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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe a abordagem do tema “Os reservatórios subterrâneos e os 

alagamentos na Grande Tijuca” em aulas de física. Considerando o seu caráter controverso e 

a sua reconhecida relevância social, o tema se caracteriza como questão sociocientífica e foi 

utilizado como eixo estruturante de uma proposta de abordagem do tema através de conteúdos 

física associados a discussões socialmente relevantes. Para isso, foi realizada uma revisão 

bibliográfica que envolveu as perspectivas do letramento científico, das abordagens que 

levam em conta as relações ciência-tecnologia-sociedade e as questões sociocientíficas, todas 

vertentes atuais que influenciam a área da Educação em Ciências e os documentos oficiais 

que orientam sistemas educacionais em vários países. São discutidas as formas de se 

organizar uma unidade de ensino e as métodos a serem utilizados, considerando o objetivo de 

deslocar o professor para uma posição de mediador e promotor de debates. Sugere-se, por fim, 

uma sequência de ensino que se baseia em discussões a partir de textos de jornais, 

experimentos de montagem simples e de materiais de fácil obtenção, além de pequenos 

artigos de divulgação. A unidade proposta mobiliza conteúdos relacionados à hidrostática e à 

hidrodinâmica que se relacionam com o tema. Avalia os estudantes tanto a partir do 

conhecimento do conteúdo, quanto da capacidade de argumentação em torno de um assunto 

que não tem resposta única ou ótima. Os estudos realizados e a proposta elaborada permitiram 

afirmar que o tema é grande mobilizador de debates e instrumento de grande potencial, que a 

sequência de ensino e este trabalho podem ser importantes referências para a prática docente. 

É reconhecido, no entanto, que será necessário implementar a proposta para que se tenha a 

verdadeira dimensão dos seus resultados. 

 

Palavras-chave: Educação em Ciências, Questões Sociocientíficas, Ensino de Física, 

Reservatórios Subterrâneos, Alagamentos.  
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ABSTRACT 

 

This work purposes the aproach of the theme “The underground  reservoirs and the 

floodings in the Grande Tijuca” on physics classes. Considering its controversial character 

and its acknoleged relevance, the issue fits as a socioscientific issue and was used as a 

structural axis of a proposed approach of the issue through the associated physics content on 

socially relevant discussions. In order to do that, it was made a blibliographic researcha from 

the Scientific Literacy perspective to the Science-Technology-Society and Socioscientific 

Issues perspective, all the current strands that influence the Science Education field and 

curricula from several countries. The ways of organizing a teaching unit and the methods to 

be used are discussed, considering as goal taking the teacher to a position of mediator and 

promoter of debates. In the end, it is propound a teching sequence that is based on discussions 

of newspapers (as well as disclosure) articles, simple set up experiments and easy obtaining 

materials. The presented unit mobilizes hydrostatic and hydrodynamic issue-related contents. 

It evaluates students as much as to their knowledge of the content, as to their capabilities of 

argumentation about an issue  that has no unique or right answer. The theme is considered a 

great debate starter and instrument of great potential, also that this work can be an important 

reference to future teaching. Although, it is recognized that it is recquired to implement the 

proposal in order to understand its real dimension. 

 

Keywords: Science Education, Socioscientific Issues, Physics Teaching, Underground 

Reservoir, Floodings.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Problemas relacionados com a Educação em Ciências, e mais especificamente o 

Ensino de Física, são identificados diariamente em nossas salas de aula. São problemas 

comuns, ou não, em outras partes do mundo. Dentre eles, o mais comum é a falta de 

motivação dos estudantes, os baixos salários pagos aos professores e a própria formação do 

professor, que às vezes é insuficiente, ou incompatível, com as propostas que os próprios 

documentos oficias recomendam como objetivos para as escolas. 

 Nas últimas décadas, vem ganhando cada vez mais força, em todo o mundo, um 

movimento de pesquisadores que sugerem a inserção das chamadas questões sociocientíficas 

(QSC) nas aulas de ciências como forma de abordagem para os conteúdos. De acordo com 

Bernardo (2015), 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 as 

diversas dimensões – científica, tecnológica, social, ambiental, política, econômica, ética, 

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 (BERNARDO, 2015, p. 332). 

      

 As QSC são reconhecidas pelos autores como adequadas para o trabalho de 

contextualização do conteúdo a ser abordado, sobretudo porque são adequadas para 

discussões que envolvem a Natureza da Ciência e as questões socioambientais. Além disso, 

sua natureza controversa faz das QSC um elemento fundamental em estratégias voltadas à 

construção de habilidades argumentativas junto aos estudantes. 

A discussão de uma obra pública por si só já é controversa por lidar com questões 

orçamentárias, de prioridades na aplicação de recursos públicos limitados. No caso de obras 

de drenagem, o tema torna-se ainda mais controverso por afetar dramaticamente o dia-a-dia 

das pessoas afetadas e a dinâmica de funcionamento de um bairro ou de um conjunto de 

bairros. Em especial sobre a Grande Tijuca, região cuja construção dos piscinões motivou 

maior controvérsia, posto que mesmo após a conclusão de grande parte das obras do sistema 

de drenagem ainda ocorreram alagamentos de áreas que deveriam estar livres do problema. 

