociedade no contexto da 

sala de aula. 

Enculturação Científica, CTS, Linguagem. 

Construção de um aquecedor solar: trabalhando 

elementos de sustentabilidade com enfoque CTS 

em aulas de física. 

Enfoque CTS, Aquecedor solar, Educação de 

jovens e adultos. 

Elementos de sustentabilidade e CTS na escola: 

uma proposta de ensino e de experiência coletiva 

no aperfeiçoamento da prática docente 

Sustentabilidade, CTS, Proposta de Ensino. 

Implicações da relação ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente e ensino de física: o 

estudo do caso da usina termelétrica a gás de 

Araucária/PR 

Ensino de Física, Energia e Desenvolvimento 

Humano, Caso UEGA. 

Fonte: Autor. 
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Como segundo resultado, constatamos que CTS como área temática foi 

incorporada no XIX SNEF (2011), com a publicação de 14 trabalhos, relativos à 

apresentação em 3 sessões de comunicação oral e 9 na forma de painel, o que denota 

não só a criação da área temática – “Ciência, Tecnologia e Sociedade” –, mas também 

a ampliação no número de trabalhos publicados. 

Nos Simpósios seguintes (2013, 2015 e 2017), os trabalhos relativos à ênfase 

CTS deixaram de compor uma área temática exclusiva, sendo incorporados à área 

temática denominada “Alfabetização Científica e Tecnológica e abordagem CTS no 

ensino de Física”. 

 O Gráfico 1, a seguir, ilustra o quantitativo de trabalhos publicados nas atas 

e/ou site dos 4 últimos SNEFs (2011, 2013, 2015 e 2017). 

 

Gráfico 1: Número de trabalhos relativos à CTS publicados nas atas dos 4 últimos SNEFs. 

 

Fonte: Autor. 

 

Quando comparada a outras áreas temáticas, percebemos que as 

investigações nesta área ainda geram, pelo menos no âmbito dos SNEFS, um número 

menor de publicações. A título de exemplo, a área temática “Ensino e Aprendizagem 
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em Física” no XXII SNEF (2017) reuniu um total de 120 publicações, relativas a 57 

comunicações orais e a 63 painéis. Todavia, também é perceptível uma quantidade 

razoável em CTS, mostrando uma tendência à sua consolidação no âmbito dos 

SNEFs. 

Para o próximo SNEF (2019) está previsto o retorno de uma área temática 

específica, qual seja: “Abordagem CTSA e o Ensino de Física”. Apesar do acréscimo 

da questão ambiental no título da área, ressaltamos que isto não a torna 

necessariamente mais abrangente, já que muitos autores, dentre os quais, Santos 

(2011) defendem que a abordagem CTS, pela sua própria natureza, já engloba a 

temática ambiental. 

A leitura dos resumos dos trabalhos nos levou à constatação de que, em 

termos de público alvo, nos quatro SNEFs, houve a predominância da abordagem do 

tema CTS voltada aos professores de Física do Ensino Médio. A outra forma mais 

presente refere-se às argumentações e/ou estudos teóricos sobre movimento CTS e 

seus desdobramentos na educação. No Gráfico 2, sem discriminação por ano, é 

apresentado um melhor detalhamento do público alvo nos trabalhos.  

 

Gráfico 2: Distribuição do público alvo nos trabalhos voltados para CTS (SNEFs 2011 a 2017). 

 

 

Fonte: Autor. 

 

À exceção de três trabalhos, nos SNEFs pesquisados na perspectiva do 

estudo da ciência por meio de CTS, os demais propunham a introdução de CTS nos 

conteúdos das disciplinas de ciências, que em termos quantitativos, são apresentados 

no Gráfico 3.  
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Gráfico 3: Número de trabalhos que sugerem a introdução de CTS como conteúdo de Ciências 

nos SNEfs realizados no período 2011 -2017. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

No que tange à modalidade de ensino, a ênfase tem sido a apresentação de 

possibilidades no âmbito curricular, como pode ser visto no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Distribuição dos trabalhos por modalidade de ensino nos SNEFs (2001 a 2017). 

 

Fonte: Autor. 

 

Do total de 63 trabalhos, a maioria (40) apresenta uma proposta de ensino, 

cujos temas são diversos (Quadro 5), sendo 23 por meio da exploração de temas 
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“Energia na perspectiva desenvolvimento humano, sustentabilidade e vida” e “Energia 

e radiações nucleares”, conforme pode ser observado no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Temas controversos presentes nos trabalhos dos SNEFs do período 2011-2017. 

 

Tema Nº de trabalhos 

Energia (desenvolvimento humano/sustentabilidade/vida) 4 

Efeito estufa 1 

Problemas ambientais 3 

Desenvolvimento sustentável: 1 

Sugestão de vários temas 2 

Radioatividade e a questão nuclear: 1 

Fontes de Energia 1 

Radiopirata 1 

Neutralidade da Ciência – LHC/partículas elementares 1 

Pichação e grafite – arte ou vandalismo 1 

Energia /Radiações nucleares 4 

Implantação de Usina Hidrelétrica 1 

Lazer, Trânsito e Violência 1 

Evolução tecnológica dos televisores 1 

Fonte: Autor. 
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7 PROPOSTA DE ENSINO: DESLIZAMENTO DE ENCOSTA - 

CATÁSTROFE, DESCASO OU DESCONHECIMENTO? 

 

Para a elaboração da proposta, tomamos por base as fases sugeridas por 

Chrispino (2005), apresentadas anteriormente no Quadro 3. A síntese das atividades 

e dos recursos didáticos previstos para o desenvolvimento das fases pedagógicas 

está descrita no Quadro 6. Para fins de uso de tempo didático, cada sessão 

corresponde a uma aula de 50 minutos. 

 

Quadro 6: Fases pedagógicas previstas para o desenvolvimento da proposta. 

 
Fases Atividades Materiais 

 

 

 

 

Apresentação 

e 

sensibilização 

do tema 

(1 sessão) 

- Apresentação da controvérsia “deslizamento de encostas”, 
por meio de reprodução de vídeos. 

- Após a apresentação das notícias (vídeos), os alunos 
responderão individualmente a um questionário sobre 
questões envolvendo o deslizamento de encostas. Partindo 
de suas respostas, serão realizados os esclarecimentos 
que sejam necessários sobre os conceitos básicos. 

- Após apresentar o tema e a controvérsia, assim como as 
tarefas que se realizarão na classe, a turma será dividida 
em três equipes: população em área de risco de 
deslizamentos de encostas, órgãos governamentais e 
equipe técnica (engenheiros, dentre outros profissionais). 

 

- Distribuição dos documentos polêmicos relativos a cada 
equipe com a recomendação de leitura prévia como 
atividade extraclasse. 

Vídeos20 

 
Questionário 

(Apêndice 10.3) 
 

 
Guia do aluno (Apêndice 
10.4) e Textos com as 
orientações aos grupos de 
alunos sobre o papel de 
cada representante social 
na controvérsia (Apêndice 
10.5). 
 

Documentos polêmicos 
(Anexo 11.1) 

 

                                                
20 Vídeos: (1) Entenda como ocorrem os deslizamentos de terra e os riscos de ocupar encostas. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/bahia/bahia-meio-dia/videos/v/entenda-como-ocorrem-os-deslizamentos-de-terra-e-

os-riscos-de-ocupar-encostas/2537156/>. Acesso em: 10 out. 2018; (2) Enchente no RJ e o descaso das 

Autoridades (Jornal Nacional 07.04.2010). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=6dG2so7rIto>. Acesso em: 15 out. 2018; (3) Tragédia Morro do 

Bumba. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=coXwJ9qFnn8>. Acesso em: 15 out. 

2018; (4) Tragédia no Rio (Matéria Completa RJ TV 2ª Edição).  Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=IIXTfdd4llU>. Acesso em: 15 out. 2018; (5) Deslizamento em 

Niterói, RJ, já tem 14 mortos (Globo News, em 11/11/2018). Disponível em: 

<http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/deslizamento-em-niteroi-rj-ja-tem-14-

mortos/7153831/>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IIXTfdd4llU
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Trabalho das 
equipes 

 
(1 sessão) 

- Durante esta aula as equipes prepararão separadamente os 

argumentos e informações com os quais intentam defender 
suas colocações no plenário. Além dos documentos que 
serão sugeridos pelo professor, as equipes deverão buscar 
novas informações para apoiar suas teses 

- Após, em atividade extraclasse, as equipes deverão 
preparar a exposição pública de seu trabalho. Ao término 
dessa fase, deverão entregar os informes realizados com a 
indicação do representante da equipe. 

 
Pautas para o trabalho das 

equipes 
(Apêndice 10.6). 

 
Exposição das 
equipes/atores 

e  
Debate aberto 

(2 sessão) 

- Seguindo uma ordem consensuada, os representantes de 
cada equipe disporão de 1/3 do tempo de uma aula para 
expor sua posição na controvérsia e tentar convencer os 
demais. 

- Ao término de cada exposição, os componentes das equipes 
população e órgãos governamentais poderão apresentar 
perguntas ou objeções. 

- Depois das exposições dos representantes das 2 equipes, a 
técnica como mediadora terá espaço para apresentar suas 
ponderações. Em seguida, será franqueada a palavras aos 
membros (alunos) das 3 equipes visando à simulação da 
reunião do órgão mediador. Nessa simulação, o professor 
será o moderador. Ao término do debate será oportunizada 
a apresentação de comentários/considerações finais sobre 
o desenvolvimento da controvérsia em que cada aluno 
manifestará seu ponto de vista real, independentemente da 
posição que defendeu. 

Pautas para o trabalho das 
equipes 

(Apêndice 10.6). 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos para o debate 
(Anexo 11.2). 

 
Avaliação final 
e conclusões 

 
(1 sessão) 

- Na conclusão da atividade haverá nova aplicação do 
questionário, acrescido de espaço destinado à 
apresentação de comentário aberto sobre avaliação das 
atividades realizadas. 

- Também serão comentadas as avaliações sobre os 
informes e exposições realizadas por cada grupo. 

 

Instrumento para a 
avaliação final e as 

conclusões 
 (Anexo 11.3). 

 
Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de a abordagem ser alvo de críticas por parte dos docentes mais 

tradicionais que alegam não ser possível implementar práticas de ensino baseadas 

na perspectiva CTS, o objetivo desta monografia foi o de mostrar que, apesar de 

termos um ensino de Física que prioriza o enfoque tradicional, é possível a construção 

e desenvolvimento de proposta baseada no ensino CTS, a ser utilizada em aulas de 

Física sem grandes interferências na execução do currículo. 

Apesar de não termos resultados decorrentes de aplicação da proposta de 

ensino, inferimos que ao levar em consideração situações e/ou problemas concretos 

vividos pelos discentes, estamos oportunizando que os mesmos possam aplicar os 

conhecimentos adquiridos na disciplina de Física, de forma crítica e consciente em 

benefício próprio ou em prol da sociedade. Nessa perspectiva, entendemos que a 

Física curricular estará contribuindo para o alcance dos objetivos traçados pelas 

políticas educacionais vigentes, ou seja, estará contribuindo para a formação de 

sujeitos aptos ao exercício pleno da cidadania. 

O tema controverso foi pensado de forma cuidadosa, pois se trata de uma 

questão que está presente na vida de muitos alunos brasileiros, que fazem parte das 

estatísticas de pessoas moradoras nestas áreas de risco sujeitas a deslizamentos de 

encostas e, portanto, estão vulneráveis a essas tragédias. 

As atividades previstas na proposta de ensino interligam situações concretas 

com o conhecimento científico; energia; e transformação de energia potencial 

gravitacional em energia cinética. Para tanto, recorremos a dados reais extraídos das 

matérias midiáticas, com a intenção de minimizar o distanciamento entre a Ciência e 

o cotidiano dos alunos. Desta forma, os alunos terão uma noção real do poder de 

destruição dos deslizamentos, e suas consequências sociais, baseadas nos 

conhecimentos adquiridos na escola. 

Nesse sentido, entendemos que a contribuição desta monografia, além do 

aprimoramento do nosso fazer docente, demonstrou a possibilidade de humanização 

e contextualização do ensino de Física na perspectiva da incorporação de uma cultura 

CTS pelos alunos em suas atitudes, em prol de uma sociedade crítica, justa e 

igualitária. 
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10 APÊNDICES 

10.1 FICHA PARA ANÁLISE QUALITATIVA RELATIVA ÀS PUBLICAÇÕES CTS 

NOS ÚLTIMOS 4 SNEFS (2011, 2013, 2015 e 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ano de publicação: (    ) 2011   (    ) 2013    (    ) 2015    () 2017 

• Publicação devido à apresentação de: 

(  ) Comunicação oral            (    ) Painel 

• Público:  

(    ) professores de Física do Ensino Médio 

(    ) professores de Ciências do Fundamental 

(    ) licenciandos 

(    ) alunos do Ensino Médio 

(    ) alunos do Fundamental 

(    ) alunos do EJA 

(   ) outro: Ensino Médio - Profissional 

(    ) sem especificação 

• Tipo de proposição:  

(    ) introdução de CTS nos conteúdos das disciplinas de ciências 

(    ) a ciência por meio de CTS 

(    ) CTS puro 

• Modalidade: 

(   ) curricular            (    ) extracurricular 

• Exemplificação de Proposta de Ensino 

(   ) Sim             (    ) Não 

• Exploração de Temas Controversos: 

(    ) Sim. Qual?  

