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RESUMO 

 

O presente trabalho trata de uma proposta de sequência de ensino para o estudo de 

conteúdos relativos ao equilíbrio de corpos rígidos. O problema da ocupação irregular de en-

costas é abordado como tema controverso e estruturador da sequência. As atividades propos-

tas ao longo do texto se apresentam como uma forma privilegiada de contextualização para os 

conteúdos físicos propriamente ditos ao mesmo tempo em que possibilitam reflexões acerca 

das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. O processo de contextuali-

zação que as atividades desencadeiam visa, principalmente, dar visibilidade às controvérsias 

que envolvem o tema, tendo como base as tragédias do Morro do Bumba, Angra dos Reis 

(ambas no ano de 2010) e da Região Serrana do Rio de Janeiro (no ano de 2011). Por conta 

das características do tema, o referencial que trata da abordagem de Questões Sociocientíficas 

(QSC) na Educação em Ciências foi adotado para tornar a sequência de ensino capaz de pre-

parar o aluno para se posicionar de forma crítica frente às questões do cotidiano, seguindo as 

orientações presentes na maior parte dos documentos oficiais que regulamentam a Educação 

Básica. Do ponto de vista metodológico, essa proposta lança mão de atividades experimentais 

simples, guiadas pelos referenciais do Construtivismo e das Atividades Investigativas, com o 

intuito de promover um aprendizado que parta das concepções do próprio aluno.  

Palavras-Chave: Questões Sociocientíficas, Construtivismo, Atividades Investigativas, Equi-

líbrio de Corpos Rígidos. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This paper is a proposal of a learning sequence to teaching the content of rigid body 

equilibrium. The problem of irregular occupation of hillsides is addressed as a controversial 

and structuring theme for the sequence. The activities proposed in the text appear as a privi-

leged form of contextualization for the actual physical content while enabling reflections 

about the relationship between science, technology, society and the environment. The contex-

tualization process triggered by the activities is designed mainly to give visibility to the con-

troversies surrounding the topic, based on the tragedy of Morro do Bumba, Angra dos Reis 

(both in 2010) and of the Mountain Region of Rio de Janeiro (in 2011). Due the characteris-

tics of the theme, the referential that deals with the approach of Socio Scientific Issues (SSI) 

was adopted to make this learning sequence able to prepare the student to critically take a 

position when facing everyday issues, as required on the Official Documents of Brazilian 

Basic Education. On the methological point of view, this proposal use simple experimental 

activities, guided by the references of Constructivism and Research-like Activities, in order to 

generate a learning process that starts on the student concepts. 

 

Key words: Socio Scientific Issues, Constructivism, Research-Like Activities, Rigid Body 

Equilibrium. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Moradores que residem no município de Niterói e adjacências sabem o quanto foi 

traumática a tragédia que envolveu os desabamentos no Morro do Bumba. Da mesma forma, é 

possível imaginar a dor daqueles que vivem em cidades como Petrópolis, Nova Friburgo e 

Angra dos Reis, que viveram situações parecidas. Embora reconhecidas as responsabilidades 

daqueles que ocupam essas áreas de forma irresponsável, não dá para fechar os olhos para a 

responsabilidade das autoridades em relação a questão da falta de moradia, um dos maiores 

problemas sociais do nosso país e que e atinge um sem número de famílias.  

Consideramos que temas como este merecem e precisam ser debatidos nas escolas a 

fim de despertar nos estudantes uma visão crítica em relação a esse dilema que envolve, por 

um lado uma questão de risco quando não são tomados os devidos cuidados em relação às 

construções em áreas de encosta, e por outro a demanda social envolvendo a necessidade da 

população mais pobre. Mas como seria possível encaminhar esse debate? Como as aulas de 

Física poderiam auxiliar? 

A preocupação inicial foi compartilhada com o professor regente do Colégio Estadu-

al Coronel Serrado, localizado no município de São Gonçalo, vizinho à cidade de Niterói. O 

conteúdo de Física diretamente relacionado com o tema foi o “equilíbrio de corpos rígidos”. 

Acreditamos que a abordagem desse conteúdo de forma imbricada com o tema poderia poten-

cializar o interesse dos estudantes pela matéria considerando essa estratégia de contextualiza-

ção que para eles pode ser bastante significativa.  

A partir desse entendimento em conjunto, foi desenvolvida uma sequência de ensino 

para abordagem do conteúdo (equilíbrio de corpos rígidos) tendo como contexto e tema cen-

tral a ocupação irregular de áreas de encostas. A proposta foi planejada considerando a rea-

lidade e a cultura escolar (FORQUIN, 1993). 

O tema funciona como eixo estruturante da proposta e o seu caráter controverso o 

qualifica como uma questão sociocientífica (QSC). As abordagens baseadas em QSC têm sido 

recomendadas pela literatura nacional e internacional ao longo das últimas décadas.  A intro-

dução do tema deverá ocorrer nas aulas de física do ensino médio de forma imbricada com os 

conteúdos regularmente tratados e recomendados pelo currículo vigente nas escolas públicas 

regulares. De acordo com Bernardo (2014), trata-se de uma 

 
 

“(...) forma de abordagem que objetiva dar significado ao conteúdo a ser ensinado a partir 

da inserção de uma questão sociocientífica (QSC) que pode potencializar articulações entre 



10 
 

 

as diversas dimensões – científica, tecnológica, social, ambiental, política, econômica, éti-

ca, moral e cultural – envolvidas com o tema introduzido, caracterizado como de natureza 

controversa e reconhecida relevância social e que tem papel fundamental como catalisador 

de processos argumentativos no contexto da sala de aula” (p.332). 

 

 

Do ponto de vista metodológico, a proposta foi inspirada também em materiais utili-

zados na disciplina de Física por Atividades, elaborados por professores do instituto de Física 

da Universidade Federal Fluminense, que faz parte da grade do curso de graduação em Licen-

ciatura em Física, como o caderno atividades em classe e o caderno de trabalhos para ca-

sa, material disponível em http://cursos.if.uff.br/atividades. Além disso, a proposta se apoia na 

perspectiva da Educação Construtivista e em atividades experimentais investigativas. 

Consciente de que a disciplina e o material citados são adequados para graduandos 

em Física, ainda que alunos iniciantes, o que foi aproveitado foi a inspiração, já que o contex-

to onde a proposta construída será utilizada é a escola de ensino médio.  

O texto que apresenta o trabalho está organizado da seguinte maneira: no capítulo 2 

encontra-se uma Revisão de Literatura que serviu de base teórica para sustentar a proposta; no 

capítulo 3 encontra-se a Estrutura Metodológica da Proposta, no capítulo 4 encontra-se o texto 

com as Considerações Finais do autor, no capítulo 5 encontra-se a lista de Referências Biblio-

gráficas utilizadas e, após as referências, encontra-se um Anexo contendo o material que foi 

organizado para dar apoio à proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cursos.if.uff.br/atividades
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A fundamentação teórica da proposta aqui apresentada se materializou a partir de lei-

turas de textos de diferentes linhas de reflexão que dialogam com o campo da Educação em 

Ciências. A seguir, apresentamos breves considerações sobre esses referenciais estudados. 

 

2.1 O Modelo de Transmissão-Recepção 

 

O modelo de transmissão-recepção de ensino, comumente chamado de ensino tradi-

cional, é o modelo vigente na educação básica desde os anos 60 e poucos são os professores 

que procuram fugir dele. Neste modelo, o processo de aprendizagem pretensamente acontece 

por meio da transmissão do conhecimento do professor (tomado como dono da verdade) para 

aluno (tomado como tábula rasa, desprovido de conhecimento). Esse modelo é incapaz de 

promover uma aprendizagem significativa que, segundo Ausubel
1

 (1976 apud 

SCHNETZLER, 1992, p. 17), ocorre quando: 

 

 

(...) novos significados são adquiridos e atribuídos pelo aprendiz, através de um processo de 

interação (implicando subsunção ou ancoragem subsequente) de novas ideias com concei-

tos ou proposições relevantes já existentes na sua estrutura cognitiva (construto hipotético 

que reflete a organização de ideias na mente de um indivíduo). 

 

 

O autor afirma que "se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só prin-

cípio, diria que o fator isolado mais importante, influenciando a aprendizagem é aquilo que o 

aprendiz já sabe. Determine isso, e ensine-o de acordo".  

Para Solé e Coll (2006, p. 20) aprender significantemente quer dizer construir um sig-

nificado próprio e pessoal para um objeto de conhecimento e que: 

 

 

(...) não é um processo que conduz à acumulação de novos conhecimentos, mas à integra-

ção, modificação, estabelecimento de relações e coordenações entre esquemas de conheci-

mentos que já possuíamos, dotados de uma certa estrutura e organização que varia, em vín-

culos e relações, a cada aprendizagem que realizamos. 

 

 

Na mesma linha de raciocínio, Freire (1987) defende que a educação é um processo 

humano, fundamentado na transmissão ou na geração de valores. O autor também critica o 

modelo de transmissão-recepção de conhecimento, por ele chamado de concepção bancaria da 

educação. 
                                                           

1
 AUSUBEL, D. Psicologia educativa: un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas, 1976. 
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Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, 

meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem, Eis ai a concepção 

“bancaria” da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é de 

receber os depósitos, guarda-los e arquiva-los. Margem para serem colecionadores ou fi-

chadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, 

nesta (na melhor das hipóteses) equivocada concepção “bancaria” da educação. Arquiva-

dos, porque, fora da busca, fora da práxis, os homens não podem ser. Educador e educando 

se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não 

há transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inqui-

eta, impaciente, permanente que os homens fazem do mundo, com o mundo e com os ou-

tros (FREIRE, 1987, p. 33). 

 

 

Uma vez que a aprendizagem significativa não é, na maioria dos casos, alcançada na 

sala de aula, o tempo dedicado nesta ao estudo é desperdiçado. Nestes casos o aluno só con-

segue aprender em casa, por conta própria ou “memoriza e utiliza a concepção cientificamen-

te ‘correta’ para passar nas provas, mas continua usando as suas ideias prévias para resolver 

ou interpretar os seus problemas e experiências cotidianas” (SCHNETZLER, 1992, p. 19).  

A própria existência da disciplina que inspira o presente trabalho (que é lecionada em 

uma das maiores universidades federais brasileiras) é um indicador de que, pelo menos entre 

os estudantes que optam por fazer graduação em física, a aprendizagem significativa é pouco 

alcançada, e, mostrando que não se trata de um caso local, pesquisas revelaram que: 

 

 

(...) estudantes que frequentavam os cursos de Física das melhores universidades do mundo 

ocidental apresentavam, quando submetidos a questões pouco diferentes das tradicional-

mente trabalhadas em classe, conceitos muito próximos aos da Física aristotélico-

escolástica (CARVALHO, 1992, p.12). 