Como se trata de um tema controverso, de reconhecido interesse social e 

aparentemente complexo para a maioria da população, este se torna especialmente adequado à 

definição de questão sociocientífica (QSC), e vale à pena ser introduzido nas escolas, com o 

objetivo de fomentar o debate democrático entre estudantes, professores e gestores das 

escolas, segundo minha avaliação, sobretudo nas aulas de física. A disciplina pode ajudar o 
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estudante a compreender o que está por trás de um sistema aparentemente tão complexo como 

são os reservatórios. 

Assim, o trabalho aqui apresentado busca oferecer uma discussão seguida de proposta 

para inserção do tema que envolve o funcionamento dos “piscinões” nas aulas de física como 

forma de contextualização do conteúdo a ser abordado. A abordagem se dá de tal forma que o 

conteúdo de física estará associado a discussões que o tema suscita, considerando o seu 

caráter controverso. 

Além deste capítulo dedicado à introdução do trabalho, o texto está estruturado da 

seguinte maneira: o capítulo 2 traz uma Revisão da Literatura onde estão apresentados as 

reflexões a partir de trabalhos publicados que foram estudados e documentos consultados; o 

capítulo 3 apresenta a Fundamentação da Proposta a partir das referências estudadas; no 

capítulo 4 se apresenta a Sequência de Ensino proposta propriamente dita; o capítulo 5 traz 

algumas considerações finais e o capitulo 6 apresenta a lista com referências que forma 

utilizadas para inspirar e fundamentar o trabalho. 

Espera-se que o trabalho aqui apresentado contribua para ampliar as discussões acerca 

da inserção de questões sociocientíficas na sala de aula do Ensino Médio e que sirva de 

sugestão para todos os professores que pretendem se envolver com o universo das abordagens 

centradas em QSC. Nesse sentido, é importante destacar que a proposta deve ser vista pelos 

professores como inspiradora e não como prescritiva. Entendo as dificuldades que esse tipo de 

proposta enfrenta, ou pode enfrentar, para chegar a se materializar nas salas de aula. Portanto, 

o professor, atento à sua realidade, poderá realizar as adequações necessárias e compatíveis 

com a realidade da sua comunidade, dos seus estudantes e da sua escola. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

 Este capítulo se dedica a organizar as contribuições dos diferentes referenciais para as 

reflexões que nortearam a construção da proposta. 

 

2.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS 

O Ensino de Ciências se tornou parte dos currículos a partir do século XIX (DeBOER, 

2000), tanto na Europa quanto nos EUA. No entanto, foi apenas no século XX – nos EUA – 

que se iniciou a ideia de que o conhecimento científico (e a educação como um todo) 

deveriam ser acessíveis a todos. Inicialmente o debate se deu em torno daquilo que deveria ser 

abordado, se o foco deveria ser os eventos que ocorrem no dia-a-dia ou o comportamento da 

natureza. Posteriormente, com a ampliação do uso geral da ciência, viu-se que a educação 

poderia gerar um grande debate sobre o seu papel ciência. De um lado, a população deveria 

ter a capacidade de fazer julgamentos sobre o impacto do avanço científico, de outro – sob a 

visão de que a ciência era uma força benigna – os cidadãos apoiariam. Já no fim da década de 

1940, nos EUA, percebeu-se que a ciência desempenharia um importante papel em termos de 

segurança nacional e desenvolvimento econômico, sendo crucial como política de Estado. 

Aproximando-se do fim da década de 1950, a comunidade dos educadores em ciências se 

tornou cada vez mais preocupada com o papel estratégico da ciência na sociedade, 

especialmente por conta do lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética em 1957. 

Nos anos do pós-guerra, nos EUA, foi clara a tentativa de produzir cidadãos que tivessem 

simpatia pelo avanço científico e tecnológico. É importante destacar que isso não foi consenso 

entre os educadores, havendo contrapontos, que tiveram como documentos fundamentais, o 

relatório A busca por excelência (tradução livre), da Fundação Rockefeller, em 1958, e o 

artigo Liderança Educacional (tradução livre), de Paul DeHart Hurd. Ambos sustentavam a 

ideia de que era preciso colocar a ciência a serviço da formação de mão-de-obra e do 

desenvolvimento do indivíduo ao invés de se concentrarem esforços na questão do poderio 

bélico. 

Nesse mesmo período, o termo Scientific Literacy, que pode ser traduzido como 

Alfabetização ou Letramento Científico, começou a se popularizar, ainda sem um significado 

bem definido, apoiado apenas na ideia de que as pessoas deveriam saber mais sobre ciência.  

Ao longo dos anos de 1970 e começo dos anos de 1980, a Educação Científica passou 

por atualizações curriculares em vários países do mundo, sobretudo no Reino Unido e nos 

EUA, que passaram a valorizar as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Ao 
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longo da década de 1980, surgiram propostas de novos currículos visando desenvolver nos 

estudantes a capacidade de tomar decisões sobre temas relacionados a questões sociais 

envolvendo ciência e tecnologia. Essa visão teve críticas no sentido de estarem desvirtuando o 

sentido da ciência. 