(    ) Não 
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10.2 CRÍTICOS AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

 
Vance Packard 

  
1957 

O livro revela como os anunciantes usam métodos 
psicológicos para explorar nossos desejos 
inconscientes a fim de nos persuadir a comprar os 
seus produtos  

 
Rachel Carson 

 
1962 

O livro documentou os efeitos deletérios dos 
pesticidas no ambiente, particularmente em aves. 
Divulgou que o DDT causava a diminuição da 
espessura das cascas de ovos, resultando em 
problemas reprodutivos e em morte. Acusou 
a indústria química de 
disseminar desinformação baseada em 
argumentações pouco críticas21. 

 
Derek J. de S. Price 

 
1963 

 
 
No livro explorou a fantástica expansão de 
recursos dedicados ao avanço da ciência e o 
significado social desse fenômeno22. 

 
Ralph Nader 

 
1965 

O livro  provocou polêmica devido aos 
questionamentos sobre a poderosa “[...] indústria 
automobilística estadunidense e as razões das 
mortes de milhares de cidadãos em acidentes 
automobilísticos, onde o resultado fatal poderia ter 
sido evitado se os veículos dispusessem de 
equipamentos de segurança já existentes naquela 
época, e que, por razões de economia de custos, 

não eram instalados nos veículos”23. 

 
Barry Commoner 

 
1971 

Foi um líder em uma geração de cientistas-
ativistas que reconheceu consequências danosas 
do boom de tecnologia pós-Segunda Guerra e foi 
um dos primeiros a alimentar o debate nacional 
sobre o direito do público de compreender os 
riscos e tomar decisões sobre eles24. 

Fonte: Autor, baseado em CHRISPINO (2017). 

                                                
21 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Silent_Spring>. Acesso em: 12 abr. 2018. 
22CHRISPINO, Alvaro. Introdução aos Enfoques CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade – na 
educação e no ensino. Documento de Trabajo de IBERCIENCIA, n. 4, OEI, 2017. Disponível em: 
<https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Introducao-aos-Enfoques-CTS-Ciencia-
Tecnologia-e-Sociedade-na-educacao-e-no >. Acesso em: 12 abr. 2018. 
23 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ralph_Nader>. Acesso em: 12 abr. 2018. 
24 Disponível em: 
<http://agencia.fapesp.br/ambientalista_barry_commoner_morre_aos_95_anos/16276/>. Acesso em: 
12 abr. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desinforma%C3%A7%C3%A3o
https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Introducao-aos-Enfoques-CTS-Ciencia-Tecnologia-e-Sociedade-na-educacao-e-no
https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Introducao-aos-Enfoques-CTS-Ciencia-Tecnologia-e-Sociedade-na-educacao-e-no
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10.3 INSTRUMENTO PARA LEVANTAMENTO DE CONCEPÇÕES DOS 

ESTUDANTES SOBRE O TEMA DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS 

(QUESTIONÁRIO). 

 

1. Pela reprodução dos vídeos, vocês devem ter percebido que apesar dos 

deslizamentos terem ocorrido em localidades diferentes, naqueles em que há 

moradores com situação econômica mais vulnerável, o número de vítimas é sempre 

maior. Como você explica esse fato? 

 

2. Em sua opinião, quem são os responsáveis pelas tragédias decorrentes dos 

deslizamentos de encostas? 

(A) Órgãos governamentais 

 

(B)  Moradores dessas localidades 

 

(C)  Causas naturais climáticas 

 

Redija um argumento que justifique a sua resposta. 

 

3. Em sua opinião, qual deve ser a postura dos órgãos governamentais em relação à 

comunidade que reside nesses locais de iminente risco, mas que resiste a 

abandonar suas casas? 

 

4. Há situações em que, momentamente, os moradores atendem às ordens do 

governo, via solicitação da defesa civil, deixando as áreas de riscos nos períodos 

mais propícios a tragédias. Todavia, retornam as suas moradias nesses locais logo 

após os períodos chuvosos, tornando-se mais vez vítimas em potencial de futuras 

tragédias. Em sua opinião, o que faz essas pessoas assumirem esse risco? 

 

5. Geralmente, os órgãos governamentais, após as tragédias disponibilizam recursos 

para a recuperação das áreas de risco. Em sua opinião, esses recursos têm sido 

bem aplicados?  
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10.4 GUIA DO ALUNO25 

 

 

A atividade a ser desenvolvida será realizada por meio de uma simulação de 

um debate sobre o problema técnico-científico deslizamentos de encostas, que além 

de polêmico envolve importantes incidências sociais. Trata-se de um caso simulado a 

partir de fatos reais da atualidade. A nossa estratégia será a simulação de um debate 

entre os representantes de três segmentos sociais envolvidos no problema 

(controvérsia). Para tanto, a turma será dividida em três grupos para a representação 

e organização dos segmentos sociais: população em área de risco de deslizamentos 

de encostas, órgãos governamentais e equipe técnica (engenheiros, dentre outros 

profissionais). Em relação à responsabilidade sobre os riscos e danos causados pelos 

deslizamentos de encostas, as teses defendidas pelos diversos representantes 

sociais são variadas. Há a tese de que os prejuízos decorrem da teimosia dos 

moradores das áreas de risco; há a tese de que os órgãos governamentais não atuam 

preventivamente; há também a tese de que tanto os moradores quanto os órgãos 

públicos corroboram para essas catástrofes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
25 Adaptado de CHISPRINO (2005). 
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10.5 TEXTOS COM AS ORIENTAÇÕES PARA OS GRUPOS  

10.5.1 POPULAÇÃO EM ÁREA DE RISCO 

 

Caracterização e postura na controvérsia  

 
O grupo população foi criado para fazer frente ao descaso do poder público 

com moradores das áreas de risco, que em sua maioria é formado por pessoas 

carentes que necessitam residir nessas localidades. Sendo assim, o grupo representa 

pessoas que já foram vítimas de desmoronamentos de encostas ou que 

potencialmente podem se tornar vítimas devido ao descaso das autoridades 

competentes ou por omissão de políticas públicas voltadas para esta problemática. 

No debate, esse grupo exercerá o papel da defesa dos moradores, visando à 

cobrança de soluções concretas dos órgãos governamentais. 

 

10.5.2 EQUIPE TÉCNICA 

 
Caracterização e postura na controvérsia  

 
O grupo será formado por um corpo técnico de engenheiros e geólogos, que 

participarão apresentando um parecer técnico sobre as áreas de risco, que deverá 

apontar as possíveis soluções, a curto e médio prazo, bem como apresentar dados 

quantitativos demonstrando o poder de destruição causado por deslizamentos de 

encostas. Além disso, deverão orientar tecnicamente o grupo representativo dos 

órgãos governamentais, quanto aos esclarecimentos sobre medidas técnicas a serem 

adotadas, através de políticas públicas que minimizem os riscos para a população das 

áreas de risco. Esse grupo também deverá atuar junto aquele que representa a 

população, buscando conscientizá-la sobre a importância dos moradores acatarem as 

solicitações do poder público, particularmente no que se referem à saída de suas 

casas quando for constatado risco imediato de deslizamento de encostas.   
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10.5.3 ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 

 
Caracterização e postura na controvérsia  

 
O grupo será formado por representantes dos governos municipal, estadual e 

federal. Eles irão discorrer sobre a longa trajetória dessa problemática, devido à 

omissão e, consequentemente, da falta de investimentos ao longo dos anos, 

justificando que esse tipo de atitude gerou um impacto nos dias atuais, de modo que 

as possíveis soluções tornaram-se um desafio para os gestores públicos. Esse grupo 

deverá enfatizar os problemas encontrados pelos agentes públicos quanto à grande 

resistência na remoção de moradores das áreas de risco, onde muitos moradores 

desafiam o perigo, permanecendo em locais interditados pelos agentes. 
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10.6 PAUTAS PARA O TRABALHO DAS EQUIPES 

 
10.6.1 COLABORAÇÃO NA EQUIPE 

 
Organização do trabalho da equipe: 

• Presença e colaboração diária de todos os membros nas tarefas da equipe. 

• Trabalho individual prévio a cada aula sobre as tarefas correspondentes para a 

discussão comum da equipe. 

• Estabelecimento e acompanhamento diário de um plano de trabalho da equipe no 

qual figurem as responsabilidades individuais. 

• Distribuição equilibrada das funções e tarefas cotidianas entre todos os membros da 

equipe. 

• Organização de um sistema para garantir a ordem nos materiais trabalhados e sua 

presença em todas as aulas. 

 
Distribuição de tarefas para realizar o relatório: 

• Definição dos aspectos necessários para a preparação do relatório (estrutura, 

redação de rascunhos, organização de partes e referências, digitação, revisão de 

expressão e estilo, fotocópia etc). 

• Estabelecimento de responsabilidades individuais nas tarefas de preparação do 

relatório garantindo o equilíbrio entre os membros da equipe. 

• Estabelecimento de prazos concretos para a realização de todas as tarefas de 

preparação e entrega do relatório. 

 
Coordenação da exposição: 

• Definição dos aspectos que deverão ser levados em conta para a exposição (partes, 

repartição de intervenções, recursos de apoio, ensaios etc). 

• Estabelecimento das responsabilidades individuais em todos os aspectos relativos à 

preparação da exposição. 

• Ensaio individual e/ou em equipe da exposição e correção dos problemas 

detectados. 
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10.6.2 PREPARAÇÃO DO RELATÓRIO 

Estrutura do relatório: 

• Estabelecimento da estrutura do relatório e título de cada parte. Ainda que cada 

relatório deve ser original, haverá de juntar, pelo menos, alguns elementos básicos 

(Apresentação: significado contexto e objetivos do trabalho; Apresentação do ator 

social: caracterização de seu papel na controvérsia, postura que defende e 

informações e argumentos em favor da mesma; Controvérsia com os demais atores: 

Identificação do papel dos demais atores na controvérsia e comentários favoráveis 

ou críticos sobre os argumentos próprios de cada um deles; Conclusões: resumo 

final dos aspectos principais do trabalho, avaliação sobre o cumprimento dos 

objetivos e resposta argumentada. 
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11 ANEXOS 
 

11.1 DOCUMENTOS POLÊMICOS 
 
11.1.1 DOCUMENTOS PARA A EQUIPE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO 
– COLETÂNEA DE TEXTOS 
 

Texto 1: Em 2010, Brasil tinha 8,3 milhões de pessoas morando em áreas com 

risco de desastres naturais26 

 
Em 2010, a população em áreas de risco nos 872 municípios brasileiros monitorados 

pelo CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Ambientais) 

chegava a 8.270.127 habitantes, que viviam em 2.471.349 domicílios particulares 

permanentes. Cerca de 17,8% das pessoas que viviam nas áreas de risco desses municípios 

eram idosos ou crianças, os grupos etários mais vulneráveis. 

Salvador era o município monitorado com o maior número de moradores em áreas 

de risco: 1.217.527 pessoas, ou 45,5% da sua população. 

Dos municípios analisados, 107 estavam na região Norte, 294 no Nordeste, 308 no 

Sudeste, 144 no Sul e 19 no Centro-Oeste. 

No Brasil, 20,3% das pessoas que viviam em áreas de risco moravam em 

aglomerados subnormais27(1,7 milhões de moradores). Em relação aos domicílios, esse 

percentual era de 19,9% (490.849 domicílios). 

 

Mais da metade dos moradores em área de risco viviam no Sudeste 

 

 

 

                                                
26Texto disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-
agencia-de-noticias/releases/21565-em-2010-brasil-tinha-8-3-milhoes-de-pessoas-morando-em-
areas-com-risco-de-desastres-naturais>. Acesso em: 10 out. 2018. 
27Áreas conhecidas ao longo do país por diversos nomes, como favela, comunidade, grotão, vila, 
mocambo, entre outros. 
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Texto 2: ‘Se as pedras rolarem, não tem muro que segure’, dizem moradores. 
Prejuízo em Angra pode chegar a R$ 250 milhões, diz vice-prefeito28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem me garante que posso dormir sossegada? Se a gente paga imposto, a 

prefeitura sabia que nós tínhamos casas aqui e deixou construir em área de risco. Se as 

pedras rolarem, o muro não vai segurar a força de uma tonelada. Porque quando rola, vem 

com tudo, vai matar todo mundo”, diz Fátima, que vive pouco abaixo da encosta e agora se 

mudou para a casa dos sogros. 

 “Se me der para garantir que posso voltar para casa, volto. Mas aqui não há definição 

nenhuma, ninguém conversa com a gente. Eu, minha mulher e meus filhos estamos dormindo 

numa escola”, completou José Moraes. 

 

Texto 3: Terra desceu em outras praias da Costa Verde; na Praia Vermelha, 
avalanche destruiu 3 casas29. 
 