 

 

Estas pesquisas citadas por Carvalho (1992) foram divulgadas no período entre 1976 

e 1981, podendo, portanto, já não representar bem a realidade dos cursos de graduação em 

física no mundo. Porém, tendo em vista que no Brasil não houve qualquer mudança significa-

tiva (revolução até poderia ser uma palavra adequada a este caso) no ensino de ciências desde 

essa época, não há motivo para crer que o resultado dessas pesquisas tenha passado a estar 

longe da nossa realidade 

 

2.2 O Construtivismo 

 

No presente trabalho a perspectiva construtivista do ensino será adotada como refe-

rencial no qual se buscará desenvolver estratégias que ajudem a promover a aprendizagem 

significativa. O construtivismo tem sua base na psicologia educacional e estuda por quais pro-
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cessos cognitivos um indivíduo passa ao adquirir um novo conhecimento. Parte deste estudo 

pode conduzir a uma didática que favoreça esses processos. Solé e Coll (2006) são cuidadosos 

quando afirmam:  

 

 

(...) a concepção construtivista não é, em sentido estrito, uma teoria, mas um referencial ex-

plicativo que, partindo da consideração social e socializadora da educação escolar, integra 

contribuições diversas cujo denominador comum é constituído por um acordo em torno dos 

princípios construtivistas (p.10). 

 

 

De acordo com o nosso entendimento, é possível realizar alguma aproximação entre 

a perspectiva construtivista e a aprendizagem significativa. Carvalho (1992) expõe os princí-

pios construtivistas: 

 

 

Podemos propor três pressupostos que servem de base para o desenvolvimento do constru-

tivismo no ensino: 1) o aluno é o construtor do seu próprio conhecimento; 2) o conheci-

mento é um contínuo, isto é, todo conhecimento é construído a partir do que já se conheci-

mento: 3) o conhecimento a ser ensinado deve partir do conhecimento que o aluno já traz 

para a sala de aula (p. 9). 

 

 

De acordo com Solé e Coll (2006, p. 10), “(...) a concepção construtivista não é um 

livro de receitas, mas um conjunto articulado de princípios em que é possível diagnosticar, 

julgar e tomar decisões fundamentais sobre o ensino” Assim, a partir dos autores anteriormen-

te citados, parece razoável afirmar que existe dificuldade para se definir, em termos exatos, o 

que é e como se utiliza o construtivismo no ensino.  

No início, a perspectiva construtivista foi bem aceita no meio acadêmico, porém, este 

sucesso levou à filiação indiscriminada de muitos que não possuíam maiores esclarecimentos 

sobre a base teórica usada e que contavam apenas com uma definição ampla e vaga de apren-

dizagem. 

O uso de ideias existentes para construir o significado de experiências novas ao mesmo 

tempo em que usa experiência adquirida para produzir novas ideias (Gilbert et al. 2003 

apud QUEIROZ e BARBOSA-LIMA 2007, p. 274). 

 

Desta forma, o construtivismo acabou se tornando um rótulo capaz de abranger dife-

rentes pontos de vistas, alguns até mesmo inconsistentes. Assim, esses diferentes pontos de 

vista guiaram pesquisadores de formas bastante diferenciadas, resultando em um grande vo-

lume de contribuições para o meio acadêmico. Uma vez que, como já foi dito, diferentes 

perspectivas foram rotuladas como construtivistas, se torna necessária a organização do mate-

rial que se encontra sobre esse rótulo. 
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Queiroz e Barbosa-Lima (2007) dizem que os principais tipos de construtivismo, ou 

seja, os que mais contribuíram para a Didática de Ciências, foram o piagetiano, o humanista, 

o social e o radical. Não sendo do interesse do presente trabalho discutir as diferenças entre 

estes tipos de construtivismo, me limitarei a descrever apenas o piagetiano. 

Marín Martínez
2
 (2003 apud QUEIROZ e BARBOSA-LIMA, 2007, p. 281) reorga-

niza os tipos de construtivismo em duas novas categorias: estático e dinâmico. O primeiro 

leva em conta apenas o conhecimento já trazido pelo aluno e o conhecimento que deverá ser 

ensinado, enquanto o segundo integra, além destes dois fatores, a realidade, os valores e a 

visão de mundo trazidos pelo aprendiz.  

Dentre essas duas categorias, o construtivismo dinâmico é aquele que deve ser trazi-

do para a escola, pois “(...) os referenciais explicativos de que precisamos deveriam conside-

rar simultaneamente o caráter socializador do ensino e sua função no desenvolvimento indivi-

dual” (SOLÉ e COLL, 2006, p. 14). 

Desta forma encontramos o caminho livre para utilizarmos o construtivismo piageti-

ano na sala de aula, pois um dos seus principais preceitos reside na afirmação de que “é na 

medida em que conhecemos o mundo que nós construímos elementos intelectuais para lê-lo e 

transformá-lo” (PIAGET,
3
 1975 apud BARTELMEBS e MORAES, 2011, p. 152). Marín 

Martínez afirma ainda que “a teoria da equilibração de Piaget poderia se enquadrar dentro do 

construtivismo dinâmico” (2003, p. 45 apud QUEIROZ e BARBOSA-LIMA, 2007, p. 281).  

As opiniões dos autores convergem quando afirmam que “a equilibração ocorre num 

complexo movimento entre o mundo conhecido pelo sujeito e a novidade. Sempre vemos o 

mundo a partir dos conceitos e conhecimentos que já possuímos, resultados de nossas intera-

ções anteriores” (BARTELMEBS e MORAES, 2011, p. 154). 

  

2.2.1 A Teoria da Equilibração de Piaget 

 

Uma vez que o construtivismo, como referencial explicativo, está por trás de inúme-

ros trabalhos, alguns, como citado anteriormente, até inconsistentes, este “pode terminar por 

converter-se em um termo vago e impreciso se a afirmação de que o sujeito constrói o co-

nhecimento não for recheada de conteúdo mais preciso” (MARÍN MARTÍNEZ,
4
 2003 apud 

                                                           
2
 MARÍN MARTÍNEZ, N. Visión constructivista dinámica para la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las 

ciencias, Barcelona, v. 21, n. extra, p. 43-55, 2003. 
3
 PIAGET, Jean. A construção do real na criança. 2ª Ed. Rio de Janeiro, Zahar; Brasília, INL, 1975. 

4
 MARÍN MARTÍNEZ, N. Visión constructivista dinámica para la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las 

ciencias, Barcelona, v. 21, n. extra, p. 43-55, 2003. 
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QUEIROZ e BARBOZA-LIMA, 2007, p. 280). Por isso convém aprofundar a explicação 

sobre o que seria o construtivismo piagetiano. 

A teoria da equilibração de Piaget nos diz que o sistema cognitivo de toda pessoa 

funciona baseado em um processo de adaptação (assimilação/acomodação) que pode ser per-

turbado por um conflito ou lacuna e, então, se reequilibra por meio de três fases de compensa-

ção: alfa, beta e gama (CARVALHO et al, 1992). 

Segundo Piaget (1977,
5
 apud CARVALHO et al, 1992, p. 86) quando um indivíduo 

se aproxima de um novo objeto de conhecimento, tenta se adaptar a este por meio de dois 

processos. O primeiro é a “assimilação ou a incorporação de um elemento exterior (objeto, 

acontecimento etc.) num esquema sensório-motor ou conceitual do sujeito (...)”. O segundo 

processo é a “acomodação, quer dizer a necessidade em que a assimilação se encontra de 

atender as particularidades próprias dos elementos a assimilar”. Podemos tomar como exem-

plo deste processo uma criança ao ver pela primeira vez um balão de ar estourar ao entrar em 

contato com um objeto pontiagudo. Neste caso a assimilação aconteceria no momento em que 

a criança registrasse aquela informação e a acomodação viria com a elaboração de uma expli-

cação, algo possivelmente próximo de “objetos pontiagudos estouram balões”. 

Normalmente esses dois processos estão em equilíbrio, mas, quando o contato com 

um novo objeto de conhecimento acontece, esse equilíbrio é perturbado por conflitos ou lacu-

nas e mecanismos são ativados com o objetivo de novamente alcançar um novo equilíbrio, 

desta vez superior ao anterior. Por meio de sucessivos equilíbrios e desequilíbrios, o conheci-

mento externo vai sendo adaptado por processos realizados pelo próprio sujeito até que o no-

vo conhecimento esteja devidamente adaptado e incorporado em seu sistema cognitivo, con-

cluindo a aprendizagem (CARVALHO et al, 1992, p. 86). Mantendo a interação de balões de 

ar e objetos pontiagudos como exemplo, uma perturbação aconteceria para aquela mesma 

criança ao ver um balão não estourar ao ser pressionado contra vários objetos pontiagudos ao 

mesmo tempo. 

Como já foi dito, Piaget (1977) teoriza a existência três fases de compensação com as 

quais um sujeito pode restaurar seu equilíbrio. Na fase alfa a perturbação é ignorada, conside-

rada anômala ou deformada para não ser reconhecida como tal. Representa uma reconstrução 

frágil que resulta em um equilíbrio facilmente abalável. Utilizando o exemplo de perturbação 

anterior, esta fase de compensação estaria caracterizada em um indivíduo que cogitasse a hi-

pótese de que o balão viesse a ser falso, não sendo frágil. Esse equilíbrio também seria abala-

                                                           
5
 PIAGET, Jean. O desenvolvimento do pensamento: equilibração das estruturas cognitivas. Lisboa: Dom quixo-

te, 1977. 
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do caso esse indivíduo visse o mesmo balão estourar ao ser pressionado contra um único, ou 

alguns poucos, objetos pontiagudos. 

A fase beta é caracterizada pela criação de teorias para a perturbação, sem ignora-la, 

mas visando reestruturar o equilíbrio em seu sistema cognitivo de forma a incluir este novo 

objeto de conhecimento. Para o exemplo anterior o indivíduo poderia teorizar que a “força 

contra o balão é menor quando se tem muito objetos afiados” ou ainda chegar perto da respos-

ta correta pensando que “a força contra o balão é dividida entre os objetos, tornando a perfu-

ração mais difícil conforme seu número aumenta”. 

A fase gama é alcançada quando o indivíduo articula diversos conhecimentos que já 

possui, de forma a ser capaz de prever ou deduzir as possíveis variações, para inserir a pertur-

bação em seu sistema cognitivo como uma possibilidade, e não como distúrbio. No exemplo 

anterior, o indivíduo poderia usar a Terceira Lei de Newton, ou a Segunda, para identificar 

que a força feita contra o balão será sempre igual à forca que o pressiona, eliminando a hipó-

tese de que a força diminua com o aumento do número de objetos simultaneamente em conta-

to com o balão. O indivíduo também poderia desenvolver o raciocínio da seguinte forma: O 

que determina a capacidade de perfuração é a pressão; A pressão é tão menor quanto maior for 

a área de contato; Com vários objetos em contato simultaneamente obtém-se uma maior área 

de contato; a pressão sobre o balão diminui a ponto de não ser mais capaz de estoura-lo. 

O conflito, como diz Carvalho (1992), faz o papel de motor do aprendizado, e os su-

cessivos reequilíbrios constituem o processo pelo qual a construção do conhecimento progride 

e o aprendizado acontece. Sobre isso a autora comenta: 

 

 

Isto parece ter inspirado várias propostas de ensino na linha construtivista que lançam mão 

da estratégia de ‘conflitos cognitivos’. Segundo essa estratégia, o aluno aprende natural-

mente se suas ideias prévias sobre determinado fenômeno são colocadas em conflito com 

observáveis, ou seja, se suas previsões ou antecipações teóricas são contrariadas por resul-

tados experimentais. (CARVALHO et al, 1992, p. 87) 

 

 

2.2.1.1 Confrontos Cognitivos 

 

A partir da Teoria da Equilibração surgiu uma estratégia geral para propostas com ba-

se construtivista, em que o objetivo é provocar um desequilíbrio, através de confrontos, no 

processo assimilação-acomodação do aluno e então lhe dar a oportunidade para buscar por si 

só um novo equilíbrio, progredindo no aprendizado. O mais interessante é fazer com que os 

alunos atinjam as fases beta e, principalmente, gama, mas para isso a perturbação causada 

deve ser cuidadosamente planejada, pois “(...) se for suficientemente grande em relação ao 
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nível equilibrado das componentes de assimilação-acomodação, de forma que a última se 

mostre demasiadamente extensa, o sujeito não reconhecerá o elemento perturbador como tal” 

(CARVALHO et al, 1992, p. 87). Neste caso, a compensação realizada no sistema cognitivo 

do aluno não ultrapassará a fase alfa.  