Mais adiante será feita uma discussão sobre a perspectiva CTS, suas origens e seu 

papel na América Latina e no Brasil, além de uma apresentação sobre a visão freireana em 

relação ao Ensino de Ciências e as chamadas Questões Sociocientíficas (QSC). A seção a 

seguir traz uma breve discussão sobre o significado do termo Letramento Científico (LC).  

 

2.2 LETRAMENTO CIENTÍFICO 

O movimento que defende o Letramento Científico (LC) parte do pressuposto que 

pessoas, não-cientistas, vivendo em uma sociedade de culturas cientificamente e 

tecnologicamente complexas deveriam estar habilitados em relação à linguagem da Ciência 

(DURANT, 1994). No entanto, de acordo com DeBoer (2000), o significado de Letramento 

Científico (LC) carece de uma definição desde a origem do movimento, ainda na década de 

1950. Desta forma, apesar de ser um termo bastante utilizado, o LC passou a ter um 

significado polissêmico (BERNARDO, 2015). Durant (1994), então, apresenta o Letramento 

Científico associado a três usos frequentes: 

 “Saber um monte de ciência”. É a forma mais comum de utilização do LC 

e consiste em apresentar os resultados das pesquisas científicas para que 

não-cientistas conheçam; 

 “Saber como a ciência funciona”. Consiste na ideia de mostrar que a 

ciência é o resultado de um método científico, a forma de fazer pesquisa e 

as limitações dos seus resultados 

 “Saber como a ciência realmente funciona”. Enfatiza que o letramento 

deve se referir à construção social da ciência, à ciência como ação coletiva, 

de uma comunidade e instituições. Para além do método científico. 

É importante destacar que essa forma de tratar o conceito não discute o papel social da 

ciência, as consequências sociais da prática científica, muito menos como a compreensão da 

ciência pode influenciar a cidadania. Dessa forma, muitos esforços foram feitos para 

caracterizar um termo amplo. 

Em Laugksch (1999) é feita uma revisão da discussão sobre LC ao longo dos anos. São 

apresentadas diferentes formas de caracterizar o letramento científico, com maior ou menor 
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refinamento. Destaco aqui a caracterização trazida por Shen (1975), que defino o LC baseado 

em tendo três componentes: prática, cívica e cultural. A componente prática se assemelha 

muito com os usos apontados por Durant (1994) e trata de mostrar como a ciência pode 

resolver problemas práticos. A componente cívica versa sobre como um cidadão 

cientificamente letrado poderia tomar decisões em sociedade. Já a componente cultural, 

trataria da vontade de aprender cada vez mais ciência, de se haver uma cultura científica. 

Partindo desses conceitos, Laugksch (1999) descreve diferentes proposições de autores sobre 

o que é o letramento científico. Essencialmente, as tentativas de caracterizar o letramento 

científico apresentadas na revisão bibliográfica do autor parecem formas de dar maior ou 

menor detalhamento às três componentes de Shen (1975). O que se nota é que a discussão 

sobre o que é Letramento Científico acaba recaindo na busca por significado da palavra 

“letramento”. 

Ainda em 1983, o autor John D. Miller, buscava uma definição para o termo. Miller 

(1983) aponta o duplo significado da palavra “Letramento”. Assim, ser “letrado”, então, pode 

assumir dois significados: ter conhecimento (“ser estudado”) – talvez o significado mais 

comum – ou saber ler e escrever. É importante destacar, no entanto, que a palavra vem do 

termo em inglês literacy, que poderia ser traduzida para o português como alfabetização ou 

letramento. Isso faz com que a discussão sobre o termo LC entre, também, para um campo 

semântico (de significado literal). Para Soares (1998), existe uma clara diferença entre os dois 

usos da palavra “letramento” na língua portuguesa. À ideia de “saber ler e escrever”, a autora 

atribui o termo alfabetização, e à proficiência, ao “conhecer”, atribui o termo letramento. 

É partindo da diferença semântica que Santos (2007) adota a diferenciação entre 

alfabetização científica e letramento. Apoiado em Soares (1998), o autor considera que a 

alfabetização se refere ao domínio da linguagem científica, enquanto o letramento trata da 

função social da educação científica, contrapondo-se ao restrito significado de alfabetização 

escolar. Apesar disso, o autor reconhece os slogans AC/ACT (Alfabetização 

Científica/Tecnológica) e LC/LCT (Letramento Científico/Tecnológico) como sendo termos 

que buscam atender às mesmas demandas. Mas que demandas seriam estas? 
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2.2.1 A importância do letramento científico 

 Muitos argumentos são usados em favor do letramento científico da população. 

Laugksch (1999) faz um apanhado deles e os separa em dois grandes grupos de argumentos: o 

de microvisão e de macrovisão. 