 

 

 

 

Última faixa de areia antes da parte oceânica, a paradisíaca Praia Vermelha foi 

bastante castigada pelas chuvas do réveillon. Dos 250 moradores, cerca de cem estão 

desabrigados. Três casas foram destruídas pela avalanche e outras 20 estão interditadas pela 

Defesa Civil. As pedras que rolaram desviaram o curso de um riacho que desaguava no mar. 

                                                
28Texto adaptado de: LOUREIRO, Cláudia. 'Se as pedras rolarem, não tem muro que segure', dizem moradores. 
2010. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1433892-5606,00.html>. Acesso em: 10 out. 2018. 
29 Texto adaptado de: GOULART, Gustavo; BOTTARI, Elenilce. Terra desceu em outras praias da 
Costa Verde; na Praia Vermelha, avalanche destruiu 3 casas. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/rio/terra-desceu-em-outras-praias-da-costa-verde-na-praia-vermelha-
avalance-destruiu-3-casas-3074511#ixzz5QXD1vVeo>. Acesso em: 10 out. 2018; Foto veiculada na matéria. 

 
Fonte: TEIXEIRA, André (2011). 

Além da Enseada do Bananal, onde 

até ontem 29 corpos haviam sido resgatados 

dos escombros e do mar, as chuvas 

provocaram deslizamentos de terra e pedras 

e destruição de casas em outras localidades 

da Ilha Grande, entre elas a Praia Vermelha, 

Ubatubinha e a Enseada do Sítio Forte. 

 
Fonte: LOUREIRO (2010). 

Os primos Maria de Fátima Pinheiro e 

José Carlos Maciel (foto ao lado), moradores há 

mais de 40 anos do Morro da Carioca (Angra 

dos Reis), pagam IPTU no valor de, 

respectivamente, R$ 74,00 e R$ 350,00 para 

morar no local e reclamam da falta de estrutura. 

http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1433892-5606,00.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1433892-5606,00.html
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De acordo com o engenheiro da Secretaria de Obras de Angra, Geovane Fedrizzi, 

só uma das pedras que desceram da encosta tem cerca de 20 metros altura e peso 

aproximado de 15 mil toneladas. A pedra destruiu completamente a casa de uma família de 

Sorocaba (SP), onde a filha do dono passava o réveillon com o marido, a filha e um casal de 

amigos. 

 

Texto 4: União só aplicou 6,5% do orçamento para desastres30 

 
O governo federal só conseguiu executar 6,5% do orçamento de R$ 645 milhões para 

atividades de preparação e obras de prevenção de desastres em todo o país em 2009. Os 

recursos servem para complementar os investimentos de estados e municípios, 

especialmente para pequenas obras prioritárias de drenagem e contenção de encostas. 

Apesar disso, o Ministério da Integração já anunciou que há recursos disponíveis para as 

emergências decorrentes de deslizamentos e enchentes no Rio, no Espírito Santo e em São 

Paulo. 

Segundo dados do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), o 

Ministério da Integração só conseguiu aplicar metade do orçamento para obras preventivas. 

E gastou efetivamente apenas R$ 38,4 milhões. Os dados são atualizados até 22 de 

dezembro. Outros R$ 3,4 milhões foram investidos no fortalecimento do sistema nacional de 

Defesa Civil e na capacitação de profissionais. O governo, porém, não conseguiu usar os 

recursos reservados para a construção de um Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos 

e Desastres em Brasília, que contava com R$ 1,9 milhão. 

 

Texto 5: Omissão de governos, militares e moradores causou tragédia em 
Angra31 

Em Angra dos Reis (RJ) duas medidas, uma proíbe empresas de instalarem 

funcionários em locais que mais tarde seriam transformadas em áreas de risco. Outra prevê 

a formação de uma equipe de geólogos para mapear os morros da cidade. São essas as 

únicas providências tomadas em Angra dos Reis (RJ) nos últimos 40 anos para impedir 

tragédias como a que matou pelo menos 52 pessoas no início deste ano. 

A omissão generalizada inclui falta de investimentos de prefeitos, governadores, 

presidentes - incluindo os atuais - e até gestores da Marinha, encarregados de administrar a 

cidade quando ela era área de segurança nacional durante o Regime Militar (1964-1985).  

                                                
30 Reprodução parcial do texto de: SUWWAN, Leila. União só aplicou 6,5% do orçamento para 

desastres, 2010. Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/rio/uniao-so-aplicou-65-do-

orcamento-para-desastres-66540.html>. Acesso em: 10 out. 2018. 
31 Recortes com adaptação da matéria jornalística: SAVARESE, Maurício. Omissão de governos, 
militares e moradores causou tragédia em Angra. 2010. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/2010/01/07/ult5772u6927.jhtm>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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Funcionários da prefeitura relataram ao UOL Notícias que a principal medida tomada 

pelas gestões municipais desde os anos 70 foi aprovada há cerca de dez anos. Os grandes 

empreendimentos na cidade foram proibidos de instalarem canteiros de obras onde novos 

moradores pudessem se instalar, como aconteceu durante a construção do estaleiro Braspel, 

da usina nuclear Angra 1 e de instalações da estatal de transmissão de energia Furnas. 

Pela lei, as empresas seriam levadas a contratar pessoas que já viviam na cidade 

para as obras, garantindo a elas transporte. "Isso impediu a abertura de novos 

assentamentos, mas a situação já estava complicada o bastante com as ocupações 

irregulares no centro de Angra. É um passivo enorme de pelo menos três décadas que 

desembocou nisso agora", disse o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

do município, Marcos Aurélio Vargas, que na ocasião tinha assumido o posto há três meses. 

 
Prefeitura pode ser culpada criminalmente 

 
"Apesar de induzir ao crescimento econômico, essa estrada mudou o ecossistema, 

alterou o solo. Na época não previram o impacto migratório, além dos efeitos diretos sobre o 

solo e sobre as encostas, onde já havia algumas residências. E o dinheiro que o município 

recebeu para compensar esse impacto não pagou o prejuízo que veio depois. Se esse 

prejuízo estivesse previsto naqueles tempos, poderíamos estar em uma situação melhor na 

ocupação urbana. Isso vale também para Angra 1, instalações da Petrobras, tudo que veio 

para cá", afirmou ele.  

Na ocasião, o prefeito de Angra, ex-secretário de Habitação da cidade, admitiu parte 

da responsabilidade pela tragédia e alfinetou os governos estadual e federal. "Estou aqui me 

expondo, assumindo responsabilidade. Mas sozinha Angra não pode resolver essa situação 

acumulada. Tenho que ser pidão mesmo", afirmou ele, que está sendo pressionado a realocar 

recursos para esse assunto.  

Aliados do prefeito diziam que há quatro meses ele tinha se manifestado ao 

governador fluminense, Sérgio Cabral (PMDB), sua contrariedade ao decreto que autoriza a 

construção de imóveis em encostas - visto como sob medida para atender interesses 

imobiliários, outro dos problemas enfrentados em Angra. "Vem grileiro pobre aqui há décadas 

e sai milionário. Por um tempo parou e essa medida do governador ia começar tudo de novo", 

disse uma autoridade da prefeitura que preferiu não se identificar. 

O mal-estar com o governador se agravou depois da notícia de que no dia da tragédia 

ele estava a 50 km de Angra, na cidade de Mangaratiba. Mesmo assim, preferiu não 

interromper imediatamente o descanso de fim de ano e enviou seu vice, Luiz Fernando Pezão, 

que acabou sendo visto como "gerente da crise". Cabral chegou a visitar a cidade e recebeu 

o prefeito Jordão no Rio de Janeiro na terça-feira. Mas a interlocução mais próxima com Pezão 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2010/01/06/ult5772u6914.jhtm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2010/01/06/ult5772u6914.jhtm


53 
 

 

deixa no prefeito a desconfiança de que, assim que o noticiário negativo acabar, a distância 

em relação ao governo aumentará. 

Publicamente, as críticas se concentraram no governo federal, que posteriormente 

daria seu segundo sinal público de interesse pelos deslizamentos em Angra com a visita dos 

ministros das Cidades, Marcio Fortes, e da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima - o 

primeiro indício foi a liberação de recursos do FGTS para uso dos afetados pelos 

deslizamentos na cidade.  

 

Texto 6: Afogados no descaso32 

 

“O Brasil não é Bangladesh e não tem 

nenhuma desculpa para permitir, no século- XXI, que 

pessoas morram em deslizamentos de terra causados 

por chuvas.” A crítica da consultora externa da ONU e 

diretora do Centro para a Pesquisa da Epidemiologia 

de Desastres, Debarati Guha-Sapir, resume com 

precisão o absurdo da tragédia. 

 

A Defesa Civil contabilizava mais de 750 mortos, 200 desaparecidos, 7.780 

desalojados e 6.360 desabrigados nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo 

e Areal. As autoridades, como de praxe, atribuem a responsabilidade ao clima hostil. Para 

especialistas, não poderia existir justificativa mais esfarrapada. Um país acostumado a 

enfrentar temporadas de chuvas intensas no verão e que está entre as dez maiores 

economias do mundo deveria, há muito tempo, estar preparado para enfrentar situações como 

essa. Sem rodeios, o diário francês Le Monde condenou a “negligência criminosa” das 

autoridades brasileiras. “A prevenção não faz parte dos discursos dos políticos, totalmente 

focados em ações imediatas, porque isso daria pouco retorno a eles nas eleições”, afirma o 

contundente artigo. 

Além do clima, não faltou quem culpasse as próprias vítimas por morar em situação 

precária - outro argumento de um cinismo atroz. “Ninguém mora em área de risco porque quer 

ou porque é burro, e sim porque não tem nenhuma opção de moradia para a renda que 

possuem”, irrita-se a urbanista Raquel Rolnik.  

                                                
32 Adaptado de: FREITAS JR; Gerson; MARTINS, Rodrigo. Afogados no descaso. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/afogados-no-descaso-2>. Acesso em: 10 out. 2018. 
Foto: In: MENDONÇA, Martha et al. Avalanche criminosa. Revista Época, 2010. Disponível em: 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,ERT132505-15228-132505-3934,00.html. Acesso em: 
10 out 2018. 
 

 

Fonte: MENDONÇA, Marthaet al (2010). 
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Mais do que uma grande catástrofe natural, essa tragédia é mais uma consequência 

de décadas de descaso do poder público com o planejamento urbano e a política habitacional. 

E do total despreparo das autoridades para, em situações de calamidade, alertar, remover e 

garantir abrigo à população diante de uma ameaça iminente. Esse cenário não está restrito 

ao estado do Rio. Basta ver a repetição do caos em diversos municípios brasileiros, incluindo 

a capital paulista, cidade mais rica da América do Sul, e sua região metropolitana, que 

submergiu nos últimos dias. É consenso entre os especialistas que a calamidade poderia ter 

sido minimizada ou mesmo evitada se o Brasil tivesse um sistema de prevenção de 

catástrofes minimamente eficiente, como anunciou, agora, às pressas, o governo federal. O 

projeto prevê a instalação e modernização de equipamentos meteorológicos, como radares e 

pluviômetros, capazes de prever a ocorrência de chuvas intensas com precisão, mecanismos 

de alerta à população e um mapeamento geológico das áreas de risco – atualmente estimadas 

em mais de 500 em todo o País –. 

Propostas semelhantes foram entregues pela Coppe ao governo federal ainda em 

2008, a pedido de Lula, após a tragédia em Santa Catarina, que deixou 135 mortes. De lá 

para cá, no entanto, quase nada foi feito. “Não houve qualquer medida sistemática”, lamenta 

Rosa, que se reuniu com Mercadante, para discutir propostas de como prevenir e, na pior das 

hipóteses, mitigar os danos das catástrofes. Por ora, nada garante que, passada a temporada 

de chuvas, a questão não cairá novamente no esquecimento. “Do ponto de vista da defesa 

civil, o que aconteceu na região serrana foi uma vergonha nacional”, resume o especialista da 

Coppe.  

Não se pode lançar mão do argumento de que o Brasil não tenha experiência em 

desastres naturais. Embora raros, fenômenos como o ocorrido na região serrana do Rio não 

são inéditos. Rápida pesquisa mostra que os últimos anos da década de 1960 foram 

marcados por uma série de eventos tão ou mais fatais que os de 2011. Em janeiro de 1966, 

enchentes e deslizamentos deixaram 250 mortos e aproximadamente 50 mil desabrigados 

nos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Era um prenúncio para o que viria a acontecer 

em 1967, ano marcado por tragédias tanto no Rio quanto em São Paulo. Em janeiro daquele 

ano, um deslizamento na Rua General Glicério, no bairro de Laranjeiras, soterrou uma casa 

e dois edifícios, deixando ao menos 200 mortos e 300 feridos na capital fluminense. 