Um exemplo para uma perturbação grande demais seria um indivíduo, completamen-

te leigo com relação aos conteúdos sobre relatividade especial de Einstein, defrontado com a 

situação descrita no famoso Paradoxo dos Gêmeos. Ver o astronauta com aparência mais jo-

vem do que o irmão gêmeo que ficou na Terra configuraria um conflito demasiadamente 

grande, onde o indivíduo dificilmente teria condição de acomodar o que estava vendo e assi-

milando naquele momento. 

O confronto cognitivo se dá através de dois tipos de perturbações: a conflitiva e a la-

cunar. O primeiro contraria a expectativa do aluno e se resolve através de processos cogniti-

vos de correção, ao passo em que o segundo acontece quando existem elementos (em física, 

conceitos ou leis), indispensáveis para a compreensão do objeto a ser estudado, que ainda não 

foram apresentados para o estudante e se resolve através de um processo de regulação que 

preenche uma lacuna em seu conhecimento, sem correções (PIAGET, 1977
6
 apud CARVA-

LHO, 1992, p. 10). A concepção de que objetos mais pesados caem mais rápido do que obje-

tos mais leves é comumente encontrada em alunos do ensino médio e uma demonstração de 

dois objetos caindo ao mesmo tempo configuraria uma situação de perturbação conflitiva no 

sistema cognitivo desses alunos. 

Para exemplificar uma perturbação lacunar pode-se imaginar a reação de um estu-

dante, que desconhece a regra de soma de velocidades (ou de vetores), ao ver um projétil ser 

disparado por um canhão que já se encontrava em movimento com uma velocidade, em rela-

ção ao solo, igual à velocidade do projétil em relação ao canhão, porém em sentido contrário. 

Caso seja possível conferir o real deslocamento horizontal do projétil, o estudante verá que 

este deslocamento é nulo, contrariando uma possível concepção de que o projétil se deslocaria 

normalmente na direção em que foi disparado. Esse fenômeno só poderia ser devidamente 

acomodado pelo aluno como uma possibilidade (e não como uma perturbação) quando este 

dominasse as regras citadas acima, logo “tal superação implica o preenchimento de uma lacu-

na existente em seu conhecimento, por um mecanismo de regulação que envolve extensão de 

conteúdo e não de correções” (CARVALHO, 1992, p. 11). 

 

                                                           
6
 PIAGET, J. O desenvolvimento do pensamento: equilibração de estruturas cognitivas Lisboa: Dom Quixote, 

1977. 
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2.2.2 Construtivismo e Aprendizagem Significativa 

 

Dizer que o construtivismo piagetiano se resume a teoria da equilibração seria, no 

mínimo, um perjúrio. Além disso, tal afirmação significaria dizer que o construtivismo piage-

tiano é uma teoria, coisa que os já citados Solé e Coll (2006) são pertinentes em negar. Porém 

a teoria da equilibração é a base do construtivismo piagetiano e também de muitos outros tra-

balhos (CARVALHO, 1992). 

A perspectiva construtivista, com base na teoria da equilibração de Piaget, se releva 

um referencial explicativo capaz de guiar a dinâmica da sala de aula buscando promover a 

aprendizagem significativa. Tal afirmação é apoiada por Pozo (1996
7
, p. 133 apud QUEIROZ 

e BARBOSA-LIMA, 2007, p. 281) quando ele diz: “a aprendizagem construtivista produz 

resultados mais sólidos e significativos que outras formas de aprendizagem, em definitivo é 

uma aprendizagem mais eficaz (...)”. 

Porém, quando tratamos do ensino de ciências, não podemos esperar que os alunos 

construam os conceitos científicos corretos (que não foram obtidos de forma trivial ao longo 

da história da humanidade) sozinhos. Não haveria qualquer garantia de que a orientação to-

mada pelo aluno seria a cientificamente correta, que fosse capaz de gerar progresso em seu 

aprendizado. Resumindo, pode-se considerar que “de forma solitária não se assegura a própria 

construção” (SOLÉ e COLL, 2006, p. 22). 

A dimensão social presente no processo ensino-aprendizagem é, também, evidencia-

da pelas palavras de Bartelmebs e Moraes: 

 

 

(...)o sujeito, ao longo de sua vida social tem necessidade de mudar a lógica que estrutura 

seu pensamento. Sem este feedback do meio pode não haver motivos para o sujeito reorga-

nizar sua estrutura. É neste sentido que o meio social, ou a transmissão social se tornam 

condições de possibilidade para o desenvolvimento da inteligência (2011, p. 153). 

 

 

Em outras palavras, não só o professor, como também a escola, continuam desempe-

nhando um papel fundamental na aprendizagem, mesmo sendo este um processo idiossincrá-

tico do aluno, tendo a função de criar condições para a ocorrência da aprendizagem significa-

tiva (SCHNETZLER, 1992).  

 

                                                           
7
 POZO, J. I. No es oro todo lo que reluce ni se construye (igual todo lo que se aprende): contra el reduccionismo 

constructivista. Anuario de Psicología, Barcelona, n. 26, p. 127-139, 1996. 
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2.3 Atividades Investigativas na Educação em Ciências 

 

Tendo estudado os mecanismos por meio dos quais o conhecimento se constrói na 

mente de um estudante, uma das possibilidades que consideramos possível é o uso de ativida-

des investigativas para “disparar” estes mecanismos durante a atividade experimental. Vale 

notar que uma atividade investigativa não necessariamente é experimental, uma vez que estas 

também podem ser elaboradas para lidar com experiências de pensamento, mas não será este 

o caso para a presente proposta. 

Uma atividade investigativa, tanto experimental quanto de pensamento, se caracteri-

za por tornar a atuação do aluno ativa, dando-lhe ferramentas para buscar soluções, incenti-

vando seu raciocínio e utilizando os valores e a visão de mundo que ele traz para a sala de 

aula. 

Segundo o PCN + (Ensino Médio): orientações curriculares que complementam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002), é papel da Física fazer com que os estu-

dantes sejam capazes de compreender e emitir suas opiniões sobre acontecimentos envolven-

do ciência e tecnologia. Ou seja, um estudante deve ser capaz de argumentar em defesa de 

uma opinião própria, embasada em um real conhecimento que ele possua, e este deve estar de 

acordo com o que é aceito na comunidade científica. 

 

 

Assim, o que a Física deve buscar no ensino médio é assegurar que a competência investi-

gativa resgate o espírito questionador, o desejo de conhecer o mundo em que se habita. Não 

apenas de forma pragmática, com aplicação imediata, mas expandindo a compreensão do 

mundo, a fim de propor novas questões e, talvez, encontrar soluções, Ao se ensinar Física 

devem-se estimular as perguntas e não somente dar respostas a situações idealizadas. 

(BRASIL, 2006, p. 53) 

 

 

Atualmente, as atividades experimentais didáticas também são pautadas pelo modelo 

tradicional, onde se toma a experimentação “(...) como decorrente de um processo que prima 

pela observação e pela realização de atividades guiadas por passos, como um receituário” 

(PINHO-ALVES, 2000
8
 apud ROSA e ROSA, 2012, p. 4). A utilização deste modelo não se 

restringe a Educação Básica, havendo instituições de ensino superior que ainda regem suas 

disciplinas experimentais sob ele. Tal modelo, como já discutido, é incapaz de promover a 

aprendizagem significativa.  

                                                           
8
 PINHO-ALVES, J. Atividades Experimentais: Do Método À Prática Construtivista. Tese de Doutorado em 

Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000. 
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Rosa e Rosa (2012) trazem a importante concepção de que deve-se dividir a realiza-

ção da atividade experimental em etapas: uma anterior a experimentação (pré-experimental), a 

experimentação em si e ainda uma fase posterior (pós-experimental). Além disso, “a ênfase 

está nas etapas anteriores e posteriores à experimentação, oportunizando que os estudantes em 

conjunto com o professor discutam e reflitam sobre o que irão fazer ou o que fizeram na ativi-

dade”. 

Os autores explicam que a fase pré-experimental é o momento ideal para, antes de 

tudo, fazer com que o aluno perceba que estará sendo responsável pela construção do seu co-

nhecimento durante toda aquela atividade, fazer também o levantamento das concepções al-

ternativas dos alunos através de suas expectativas para os resultados e, por fim, fazer o plane-

jamento da atividade experimental, deixando que o aluno organize suas ações baseados em 

suas hipóteses.  

Na fase experimental é onde ocorre a execução da atividade, permitindo que o aluno 

teste suas hipóteses da maneira em que havia organizado. Por último, na fase pós-

experimental se encontra o momento para interpretação e discussão dos resultados, contrari-

ando o modelo tradicional, onde apenas se confere que os resultados confirmam as previsões 

da teoria. As fases pré e pós-experimental se tornam importantes momentos para evitar que 

aquela experiência se torne algo vazio e sem sentido para o estudante.  

 

 

A realização de uma experiência por um estudante não lhe garante um respectivo desenvol-

vimento na aprendizagem. Ela, por si só, pode nada representar para um estudante. O aluno 

aprende em suas interações socialmente contextualizadas, sejam elas puramente teóricas ou 

experimentais. (PENHA, 2006, p. 35). 

 

 

2.3.1 Graus de Abertura dos Problemas 

 

No laboratório tradicional as atividades são estruturadas de forma a exigir dos alunos 

que seus resultados experimentais concordem com a teoria, seguindo procedimentos previa-

mente fixados e, muitas vezes, mecânicos. O papel do estudante se resume a executar o pro-

cedimento dito e encontrar resultados coerentes, o que pode leva-lo a camuflar seus dados 

experimentais “errados” a fim de obter os resultados que estavam previstos, o que configura 

“sucesso” na execução daquela atividade.  

Este tipo de atividade pode até dar a impressão de que é uma atividade construtivista 

(uma vez que há interação entre estudante e o objeto de estudo) ou mesmo de que se está “fa-

zendo ciência”, porém, o estudante apenas manipula os objetos seguindo uma ordem já de-
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terminada, sem abertura para raciocinar e expor suas ideias, o que vai contra o construtivismo 

dinâmico, já discutido, pois ignora os valores e a visão de mundo que aquele estudante trás 

para sala. 