Segundo a macrovisão, o LC contribui para o desenvolvimento da economia nacional, o 

desenvolvimento da ciência, das decisões sobre ciência e da prática democrática, assim como 

para a sociedade como um todo. A base do argumento é que o LC contribui para a formação 

de maior número de cientistas, gerando mais tecnologia e trazendo benefícios à economia 

nacional e ao avanço da ciência, que pessoas que saibam mais sobre a ciência poderão tomar 

melhores decisões e isso teria consequência (positiva) direta para a democracia e a sociedade. 

De acordo com aquilo que o autor define como microvisão, o LC faz com que o indivíduo 

cientificamente letrado tenha maior capacidade de tomar decisões sobre consumo e estilo de 

vida, assim como se torna mais atrativo para o mercado de trabalho, podendo disputar 

melhores posições. Desta forma, o indivíduo poderia refletir melhor sobre decisões sem ser 

iludido pela pseudo-ciência. Em sociedades de alto desenvolvimento científico, que tomam 

decisões baseadas em conhecimento, o indivíduo letrado teria maior capacidade de se colocar 

no mercado. 

Santos (2007) aponta como consequência importante do LC que pessoas letradas seriam 

beneficiadas em seus afazeres individuais tais como a mistura de produtos de limpeza ou a 

compreensão de uma bula de remédio. Estes também seriam capazes de participar na 

sociedade quando em um ambiente de tomada de decisões, como no caso de uma assembleia 

comunitária para encaminhar providências junto a órgãos públicos. A partir desta segunda 

consequência é que o autor defende o letramento como prática social. O autor ainda ressalta 

que o letramento deveria incluir grupos minoritários e desenvolver valores coletivos, como 

solidariedade, fraternidade, consciência do compromisso social, reciprocidade e generosidade, 

valores relacionados às necessidades humanas e que não estão subordinados aos interesses 

econômicos. 

Até aqui, sob a perspectiva do letramento, os autores citados não apresentaram uma visão 

mais crítica à sociedade de mercado ou fizeram alusão a valores coletivos. Sejam nos 

trabalhos de Shen (1975), Miller (1983) e Durant (1994) ou nas revisões de Laugksch (1999) 

e DeBoer (2000) não foram encontradas alusões a uma perspectiva crítica sob o termo 

letramento. 
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Os autores citados concordam que pessoas não-cientistas deveriam saber mais sobre 

ciência, desenvolvem formas de categorizar conceitos e trabalhos sobre letramento, formas de 

medir a resposta de estudantes, o quanto estes são letrados, e até sugerem formas de 

implementar reformas curriculares. Alega-se que a sociedade será mais democrática se os 

cidadãos forem mais letrados, que existirão benefícios individuais e coletivos. No entanto, 

tratam tais benefícios sempre considerando a reprodução das condições de mercado e os 

modelos já existentes de democracia. Sempre pautados pela lógica da competição, da 

produção individual e da intervenção dos indivíduos em regras sociais pré-estabelecidas. 

Observam os estudantes como objetos a serem modificados, que devem conhecer a ciência 

produzida, o método e as consequências, para tomarem decisões, mas não apontam que tais 

indivíduos interagem entre si dentro e fora de sala de aula. Não questionam se os mecanismos 

sociais que os levam à escola são democráticos, inclusivos ou moldados para que sejam 

cidadãos plenos. 

 

2.2.2  necessidade de uma outra perspectiva. 

 A perspectiva do letramento científico tem apontamentos importantes e destaco da 

discussão a diferença entre alfabetização e letramento. Simplesmente conhecer algo sobre 

ciência e tecnologia (CT), saber do que se trata, não torna o indivíduo capaz de discutir 

criticamente sobre o uso dela em diferentes contextos ou sequer ajuda a desenvolver a 

capacidade de tomada de decisão. É preciso que os estudantes tenham capacidade de ponderar 

sobre benefícios e malefícios sobre as aplicações científicas, levando em conta a estrutura 

social que rege também a produção e a disseminação de CT. Penso que cabe à Educação 

transformar a sociedade, melhorar a condição da vida das pessoas, proporcionar a capacidade 

de serem cidadãs e construírem o próprio mundo. Educadores precisam ter em perspectiva 

que a ciência também possui relações de poder, que têm uma finalidade, que está submetida 

às relações de mercado e a um processo desigual de divulgação.  

  A perspectiva do letramento científico traz como objetivo, o foco na proficiência, e na 

identificação de componentes científico-tecnológicos em diferentes situações. Tal capacidade 

é importante, mas não rompe com as estruturas apontadas no parágrafo anterior. Reflexões 

sobre outras possibilidades são desenvolvidas na seção a seguir, que trata dos enfoque 

Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) e Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA). 
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2.3 CTS/CTSA 

 Esta Seção se dedica a continuar uma revisão sobre a evolução conceitual do ensino 

crítico de ciências e apresentar o movimento Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) e sua 

vertente irmã, o movimento Ciência Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), que adiciona 

a palavra “Ambiente” como uma das componentes a ser enfatizada. Posteriormente, discute-se 

o que é ensinar baseado nas relações CTS e questões específicas sobre o caráter que tal 

enfoque tem em um país com histórico de subdesenvolvimento como o Brasil. Por fim, 

discuto um pouco sobre as relações CTS no Ensino Médio. 