Deslizamentos provocados pelos temporais daquele mês mataram, aproximadamente 1,7, mil 

habitantes na Serra das Araras, ainda que cerca de 1,4 mil corpos nunca tenham sido 

resgatados. As autoridades encerraram as buscas com 300 mortos e ergueram um 

monumento às vítimas soterradas. Até hoje, é a maior catástrofe associada a deslizamentos 

em todo o País, segundo a Revista Brasileira de Geografia Física. Apenas dois meses mais 

tarde, em Caraguatatuba, no litoral norte paulista, as chuvas ceifaram mais 436 vidas. 
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Tragédias importantes também foram registradas em 1988, no Rio de Janeiro, com a morte 

de 82 pessoas na capital e outras 171 em Petrópolis.  

Mais recentemente, em 2008, temporais inundaram mais de 80% da região de Itajaí, 

em Santa Catarina, e mataram 135 pessoas. Mais de 35 mil catarinenses ficaram desalojados. 

No ano passado, em janeiro, 53 morreram em Angra dos Reis e Ilha Grande. Três meses 

depois, o estado do Rio de Janeiro amargou a morte de mais 257 pessoas, 168 delas na 

cidade de Niterói. Mesmo assim, o País continuava, em 2011, tão despreparado para lidar 

com grandes tragédias como em 1966. E não apenas em razão da ausência de um sistema 

eficaz de alerta e defesa civil.  

Além disso, como pontua outro urbanista, Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, 

coordenador do Observatório das Metrópoles, o próprio poder público estimula, em alguns 

casos, ocupações ilegais, oferecendo lotes e benesses à população local em troca de votos, 

fenômeno conhecido como “coronelismo do asfalto”. Sem falar da irresponsabilidade de 

muitas prefeituras ao desalojar moradores de favelas para a realização de alguma obra. “Em 

vez de oferecer opção de moradia digna, normalmente o governo oferece um ‘cheque-

despejo’ num valor tão baixo que não resta alternativa às famílias senão ocupar outra área 

precária.”  

“São obras emergenciais, para evitar a repetição de tragédias. Muros de arrimo, 

sistemas de escoamento, uma ou outra remoção que se faça necessária”, explica o secretário 

nacional de Programas Urbanos. Solução permanente? Longe disso. “Nossas cidades estão 

muito inseguras por causa das falhas na aplicação dos planos urbanos, sempre suscetíveis 

às pressões de interesses privados. É preciso que todas as esferas de governo assumam o 

compromisso de defender os interesses sociais de uma lógica perversa de ocupação do solo.”  

Diante desse cenário, o Brasil, que já não dá conta das chuvas atuais, terá de 

melhorar muito, tanto na ordenação do espaço urbano quanto na prevenção e alerta de 

desastres. Terá, sobretudo, de se prevenir de propostas que abram caminho para uma 

degradação ainda mais intensa dos morros e dos recursos hídricos. Caso contrário, 

catástrofes como a observada na região serrana poderão se tornar muito mais frequentes. Os 

problemas são conhecidos de todos. Lamentar o mau tempo é a última das soluções. 
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Texto 7: Deslizamentos no morro do Bumba33 

Todo mundo aqui pagava IPTU, diz moradora do morro do Bumba em Niterói. 
Moradores dizem que tinham autorização para construir; secretário de Obras 
afirma que a ocupação não estava regularizada. 
 

A dona de casa Marlene Pinheiro reconhece que foi avisada pelas autoridades sobre 

o perigo que correria se construísse sua casa sobre um aterro sanitário. Sem opção, porém, 

ela seguiu em frente e ficou mais tranquila depois que, segundo seu relato, a própria prefeitura 

de Niterói regularizou a construção da casa. "Eu pagava IPTU (Imposto Predial Territorial 

Urbano), todo mundo aqui pagava, contou Marlene, alternando lágrimas e gestos de 

indignação. Mais de 170 pessoas morreram no Estado. 

O secretário de Obras, José Roberto Mocarzel, afirmou que a ocupação não estava 

regularizada. "Não tem nada legalizado e pagar IPTU qualquer um pode pagar. Isso existe há 

mais de 40 anos", afirmou. 

O deputado estadual Carlos Minc, ex-ministro do Meio Ambiente, visitou a região e 

considerou indevida a cobrança de IPTU na área. "Dá para ver claramente que a ocupação 

era ilegal. Dos anos 60 aos 80, essa área era um imenso lixão. Não poderia haver nenhuma 

construção aqui". 

A secretária estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, Marilene Ramos, disse que a 

provável causa do deslizamento foi uma explosão do gás metano em decomposição do antigo 

lixão situado no alto do Morro do Bumba. O lixo em decomposição teria formado uma bolsa de 

gás metano que em contato com o ar causou a explosão ouvida pelos moradores. 

Marlene pulou da janela quando a casa começou a desabar, junto com os irmãos que 

moravam com ela, na noite de quarta-feira. "Parece que a casa esperou a gente pular para 

então despencar morro abaixo", lembrou. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
33LORENZ, Sabrina. Todo mundo aqui pagava IPTU, diz moradora do morro do Bumba em Niterói. 

2010. Disponível em: <Último Segundo - iG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/chuvanorio/todo-

mundo-aqui-pagava-iptu-diz-moradora-do-morro-do-bumba-em-niteroi/n1237588702218.html>. 

Acesso em: 10 out.2018. 
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Dez anos de história 

 

   Fonte: Reprodução/TV Globo. 

 

"Todo mundo sabia que era um lixão proibido para a construção e mesmo assim 

invadiu. Mas a associação de moradores conseguiu autorização para que as pessoas 

pudessem morar. Então, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, que viesse à tona 

desse jeito". 

Segundo ela, mesmo depois das fortes chuvas que começaram na segunda-feira 

nenhuma autoridade pediu para que a sua família e os demais vizinhos saíssem. "A gente 

estava aqui abandonado. Nunca ninguém veio fazer melhoria. Desde 1999 estou aqui e nunca 

vi uma obra de saneamento básico. O esgoto passava a céu aberto". 

A secretária Roberta Bittilher Carlos corrobora as afirmações de Marlene. Ao ouvi-la 

falar com a reportagem do iG, Roberta disparou: "se as autoridades conheciam o risco e 

regularizaram as construções, imagina se os moradores iriam pensar em deixar suas próprias 

casas por medo de uma tragédia dessa pudesse acontecer?" 

Roberta não era moradora do morro, mas acompanha o trabalho de resgate, pois está 

à procura de 12 a 15 parentes que estavam no local na hora do desmoronamento do morro do 

Bumba, entre tios, primos e primas. A avó foi resgatada da lama na noite de quarta-feira. 

"Minha avó pagava IPTU regularmente. Eu já paguei o IPTU para ela". 

A preocupação de muitos, inclusive de Roberta e Marlene, além de encontrar parentes e 

amigos, é encontrar a documentação, pois tudo desabou com as casas. "Estamos na rua, sem 

casa, sem nada. Perdi tudo", conta Mauriceia da Silveira. Ela e outras dezenas de pessoas 

estão abrigadas em uma igreja evangélica próxima ao local. 

 

 

 

 

Assim como vários outros moradores que 

conseguiram escapar do desmoronamento no morro 

do Bumba, no bairro do Viçoso Jardim, em Niterói, 

Marlene perdeu tudo o que construiu e comprou ao 

longo dos últimos dez anos. Bombeiros trabalham no 

resgate a vítimas no Morro do Bumba. 
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Texto 8: 14 pessoas morrem em deslizamento em Niterói; buscas seguem34 

Outras onze vítimas foram resgatadas com vida. Acidente ocorreu na madrugada 
deste sábado (10) no Morro da Boa Esperança, em Piratininga. 

   

 

 
                  Fonte: Reprodução/TV Globo. 

 

Pelo menos 14 pessoas morreram após um deslizamento atingir imóveis no Morro 

da Boa Esperança, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na madrugada deste sábado 

(10). Quatro vítimas que estavam desaparecidas foram achadas sob os escombros na 

madrugada deste domingo (11). 

Até o começo da noite, 11 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia ainda, pelo menos, mais quatro desaparecidos e as 

buscas serão mantidas ao longo da noite. 

Para o trabalho noturno, um gerador foi instalado na comunidade para ajudar a 

iluminar a área. Várias equipes do Corpo de Bombeiros atuavam no local, com a ajuda 

de voluntários. 

Uma das últimas mortes confirmadas foi de um bebê de 11 meses. O número de 

desaparecidos ainda não foi confirmado pelos Bombeiros, mas a corporação trabalha com a 

possibilidade de encontrar mais vítimas ainda vivas sob os escombros. 

 

                                                
34 HAIDAR, Diego; SANTOS Ana Paula. (TV Globo e G1 Rio). Disponível em: 

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/10/bombeiros-fazem-resgate-em-desabamento-

em-niteroi-rj.ghtml>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

 

 

 

Trabalhos de busca por 

vítimas após deslizamento 

em Niterói (RJ). 

 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/11/deslizamento-em-niteroi-no-de-mortos-sobe.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/11/deslizamento-em-niteroi-no-de-mortos-sobe.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/10/voluntarios-ajudam-bombeiros-na-busca-por-sobreviventes-em-desabamento-de-niteroi.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/10/voluntarios-ajudam-bombeiros-na-busca-por-sobreviventes-em-desabamento-de-niteroi.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/10/bombeiros-fazem-resgate-em-desabamento-em-niteroi-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/10/bombeiros-fazem-resgate-em-desabamento-em-niteroi-rj.ghtml
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             Fonte: Reprodução/TV Globo. 

 

— Coronel Roberto Robadey, comandante do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do 

Estado. 

O oficial informou que, após a tragédia, 25 imóveis foram interditados na comunidade de forma 

preventiva. Robadey disse que não há previsão de chuva nas próximas horas, o que poderia 

aumentar ainda mais o risco de novos deslizamentos. 

 

O que se sabe até o momento 

● 9 casas habitadas e uma pizzaria foram atingidas pelo deslizamento 

● Segundo os bombeiros, uma pedra rolou e atingiu os imóveis 

● 11 pessoas foram resgatadas com vida. Entre elas, há um bebê 

● 10 pessoas morreram. Entre elas, três crianças e duas idosas 

● Moradores dizem que há ainda pelo menos quatro desaparecidos 

● Os bombeiros foram chamados às 4h13min 

 

Moradores da comunidade da Boa Esperança acompanham resgate das vítimas do 

deslizamento em Niterói 

 
Fonte: TV Globo (2018). 

Deslizamento em Niterói, no Rio de 
Janeiro, deixa 10 mortos e feridos 

 

Nós sempre trabalhamos com essa 

possibilidade [de encontrar 

sobreviventes]. Temos todo o cuidado de 

fazer o trabalho de resgate, que é feito 

praticamente, contando com a 

possibilidade de encontrar pessoas 

com vida. 
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● 'Não era uma região segura', diz especialista em gerenciamento de risco sobre 

acidente em Niterói 

 

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), afirmou que o local não era considerado 

de alto risco geológico, e que a tragédia foi causada por uma "rachadura no maciço" da 

encosta. "Esse fenômeno do dia de hoje não foi deslizamento de encosta. Na realidade, o que 

ocorreu foi uma rachadura do maciço de um ponto onde infelizmente ocorreu a tragédia." 

 

 

Arte mostra local onde ocorreu o deslizamento em Niterói 

 
Fonte: JAWORSKI35 (2018). 

 

O secretário de Defesa Civil, comandante Roberto Robadey, afirma que a cidade 

estava em estágio de atenção por conta das chuvas dos últimos dias. 

"Choveu muito nos últimos dois dias. Niterói estava em estágio de atenção e alerta 

de acordo com a área e as comunidades estavam avisadas dessa situação, com 

recomendação para buscarem locais seguros", disse à Globo News. 

Segundo o presidente da associação de moradores do Morro da Boa Esperança, 

Claudio dos Santos, alguns imóveis estavam interditados, mas o prefeito nega a informação. 

 

                                                
35 G1. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/10/nao-era-uma-regiao-segura-diz-especialista-em-gerenciamento-de-risco-sobre-acidente-em-niteroi.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/10/nao-era-uma-regiao-segura-diz-especialista-em-gerenciamento-de-risco-sobre-acidente-em-niteroi.ghtml
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                         Fonte: Reprodução/TV Globo. 

 

 

Em nota, o governador eleito Wilson Witzel disse que lamenta o ocorrido. Ele 

informou que esteve à tarde na Comunidade da Boa Esperança para se solidarizar com 

familiares e amigos das vítimas e acompanhar o trabalho de resgate feito pelo Corpo de 

Bombeiros. Disse também que colheu informações a serem estudadas durante o período de 

transição do governo. 

 
Trabalho de resgate 

 
Uma força-tarefa foi montada, desde as primeiras horas da manhã, para as ações de 

resgate às vítimas da tragédia. São cerca de 200 profissionais da Defesa Civil de Niterói, 

secretarias de Obras, Conservação, Assistência Social, Saúde e Companhia de Limpeza que 

estão trabalhando de forma integrada com as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa 

Civil Estadual no socorro às vítimas. Agentes da NitTrans e da Guarda Municipal coordenam 

o tráfego para acesso à região. 

Uma base de apoio foi montada na Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em 

Piratininga, para receber os desabrigados. A Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos informou que providencia alimentação no local, além de doação de cestas 

básicas para as famílias que optarem por ficar com familiares e amigos. 