 

Atividades de resolução de problemas, modelamento, representações com simulação em 

computador, desenhos, pinturas, colagens ou simplesmente atividades de encenação e tea-

tro, cumprem esse papel de mobilizar o envolvimento do aprendiz, essas atividades apre-

sentam, muitas vezes, vantagens claras sobre o laboratório usual, uma vez que não reque-

rem a simples manipulação, às vezes repetitiva e irrefletida, de objetos concretos, mas de 

ideias e representações, com o propósito de comunicar outras ideias e percepções. (BOR-

GES, 2002, p.12) 

 

 

Quando deseja-se utilizar uma atividade investigativa para explorar determinado ob-

jeto de estudo deve-se partir de um problema, buscar ou elaborar procedimentos para aborda-

lo e por fim, como objetivo final, encontrar sua solução. A forma com a qual o professor lida 

com estes fatores, ou seja, quantos destes o professor impõe e quantos ele propõe aos alunos 

elaborar, determina o grau de abertura de uma atividade (BORGES, 2002). Se tomamos como 

o laboratório tradicional, teremos uma atividade considerada completamente “fechada”, pois 

todos os fatores importantes (problema, procedimentos e solução) já estão determinados desde 

o início da atividade.  

Uma atividade investigativa terá fatores ainda não determinados, esperando ser des-

cobertos pelos estudantes. De forma “diametralmente” oposta ao laboratório tradicional se 

posicionaria uma atividade onde o problema, os procedimentos e sua solução estivessem ain-

da a ser determinados. Esta seria considerada uma atividade investigativa “totalmente aberta”, 

onde o estudante apenas conhece o fenômeno em torno do qual estará experimentando e in-

vestigando. 

 

Quadro 1 

Aspectos Laboratório Tradicional Atividades Investigativas 

Quanto ao grau de 

abertura 

Roteiro pré-definido 

 

Restrito grau de abertura 

Variado grau de abertura 

 

Liberdade total no planejamento 

Objetivo da 

atividade 

Comprovar leis Explorar fenômenos 

Atitude do estudante Compromisso com o resultado Responsabilidade na Investigação 

 



22 
 

 

Retirado de Borges (2002, p. 13) 

 

O quadro número1 mostra o laboratório tradicional como completo oposto de uma 

atividade totalmente aberta, representados por extremos opostos de um eixo que é sugerido 

contínuo pelo autor. Essa continuidade existe pelo fato de ser possível elaborar problemas 

com variados graus de abertura entre os extremos. 

Tamir (1991
9
 apud BORGES, 2002) propõe a categorização de atividades em 4 ní-

veis de investigação, nos dando uma segunda forma de identificar seu grau de liberdade, co-

mo mostrado no quadro número 2. Na tabela os níveis de investigação variam entre os níveis 

0 e 3, que representam, respectivamente, os problemas fechados e os problemas totalmente 

abertos. 

 

Quadro 2 

Nível de Investigação Problemas Procedimentos Soluções 

Nível 0 Dados Dados Dados 

Nível 1 Dados Dados Em aberto 

Nível 2 Dados Em aberto Em aberto 

Nível 3 Em aberto Em aberto Em aberto 

 

Retirado de Borges (2002, p. 15) 

 

Para Borges (2002) o entendimento e a formulação do problema são as atividades 

mais difíceis para os alunos, exigindo destes, algumas tentativas, até que consigam entender o 

que devem fazer e formular o problema, ainda que de forma não muito clara.  

 

 

Durante as etapas de resolução do problema, há ciclos de realimentação para etapas anterio-

res, vindas da percepção da necessidade de mudanças no planejamento, na formulação ou 

nas técnicas utilizadas. Nossos estudos anteriores com alunos conduzindo atividades inves-

tigativas produziram evidencias de que estas etapas não ocorreram sequencialmente e inde-

pendentemente umas das outras, mas que, ao contrário acontecem concomitantemente e de 

forma recursiva (BORGES, 2002, p. 306). 

 

 

Desta forma, estas etapas exigem um pouco mais de sensibilidade e atenção por parte 

do professor, pois além de serem vitais para a atividade como um todo, nada garante (na ver-

                                                           
9
 TAMIR, P. Practical work at School: An analysis of current practice. In: WOOLNOUGH, B. (ed.) Practical 

Science. Milton Keynes: Open University Press, 1991 
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dade é bastante improvável) que o estudante conseguirá, em suas primeiras tentativas, elabo-

rar uma sequência de procedimentos eficiente. O professor pode encontrar dificuldade na hora 

de prestar auxílio por não ser capaz de adivinhar de que forma o estudante está articulando 

seus conhecimentos e suas ideias, o que é natural, uma vez que, como já foi dito, a aprendiza-

gem é um processo idiossincrático ao aluno.  

 

2.3.2 Estratégias Para Inserção de Atividades Investigativas em Sala de Aula 

 

Existem diversas estratégias para a inserção de atividades investigativas em sala de 

aula e podemos classificar essas estratégias e quatro diferentes categorias (AZEVEDO, 2004): 

demonstrações investigativas; laboratório aberto; questões abertas e problemas abertos. 

 

2.3.2.1 Demonstrações investigativas 

 

Para Azevedo (2004), demonstrações investigativas são atividades experimentais que 

buscam ilustrar ou comprovar uma determinada teoria estudada ou ainda em estudo. Se encai-

xariam nessa categoria atividades em que o professor propõe um problema à classe e realiza 

uma demonstração como “pontapé inicial” para a busca de sua resolução, seguida de discus-

sões entre os alunos (normalmente separados em grupos) onde o professor procura verificar 

quais concepções prévias sobre aquele assunto os alunos trazem para a sala.  

Outra característica inerente às demonstrações investigativas que a autora ressalta é a 

especial atenção que os professores possuem quanto aos detalhes que os alunos observaram e, 

principalmente, aos detalhes que passaram despercebidos durante a demonstração. Além disso 

o professor possui papel de evidenciar e estruturar o pensamento consensual dos estudantes, 

orientando, por exemplo, sobre quais conceitos ou quais casos particulares já estudados ante-

riormente podem ser aproveitados, caso perceba que os alunos estão utilizando conceitos não 

adequados àquele problema em particular. A autora ainda recomenda que, no momento da 

análise teórica do fenômeno estudado, o professor faça uma abordagem histórico-filosófica do 

tema, a fim de mostrar situações do passado em que o conhecimento em torno do fenômeno 

estudado tenha se revelado útil para a sociedade, seja por solucionar problemas, gerar proble-

mas (como a criação da bomba nuclear), alterar paradigmas científicos da época ou possibili-

tar o alcance de novas tecnologias. 
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2.3.2.2 Laboratórios Abertos 

 

Laboratórios abertos diferem das demonstrações investigativas principalmente por 

preverem a ação dos estudantes manipulando objetos, preparando experiências e fazendo me-

dições. Azevedo organiza as etapas de um laboratório aberto em seis diferentes passos: Propo-

sição do problema; Elaboração do plano de trabalho; Montagem experimental e coleta de da-

dos; Análise dos dados; Conclusão. 

A proposição do problema em um laboratório aberto é feita pelo professor, similar às 

demonstrações investigativas, geralmente buscando um tema interessante o suficiente para 

despertar o interesse da maior parte da turma. O objetivo da atividade fica sendo descobrir a 

resposta ou solução para esse problema inicial.  

O levantamento de hipóteses é feito pelos alunos, geralmente após discussões com 

seus colegas de grupo. Assim como nas demonstrações investigativas, o professor teria a res-

ponsabilidade de ficar atento e mediar estas discussões para que não haja perda do controle da 

atividade e nem grupos partindo de hipóteses inadequadas. 

Outra característica que configura um laboratório aberto é uma elaboração do plano 

de trabalho vinda dos alunos. Fica a cargo deles elaborar o curso das ações que será tomado, 

levantar o material necessário para cumprir esse plano e estabelecer de que forma os dados 

deverão obtidos e analisados. Após a elaboração, os estudantes devem montar o aparato expe-

rimental que planejaram e conduzir a obtenção de dados. Em outras palavras, os estudantes 

devem tirar do papel o que foi feito na etapa anterior e tornar aquilo real. O professor deve 

ficar atento às elaborações dos estudantes e chamar sua atenção para possíveis falhas, orien-

tando correções, mas sem invalidar os esforços dos alunos. 

Após a obtenção dos dados, deve-se analisa-los. O estudante deverá procurar genera-

lizar seus resultados montando equações e/ou gráficos relacionando as grandezas envolvidas 

em suas medições. Papel milimetrado, réguas, calculadoras e toda sorte de recursos úteis para 

tais tarefas podem ser usados, incluindo programas computacionais. Neste ponto o professor 

deve frisar como esta é uma parte importante do trabalho científico é como o uso da lingua-

gem matemática é fundamental. Após ter em mãos equações, gráficos, hipóteses corretas e 

incorretas o grupo de estudantes deve chegar a uma conclusão, formalizando uma resposta 

para o problema inicial, o que marcaria o fim de um laboratório aberto. 

 

2.3.2.3 Questões Abertas 
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A terceira estratégia definida por Azevedo (2004) consiste em utilizar questões aber-

tas que relacionam fatos do cotidiano com conceitos estudados em sala. Esta difere das duas 

estratégias anteriores, principalmente, por não ser estritamente necessário que haja experi-

mentação. Neste tipo de atividade busca-se aprimorar a capacidade do aluno de organizar 

seu raciocínio, fixar conceitos e desenvolver sua argumentação e redação. Análises quantitati-

vas são deixadas de lado, formulas e leis são usadas apenas para verificar a proporcionalidade 

entre duas ou mais grandezas. De todas as estratégias essa é a mais simples, provavelmente 

sendo usada, em parte, em muitas salas de aula, até mesmo nas tradicionais. Por exemplo “O 

que mantém uma lata de refrigerante à menor temperatura, coloca-la em gelo à 0º ou em água 

à 0°?” seria uma questão aberta. Perguntas como essa são feitas diariamente em aulas de físi-

ca, porém são logo respondidas pelo professor. A essência de uma atividade investigativa lan-

çando mão do uso de questões abertas está na atuação do aluno, que deve discutir com os 

companheiros, analisar a teoria estudada e chegar a uma conclusão, formalizando, preferenci-

almente de forma escrita, não só esta última mas todo o raciocínio que o fez alcança-la. 

 

2.3.2.4 Problemas Abertos 

 

A última das estratégias definidas pela autora lança mão do uso de problemas aber-

tos, que se diferem das questões abertas por possuírem caráter matemático. Em uma atividade 

regida segundo esta estratégia os alunos precisariam elaborar hipóteses, determinar condições 

de contorno, estabelecer relações quantitativas, estimar valores desconhecidos e verificar a 

coerência do modelo e das representações obtidas. O professor normalmente se encarrega de 

propor o problema inicial, orientar os alunos no decorrer da atividade, determinar os limites 

de aprofundamento teórico que os estudantes devem tomar, uma vez que certos detalhes po-

dem exigir conhecimentos que fogem do escopo geral da disciplina.  

Por exemplo, o professor poderia propor como problema “Que tipos de disjuntores 

seriam viáveis conectar à uma bomba com a função de encher uma caixa d’água?”. Ficaria a 

cargo dos alunos determinar condições específicas: quantas pessoas utilizam a agua desta cai-

xa; com que frequência a utilizam; a que altura se encontra a caixa; o tipo de poço usado; qual 

é a tensão nos fios que alimentam a bomba. Seria necessário também que os estudantes pes-

quisassem sobre tipos de bombas d’água e tipos de disjuntores, o que provavelmente não po-

derá ser feito dentro de sala. O professor estabeleceria limites, como não deixar que um grupo 

tente resolver esse problema para um edifício de vários andares e com dezenas de apartamen-

tos, isso seria complicado demais para o nível médio. 
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Por ser mais fácil, é provável que estudantes procurem soluções particulares para os 

casos que resolveram investigar, utilizando valores específicos para as grandezas envolvidas. 