 

2.3.1 Origens do CTS/CTSA 

 O desenvolvimento científico e tecnológico que se deu a partir da primeira revolução 

industrial (final do século XVIII) mudou o mundo na forma de produzir, trabalhar, de 

transportar e inclusive nas relações humanas. Uma dessas consequências se deu no ensino, 

quando se constatou a necessidade do ensino regular de ciências. De acordo com Linsingen 

(2007), esta mudança ocorreu sob a visão de que o desenvolvimento científico e tecnológico 

traria benefícios à sociedade como um todo. 

 Nas décadas de 1960 e 1970, aumentou o sentimento de que não existia relação linear 

entre o desenvolvimento científico e tecnológico e o bem-estar social. Sendo assim, Linsingen 

(2007) assevera que os testes nucleares e biológicos para fins militares, assim como o 

aumento da difusão midática das catástrofes ambientais produziram um importante contexto 

para o enfoque CTS. O ano de 1962 merece especial destaque pelas publicações dos livros 

The Silent Spring (Primavera Silenciosa), de Rachel Carson, e A Estrutura das Revoluções 

Cinetíficas, de Thomas Khun. O primeiro trata do impacto de pesticidas sobre o meio 

ambiente, enquanto o segundo aborda a dimensão social e a epistemologia da ciência. Neste 

ambiente, a discussão sobre o papel do desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade 

começou a surgir. 

Em 1971, no períodico Science Education, Jim Gallagher apontou um novo objetivo para 

a educação escolar: 

 

“Para os cidadãos de uma democracia no futuro, a compreensão das inter-relações de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade são tão importantes quanto entender os conceitos e processos da ciência”. 

(GALLAGHER, 1971, p. 337) 

 



 
 

19 
 

Em revisão realizada por Aikenhead (2003), o autor aponta que em Gallagher (1971), é 

possível encontrar um projeto precisamente mapeado dos motivos de se ensinar conceitos e 

processos atrelados a questões sociais e tecnológicas relevantes. 

No Brasil, autores afirmam que o surgimento do movimento CTS se deveu a um conjunto 

de condições no período após a II Guerra Mundial (SANTOS e MORTIMER, 2002). Dentre 

elas estão o agravamento da crise ambiental e o medo e frustração em decorrência dos 

excessos tecnológicos. Da mesma forma, estudos na área da epistemologia da ciência, que 

incorporaram questões relativas aos aspectos econômicos e políticos da ciência, também 

contribuíram para o aparecimento dessa ênfase. Diversas propostas de currículo foram 

elaboradas e implementadas nos EUA nas décadas de 1980 e 1990, como descreve Aikenhead 

(2003) em sua revisão.  

Devido à visibilidade que as questões ambientais ganharam, e visando dar mais ênfase ao 

debate, foi reivindicada a inserção da palavra Ambiente na sigla, o que deu origem ao termo 

CTSA. Como explica Pedretti (1996), o termo foi cunhado dentro de um grupo de pesquisa e 

prática de ensino sobre CTS de professores canadenses. A própria autora em seus trabalhos 

coloca que o CTS e o CTSA são partes do mesmo enfoque e que a escolha pelo último é uma 

questão de preferência. Neste trabalho será utilizado o termo CTS.  

É importante perceber que o enfoque CTS foi proposto para um contexto educacional de 

países industrializados, de largo acesso a informação e à Educação. Para a introdução de uma 

proposta como essa no Brasil, é preciso compreender as relações CTS em um contexto de 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, entendendo o papel submissão econômica e 

tecnológica em que o país está inserido.  

Na Seção 2.3.4 será discutida a implementação do movimento CTS no Brasil. No entanto, 

ainda é necessário esclarecer o que significa ensinar ciência via enfoque CTS – o que será 

realizado na próxima seção – e ainda discutir a aplicação no Ensino Médio (Seção 2.3.3).  

 

2.3.2 O que significa ensinar ciência VIA CTS?  

 Ao contrário daquilo que se deseja ao tentar compreender as origens e a necessidade 

do termo, o surgimento do slogan, viés ou enfoque não foi acompanhado de uma definição 

clara e consensual. Muito menos a sigla permaneceu com significado imutável com o passar 

do tempo. Realizo minha caracterização com base nos trabalhos de Santos e Mortimer (2002) 

e Aikenhead (1994). 
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 Santos e Mortimer (2002), fazem um recorte sobre as concepções que um currículo 

CTS parece conter. Em comum, esses documentos destacam que a ampliação do 

conhecimento científico dos estudantes deve ser acompanhada de uma capacidade maior de 

compreender o meio social, tomar decisões e participar mais ativamente na sociedade. Isso só 

pode ser feito com a devida contextualização social e histórica e com o desenvolvimento de 

valores éticos, políticos e socioeconômicos. A meu ver, antes de apresentar caminhos para o 

ensino por meio do CTS é preciso discorrer sobre as três dimensões da tríade. 