 

'Todo mundo sabia que ia acontecer' 

 
Entre os mortos há uma criança, duas senhoras de mais de 60 anos, um homem de 

37 e uma mulher de meia idade, segundo o Corpo de Bombeiros. Idade e sexo dos 11 

resgatados ainda não foram divulgados pela corporação. 

Bombeiros trabalham no 

resgate de vítimas de 

deslizamento em morro 

de Niterói. 
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De acordo com o Hospital Estadual Azevedo Lima há 6 pacientes internados vítimas 

do deslizamento. Duas são crianças (de 2 e 3 anos), uma delas em estado grave, e as demais 

têm entre 20 e 30 anos. 

A moradora Rosemary Caetano da Silva, que ficou ferida no deslizamento, afirma 

que a neta de 8 meses está nos escombros. 

"Minha neta de 8 meses está lá soterrada. Consegui tirar um neto meu que está no 

hospital e meus filhos estão no hospital. Tudo o que está acontecendo aí todo mundo sabia 

que ia acontecer. A Defesa Civil chegou a interditar as casas, falou que tomaria providência", 

disse Rosemary. 

 

 

                         Fonte: Reprodução/TV Globo. 

 

 

11.1.2 DOCUMENTOS PARA A EQUIPE TÉCNICA – COLETÂNEA DE TEXTOS 

 

Texto 1: Em 2010, Brasil tinha 8,3 milhões de pessoas morando em áreas com 

risco de desastres naturais36 

 
Em 2010, a população em áreas de risco nos 872 municípios brasileiros monitorados 

pelo CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Ambientais) 

chegava a 8.270.127 habitantes, que viviam em 2.471.349 domicílios particulares 

permanentes. Cerca de 17,8% das pessoas que viviam nas áreas de risco desses municípios 

eram idosos ou crianças, os grupos etários mais vulneráveis. 

Salvador era o município monitorado com o maior número de moradores em áreas 

de risco: 1.217.527 pessoas, ou 45,5% da sua população. 

                                                
36Texto disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-
agencia-de-noticias/releases/21565-em-2010-brasil-tinha-8-3-milhoes-de-pessoas-morando-em-
areas-com-risco-de-desastres-naturais>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Moradora resgatada diz que 

neta de 8 meses está 

desaparecida após 

deslizamento em Niterói. 
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Dos municípios analisados, 107 estavam na região Norte, 294 no Nordeste, 308 no 

Sudeste, 144 no Sul e 19 no Centro-Oeste. 

No Brasil, 20,3% das pessoas que viviam em áreas de risco moravam em 

aglomerados subnormais37 (1,7 milhões de moradores). Em relação aos domicílios, esse 

percentual era de 19,9% (490.849 domicílios). 

 

Mais da metade dos moradores em área de risco viviam no Sudeste 

A população em áreas de risco nos 872 municípios analisados e monitorados pela 

CEMADEN alcançava, em 2010, 8.270.127 habitantes e 2.471.349 domicílios particulares 

permanentes. 

 

 

Texto 3: Coppe: cidades devem priorizar a contenção de encostas para evitar 
deslizamentos38 

 

A contenção de encostas é um tema que deve ser priorizado pelos governos 

municipais e estaduais para evitar deslizamentos, disse hoje (17) o professor de engenharia 

geotécnica do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe-UFRJ), Maurício Ehrlich. Para que hajam as 

obras nas encostas, as prefeituras precisam fazer um mapeamento das áreas de risco, o que, 

segundo Ehrlich, não é feito de forma adequada em muitos casos. Na parte da prevenção, o 

professor cita o reflorestamento das encostas como uma solução. 

 

 

 

                                                
37Áreas conhecidas ao longo do país por diversos nomes, como favela, comunidade, grotão, vila, 
mocambo, entre outros. 
38 GANDRA, Alana. Coppe: cidades devem priorizar a contenção de encostas para evitar 
deslizamentos. 2016. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-03/coppe-
cidades-devem-priorizar-contencao-de-encostas>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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Ehrlich participou do seminário que reuniu especialistas da área de geotecnia da 

Coppe e de outras instituições para debater tecnologias usadas em projetos de 

instrumentação e contenção de encostas, estabilização de solos, misturas asfálticas e 

pavimentação.  

O professor disse que desde a criação do Instituto de Geotécnica do Município do 

Rio de Janeiro, hoje Fundação Geo Rio, órgão da Secretaria Municipal de Obras, em maio de 

1966, após as fortes chuvas que castigaram a cidade em janeiro daquele ano, foram feitos 

investimentos significativos nas encostas do município, em termos de contenção, drenagem 

e reflorestamento. O Rio de Janeiro é uma região montanhosa, explicou, e por isso há locais 

pouco propícios à construção de moradias. 

Ehrlich defendeu que as cidades tenham um planejamento urbano para evitar não só 

o problema de deslizamento de encostas, mas também inundações. “Boa parte das cidades 

cresceu de forma informal, não planejada. Com a expansão da cidade, ela avançou cada vez 

mais em direção aos morros, principalmente a população de baixa renda, que foi para as 

encostas, acima das áreas de preservação”. Na capital fluminense, isso foi sendo disciplinado 

aos poucos. Para poder construir na região de encostas, é preciso ter autorização da Geo 

Rio, que verifica se há condições de a construção ser feita, de modo a garantir a segurança 

do local. 

 

Reflorestamento 

O professor destacou que a vegetação tem um papel importante sob o ponto de vista 

hídrico, porque ela atrasa a descida da água. “A água infiltra mais no terreno, ela escorre 

menos superficialmente. Isso acaba sendo favorável a evitar inundações”. A vegetação evita 

erosões que possam favorecer futuros deslizamentos nas encostas. "No município do Rio de 

Janeiro, os governos têm incentivado os moradores de favelas a efetuar o reflorestamento e 

a serem guardiões da vegetação”. 

 

 
Fonte: GANDRA, 2016. 

O professor da Coppe, Maurício 

Ehrlich, defendeu que as cidades 

tenham planejamento urbano para 

evitar deslizamento de encostas e 

inundações. 
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Texto 4: Um milhão de toneladas de lixo e entulho soterraram moradores do 
Morro do Bumba39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelas análises de Adalberto da Silva, professor de geologia do Instituto de 

Geociências da UFF (Universidade Federal Fluminense), o foco do deslizamento no morro do 

Bumba, em Niterói, no Rio de Janeiro, forma uma espécie de triângulo. Seriam quase 100 

metros de frente (base), com outros 600 metros de altura. Desde 2004, o especialista produz 

estudos mostrando ao governo municipal o risco de acidentes na região. "É um antigo lixão. 

Há gases subterrâneos sem drenagem, além de entulhos acumulados que não dão 

sustentação para moradias. Era totalmente previsível que esse terreno instável poderia 

ceder", disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
39 Compilação de trechos dos textos: Um milhão de toneladas de lixo e entulho soterraram moradores 
do Morro do Bumba. 2010. Disponível em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/chuvanorio/um-milhao-
de-toneladas-de-lixo-e-entulho-soterraram-moradores-do-morro-do-
bumba/n1237588710583.html>.Acesso em: 10 out. 2018; Geólogo suspeita que bombeiros podem 
sofrer contaminação. s/d. Disponível: <https://economia.uol.com.br/direto-da-redacao/minuto-a-
minuto/2011/08/09/tragedia-no-rj-1.jhtm#geologo-suspeita-que-bombeiros-podem-sofrer-
contaminacao>. Acesso em: 10 out. 2018; Fotos: extraídas da dissertação de mestrado de: 
LOGUERCIO, João Francisco Canto. Morro do Bumba, etnografando a transformação de uma 
paisagem sob múltiplos olhares: da invisibilidade à tragédia, uma página que não deve ser virada. 
UFF, 2013. Disponível em: <http://ppgantropologia.sites.uff.br/wp-
content/uploads/sites/16/2016/07/JO%C3%83O-FRANCISCO-CANTO-LOGUERCIO.pdf>. Acesso 
em: 10 out. 2018. 

 
Fonte: LOGUERCIO (2013). 

O coronel José Paulo, do Corpo de 

Bombeiros, afirmou que os trabalhos da 

corporação e da Defesa Civil no Morro do 

Bumba, em Niterói, devem durar mais de 

quinze dias, pois será preciso retirar mais de 

um milhão de toneladas de lixo e entulho do 

local. Segundo estimativas da Prefeitura de 

Niterói, entre 200 e 300 pessoas devem estar 

soterradas após o deslizamento de terra. 

 
Fonte: LOGUERCIO (2013). 

 

Como ele explica, os homens que 

trabalham no resgate podem correr perigo de 

contaminação, já que não há controle sobre o 

tipo de material que forma o solo naquele 

local. 
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Texto 5: Sankay: o silêncio do mar e da montanha40 
 

Angra dos Reis (RJ) – Os cordões de isolamento são samambaias, cipós e raízes 

grossas que, de cara, desencorajam os mais desavisados a seguir pela trilha interditada. No 

meio da mata, há colchões tragados pelos arbustos, um espelho quebrado no canto da janela 

e pedaços de uma antiga cadeira marcada pela lama seca, além de montes de entulhos de 

demolição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.A Terra desceu em outras praias da Costa Verde; na Praia Vermelha, avalanche 

destruiu 3 casas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40Compilação de textos com adaptações: COURI, Leandro; WERNECK, Gustavo. Sankay: o silêncio 

do mar e da montanha. s/d. <https://lcouri.wordpress.com/2015/03/01/sankay-o-silencio-do-mar-e-da-

montanha>. Acesso em: 10 out. 2018. GOULART, Gustavo; BOTTARI, Elenilce. Terra desceu em 

outras praias da Costa Verde; na Praia Vermelha, avalanche destruiu 3 casas, 2011. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/rio/terra-desceu-em-outras-praias-da-costa-verde-na-praia-vermelha-

avalance-destruiu-3-casas-3074511>. Acesso em: 10 out. 2018; TEIXEIRA, André. Foto no texto de 

GOULART, Gustavo; BOTTARI, Elenilce (2011); PAULA, Camila. Movimentos de massa 1, 2011. 

Disponível em: <https://descomplica.com.br/blog/uncategorized/movimentos-de-massa-i/>. Acesso 

em: 10 out. 2018. 

 
Fonte: COURI (s/d). 

O cenário desolador e sinistro é parte 

das ruínas da Pousada Sankay, em 

funcionamento até a passagem de 2009 para 

2010, na deslumbrante Enseada do Bananal, 

na Ilha Grande, em Angra dos Reis (RJ). [...] 

Quando eram 3h 15 min daquela madrugada 

chuvosa, a terra da montanha de 380 metros 

de altura desceu, trazendo pedras, lamas e 

raízes. 

Além da Enseada do Bananal, onde 

até ontem 29 corpos haviam sido resgatados 

dos escombros e do mar, as chuvas 

provocaram deslizamentos de terra e pedras e 

destruição de casas em outras localidades da 

Ilha Grande, entre elas a Praia Vermelha, 

Ubatubinha e a Enseada do Sítio Forte. Última 

faixa de areia antes da parte oceânica, a 

paradisíaca Praia Vermelha foi bastante 

castigada pelas chuvas do réveillon. 

 
Fonte: TEIXEIRA, André (2011). 

https://descomplica.com.br/blog/uncategorized/movimentos-de-massa-i/
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Dos 250 moradores, cerca de cem estão desabrigados. Três casas foram destruídas 

pela avalanche e outras 20 estão interditadas pela Defesa Civil. As pedras que rolaram 

desviaram o curso de um riacho que desaguava no mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pedra destruiu completamente a casa de uma família de Sorocaba (SP), onde a 

filha do dono passava o réveillon com o marido, a filha e um casal de amigos. 

 

Texto 6: Medidas importantes para o cálculo da transformação de energia 
potencial gravitacional em Cinética. 

 

As medidas a seguir foram extraídas de diferentes matérias jornalísticas sobre 

deslizamentos de encostas. 

 

 
Fonte: GULLO (2015)41. 

 

LOCAL MASSA ALTURA (h) 
Morro do Bumba (Niterói – RJ) Um milhão de toneladas de lixo 600 metros  

Morro da Ilha Grande (Angra dos Reis – 
RJ) 

Uma pedra com 15 mil toneladas 380 metros 

 

 

                                                
41GULLO, Fernanda Teles. Percepção de risco associado a deslizamentos nas comunidades do 
Morro da Carioca, Morro do Abel e Morro do Santo Antônio, Angra dos Reis, RJ. Trabalho de Final de 
Curso. UFRJ, 2015. Disponível em: 
<http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10013227.pdf>. Acesso em: 10 out 2010. 

 De acordo com o engenheiro da 

Secretaria de Obras de Angra, Geovane 

Fedrizzi, só uma das pedras que desceram da 

encosta tem cerca de 20 metros altura e peso 

aproximado de 15 mil toneladas. 

  
Fonte: PAULA, Camila (2011). 
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Texto 7: Deslizamento com vítimas em Niterói: um caso para a justiça42 

 

                 Fonte: Rego (2018)43 

 

Nos últimos anos houve meritórios avanços do meio técnico brasileiro no domínio do 

conhecimento técnico-científico relativo a deslizamentos de solos e rochas e na elaboração e 

disponibilização para as administrações públicas de enorme quantidade de eficientes produtos 

normativos e cartográficos voltados a uma pronta e correta gestão do problema áreas de risco. 