Nesse caso o professor pode pedir para os alunos encontrarem soluções algébricas gerais, que 

sejam uteis para qualquer caso, salientando sua importância devido a este mesmo fato. Caso a 

solução esteja incorreta mas venha a fornecer valores adequados ao caso escolhido, o profes-

sor poderia também instigar os alunos a usar outros valores inicias e verificar novamente a 

coerência da solução. 

Atividades de resolução de problemas abertos podem ser bem longas dependendo do 

quão complexo é o problema e da atitude dos estudantes, o que torna necessário um planeja-

mento de todo o curso para inseri-las. Em troca disso, ela contempla diversas competências, 

além de envolver os estudantes em uma atividade mais próxima do trabalho do cientista (sem 

deixar que o estudante fique com a falsa crença de que na sala de aula se está construindo 

Ciência como nos centros de pesquisa e nos laboratórios), ao invés de mera resolução de 

exercícios repetitivos. 

 

2.4 QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 

 

A chamada abordagem centrada em questões sociocientíficas (QSC) é uma perspec-

tiva metodológica, e até curricular, contemporânea a outras propostas mais populares, como o 

enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). Na verdade, os antecedentes históricos que 

motivaram esses e outros movimentos no final da primeira metade do século XX foram os 

mesmos: Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra Fria, Corrida Espacial e os pro-

blemas ambientais ocasionados pelo consumo desenfreado e pelos processos produtivos. To-

dos esses temas acabaram colocando a ciência em uma situação da desconfiança perante a 

população que passou a reivindicar um “maior controle social” (RAMSEY, 1993) sobre a 

ciência.  

Esse movimento acabou influenciando a Educação em Ciências e assim foram sur-

gindo propostas educacionais que passaram a destacar a necessidade de inclusão de discus-

sões que envolvessem a dimensão social da ciência e que visavam debater, sobretudo, o mito 

da superioridade e da verdade da Ciência que sustentou a perspectiva positivista e influenciou 

a Educação em geral durante décadas. Dentre as propostas encontram-se a da Alfabetização 

Científica (AC) em larga escala, e os enfoques CTS e QSC, todas fortemente sustentadas em 

países como os Estados Unidos e a Inglaterra, embora tenham alcançado outras nações desen-

volvidas e até a América Latina, como é o caso da perspectiva CTS. 
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A partir do enfoque CTS surgiu ainda uma nova proposta de enfoque chamado Ciên-

cia-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), que procura enfatizar os aspectos ambientais 

que envolvem a produção científica e seus efeitos (AINKENHEAD, 2003
10

 apud BERNAR-

DO, VIANNA e SILVA, 2011). Essa perspectiva vem ganhando força devido a visibilidade 

dada as questões ambientais, como o aquecimento global e a crescente preocupação com a 

“situação de emergência planetária” (GIL-PEREZ e VILCHES, 2006
11

 apud BERNARDO, 

VIANNA e SILVA, 2011). 

Grande parte dos autores não identificam diferenças entre as estas propostas de abor-

dagem, sobretudo entre os autores ibero-americanos. Entretanto há aqueles que sustentam a 

ocorrência de diferenças marcantes. Dentre os mais radicais encontram-se Zeidler et al. 

(2005) que afirmam que o enfoque CTS não é suficiente para tratar com a devida ênfase os 

aspectos éticos e morais que envolvem o empreendimento cientifico. 

No cenário nacional, Bernardo (2014) procurou identificar diferenças a partir de tra-

balhos publicados ao longo dos anos na área da Educação em Ciências, e reconhece a aproxi-

mação entre os dois enfoques, embora destaque que os trabalhos sobre as abordagens QSC 

não apresentam a “ambição” de realizar mudanças curriculares “de longo alcance” como no 

caso das propostas em CTS, por exemplo. Suas ações seriam mais pontuais. De acordo com o 

autor, esse seria um aspecto diferente e importante por ser mais realista e adequado ao cenário 

brasileiro (BERNARDO, 2014). 

Já foi falado anteriormente que o enfoque CTS é o mais popular dentre os diferentes 

slogans (AC, CTS, CTSA e QSC). Por isso é aquele que apresenta o maior número de publi-

cações nacionais e internacionais. Também já foi dito que tanto os determinantes históricos, 

quanto os princípios e pressupostos que caracterizam esses slogans se superpõem, havendo 

grande dificuldade de identificação de diferenças relevantes entre eles, embora haja autores 

que marcam posição nesse sentido. Portanto, podemos nos basear na produção científica sobre 

o enfoque CTS, que é bastante extensa, e estender essas reflexões ao enfoque QSC, sem a 

pretensão de demarcar diferenças entre os dois, já que essa análise foge ao escopo deste traba-

lho. Assim, adotaremos neste trabalho o slogan QSC levando em conta a melhor adequação à 

nossa proposta que prevê uma inserção pontual da discussão do tema com preservação do 

currículo vigente. 
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2.4.1 OS MITOS NA CIÊNCIA 

 

Vivemos atualmente em uma sociedade na qual o desenvolvimento científico e tec-

nológico goza de muito prestígio. Em praticamente todo aspecto da vida, seja na saúde, trans-

porte, lazer ou trabalho, estamos constantemente em contato com algum produto desse desen-

volvimento. Porém, mesmo com todo este contato, o cidadão “leigo” em ciências não é “inti-

mo” da atividade científico-tecnológica. 

Auler e Delizoicov (2001), por meio de pesquisa sobre o processo de formação de 

professores para o ensino de ciências, constataram que esse fato está vinculado à uma concep-

ção de que a ciência é neutra e que gera algumas construções sociais consideradas importan-

tes. Tais construções foram batizadas de mitos (por vários autores citados neste trabalho), 

sendo que três mitos foram destacados por Auler e Delizoicov (2001): superioridade do mo-

delo de decisões tecnocráticas, perspectiva salvacionista da CT e determinismo tecnológico. 

Estes três mitos são considerados pelos autores, manifestações da concepção de que a 

ciência e a tecnologia são neutras, o que torna esta neutralidade uma espécie de “mito origi-

nal”. De acordo com Japiassu (1999
12

 apud SANTOS e MORTIMER, 2002, p. 2) “não existe 

neutralidade científica nem a ciência é eficaz para resolver as grandes questões éticas e sócio-

políticas da humanidade”. 

Herrera (2000
13

 apud AULER e DELIZOICOV, 2001, p. 3) ressalta que, atualmente, 

aquilo que é dito cientificamente comprovado é tomado como uma verdade que raramente 

pode ser contestada, de forma muito semelhante ao que acontecia com as escrituras sagradas 

do cristianismo em épocas passadas.  

Este cientificismo, que pode ser definido como a crença na superioridade teórica e 

pratica da ciência para qualquer situação, traz a crença de que decisões tecnocráticas superam 

decisões democráticas. Em outras palavras, a sociedade outorga seu poder de decisão, deposi-

tando-o nas mãos daqueles que dominam em maior grau a ciência e a tecnologia (incluindo o 

poder de decisão sobre a direção do desenvolvimento da própria ciência), refletindo desta 

forma as palavras de Bazzo: “a lógica do comportamento humano passou a ser a lógica da 

eficácia tecnológica e suas razões passaram a ser as da ciência” (1998
14

 apud SANTOS e 

MORTIMER, 2002, p. 2). 
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A tendência da tecnocracia é transferir a “especialistas”, técnicos ou cientistas, problemas 

que são de todos os cidadãos. (...) Escolhas políticas são transformadas em questões a se-

rem decididas por comitês de especialistas. Não digo que os tecnocratas sejam maus, nem 

que tomem sempre decisões erradas. Digo que é mau o sistema que lhes dá esse poder. 

(THUILLER, 1989
15

, apud AULER e DELIZOICOV, 2001, p. 3) 

 

 

Tal mito vem contribuindo para alienação em relação à ciência e à tecnologia de 

grande parte dos cidadãos, fazendo novamente com que uma comparação com o cristianismo 

na Idade Média (e também atualmente, em escala menor) se torne válida. 

O segundo mito destacado é a perspectiva salvacionista da ciência, a crença de que a 

ciência vai, em algum momento, resolver todos os problemas hoje existentes, elevando a qua-

lidade de vida de toda a sociedade. Sobre este mito, Auler e Delizoicov (2001) afirmam estar 

associada a ideia de que a ciência necessariamente conduz ao progresso e que sempre se de-

senvolve para tornar a vida mais fácil. 

Naturalmente, este mito não representa a realidade e acreditar nele pode ter conse-

quências sérias. Existem problemas cujas soluções não podem serem resolvidos apenas a par-

tir da ciência e da tecnologia. A poluição da Baia de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, 

por exemplo, é um problema que nenhuma nova tecnologia de drenagem ou absorção será 

capaz de resolver antes que seja interrompido o despejo de esgoto. O problema da fome em 

países pobres dificilmente será solucionado enquanto houverem desigualdades sociais graves. 

Se a sociedade não desacreditar desse mito, problemas como os citados, ou até mais graves, 

podem não ser solucionados. 

O último mito destacado é o determinismo tecnológico, ou seja, o mito de que a mu-

dança tecnológica é a causa da mudança social, ou ainda de que a tecnologia é autônoma e 

independe das influências da sociedade. Tal mito é uma falácia, pois o avanço tecnológico é 

pautado sim pela sociedade, dado que é uma atividade social, assim, “o avanço tecnológico 

não opera por si mesmo” (GOMÉZ, 1997
16

 apud AULER e DELIZOICOV, 2001, p. 5-6). 

Para Santos e Mortimer (2002) os mitos que mais merecem destaque, pela influência 

que tiveram sobre o ensino de ciências, são os mitos salvacionista e de neutralidade da CT, 

sendo este último não considerado especial pelos autores, o que demonstra um fragmento da 

discordância existentes entre os autores que se propõem a estudar as relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade.  
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Segundo os autores, esses dois mitos influenciaram o currículo escolar de forma que 

este passaria a ter, como objetivo para o ensino de ciências, a formação de “minicientistas”. 

Essa perspectiva para ensino de ciências surgiu no final dos anos 50, sendo, possivelmente, 

um dos fatores responsáveis pela intensificação do modelo Transmissão-Recepção de viés 

positivista. 

O desenvolvimento cientifico e tecnológico ampliou a desigualdade social, uma vez 

que as sociedades mais ricas se apoderam mais facilmente dos frutos desse desenvolvimento e 

isto fortalece o seu domínio sobre as sociedades mais pobres, fato que torna a perspectiva 

salvacionista ainda mais questionável (HABERMAS, 1983
17

 apud SANTOS e MORTIMER, 

2002, p. 2). Além disso, os progressos científicos e tecnológicos contribuíram para o aumento 

da degradação ambiental e também, diretamente, para alguns eventos trágicos na história da 

humanidade, como as detonações de bombas nucleares em Hiroshima e Nagazaki durante a 

Segunda Guerra Mundial.  

 

2.4.2 ESTRUTURA CONCEITUAL 

 

Bybee (1987 apud SANTOS e MORTIMER, 2002, p. 6) resume a estrutura conceitu-

al de um curso com abordagem em CTS como composta pelos seguintes temas: conceitos 

científicos e tecnológicos, processos de investigação e interações entre ciência, tecnologia e 

sociedade. 