 Ciência. A ciência é o resultado de processos de pesquisa, baseados em dados 

empíricos, limitada pelo mundo real, mas ainda socialmente construída e validada. O CTS 

rompe com a ideia de que a ciência seja conhecer a forma como a natureza opera, como se ela 

fosse um mistério e uma prática neutra. A ciência é vista como um processo social e que – por 

sua vez – pode estar submetida aos interesses de mercado e à busca do lucro, desde o foco das 

pesquisas até suas aplicações. 

 Tecnologia. É o conhecimento que nos permite controlar e modificar o mundo. Por 

estar muito associada à ciência na atualidade, costuma-se reduzí-la à ideia de ciência aplicada, 

mas tecnologia trata da fabricação de produtos por meio de conhecimento sistematizado, que 

pode não ser científico, mas puramente empírico. Da mesma forma, a elaboração de um 

produto utilizando um conhecimento científico, apesar de ser tecnologia, não se dá apenas 

pela aplicação de ciência. Um produto necessita de conhecimentos técnicos, mas é reflexo da 

forma como se organiza o trabalho, a economia, a indústria e o consumo. A tecnologia 

também é reflexo de um conjunto de valores sociais que envolvem desde sua finalidade 

(indústria bélica), os processos de produção (cosméticos sem testes em animais) e seu impacto 

(placas solares), por exemplo. 

 Sociedade. Os temas científicos e tecnológicos a serem escolhidos para o CTS devem 

ser de ordem controversa (polêmica), com diferentes possibilidades associadas a diferentes 

conjuntos de crenças e valores. Nas discussões desses temas, seria importante que fosse 

evidenciado o poder de influência que os alunos podem ter como cidadãos, bem como as 

questões éticas e os valores humanos relacionados à ciência e à tecnologia, o que estimularia 

os estudantes a participarem democraticamente da sociedade por meio da expressão de suas 

opiniões. Isso poderia ser feito, por exemplo, levando-se os alunos a perceberem o potencial 

de atuar em grupos sociais organizados, como centros comunitários, escolas, sindicatos, etc. 

Além disso, as discussões das questões sociais englobariam os aspectos políticos, os 

interesses econômicos, os efeitos da mídia no consumo, etc. Questões dessa natureza 
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propiciarão ao aluno uma compreensão melhor dos mecanismos de poder dentro das diversas 

instâncias sociais. Para identificar um tema social relativo à ciência e à tecnologia, podem ser 

usados três critérios: (1) se é, de fato, um problema de natureza controversa, ou seja, se 

existem opiniões diferentes a seu respeito; (2) se o tema tem significado social e (3) se o tema, 

em alguma dimensão, é relativo à ciência e à tecnologia. 

 Delimitadas as formas de articular os temas e como encará-los, é necessário entender 

como deve ser o ensino CTS. Aikenhead (1994) traça “esboço do território que deve ser 

explorado” para responder à pergunta que dá título à essa seção. Com a mesma postura, 

apresento aqui os quatro aspectos que o autor aponta como sendo cruciais para clarificar 

imprecisões quanto ao que é o Ensino de Ciências com Enfoque CTS. São elas: 

i. Função. O que queremos atingir quando ensinamos ciências com o enfoque CTS? 

ii. Conteúdo. O que deveria ser ensinado? 

iii. Estrutura. Como a ciência e o conteúdo de CTS deveria ser integrado? 

iv. Sequência. Como podemos desenvolver uma estrutura em CTS? 

 

Função. 

 A educação científica tradicional procura colocar a ciência como o grande centro do 

estudo. Os processos científicos devem ser estudados, a metodologia e os resultados da 

ciência e assim por diante. O enfoque CTS se diferencia por apresentar o estudante como 

centro do ensino. Ao invés de ter os conteúdos científicos como objetivo do ensino, o CTS 

tem como centro do ensino os fenômenos referentes à vida e às experiências dos estudantes. 

Os estudantes vivem nos ambientes Artificial (associado à tecnologia), Natural e Social. O 

ensino com enfoque CTS busca colaborar com os esforços dos estudantes a darem sentido ao 

seu mundo. 

 O currículo CTS, então deve atender a dois grupos: (1) futuros cientistas e engenheiros 

e (2) cidadãos que precisam ser intelectualmente empoderados para participarem de forma 

reflexiva na sociedade. A educação deve desenvolver nos estudantes diferentes habilidades, 

que deverão ter maior ou menor ênfase em cada currículo ou sequência de ensino. A educação 

científica tradicional procura desenvolver habilidades referentes apenas ao grupo 1, enquanto 

o ensino CTS procura desenvolver habilidades para os dois grupos. Ou seja, o currículo CTS 

terá a função de desenvolver habilidades técnicas, assim como habilidades cidadãs. 

 Observo que mesmo cientistas e engenheiros são cidadãos e que, principalmente eles, 

devem refletir sobre as consequências prática científica na sociedade. Apenas “saber um 
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bocado de ciência” ou “saber como a ciência realmente funciona” – como descrito na Seção 1 

– não atendem sequer ao primeiro grupo, visto que não são meros técnicos, mas também 

cidadãos. Entendendo qual a função de um ensino CTS, é preciso saber os conteúdos a serem 

mobilizados para esse fim. 

 

Conteúdos. 