Porém, muito pouco se avançou frente ao objetivo real de se reduzir a probabilidade de 

ocorrência de novas e devastadoras tragédias associadas a deslizamentos de encostas e 

enchentes. 

O fato é que todo esse suporte técnico colocado à disposição das autoridades públicas 

federais, estaduais e municipais mostra-se extremamente subutilizado, considerando as 

medidas práticas e efetivas que dele teriam que naturalmente decorrer nos municípios 

envolvidos. 

Por consequência, as áreas de risco, ao invés de se reduzirem, continuam se 

multiplicando, e as tragédias, como seria de se esperar, repetem-se e se potencializam. 

Ou seja, a maior dificuldade para uma efetiva redução dos acidentes associados a 

áreas de risco reside hoje na órbita das administrações públicas, mais precisamente na órbita 

da operacionalização das determinações já produzidas pela área técnica. 

Esse último evento em Niterói, com um número considerável de vítimas, ilustra 

tragicamente essa constatação e aponta perspectivas sombrias para o novo período chuvoso 

que se inicia. 

Importante aqui considerar que todas as questões práticas e de campo, sejam de 

caráter emergencial, corretivo ou preventivo, dizem respeito à área de atuação municipal. 

                                                
42 SANTOS, Álvaro Rodrigues dos. Só com responsabilização criminal, evitaremos novas tragédias. 

2018. Disponível em: <https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/alvaro-dos-santos-sobre-

deslizamento-em-niteroi-so-com-responsabilizacao-criminal-evitaremos-novas-tragedias.html>. 

Acesso em: 15 nov. 2018. 
43 REGO, Tânia. Agência Brasil, 2018. 

Deslizamento de encosta no Morro da 

Boa Esperança, em Niterói, mata 15 

pessoas. Vítimas foram soterradas 

quando uma rocha se partiu, levando 

junto casas, árvores e muita lama, na 

madrugada de 10 de novembro. 
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Não há dúvida, hoje o gargalo crítico que vem impedindo que os programas de gestão 

de riscos geológico-geotécnicos-hidrológicos colham melhores resultados está na questão 

municipal. 

Municípios de pequeno porte demandam direto apoio estadual e federal. 

Porém, municípios de médio e grande teriam que ter avançado muito mais na 

implementação das medidas necessárias, dadas as melhores condições políticas, técnicas e 

financeiras de que dispõem ou às quais tem mais fácil acesso. 

Há nesse cenário um indisfarçável fator de irresponsabilidade pública no exercício do 

poder municipal, o que sugere como pertinente e indispensável uma intervenção do Ministério 

Público para uma boa solução do problema. 

Somente por esse caminho, que inclui a responsabilização criminal de responsáveis, 

haveremos de reduzir a possibilidade de novas e estúpidas tragédias que sistematicamente tem 

levado à morte e à desgraça a tantas famílias brasileiras de baixa renda que, por contingências 

sociais e culturais, são mais comumente levadas a ocupar áreas de risco.  

 

 

 

Fonte: SANTOS (2018). 
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Fonte: SANTOS (2018). 
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Texto 8: Especialistas dizem que local de tragédia em Niterói não era seguro e 

que há risco de mais deslizamentos44 

 

Engenheiro diz que danos em casas já indicavam movimentação do solo. Já 

especialista em gerenciamento de risco diz que desabamento aconteceu por acúmulo 

de água no solo e que houve falha ao não retirar famílias das casas. 

 

 
 

Fonte: TV Globo (2018). 

 

Presidente da associação de moradores diz que a Defesa Civil tinha alertado sobre 

risco. 

O engenheiro geotécnico Maurício Ehrlich, que trabalha fazendo análises de 

encostas, afirmou que poderia ter sido evitada a tragédia que deixou ao menos dez mortos 

na comunidade da Boa Esperança, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo ele, 

danos nas estruturas das casas já anunciavam movimentação atípica e perigosa no local. 

O presidente da Associação de Moradores da Comunidade da Boa Esperança, 

Cláudio dos Santos, disse que a Defesa Civil já havia identificado risco de desabamento de 

uma casa. Porém, que houve resistência da família em deixar o imóvel. 

"Na época, trouxe a Defesa Civil aqui para isolar casa, só que com moradores isso é 

complicado, não querem sair. Ontem mesmo avisei ainda que estava preocupado com essa 

chuva. Só que aconteceu o que aconteceu", disse Santos. 

O prefeito da cidade, Rodrigo Neves (PDT), admitiu que há três anos uma casa teve 

de ser interditada na comunidade após apresentar uma rachadura. 

                                                
44 Por G1 Rio, em 10/11/2018. 
 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/10/bombeiros-fazem-resgate-em-desabamento-em-niteroi-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/10/bombeiros-fazem-resgate-em-desabamento-em-niteroi-rj.ghtml
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“Quando há movimento no solo, a casa não se movimenta igualmente, tem uma parte 

que se movimenta mais do que outra e por isso que acontece esse intrincamento. Porque 

você tem um recalque diferencial e isso estressa a estrutura da casa e ela trinca. Então, é 

uma evidência que estava havendo problemas no local, que o solo estava se movimentando. 

Deveria ter sido feita uma avaliação séria de todas as casas em volta”, disse o engenheiro. 

Ao avaliar as imagens registradas neste sábado na comunidade, já depois de 

ocorrida a tragédia, o engenheiro Maurício Ehrlich disse que há riscos de novos 

deslizamentos. A evidência, segundo ele, é uma rachadura em uma rocha. 

Essa rachadura não é uma situação normal. Ela abriu porque está indicando um 

movimento. Então, na hora que vai chover a água vem e exerce pressão nesse espaço e 

ainda exerce pressão na base do bloco, e o bloco desce. É uma coisa parecida com a que 

aconteceu na parte da frente”, apontou. 

 
                                       Fonte: TV Globo (2018). 

 

O especialista em gerenciamento de risco Gerardo Portela disse, em entrevista à 

Globo News, que para ele a região que desabou não era segura. 

De qualquer forma, é bem claro que aquela região ali, está provado por evidências, 

não era uma região segura. Deveria estar sim dentro do mapeamento de risco. Houve falha 

neste sentido. Me parece que o mapeamento da Defesa Civil não foi atualizado e a tragédia 

aconteceu", explicou. 

— Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco. 

No fim da manhã, o prefeito Rodrigo Neves afirmou que o local não era considerado 

de alto risco geológico, e que a tragédia foi causada por uma "rachadura no maciço" da 

encosta. 

 

 

 

 

 

 

Rachadura em rocha 

no alto da comunidade 

sugere risco de novo 

deslizamento, segundo 

o engenheiro Maurício 

Ehrlich. 
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Imagem do desabamento no Morro da Esperança, em Niterói 

 
Fonte: Reprodução/TV Globo (2018). 

 

Segundo Portela, a tragédia aconteceu por inúmeros fatores, entre eles, a dificuldade 

da população em perceber o risco e deixar as suas casas e a falta de ação das autoridades. 

"Enquanto não se tomar uma atenção certa, num tempo certo, enquanto não se tomar 

uma atitude. Nossa região tem essa característica (de chuvas). Se não tomar atitude antes do 

acidente acontece coisas assim", afirma acreditando que o acúmulo de água foi a principal 

causa do desabamento. 

"Há inúmeras possibilidades e só a investigação vai dizer isso. Muito provável que o 

acúmulo de água tenha causado um dano na sustentação da rocha", declarou. 

A Defesa Civil municipal esclarece que houve a ruptura de um maciço em uma área 

de preservação ambiental acima da localidade Boa Esperança. A região, segundo a prefeitura, 

não era diagnosticada como de alto risco geológico dentro do mapeamento de risco do 

Departamento de Recursos Minerais do Governo do Estado (DRM), que norteia a atuação da 

Defesa Civil. 

 
Texto 9: Levantamento apontava em 2009 risco de deslizamento no Morro da Boa 
Esperança45 
 

Estudo de professor da UFF recomendava monitoramento constante; moradores 

relatam interdições anteriores. Prefeitura alega que local não estava em mapeamento 

de áreas de alto risco.:38 

 

 

 

 

 

                                                
45 VIEIRA, Danilo; CORDEIRO, Luciana; CHAGAS, Priscila. TV Globo, em 12/11/2018. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/12/levantamento-aponta-risco-

de-deslizamento-no-morro-da-boa-esperanca-desde-2009.ghtml>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
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Fonte: TV Globo (2018). 

 

O rompimento e o deslizamento de uma pedra no Morro da Boa Esperança, que 

deixaram 15 mortos confirmados até esta segunda-feira (12), não eram um incidente iminente 

para a Prefeitura de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. No entanto, um professor da 

Universidade Federal Fluminense fez um levantamento completo da região e dizia, já em 

2009, que o risco de deslizamentos na região era "médio", e que todos os morros da cidade 

precisavam deste acompanhamento. 

Segundo relatório, o morro precisava de monitoramento constante por causa da 

possibilidade de deslizamento e das construções irregulares na área. O estudo foi feito a 

pedido do Ministério das Cidades e da Prefeitura de Niterói. 

 

 
 

Tragédia ocorreu no Morro da Boa Esperança, no Bairro de Piratininga, em Niterói. 

Fonte: Arte/G1 

Prefeitura admite que Boa Esperança não 

estava em mapeamento de risco de 2012. 

 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/10/bombeiros-fazem-resgate-em-desabamento-em-niteroi-rj.ghtml
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O que aumentou o risco de deslizamento, segundo Elson Nascimento, professor da 

Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, foi a ocupação irregular, que 

mudou a forma de drenagem da água da chuva e pode ter causado infiltrações que deixaram 

o solo úmido. 

Não é só uma questão hidrotécnica e hidrológica, é uma questão de ocupação, de 

habitação para a população de baixa renda. Então, a expectativa que se tem é que essas 

situações tenham piorado, devido a essas ocupações nas encostas. 

— Elson Nascimento, professor do Departamento de Recursos Hídricos da UFF 

No ano passado, a Defesa Civil de Niterói interditou casas na comunidade. "A 

prefeitura já sabia que ia acontecer. Falou que ia tomar providência e não tomou providência 

nenhuma", contou a empregada doméstica Rosimeri da Silva. 

Uma das vítimas do deslizamento no Morro da Boa Esperança se chamava Maria 

Madalena. Dez anos atrás, a casa dela já tinha sido atingida por outro deslizamento. A vítima 

foi morar com um vizinho e, pouco tempo depois precisou voltar para a casa onde morreu no 

último sábado (10). 

Em 2010, o subsecretário de Defesa Civil assinou laudo interditando a casa da 

empregada doméstica Sandra da Silva Francisco por risco de desabamento. "A Defesa Civil 

tinha condenado o lugar, pedimos ajuda, fizemos um cadastramento do Minha Casa, Minha 

Vida e o aluguel social, foi tudo muito demorado, tivemos que voltar", disse Sandra. 

Apesar dos laudos, relatos e do histórico de deslizamentos, o prefeito de NIterói, 

Rodrigo Neves, disse no domingo que o Morro da Boa Esperança não é uma área de alto 

risco. 

Em 2012, houve, ainda na gestão anterior a minha, um inventário sobre áreas de alto 

risco, 42 áreas de alto risco subsidiaram a implantação da Defesa Civil de sirenes. Nenhum 

estudo indicava essa área como uma área de alto risco. 

— Rodrigo Neves, prefeito de Niterói 

 
Deslizamento no Morro da Boa Esperança, Niterói, deixou 15 mortos. 

Fonte: Reprodução / TV Globo. 
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Responsabilidade 

 

Diretora de Recursos Minerais do Estado do Rio, Aline Freitas da Silva disse que a 

responsabilidade pelo monitoramento de risco do local era da Prefeitura de Niterói. "Nós não 

tínhamos mapeados nem tínhamos sido solicitados para fazer esse mapeamento aqui", 

explicou. 

Em entrevista neste domingo, o prefeito Rodrigo Neves afirmou que não havia 

indicativo de risco. "Não sou técnico da área, mas nas três esferas de governo, seja federal, 

estadual e municipal, nenhum estudo indicava como área de alto risco", disse ele. 

O maciço se rompeu. Esse fenômeno, é um fenômeno que eu não sou técnico, mas 

tenho ouvido vários técnicos, é um fenômeno completamente imprevisto, tá certo? 

— Rodrigo Neves, no domingo 

Segundo o coronel da Defesa Civil de Niterói, Wallace Medeiros, as chuvas que 

ocorreram antes do deslizamento de sábado não foram fortes o suficiente para transformar a 

área em um local de alto risco de deslizamentos. Para ele, a comunidade não possui sirenes 

funcionando, mas talvez não fosse o suficiente para evitar a tragédia. 

"Nesse fato específico não houve chuva que ocorresse em volume necessário para 

que se deflagrasse um deslizamento. Se houvesse a sirene na comunidade, não teria sido 

utilizada" , disse o coronel. 