Em relação a ciência, Santos e Mortimer (2002) ressaltam da importância de discus-

sões sobre o processo de construção e da natureza do conhecimento científico a fim de ajudar 

na construção de uma visão crítica sobre a ciência, que é de vital importância quando se pro-

cura desfazer o mito cientificista compartilhado pela maior parte da sociedade. Os autores 

concluem que os currículos com enfoque CTS devem apresentar a ciência a partir de uma 

perspectiva mais ampla, contemplando muitos outros aspectos além da natureza da investiga-

ção cientifica e do significado de conceitos científicos. Os autores ainda completam 

 

 

Isso diferencia-se do modismo do assim chamado ensino do cotidiano, que se limita a no-

mear cientificamente as diferentes espécies de animais e vegetais, os produtos químicos de 

uso diário e os processos físicos envolvidos no funcionamento dos aparelhos eletroeletrôni-

cos, Um ensino que contemple apenas aspectos desta natureza seria, a nosso ver, puramente 

enciclopédico, favorecendo uma cultura de almanaque. Essa seria uma forma de “dourar a 

pílula”, ou seja, de introduzir alguma explicação apenas para disfarçar a abstração excessi-
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va de um ensino puramente conceitual, deixando à margem os reais problemas sociais 

(SANTOS e MORTIMER, 2002, p.8). 

 

 

Na mesma linha de raciocínio, Roberts
18

 (1991 apud SANTOS, 2008, p. 112) nos fa-

la que “os currículos de ciências com ênfase em CTS são aqueles que tratam das inter-

relações entre explicação cientifica, planejamento tecnológico e solução de problemas e to-

mada de decisão sobre temas práticos de importância social”.  Em tais currículos busca-se 

levar aos alunos a concepção de ciência como atividade humana, intimamente ligada à tecno-

logia e à sociedade. 

 

 

O papel da ciência na atualidade não é mais entendido como busca de domínio do 

mundo, mas sim de salvaguarda-lo, em um contexto em que o conhecimento cientí-

fico ainda representa uma forma de poder que é entendido como prática social, eco-

nômica e política e um fenômeno cultural mais do que um sistema teórico-cognitivo 

(BERNARDO, 2008, p. 40) 

 

 

A tecnologia, por ser quase indissociável da ciência, frequentemente é reduzida a di-

mensão de ciência aplicada.  Entretanto, “a tecnologia consiste em um conjunto de atividades 

humanas, associadas a sistemas de símbolos, instrumentos e máquinas, visando a construção 

de obras e a fabricação de produtos por meio de conhecimento sistematizado” (SANTOS e 

MORTIMER, 2002, p. 8). 

Segundo Santos e Mortimer (2002), a prática tecnológica é frequentemente reduzida 

apenas ao seu aspecto metodológico, mesmo possuindo outros aspectos referentes à sua orga-

nização como atividade econômica e industrial; aos seus objetivos e valores; aos impactos que 

podem trazer sobre a cultura, entre outras características. Para os autores, é necessário explo-

rar os outros aspectos da tecnologia desde que exista a intenção de alcançar os objetivos de 

um currículo com ênfase em CTS. Os autores ainda completam 

 

 

(...) a educação tecnológica vai muito além do fornecimento de conhecimentos limitados de 

explicação técnica do funcionamento de determinados artefatos tecnológicos. Não se trata 

de simplesmente preparar o cidadão para saber lidar com essa ou aquela ferramenta tecno-

lógica ou desenvolver no aluno representações que o instrumentalize a absorver as novas 

tecnologias. Tais conhecimentos são importantes, mas uma educação que se limite ao uso 

de novas tecnologias e a compreensão de seu funcionamento é alienante, pois contribui para 

manter o processo de dominação do homem pelos ideais de lucro a qualquer preço, não 

contribuindo para a busca de um desenvolvimento sustentável (SANTOS e MORTIMER, 

2002, p. 9). 
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Quanto à dimensão social, o enfoque CTS é favorecido por ser uma abordagem te-

mática que lança mão de temas científicos e/ou tecnológicos que sejam potencialmente pro-

blemáticos do ponto de vista social. O uso de uma abordagem temática é uma característica 

comum à um grande número de propostas curriculares, segundo Aikenhead
19

 (1994 apud 

BERNARDO, 2008, p. 44). Isto ocorre porque a interdisciplinaridade intrínseca à uma abor-

dagem CTS não é compatível com a organização disciplinar tradicional, atualmente presente 

na maioria das nossas escolas, que mantém os conteúdos separados por grandes áreas de co-

nhecimento (Física, Química, Historia, etc.) com pouca ou nenhuma interação entre estas 

áreas. Por abordagem temática, entende-se a 

 

 

(...) perspectiva curricular cuja lógica de organização é estruturada com base em temas, 

com os quais são selecionados os conteúdos de ensino das disciplinas. Nessa abordagem, a 

conceituação científica da programação é subordinada ao tema. (DELIZOICOV et al, 2003 

apud  BERNARDO, 2008) 

 

 

Assim, por meio de abordagens temáticas são introduzidos os problemas sociais que 

deverão ser discutidos pelos alunos, desenvolvendo assim sua capacidade de tomada de deci-

são (SANTOS e MORTIMER, 2002). Para isso, os temas responsáveis pela estruturação do 

currículo devem possuir conflitos entre sua perspectiva social (e/ou ambiental) e sua perspec-

tiva científica (construção de usinas hidrelétricas ou pesquisas com células-tronco são alguns 

exemplos). Tais conflitos devem ser capazes de canalizar as discussões em sala, impelindo o 

aluno a tomar parte nessas discussões, exercitando a cidadania enquanto participa da aula. 

Vale lembrar que a participação do aluno na aula de forma ativa, articulando os conceitos que 

construiu e aprendeu em sua vida, assim como seu entendimento do mundo em que vive, é, 

não por coincidência, um dos principais preceitos do construtivismo dinâmico, o que mostra 

uma concordância natural entre estes dois referenciais.  

Além de explorar os conceitos de ciência, de tecnologia e de sociedade da forma 

apresentada, um currículo com ênfase CTS aborda as interações entre essas dimensões. 

 

 

Nesses currículos, procura-se evidenciar como os contextos social, cultural e ambiental, nos 

quais se situa a ciência e a tecnologia, influenciam a condução e o conteúdo das mesmas; 

como ciência e tecnologia, por sua vez, influenciam aqueles contextos e, finalmente, como 

ciência e tecnologia têm efeitos recíprocos e suas inter-relações variam de época para época 

e de lugar para lugar (RAMSEY,
20

 1993, apud SANTOS e MORTIMER, 2002, p. 12) 
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No contexto dessas interações, parece haver uma grande convergência entre a pers-

pectiva CTS e as ideias de Freire (1987). No entender de Auler e Delizoicov (2001) a alfabeti-

zação científica (AC) pode ser concebida em duas perspectivas diferentes: a reducionista e a 

ampliada. Na reducionista reduz-se a AC ao ensino de conceitos, ignorando os mitos. Na 

perspectiva ampliada, “os conteúdos são considerados meios para a compreensão de temas 

sociais relevantes” (p. 6). Para os autores, é na perspectiva ampliada que a aproximação com 

o referencial freireano pode contribuir para a superação dos mitos. 

 

Para Freire, educação relaciona-se com o “conhecimento crítico da realidade”, com “uma 

leitura crítica do mundo”. Esse se constitui no ponto central dessa aproximação: Para “uma 

leitura crítica do mundo”, para ao “desvelamento da realidade”, a problematização, a des-

mistificação dos mitos construídos, historicamente, sobre as interações entre Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS), é fundamental (AULER e DELIZOICOV, 2001, p. 7-8). 

 

 

A aproximação Freire – CTS é favorecida pela abordagem temática presente em am-

bos referenciais. Na visão de Freire, “(...) a conscientização do indivíduo ocorre por meio de 

um diálogo mediado pelas suas condições de existência. Isto seria feito por meio de ‘temas 

geradores’, os quais organizam o conteúdo programático” (SANTOS, 2008, p. 119-120).  

Auler e Delizoicov (2006 apud BERNARDO, 2008), porém, chamam a atenção para 

a existência de diferenças significativas com relação à abrangência e à origem dos temas nes-

tes dois referenciais. Enquanto os temas utilizados pelo enfoque CTS possuem um caráter 

universal, os temas geradores de Freire (1987) se limitam ao cotidiano da comunidade local, 

representam os problemas e contradições do mundo vivido. Quanto à origem dos temas, o 

referencial freireano busca dar voz aos alunos, utilizando temas demandados pela comunida-

de, enquanto no referencial CTS o tema, não necessariamente, precisa ter sido sugerido pela 

comunidade. 

 

2.4.3 TIPOS DE ABORDAGEM CTS 

 

A pesquisa realizada por Aikenhead
21

 (1994 apud BERNARDO, 2008) aponta que 

geralmente a organização metodológica de diferentes propostas curriculares baseadas na pers-

pectiva CTS, surgidas em diferentes países do mundo, obedece uma sequência de cinco eta-

pas: Introdução de um problema social, analise da tecnologia relacionada ao tema social, es-

tudo do conteúdo científico definido em função do tema social e da tecnologia introduzida, 
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international perspectives on reform. New York: Teachers College Press, p. 47-59, 1994. 
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estudo da tecnologia correlatada em função do conteúdo apresentado e, por último, rediscus-

são da questão original subsidiada pelos conhecimentos construídos ao longo das etapas ante-

riores.  

O autor estabeleceu oito categorias para os diferentes currículos CTS estudados em 

sua pesquisa. Estas categorias estão organizadas de acordo com a quantidade relativa dos con-

teúdos CTS em relação aos conteúdos puramente científicos presentes, conforme a listagem 

abaixo (AIKENHEAD, 1994 apud BERNARDO, 2008). 

 

1. Conteúdo como elemento de motivação – Ensino tradicional de ciências acrescido de 

CTS com a função de tornar as aulas mais interessantes; 

2. Incorporação eventual do conteúdo CTS ao conteúdo programático – Ensino tradicio-

nal de ciências acrescido de pequenos estudos de conteúdo de CTS incorporados como apên-

dices aos tópicos de ciências. O conteúdo de CTS não é resultado do uso de temas unificado-

res; 

3. Incorporação sistemática do conteúdo de CTS ao conteúdo programático – ensino tra-

dicional de ciências acrescido de uma série de pequenos estudos de conteúdos de CTS inte-

grados aos tópicos de ciências, com a função de explorar sistematicamente o conteúdo de 

CTS. Esses conteúdos formam temas unificadores; 

4. Disciplina científica (Química, Física e Biologia) por meio de conteúdo CTS – Os 

temas de CTS são utilizados para organizar o conteúdo de ciências e a sua sequência, mas a 

seleção do conteúdo científico ainda é feito a partir de uma disciplina. A lista dos tópicos cien-

tíficos puros é muito semelhante àquela da categoria 3, embora a sequência possa ser bem 

diferente; 

5. Ciências por meio do conteúdo de CTS – CTS organiza o conteúdo e sua sequência. O 

conteúdo de ciências é multidisciplinar, sendo ditado pelo conteúdo de CTS. A lista de tópicos 

científicos puros assemelha-se a listagem de tópicos importantes a partir de variedade de cur-

sos de ensino tradicional de ciências; 

6. Ciências com conteúdo de CTS – O conteúdo de CTS é o foco do ensino. O conteúdo 

relevante de ciência enriquece a aprendizagem; 

7. Incorporação das ciências ao conteúdo de CTS – O conteúdo de CTS é o foco do cur-

rículo. O conteúdo relevante de ciência é mencionado mas não é ensinado sistematicamente. 