 A divisão dos conteúdos se dá em conteúdos científicos (no caso deste trabalho, os 

fundamentos da física do ensino médio) e conteúdos que relacionem Ciência-Tecnologia-

Sociedade. A formação dos professores e o ensino de ciências tradicional costumam lidar com 

os conteúdos científicos, com o seu formalismo, apesar de – mesmo sob esse aspecto – ser 

muitas vezes ineficiente. Por isso, é discutido o conjunto de conteúdos CTS. Aikenhead 

(1994) aponta, então, que um conteúdo CTS deve conter um dos elementos ou a combinação 

dos deles: 

 Aparato, procedimento ou conhecimento tecnológico; 

 Interações entre tecnologia e sociedade; 

 Questões sociais relacionadas a ciência ou tecnologia; 

 Conteúdo de ciências sociais que esclareçam algum tema social relacionado a ciência 

e tecnologia; 

 Questões históricas, filosóficas ou sociais dentro da comunidade científica. 

 

Estrutura. 

 Aikenhead (1994) propôs uma estrutura em oito níveis gradativos para o envolvimento 

com CTS. Desde a mera motivação dos assuntos científicos com temas CTS até uma 

discussão onde a menção à ciência é apenas para pontuar que existe relação com o 

desenvolvimento científico. O autor separa as categorias de acordo com o nível do uso de 

CTS dando exemplos percentuais.  

 A Tabela 2.1 contém esses exemplos aproximados, com uma breve descrição de cada 

categoria. Considerando as diferentes possibilidades configuradas nos currículos estudados 

pelo autor, parece caber ao professor (ou aos professores) de ciências, determinar que nível de 

CTS será implementado no Ensino e de que forma. 
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Nº 

Categoria 

estrutural de uso 

do CTS 

Percentuais 

(CTS / Ciência) 
Descrição 

1 Motivação ~ 0% / ~ 100% 
Ensino tradicional com menções a 

CTS 

2 Utilização casual 5% / 95% 
Ensino tradicional com pequenos 

estudos (30 mins a 2 horas) de CTS 

3 
Utilização 

propositiva 
10% / 90% 

Ensino tradicional com uma série de 

pequenos estudos (30 mins a 2 horas) 

de CTS 

4 
Organização de 

uma Disciplina 
20% / 80% 

CTS servindo como organizador de 

uma disciplina e sua sequência. 

5 
Organização das 

Ciências 
30% / 95% 

CTS servindo como organizador das 

ciências de forma multidisciplinar. 

6 
Ciência apenas 

acompanha 
50% / 50% 

CTS é o foco principal. O conteúdo 

científico enriquece o aprendizado. 

7 

Utilização de 

ciência no 

conteúdo CTS. 

80% / 20% 

CTS é o foco principal. O conteúdo 

científico enriquece o aprendizado, 

mas não de forma sistemática 

8 Conteúdo de CTS ~100% / 0% 

É estudado algum grande tema social 

ou tecnológico. O conteúdo científico 

é mencionado apenas para evidenciar a 

ligação com a ciência. 

TABELA 2.1 – Categorias de acordo com o percentual de CTS e Conteúdo Científico 

Traduzido de Aikenhead (1994) 

 

  

Sequência. 

 Uma sequência de ensino CTS, então, deve conter – como já diz o nome – relações 

entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Com a função de formar técnicos e cidadãos, com 

conteúdos que estabeleçam relações entre essas três dimensões e em uma estrutura 

pedagógica proporcionalmente com maior ou menor presença de conteúdo científico em 

relação às relações CTS. Definidos a função do ensino CTS, seus conteúdos e sua estrutura, 

agora resta determinar como pode ser uma sequência. 
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  A Figura 2.1 é uma tradução do diagrama de Aikenhead (1994) e uma 

representação gráfica do que seria uma sequência de ensino de Ciências CTS. Nela é 

estabelecido que tanto Ciência quanto Tecnologia fazem parte da Sociedade. No interior do 

“pneu”, está a Ciência, o ensino tradicional de ciências, com os conteúdos e a técnica 

científicas; a experiência no mundo natural. Já na parte preta, encontra-se a Tecnologia, desde 

o uso dela ao desenvolvimento de novos produtos; o mundo artificial. Fora, está a Sociedade e 

as consequências do desenvolvimento científico e do avanço tecnológico, a busca por 

democracia e as relações econômicas; o universo social, as relações políticas, afetivas, de 

trabalho etc.  

 A seta da Figura 2.1 representa uma sequência de ensino. Tal sequência pode ter uma 

estrutura que contenha diferentes proporções de conteúdo científico em relação ao conteúdo 

CTS. A seta que cada sequência de ensino representa, de acordo com sua categoria estrutural 

representa o quanto ela passa por cada área C-T-S. Uma sequência CTS pode partir de 

quaisquer das três categorias e terminar em quaisquer uma das três, desde que perpasse por 

todas elas. 

 

 

FIGURA 2.1 – A seta representa uma sequência de ensino CTS. No interior do “pneu”, está a Ciência; na parte 

preta, a Tecnologia e – englobando ambas – a Sociedade. Uma sequência pode partir de e chegar em quaisquer 

um dos três campos, desde que aborde todos. Figura adaptada de Aikenhead (1994). 