Segundo o prefeito e o presidente do Departamento de Recursos Minerais, o 

deslizamento era imprevisível. O departamento disse que vai fazer um estudo completo. 

A Secretaria Nacional de Defesa Civil anunciou que vai liberar recursos para a 

cidade. E o prefeito disse que também vai tomar providências. 

"Eu vou pedir ao governador eleito que implante sistema de sirenes, Bonsucesso, 

Esperança e Caniçal pra que a gente possa ter nessas três comunidades o sistema de sirenes 

funcionando", finalizou Rodrigo Neves. 

 

 
Buscas por desaparecidos no Morro da Boa Esperança, em Niterói, são mantidas durante a noite. 

Fonte: TV Globo 
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Corpo de criança vítima do deslizamento no Morro da Boa Esperança é levado para ser enterrado. 

Fonte: Boeckel (2018). 

 

11.1.3 DOCUMENTOS PARA A EQUIPE GOVERNO – COLETÂNEA DE TEXTOS 

Texto 1: Moradores de áreas de risco da Região Serrana resistem a deixar suas 
casas46 
 

O trabalho de retirada dos moradores ameaçados é difícil. De acordo com juristas 

consultados pelo Jornal Nacional, o Estado tem o direito e o dever de retirar à força quem se 

recusa a sair. 

O repórter José Roberto Burnier e Hélio Gonçalves acompanharam uma equipe de 

engenheiros e fiscais na missão de convencer os moradores que permanecem em áreas de 

risco a deixar suas casas. 

Uma casa é arrastada pela enchente do rio. O flagrante, feito semana passada por 

um cinegrafista amador, em São José do Vale do Rio Preto, é o que se teme que aconteça 

de novo em toda a Região Serrana. 

Com uma equipe do Conselho Regional de Engenharia do Rio de Janeiro, a equipe 

de reportagem do Jornal Nacional viu como é difícil o trabalho de retirada dos moradores 

ameaçados. 

O processo de retirada das famílias de área de risco começa com uma vistoria no 

imóvel feita pelos engenheiros. Quando eles consideram que esse imóvel não tem condições 

de ser habitado mais, ou porque está muito danificado ou porque fica em uma área muito 

                                                
46 G1/JORNAL NACIONAL. Moradores de áreas de risco da Região Serrana resistem a deixar suas casas. 2011. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/01/moradores-de-areas-de-risco-da-regiao-serrana-

resistem-deixar-suas-casas.html>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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perigosa, eles embargam e passam para a Defesa Civil. A Defesa Civil vai ao local para retirar 

as famílias. 

Depois de uma vistoria, a conclusão do engenheiro é clara: “Eu já lhe adianto que o 

senhor deve sair com sua família”, alerta para um morador. 

Isaías, agricultor, não quer sair. Há três anos, uma enchente destruiu a casa onde 

vivia, na mesma rua. Esta aguentou, mas não é segura. 

“Eu quero que vocês confiram se tem como eu trazer a minha família para cá ou não. 

Se não tiver, ela continua onde ela está. Agora, vou dizer sinceramente a vocês, se eu perder 

mais uma vez tudo o que eu perdi, se eu perdesse a minha vida, seria mais um descanso”, 

disse ele. 

De acordo com juristas consultados pelo Jornal Nacional, o Estado tem o direito e o 

dever de retirar à força quem se recusa a sair. 

Convencidos do perigo, moradores deixam a área. Pelas próximas semanas, fiscal 

tentando convencer morador será uma rotina na Região Serrana do Rio. “Nós vamos sugerir 

que a senhora saia de sua casa para preservar a sua vida e a da sua família. Não espere nem 

seu marido. Saia com a gente. Porque o patrimônio um dia a gente faz de novo, demora, mas 

faz”, orientou um deles. 

 

Texto 2: Tragédia no Rio de Janeiro: começa a retirada de pessoas das áreas de 
risco47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A possibilidade de continuar chovendo coloca em risco 18 locais na cidade, mas nem 

todos os moradores deixam suas casas voluntariamente. 

                                                
47SEADI, Jorge. Tragédia no Rio de Janeiro: começa a retirada de pessoas das áreas de risco. 2011. 
Disponível em: <https://www.sul21.com.br/noticias/2011/01/tragedia-no-rio-de-janeiro-comeca-a-
retirada-de-pessoas-das-areas-de-risco/>. Acesso em: 10 out. 2018. 

 
Fonte: SEADI (2011). 

 

Militares resgatam corpos na Prainha de 

Conquista, região assolada pelas chuvas fortes 

dos últimos dias. Hoje (18) completa uma semana 

da tragédia que atingiu 7 cidades na região 

serrana do Rio de Janeiro com centenas de 

mortos, milhares de desabrigados e prejuízo de 

bilhões. Apenas hoje as pessoas que continuam 

nas áreas de risco na cidade de Nova Friburgo, a 

mais atingida pelas chuvas, começam a ser 

retiradas. 
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Segundo o jornal O Globo, a remoção das famílias começará pelo bairro Alta 

Floresta. Mais de 1400 pessoas devem ser removidas destas áreas de risco. Mas as 

autoridades não têm certeza deste número porque muitos podem ter morrido e outros já 

podem ter saído das casas. A decisão de retirar os moradores destas regiões foi tomada em 

conjunto entre a Prefeitura de Nova Friburgo, a Defesa Civil e o Ministério Público Estadual. 

O promotor Vinicius Cavalheiro disse que as pessoas que se negarem a sair poderão 

ser obrigadas a deixar o local por força da Justiça. “Em caso de recusa do morador de sair, 

acionamos o juiz que estiver de plantão no Fórum para conseguirmos uma liminar”, confirmou 

o promotor. Abrigos usados para acolher vítimas de tsunami, doadas por uma ONG, serão 

colocados em diversos pontos da cidade para receber estas pessoas. Estas barracas, com 

capacidade para receber 10 pessoas cada, possuem equipamentos de sobrevivência, cozinha 

separada com fogareiro, panelas, talheres, pratos, purificador e armazenador de água, além 

de cobertores. 

 

Texto 3: Vila Verde é área perigosa, segundo técnicos da GEO-RIO48 
 
Vila Verde, Cachopa, Roupa Suja, Capado e Faz Depressa são áreas de risco na 

Rocinha, segundo defesa civil municipal. Rio tem mais de 11 mil pessoas desabrigadas por 

causa da chuva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados da secretaria municipal de Assistência Social mostram que o número de 

desalojados teve um salto de mais de 18%, passando ontem de 7.602 para 9.257. O número 

de desabrigados teve pequena queda de um dia para o outro: de 2.844 para 2.584. Destes, 

147 moradores da Rocinha estão abrigados no clube Umuarama, na Estrada da Gávea. 

No clube, a maioria dos desabrigados é da localidade conhecida como Macega, onde 

a situação é de alto risco, com pedras ameaçando rolar sobre casas precárias. 

O coronel Sérgio Ângelo da Rocha, da Defesa Civil municipal, esteve na Macega na 

última terça-feira e fez pelo menos 25 autos de interdição. 

 

                                                
48 ROCINHA.ORG. Vila Verde é área perigosa, segundo técnicos da GEO-RIO. s/d. Disponível em: 
<http://www.rocinha.org/noticias/view.asp?id=1530>. Acesso em: 10 out. 2018. 

 
Fonte: ROCINHA.ORG (s/d). 

RIO - Já chega a 11.941 o 

número de pessoas fora de 

casa devido às fortes chuvas 

da semana passada. 
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Moradores não querem deixar os barracos 

 
Mesmo tendo recebido o auto de interdição da Defesa Civil municipal, Diosivânia 

Brito se recusa a sair de casa. 

- Não quero ficar em abrigo, nem vou levar minha família para lá - afirmou ela, em 

sua casa de madeira e zinco. 

Há outras áreas de risco na Rocinha. De acordo com a Geo-Rio, a localidade de Vila 

Verde é uma das mais perigosas. O arquiteto Luiz Carlos Toledo, que esteve à frente do PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento) da Rocinha, cita outras áreas da comunidade onde 

há risco: Cachopa, Roupa Suja, Capado e Faz Depressa. 

Na Rocinha, a prefeitura decidiu remover toda a comunidade do Laboriaux, onde 

houve deslizamentos. A prefeitura quer remover ainda as favelas do Morro do Urubu, em 

Pilares; do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa; Fogueteiro, no Rio Comprido; São João 

Batista, em Botafogo; Cantinho do Céu e Pantanal, no complexo do Turano; e Parque 

Columbia, às margens do Rio Acari, na Pavuna. 

 

Texto 4: Sete anos após tragédia, região serrana tem 172 mil pessoas em áreas 

de risco49. 

 
Na última terça-feira, Oldair José da Silva, de 43 anos, e Sônia Maria da Silva Neves, 

de 57, aproveitaram uma trégua nas fortes chuvas que começaram a castigar a Região 

Serrana na semana passada e improvisaram um churrasco no quintal. Há seis meses, os dois 

moram numa casa da localidade de Três Irmãos, em Conselheiro Paulino, distrito de Nova 

Friburgo. A rotina do casal, que levou para um amplo terreno da Rua Rio do Brumado um 

cavalo, dois cachorros e meia dúzia de galinhas, além de sete panelas, seria boa se não fosse 

um detalhe crucial: o imóvel está interditado pela Defesa Civil. A residência, com rachaduras, 

corre o risco de desabar a qualquer momento, e isso pode ocorrer sem que caia uma gota do 

céu. Uma situação perigosa que envolve outras 50 casas da mesma rua, invadidas por cerca 

de cem pessoas depois de serem abandonadas. 

 

De volta ao perigo  

 

Sete anos depois de a Região Serrana ter sido cenário do maior desastre natural da 

história do país, que, oficialmente, deixou 918 mortos e 99 desaparecidos, famílias inteiras 

ainda vivem em áreas de risco. Um levantamento do GLOBO baseado em informações da 

                                                
49Adaptado de: WERNECK, Antonio. Sete anos após tragédia, região serrana tem 172 mil pessoas em 
áreas de risco. 2018. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/sete-anos-apos-tragedia-regiao-
serrana-tem-172-mil-pessoas-em-areas-de-risco-22275414#ixzz5TBZD7Wwb>. Acesso em: 10 out. 
2018. 

https://oglobo.globo.com/rio/sete-anos-apos-tragedia-regiao-serrana-tem-172-mil-pessoas-em-areas-de-risco-22275414#ixzz5TBZD7Wwb
https://oglobo.globo.com/rio/sete-anos-apos-tragedia-regiao-serrana-tem-172-mil-pessoas-em-areas-de-risco-22275414#ixzz5TBZD7Wwb
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Defesa Civil e de associações de moradores revela um dado impressionante: 171,8 mil 

pessoas ocupam casas que podem ser atingidas por quedas de barreiras, deslizamentos de 

terra ou enchentes nos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e Bom Jardim. 

O número corresponde a 23% do total de habitantes das quatro cidades. Oldair e Sônia fazem 

parte do grupo de milhares de pessoas que, nos últimos anos, começou a ocupar casas 

abandonadas em áreas de risco, inclusive daquelas que fizeram parte da tragédia de 2011. 

Portas e janelas retiradas pelos antigos moradores foram substituídas por tapumes 

e pedaços de tecido, que viraram cortinas improvisadas. 

Em Nova Friburgo, a cidade mais castigada pelo temporal de 2011, há 

aproximadamente 24 mil pessoas vivendo em áreas de risco. Muitas delas voltaram a morar 

em casas atingidas por enxurradas e deslizamentos, condenadas pela Defesa Civil. 

— É verdade, temos um grande número de famílias vivendo em áreas de risco. Para uma 

cidade com 192 mil habitantes, há muita gente em perigo. Vinte mil estão em pontos que 

podem sofrer deslizamentos e quatro mil, em regiões sujeitas a alagamentos ou enchentes — 

reconheceu o coronel do Corpo de Bombeiros João Paulo Mori, secretário municipal de 

Defesa Civil de Nova Friburgo. 

 

A Região Serrana 7 anos após a tragédia das chuvas 
 
Hoje, cerca de 23% dos moradores voltaram a viver em áreas de risco nas quatro 

cidades atingidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério Público Estadual, por WERNECK (2018). 
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Fonte: Ministério Público Estadual, por WERNECK (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos dados de desaparecidos, o Ministério Público revelou que este 

número pode não refletir a realidade, pois passados tantos anos, é possível que algumas 

dessas pessoas tenham reaparecido, mas não tenham procurado os órgãos responsáveis 

para comunicar o seu reaparecimento. 

 

Os invasores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eles retornam. Outro dia, visitando uma área de risco onde todas as casas estavam 

vazias até pouco tempo atrás, vi algumas roupas penduradas num varal. Ao entrar no imóvel, 

encontrei uma família. Falei sobre o perigo, dei conselhos, porém nada adiantou. É uma 

situação muito difícil — afirmou o agente do poder público, acrescentando que as sirenes de 

alerta de temporal da cidade estão funcionando. 