Pode ser dada ênfase aos princípios gerais da ciência; 

8.  Conteúdo de CTS – Estudo de uma questão tecnológica ou social importante. O con-

teúdo de ciências é mencionado somente para indicar uma vinculação com as ciências. 
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Segundo Aikenhead
22

 (1994 apud BERNARDO, 2008) nenhuma destas categorias 

representa realmente o enfoque CTS, embora as visões mais comuns na literatura estejam 

representadas entre as categorias 3 e 6. Um curso que se enquadre na categoria 1 talvez nem 

pudesse ser considerado como CTS, enquanto a categoria 8 seria radical demais. De acordo 

com o autor citado, é a partir da categoria 5 que a ênfase na compreensão das relações CTS 

ganha destaque. 
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3. ESTRUTURA METODOLÓGICA DA PROPOSTA 

 

O texto apresenta uma sequência de ensino que se baseia nos referenciais discutidos. 

A proposta lança mão de uma abordagem cujo tema central é a ocupação irregular de encos-

tas e de outras áreas onde há risco de desabamento e/ou deslizamento de terra. 

O tema foi escolhido por seu caráter controverso. A ocupação irregular de encostas 

coloca vidas de pessoas em risco. São pessoas que muitas vezes não tem outro lugar para vi-

ver. Acreditamos que o tema pode ajudar a estimular a argumentação em sala de aula, tornan-

do a participação dos estudantes mais ativa e reflexiva. 

A sequência de ensino proposta prevê a necessidade de oito horas-aula distribuídas 

ao longo de quatro encontros semanais de duas horas-aula cada um. É recomendável que a 

turma seja dividida em grupos de alunos para trabalho. Assim, a sequência de ensino prevê a 

seguinte organização: 

 

Primeiro encontro 

Neste encontro o professor pode, inicialmente, explicar a dinâmica que vai se estabe-

lecer na sala de aula neste e nos próximos encontros por conta da inserção da proposta. 

Em seguida, divide a turma em quatro grupos e distribui o material contido no anexo 

a este texto para todos os estudantes. O anexo traz um texto que apresenta e discute o tema 

central da proposta, além de quatro notícias de jornal sobre eventos trágicos ocorridos no es-

tado do Rio de Janeiro envolvendo deslizamentos com vítimas. 

O professor que pretende utilizar a proposta pode acrescentar textos ou substitui-los 

se julgar necessário. É importante destacar que a proposta não tem caráter prescritivo. 

A primeira atividade seria então a leitura, por todos os estudantes, do texto 1. Em se-

guida o professor pode propor uma breve discussão sobre o texto. 

Em seguida, cada grupo vai fazer a leitura de um dos outros quatro textos. O professor 

define, junto com os estudantes, qual grupo vai ficar responsável por cada um dos quatro tex-

tos do anexo. 

Depois das leituras realiza-se uma breve discussão no interior de cada grupo e elege-se 

um representante que irá apresentar suas considerações sobre o texto que leu para a turma. É 

importante que o professor faça o planejamento para administrar o tempo que envolve as duas 

horas-aula do primeiro encontro. 

No final do encontro o professor explica a atividade para casa. 

Atividade para casa: 
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 Como estratégia para introduzir o conteúdo das aulas do segundo encontro, o professor 

pode sugerir que os estudantes examinem uma amostra do solo da sua casa, condomínio ou 

mesmo da escola, procurando avaliar a sua capacidade de suportar peso quando está seco e 

quando está molhado. Inicialmente a atividade pode ser realizada com solo seco e, para irriga-

la pode ser utilizado um regador, ou algo parecido, que simule a ação da chuva no solo. É 

importante que sejam realizadas anotações do valor aproximado da massa ou do volume do 

solo da amostra e da quantidade de água que foi necessária para promover um “mini desliza-

mento”.  As anotações podem ser apresentadas na próxima aula. 

 

Segundo encontro  

O segundo encontro pode iniciar a partir das análises realizadas pelos estudantes e de 

suas falas a respeito das observações que realizaram nas experiências com as amostras de so-

lo. 

Em seguida, o professor pode se inspirar no texto e nas figuras a seguir, para introduzir 

uma discussão ilustrada sobre o mecanismo de deslizamento que pode ocorrer nas encostas, 

destacando que o fenômeno pode estar relacionado com ações humanas irresponsáveis sobre o 

ambiente, ou não. 

 

Deslizamentos 

 Grandes montanhas (como as que formam a Serra do Mar) são feitas quase que intei-

ramente de rocha sólida, 

porém esta rocha normal-

mente é coberta por uma 

fina camada de terra onde 

cresce a vegetação. Esta 

terra não é solida como a 

rocha mas sim porosa e 

macia, muito parecida com 

o solo que foi analisado nos trabalhos realizados pelos estudantes. 

Da mesma forma que a terra enfraqueceu quando foi molhada, o solo das montanhas 

enfraquece com chuvas intensas, perde coesão e começa a virar lama. Essa terra ou lama co-

meça a escorregar sobre a rocha e descer até se espalhar pelo vale no pé da montanha. 

A etapa seguinte prevista para o segundo encontro, envolve a início da introdução de 

conteúdos específicos da física. Essa introdução pode ocorrer, por exemplo, a partir de uma 
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atividade experimental de caráter demonstrativo que ilustra e, ao mesmo tempo, problematiza 

os conteúdos que serão abordados. 

 

Atividade experimental 

A demonstração sugerida é a de um aparato simples, constituído de uma régua e um 

martelo, mas que pode assumir uma posição de equilíbrio contra intuitiva. A simples observa-

ção do que ocorre pode incitar os estudantes e motivá-los para a elaborarem explicações. A 

imagem abaixo ilustra o aparato a situação de equilíbrio.  

 

Fig. 1 Equilíbrio do sistema martelo-régua 

 

Após a demonstração, o professor pode iniciar a introdução de outros conceitos na 

próxima aula. 

 

Terceiro encontro 

 O terceiro encontro se caracteriza como momento de abordagem mais tradicional em 

que os conteúdos que fazem parte do currículo normalmente praticado nas escolas são inseri-

dos. Não cabe aqui construir sugestões para o professor porque julgamos ser ele dono dos 

saberes e das experiências necessários para avaliar quais as melhores estratégias e táticas a 
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serem utilizadas em função da sua realidade em cada escola e cada sala de aula. Mais uma vez 

lembramos que a proposta não tem caráter prescritivo. 

 Sugere-se apenas que sejam abordados conceitos e conteúdos da física que estejam 

relacionados com a temática que está em discussão, temática esta cuja principal função nas 

aulas seria contextualizar de forma diferenciada o conteúdo a ser introduzido. Neste caso, os 

principais conceitos e conteúdos seriam: a) O conceito de centro de gravidade; b) O conceito 

de momento de um corpo rígido; c) As condições de equilíbrio de um corpo rígido. 

Não podemos ser ingênuos e esperar que a correlação entre os problemas trazidos até 

aqui relacionados ao tema e os conceitos físicos introduzidos será construída com facilidade 

por parte dos estudantes. A ação do professor ao longo dos encontros é fundamental para que 

essa correlação se estabeleça. 

No final de mais este encontro recomenda-se que o professor dedique um tempo para 

explicar duas atividades para casa que serão fundamentais. Uma delas individual e a outra em 

grupo. 

 

Atividades para casa 

1. Quando os conteúdos de física propriamente ditos tiverem sido introduzidos e trabalhados 

de acordo com as estratégias e tática empregadas, o professor pode sugerir que os estudan-

tes realizem pesquisas via Internet, a respeito das tecnologias da Área da Construção Civil 

que são normalmente utilizadas, sobretudo nas fundações de prédios e construções em ge-

ral, dos aspectos geotécnicos envolvidos e etc. Esta atividade pode auxiliar os estudantes a 

compreenderem o papel da física nessas tecnologias e a relevância desta ciência em relação 

aos cuidados com a população em geral. 

 

2. Cada grupo que se constituiu inicialmente no primeiro encontro fará o papel de Conselho 

de Governantes de uma cidade que possui encostas habitadas irregularmente e impróprias 

para este fim. O grupo pode eleger um estudante para o papel de prefeito, assim como criar 

um nome fictício para a cidade, e pensar coletivamente como lidar com o problema pro-

pondo ações que possam minimizá-las. É muito importante que cada grupo apresente uma 

lista de sugestões. Assim, cada grupo vai apresentar para a turma, na próxima aula, o seu 

“projeto” e as suas sugestões. O professor poderá solicitar que os grupos apresentem esses 

projetos e sugestões por escrito e utilizar esse material como parte da avaliação dos estu-

dantes. 
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Quarto encontro 

No quarto encontro o professor pode começar propondo que o prefeito eleito por cada 

grupo, inicialmente, apresente suas considerações sobre o “´projeto” e as sugestões elaborados 

coletivamente. É preciso reservar um tempo para um debate coletivo depois das apresenta-

ções, onde o professor terá papel fundamental como problematizador e animador, procurando 

evidenciar as diferentes estratégias trazidas em cada projeto sem perder de vista as controvér-

sias que envolvem o tema: necessidade de moradia para as pessoas e falta de políticas públi-

cas X riscos, falta de responsabilidade e corrupção. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As tragédias envolvendo fortes chuvas foram golpes dolorosos na vida de milhares de 

pessoas e dão origem a discussões cujo potencial foi explorado por essa proposta de sequência 

de ensino. Nesse sentido, acreditamos que a sequência de atividades planejada e proposta po-

de contribuir para uma reflexão sobre o tema, despertar a curiosidade dos estudantes e motivá-

los para que procurem saber mais sobre as iniciativas governamentais e sobre até que ponto a 

tecnologia e a ciência podem ajudar nessa questão. 

A pretende se estabelecer como material de apoio para ajudar professores interessados 

em tornar suas salas de aula mais reflexivas e que para isso que buscam novas metodologias 

para suas aulas. Entretanto, é preciso deixar claro mais uma vez que não se trata de uma 

prescrição a ser seguida pelos professores. 

 Metodologicamente falando, é uma proposta simples porém extensa. O fato dela de-

mandar quatro semanas do ano letivo, a torna de difícil aplicação integral. Entretanto, espera-

se que no próximo ano a proposta venha a ser introduzida em uma escola da rede pública, 

ainda que para isso ocorram adaptações em função da realidade da escola. Mas isso é uma 

decisão a ser tomada pelo professor que pretender implementá-la. O que não se pode perder 

de vista é que tudo o que se pretender realizar nas escolas precisa ser feito com os professores, 

e não para eles, respeitando este profissional como verdadeiro dono de saberes que são úni-

cos. 

Uma questão a ser levada em conta é o contexto geográfico onde propostas como essa 

ganham maior significado para estudantes, professores e escolas. Deslizamentos e desaba-

mentos não acontecem em qualquer lugar. Por exemplo, implementar uma proposta como essa 

em Fortaleza, onde quase não há chuvas torrenciais e existem poucos morros ou barrancos, 

provavelmente despertará pouco interesse nos estudantes. 
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ANEXO 

 

Texto 1: A Ocupação Irregular de Áreas de Encostas: reflexo de uma falta de política 

habitacional 

O problema da falta de moradia no Brasil é antigo. De fato quase nunca tivemos uma 

política comprometida com os trabalhadores que buscasse resolver o problema, com exceção 

do caso dos Institutos de Aposentadoria ligados aos sindicatos que existiram no período ante-

rior ao Golpe Militar de 1964. Depois houve a criação do Banco Nacional da Habitação - 

BNH e de outras políticas de pouca eficácia. Há um déficit reconhecido desde, pelo menos, o 

início do século passado. 