Em fevereiro de 2014, o então vice-governador e coordenador de infraestrutura do 

estado, Luiz Fernando Pezão, prometeu a construção de 4.565 imóveis para moradores da 

 
Fonte: WERNECK (2018). 

 

 

 

Nos últimos três anos, centenas 

de casas que haviam sido abandonadas 

foram ocupadas. A Defesa Civil afirmou 

que os invasores são avisados do perigo, 

mas admitiu que os alertas surtem pouco 

efeito. 
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Região Serrana que haviam perdido suas casas em 2011 ou foram retirados de áreas de risco. 

Esta semana, o Palácio Guanabara informou que 4.205 foram entregues 

Apesar disso, Judas Tadeu Lourenço da Cruz, de 59 anos, presidente da Associação de 

Moradores do Vale da Revolta, em Teresópolis, afirmou que a grave situação de muitas 

famílias está sendo ignorada pelo poder público. Segundo ele, há, na localidade às margens 

da BR-101, duas mil pessoas vivendo em encostas e morros sujeitos a desastres. A Defesa 

Civil municipal informou que, em toda a cidade, há cem mil pessoas em áreas de risco. 

— Temos 1.390 imóveis em situação de altíssimo risco. Falo de casas que podem 

desabar a qualquer momento. A Defesa Civil interditou 385, mas os moradores não foram 

retirados — disse Judas Tadeu. 

Elza Brígida de Jesus, de 75 anos, mora com uma neta no Vale da Revolta, em 

Teresópolis. A localidade foi batizada em homenagem à Revolta da Chibata, que, em 

novembro de 1910, tinha como objetivo o fim dos castigos físicos nos navios da Marinha. 

Hoje, diz Elza, quem vive na área tem, como castigo, o medo permanente. 

— Quando chove, rezo muito. Outro dia, saí de casa de madrugada, descalça, com 

minha neta no colo, procurando abrigo. É triste demais viver assim — lamentou Elza. 

Moradora de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, a catadora de papelão Josilene Inácio 

de Oliveira, de 62 anos, enfrenta uma situação semelhante. 

— Ocupei, sim, uma casa abandonada. Tem gente na vizinhança reformando outras, 

tapando rachaduras. Infelizmente, não posso fazer o mesmo — disse Josilene. 

 

Texto 5: Prefeito de Niterói diz que estudos não indicaram que Morro da Boa 
Esperança era área de alto risco50 
 

Quatorze pessoas morreram no deslizamento que ocorreu na comunidade na 
madrugada de sábado (10). Famílias atingidas serão incluídas no projeto para receber 

unidades habitacionais em dezembro desse ano. 
   

 
Prefeito de Niterói diz que não há relação entre chuvas e deslizamento. 

Fonte: Reprodução/TV Globo. 

 

                                                
50 TEIXEIRA, Patrícia. G1 Rio, em 11/11/2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2018/11/11/prefeito-de-niteroi-diz-que-estudos-nao-indicaram-que-morro-da-boa-

esperanca-era-area-de-alto-risco.ghtml>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

https://oglobo.globo.com/rio/sete-anos-apos-tragedia-regiao-serrana-tem-172-mil-pessoas-em-areas-de-risco-22275414
https://oglobo.globo.com/rio/sete-anos-apos-tragedia-regiao-serrana-tem-172-mil-pessoas-em-areas-de-risco-22275414
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O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, disse durante uma coletiva de imprensa que a 

tragédia que deixou 15 mortos no Morro da Boa Esperança, em Piratininga, na madrugada 

de sábado (10), era de baixa previsibilidade. A declaração contraria depoimentos de 

moradores da região, que dizem que a área chegou a ser interditada em 2010 após um 

deslizamento. 

“Em 2012 houve inventário sobre área de riscos, nenhum estudo indicava essa área 

como uma área de alto risco. Sirenes funcionam em Niterói desde 2013, essa comunidade 

não tinha porque não estavam com apontamentos de alto risco. E mesmo que tivesse sirene, 

ela não tocaria porque no dia da tragédia não estava chovendo”, explicou Rodrigo. 

Wilson Giozza, presidente do Departamento de Recursos Minerais, confirmou que o 

local do acidente era uma área de baixa visibilidade de risco. 

“Houve um estudo para localização das sirenes e esse estudo apontou 42 áreas. 

Onde aconteceu acidente era de difícil previsibilidade”, disse Giozza. 

Ao todo, sete casas foram atingidas e 17 precisaram ser interditadas. Vinte e duas 

famílias que vivem na região foram afetadas. 

 

 
 

Defesa Civil e bombeiros continuam trabalho no Morro da Boa Esperança, em Piratininga. 

Fonte: BORGES (2018)51. 

 

O secretário Nacional de Defesa Civil anunciou ajuda federal ao município de Niterói 

e disse que vai divulgar o valor que será doado após apresentação do estudo do governo do 

estado e da prefeitura de Niterói. Ele ressaltou que avaliou o local e ratificou que a área era 

de baixo risco de previsibilidade. A prioridade, segundo ele, é conter uma outra pedra no local 

que corre o risco de se desprender. 

                                                
51 BORGES, Narayanna. Globo News. 2018. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/11/veja-a-lista-de-vitimas-da-tragedia-no-morro-da-boa-esperanca-em-niteroi.ghtml
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Ainda segundo ele, a população brasileira se preocupa pouco com a prevenção. 

"Mesmo havendo interdição por parte dos órgãos governamentais constituídos, as famílias 

não querem deixar seu local, esse é um problema que nós encontramos sério no Brasil. Não 

só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Nordeste brasileiro. Acho que a população brasileira 

tem que ter o costume, quando a Defesa Civil interditar, é pata evacuar a área. Nós queremos 

é salvar vidas, não queremos tirar elas de dentro de suas casas e sim salvar suas vidas”, 

afirmou o secretário Renato Newston Ramlow. 

O prefeito Rodrigo Neves também agradeceu as doações e o apoio dos moradores 

da cidade e disse que, por enquanto, não é preciso arrecadar mais doações, pois já chegaram 

ao objetivo. Inclusive, parte das doações será dada para outros moradores que não foram 

atingidos. 

 

Apoio às famílias 

 
De acordo com o prefeito, as 22 famílias atingidas terão apoio financeiro da prefeitura 

e que serão incluídas no projeto para receber unidades habitacionais em dezembro desse 

ano, no bairro Fonseca. 

“Adotamos protocolo de atuação para as equipes, com assistência psicológica para 

famílias, vamos entregar 280 unidades habitacionais no fim do ano pra pessoas identificadas 

em áreas de alto risco. Vamos entregar unidades para as 22 famílias que moram nessas 17 

casas interditadas da Boa Esperança no dia 20 de dezembro. Vamos também pedir a inclusão 

dessas 22 famílias no Aluguel Social em regime de urgência”, acrescentou Rodrigo. 

Sirenes funcionam em Niterói desde 2013, essa comunidade não tinha porque não 

estavam com apontamentos de alto risco. 

Sete casas foram atingidas com o desastre e 17 residências estão interditadas. 

Quatorze pessoas morreram no deslizamento e 11 pessoas foram resgatadas com vida, 

sendo duas em estado grave. 

“Tivemos nessa madrugada de sábado uma ocorrência dramática na cidade, que não 

tínhamos há 6 anos. Estou há 30 horas acordado mantendo contato com toda equipe. 

Estamos consternados com a tragédia, tivemos 14 óbitos confirmados, lamentavelmente. 

Vamos decretar luto oficial a partir de hoje pelas vítimas”, disse o prefeito. 
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Parente de vítimas diz que local estava interditado e que ignoraram pedidos de ajuda. 

Fonte: Reprodução/TV Globo. 

 

 

De acordo com laudos da Defesa Civil, houve deslizamentos de terra na região em 

2010 e 2016. De acordo com moradores, após a interdição o órgão não teria voltado mais 

ao local. 

“Ninguém fez nada, ninguém respeitou nossas vidas, nossas crianças. Pedimos 

ajuda, mas ignoraram nossos pedidos. É uma tristeza muito grande”, lamentou a doméstica 

Sandra da Silva Francisco, que já também já foi moradora da comunidade, mas atualmente 

apenas as filhas moram no Morro da Boa Esperança. Ela perdeu a ex-sogra e o neto de um 

ano e nove meses no deslizamento. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/11/sobrevivente-da-tragedia-em-niteroi-diz-que-local-ja-havia-sido-interditado.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/11/sobrevivente-da-tragedia-em-niteroi-diz-que-local-ja-havia-sido-interditado.ghtml
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Laudo de interdição da Defesa Civil — Foto: Reprodução. 
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11.2 DOCUMENTOS PARA O DEBATE52 

11.2.1. PROTOCOLO PARA O DEBATE 

Equipe/ator: 

 

 

 

 
Opinião que defende: 
 
 

 

 
 

Os principais motivos pelos quais defendemos nossa postura são: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 As razões em que argumentaremos a defesa de nossa postura são: 
 

 

 

 

 

 

 

11.2.2 PROTOCOLO PARA O DEBATE FRENTE ÀS DEMAIS EQUIPES/ATORES 

Equipe/ator contra o que se argumenta: 

 

 

 

 
Opinião que defenderá previsivelmente: 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

                                                
52 CHRISPINO (2005). 
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Que argumentos podem dar para estar contra nossa postura?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Quais as respostas que lhes daremos? 
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11.3 INSTRUMENTO PARA A AVALIAÇÃO FINAL E CONCLUSÕES53 

 

Caso: 

Ator social: 

Data de entrega do informe: 

Data de exposição: 

Componentes da equipe: 

 

Para cada item dos tópicos a seguir deverá ser atribuído um conceito, 

conforme descrito na legenda: 

 

 

 

 

Funcionamento da equipe: 

 

1. Todos os componentes da equipe assistiram e 

participaram diariamente nas tarefas de aula. 
M R A B E 

2. Todos os componentes da equipe trouxeram 

diariamente para a aula as tarefas passadas 

para fazer fora dela. 

 

M 
 

R 
 

A 
 

B 
 

E 

3. A equipe seguiu um plano de trabalho diário 

estabelecido no início. M R A B E 

4. As funções e tarefas foram repartidas e 
realizadas de maneira equilibrada  entre  todos 
os membros da equipe. 

M R A B E 

5. Contou-se nas aulas com todos os materiais 

necessários e se dispuseram deles de forma 

ordenada. 

 
M 

 
R 

 
A 

 
B 

 
E 

6. Todos os membros da equipe participaram de 

forma equilibrada na preparação do informe. 

M R A B E 

7. A preparação do informe foi planificada 

adequadamente. M R A B E 

8. O prazo de entrega do informe foi cumprido. M R A B E 

9. Todos os membros da equipe participaram de 

forma equilibrada e ativa na preparação da 

exposição. 

 

M 
 

R 
 

A 
 

B 
 

E 

10. Todos os membros da equipe participaram de 
forma equilibrada no desenrolar da exposição. M R A B E 

Observações 
 
 
 

                                                
53 CHRISPINO (2005). 

M: mal          R: regular          A: aceitável          B: bom          E: excelente 
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Realização do Informe: 

 

1. A estrutura do informe é original e está bem 

organizada. Os títulos dos enfoques são 

oportunos. 

M R A B E 

2. A introdução demarca bem os conteúdos do 
trabalho e estabelece de forma precisa seus 
objetivos. 

M R A B E 

3. O desenvolvimento dos enfoques do ator social e 
da controvérsia com os demais atores é 
adequado. 

M R A B E 

4. As conclusões resumem os aspectos principais 

e os argumentos que fundamentam as 

propostas de decisão. 

M R A B E 

5. O informe mantém a correção ortográfica e 

sintática 
M R A B E 

6. O informe tem qualidade na apresentação, 
organização, limpeza e demais aspectos formais. 

M R A B E 

7. A expressão é original, correta e adequada para 
os conteúdos tratados. 

M R A B E 

8. Analisam-se adequadamente os aspectos 
conceituais do tema e tratam-se com rigor todas 
as informações. 

M R A B E 

9. As propostas de decisão que se defendem estão 
bem argumentadas 

M R A B E 

10. As referências utilizadas são variadas, 

pertinentes e bem identificadas. Os anexos são 

oportunos e estão bem organizados. 

M R A B E 

Observações 
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Exposição do trabalho: 

 

1. A estrutura geral da exposição está bem 

organizada. 
M R A B E 

2. A apresentação do trabalho da equipe é clara, 
pertinente e correta. 

M R A B E 

3. As conclusões deixam claros os aspectos 

principais do tema e os argumentos das 

propostas de decisão. 

 

M 

 

R 

 

A 

 

B 

 

E 

4. A expressão utilizada é correta e original. Não se 
lê o informe. 

M R A B E 

5. A exposição é clara e amena. M R A B E 

6. Há rigor conceitual no tratamento das 
informações. 

M R A B E 

7. A organização das ideias expostas é oportuna e 
persuasiva. 

M R A B E 

8. Foram selecionados recursos de apoio 

variados e pertinentes. 
M R A B E 

9. O uso dos recursos de apoio foram adequados 
em cada momento da exposição. 

M R A B E 

10. As perguntas formuladas foram 
adequadamente respondidas. 

M R A B E 

 

 

 

 