Embora o país tenha se desenvolvido desde então, os trabalhadores assalariados nem 

sempre puderam contar com poder público para terem suas vidas estabilizadas em moradias 

dignas e compatíveis com a quantidade de riqueza que ajudam a construir. Além disso, nas 

grandes cidades como o Rio de Janeiro, dependendo do momento econômico que se vive, é 

comum a migração de brasileiros de outras regiões do país para trabalhar nas grandes obras 

que ocorreram e ocorrem (Ponte Rio-Niterói, Metrô, obras de infraestrutura para os Jogos 

Olímpicos). 

Esse processo de migração acentua ainda mais a crise por conta do acúmulo de operá-

rios que passam a viver na cidade. Quando não encontram moradia, essas pessoas buscam 

resolver o seu problema ocupando, em alguns casos, regiões de encostas, na maioria das vezes 

de forma irregular, arriscada e sem o mínimo planejamento. Mas essas ocupações não ocor-

rem só por parte da população mais pobre. Muitas vezes até mesmo os mais abastados se 

aproveitam da falta de organização do poder público, falta de fiscalização ou de mecanismos 

de corrupção para construírem seus casarões em situação totalmente irregular. 

Geralmente, os mais abastados não sofrem com a repressão, mas os mais pobres cos-

tumam passar por processos repressivos que chegam a despejar essas pessoas de suas casas, 

como foram os casos das expulsões, remoções e demolições realizadas no passado e que en-

volveram o Morro da Favela e o Morro do Castelo na região do Centro do Rio, além da área 

onde hoje se encontra o Parque da Catacumba (no bairro da Lagoa), todas ações motivadas 

pela especulação imobiliária e por supostas estratégias de urbanização. 

  



46 
 

 

Texto 2: Tragédia em Angra dos Reis, no RJ, completa um ano neste sábado. 

G1 - 01/01/2011 - Atualizado em 03/01/2011 

Adaptado: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/01/tragedia-em-angra-dos-reis-no-rj-completa-um-

ano-neste-sabado.html 

 

Uma pousada foi soterrada na Ilha Grande. Deslizamentos de terra deixaram 53 mortos. 

 

No réveillon de 2010, 53 pessoas morreram vítimas de deslizamento de terra em vá-

rias regiões de Angra do Reis, no Sul Fluminense. Uma pousada foi soterrada na Enseada do 

Bananal, na Ilha Grande. Até hoje a cidade tenta se recuperar dos estragos. 

No Morro da Carioca, segundo local mais atingido com 21 mortes, dá para se obser-

var o atraso na construção de um muro de contenção. As obras deveriam ter terminado no 

final do ano passado. A comunidade está bastante insatisfeita: "Família em rua, morando de 

aluguel, sabe Deus até quando vão ter paciência de pagar esse aluguel", desabafou um mora-

dor. 

A tragédia do dia 1º de janeiro de 2010 deixou evidente a consequência da ocupação 

irregular no município. De acordo com levantamento do poder público, o prejuízo chegou a 

R$ 440 milhões, e dos R$ 80 milhões prometidos para a primeira etapa das obras, o governo o 

estado recebeu apenas 30: "Certas burocracias do poder público, seja ela em que esfera for, 

atrasa tudo, atravanca tudo", disse Tuca Jordão, prefeito de Angra dos Reis. 

Dos 130 bairros do município, 75 tiveram ao longo do ano passado inundações ou 

deslizamentos de terra. Foram 563 demolições e a solução deve demorar um pouco para che-

gar: “Monitorando, mapeando essas áreas que em definitivo a cidade, o município tem: a área 

A pode, a área B não pode, a área C pode edificar, pode ocupar... Isso ainda está em curso esse 

trabalho através da Coppe. Isso ainda leva 6 meses", afirmou Jordão. “Essa tragédia não vai 

ser resolvida em um ano, em dois anos. É se levar com responsabilidade”, acrescentou ele. 

No Bananal, ponto onde ocorreu grande número de mortos em Angra, o que se vê ho-

je é muito parecido com o que aconteceu no dia primeiro de 2010. Só a vegetação é que co-

briu grande parte da área onde ocorreu deslizamento de terra. Portas, janelas e madeiras foram 

retiradas da pousada Sankai, que foi parcialmente atingida, e três jovens morreram, entre eles, 

a filha única dos donos, de 18 anos. 

A dor silenciou a família, que decidiu recomeçar a vida em Mina Gerais. No local da 

tragédia, nem sinal de obra de contenção, nem do memorial às vítimas, prometido pela prefei-
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tura. A justificativa do município é que o proprietário de um imóvel contestou na Justiça a 

necessidade de demolição. 

 

Texto 3: Cinco anos depois da tragédia no Morro do Bumba, famílias vivem em 

casas condenadas pela Defesa Civil.  

Extra – 05/04/15  

Adaptado: http://extra.globo.com/noticias/rio/cinco-anos-depois-da-

tragedia-no-morro-do-bumba-familias-vivem-em-casas-condenadas-

pela-defesa-civil-15780575.html 

 

Construídas num terreno instável, onde no pas-

sado havia um lixão, as casas do Bumba foram soterra-

das com o deslizamento do morro após as chuvas, a noite 

do dia 7 de abril de 2010. Morreram 48 pessoas. Os cor-

pos de oito vítimas nunca foram encontrados. 

Na época, as autoridades informaram que a ava-

lanche de terra atingiu uma faixa de 600 metros do alto do morro até a Estrada Viçoso Jardim. 

Segundo a Associação de Vítimas do Bumba, no local moravam 300 famílias ou 1.750 pesso-

as. 

Cinco anos depois, a Prefeitura de Niterói informou que, das vítimas do Bumba, 147 

famílias estão no Viçoso Jardim e outras duas receberão apartamentos do conjunto Zilda Arns, 

“assim como outras famílias vítimas das chuvas em 2010 e outras que vivem em áreas de ris-

co.” Ainda segundo o município, 2.859 famílias recebem aluguel social. Não foi informado 

quantas são desabrigadas do Bumba. 

O certo é que, ao longo dos últimos cinco anos, algumas famílias voltaram a morar 

em áreas de risco, por não conseguirem casas pelos R$ 400 mensais do aluguel social. Outros 

se mudaram para o Bumba, fugindo do risco em outras regiões. 

— Perdi a esperança. Me inscrevi em tudo que mandaram, para receber casa, mas 

não vi acontecer nada. A situação só piora — lamentou Luciana, que vive de bicos como faxi-

neira e cria sozinha os filhos de 6 e 9 anos. 

Logo após a tragédia de 7 de abril, a doméstica foi com os filhos para um abrigo im-

provisado numa escola. Pouco depois, passou a receber o aluguel social e se mudou para uma 

casa na Atalaia. Como o dinheiro passou a ser insuficiente para o sustento, retornou à casa do 

Bumba que havia abandonado. 
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Um novo drama como o de 2010 ainda é o maior medo de Laís Barreto, de 35 anos. 

— Disseram que o solo está encharcado e que pode descer barranco. Um dia desses, 

caiu uma árvore em cima da casa vizinha. Fiquei em pânico — contou a dona de casa, que 

vive com o marido e os filhos na mesma casa, também condenada após a tragédia, por não 

encontrar aluguel em conta fora. 

 

 Texto 4: Tragédia na Região Serrana do RJ já deixa mais de 500 mortos. 

G1 - 14/01/2011 - Atualizado em 14/01/2011  

Adaptado: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/chuvas-no-rj/noticia/2011/01/tragedia-na-regiao-serrana-do-rj-ja-

deixa-mais-de-500-mortos.html 

 

Chuva na Região Serrana é maior tragédia climáti-

ca da história do país. Segundo a Polícia Civil, 470 

corpos já foram identificados pelo IML. 

 

As chuvas na Região Serrana do Rio de 

Janeiro mataram no total 511 pessoas desde terça-

feira (11). Em Teresópolis, morreram 228 pessoas, 

segundo a prefeitura. Em Nova Friburgo, o número também subiu para 225, segundo a Defesa 

Civil do município. Em Sumidouro, a prefeitura confirmou um total de 19 mortos. Já em Pe-

trópolis, a prefeitura divulgou que o total de mortos chega a 39 mortos. 

Já o Departamento Geral de Polícia Civil do Interior, da Região Serrana, confirma 

517 mortos, sendo 227 em Friburgo, 226 em Teresópolis, 41 em Petrópolis, 19 em Sumidouro 

e 4 em São José do Vale do Rio Preto. 

A Polícia Civil informou que 470 corpos já foram identificados pelos peritos do IML 

(Instituto Médico Legal). Esta já é considerada a maior tragédia climática da história país. O 

número de vítimas ultrapassou o registrado em 1967, na cidade de Caraguatatuba, no litoral 

norte de São Paulo. Naquela tragédia, tida até então como a maior do Brasil, 436 pessoas mor-

reram. 
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 Texto 5: Tragédias provocadas por fortes chuvas não inibem ocupação irregular em Pe-

trópolis 

O Globo - 25/03/2015 

Adaptado: http://oglobo.globo.com/rio/tragedias-provocadas-por-fortes-chuvas-nao-inibem-ocupacao-

irregular-em-petropolis-15690529 

 

Prefeitura diz que há 12 mil casas em áreas de risco, mas ONG estima entre 20 mil e 25 mil 

imóveis nesta situação. 

 

RIO - Apesar das tragédias históricas 

— só em janeiro de 2011, 74 pessoas morre-

ram durante um temporal no Vale do Cuiabá, 

no distrito de Itaipava —, a ocupação irregu-

lar de encostas e margens de rios de Petrópo-

lis só aumenta durante a gestão do prefeito 

Rubens Bomtempo (PSB), em seu terceiro 

mandato. Para os presidentes das ONGs Insti-

tuto Civis e NovAmosanta, Mauro Corrêa e Roberto Penna Chaves, respectivamente, o poder 

público está sendo omisso. 

— A prefeitura não tem capacidade de fiscalizar — diz Chaves, que reclama ainda da 

paralisação de obras em áreas de risco e da morosidade dos reassentamentos, que dependem 

de recursos estaduais e federais. 

Em Petrópolis, há 12 mil casas em áreas de risco, diz a prefeitura. Corrêa, porém, es-

tima entre 20 mil e 25 mil imóveis estejam na mesma situação. O crescimento da comunidade 

da Cascatinha chama a atenção de quem passa pela Rua Doutor Hermogênio Silva. O mesmo 

acontece na Rua Atílio Marotti, no Quarteirão Brasileiro. Uma placa indica obras de conten-

ção — parceria entre prefeitura e governo federal — que estão paradas, segundo o morador 

Roberto dos Santos. 

Segundo a prefeitura, o município “vem trabalhando para conscientizar os moradores 

das comunidades em relação aos riscos de construir em área irregular, e atuando de forma a 

retirar as famílias dessas áreas.” Numa das quatro ações por improbidade a que responde, o 

prefeito Bomtempo foi condenado, sob a acusação de contratar um banco sem licitação para 

fazer o pagamento dos servidores. Ele está recorrendo ao STJ. 