 

 

2.3.3 Ensino Médio e CTS 

 O melhor momento para a inserção de temas CTS no ensino de ciências tem sido 

objeto de observação na literatura. Yager e Ackay (2008) – em artigo que discute o uso de 

CTS nos “Middle Schools” estadunidenses (estudantes em uma faixa de 10 a 14 anos de 

idade) – diz que o “high school” (estudantes de 15 a 19 anos de idade)  não é a etapa do 

ensino onde as relações CTS são mais efetivas. O autor não leva em consideração a 
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capacidade dos estudantes de compreenderem ou não as relações CTS, mas fatores como a 

separação da disciplinas de ciências em outras três (como biologia, química e física), a 

interferência dos pais cobrando formação específica para o ingresso na universidade ou 

encaminhamento para a vida profissional. Outro fator, de acordo com o autor, é maior 

envolvimento da escola com projetos em conjunto com a comunidade durante as etapas 

anteriores do ensino. 

 Este trabalho não pretende discutir qual a relevância das afirmações acima perante o 

conjunto dos pesquisadores em CTS ao redor do mundo, mas pondera que no Brasil, o Ensino 

Médio não apresenta diferenças estruturais e práticas dramaticamente diferentes das do 

Ensino Fundamental. Além do mais, à medida que se desenvolvem, os jovens terão visões de 

mundo sendo construídas e – independente de o CTS ser melhor introduzido no ensino médio 

ou não – as discussões sobre relações de ciência e tecnologia com a sociedade, devem fazer 

parte desta construção. A sequência de ensino deste trabalho deve levar em conta a realidade 

da escola brasileira, que parece trazer outros desafios para além da organização escolar. 

 

2.3.4 No Brasil 

 Um fato a ser evidenciado na descrição do surgimento do enfoque CTS apresentado 

anteriormente é que – além de acontecer em um período histórico – também ocorre em uma 

localização geopolítica: os EUA e a Europa. De acordo com Auler e Bazzo (2001), o CTS 

surge nos países capitalistas centrais sob o sentimento de que o desenvolvimento científico, 

tecnológico e econômico não estava conduzindo, linear e automaticamente, ao 

desenvolvimento do bem-estar social.  

 O movimento CTS surgiu sob uma visão crítica, fato, mas uma visão crítica que 

carrega consigo a ótica de educadores em países com tradição democrática, histórico de 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial e tecnológico. Países com 

trabalhadores bem pagos, muitos deles envolvidos em atividade criativa, onde a possibilidade 

de trabalho escravo é um problema associado ao imigrante. Tratam-se de países onde o 

analfabetismo nominal e funcional são mazelas distantes, onde a Educação foi estruturada e 

fortemente financiada no passado, onde a concentração de mídia é consideravelmente menor, 

assim como a concentração de renda. 

 No Brasil, assim como em toda a América Latina, existe um histórico inverso. Somos 

um país de pouca tradição democrática, histórico de subdesenvolvimento e de país explorado, 

industrialização tardia e com alta participação rural e extrativista na economia. Sob a 
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perspectiva laboral, os trabalhadores brasileiros em geral são mal pagos. Os da área de ciência 

e tecnologia ficam mais voltados para a reprodução de processos do que pelo 

desenvolvimento deles, em alguns casos até sob o regime de trabalho escravo moderno, onde 

o analfabetismo nominal só deixou de ser um grande problema social há poucos anos e o 

analfabetismo funcional ainda é uma grande preocupação educacional em um país que figura 

com níveis educacionais baixíssimos. Nossa concentração de renda faz parecer que EUA e 

Europa vivem sob o socialismo e temos tamanha concentração de mídia que 11 famílias 

controlam os maiores meios de comunicação do país. Uma discussão sobre características 

particulares do desenvolvimento brasileiro também pode ser encontrada em Auler e Bazzo 

(2001). 

 Quando se fala de tecnologia, onde existe menor acesso aos benefícios e sofre-se 

maior consequência dos malefícios, senão nas periferias econômicas do mundo? Onde são 

detonadas as bombas produzidas pelas grandes potências militares? Onde são utilizados de 

forma desenfreada os agrotóxicos produzidos pela indústria química dos países centrais? De 

onde são extraídos os minérios tão necessários para a atividade industrial? Onde o trabalho é 

mais degradado? Quais são os países onde até o regime político é afetado para garantir a 

materialização do lucro? São esses mesmos países que têm maior acesso a vacinas, 

ressonâncias magnéticas, transporte de alta tecnologia, comunicação veloz, casas à prova de 

desastres naturais e equipamentos domésticos que facilitem a vida? Onde se materializa o 

maior benefício econômico e social do avanço tecnológico? 

 A proposta CTS teve origem em um debate social de países centrais do capitalismo. 

Nesses locais, foram implantados programas com essa perspectiva em larga escala, como 

política de governo. Nos países da periferia econômica, programas de formação de senso 

crítico costumam ser vistos com maus olhos pelo sistema político. Ao falar do 

desenvolvimento desigual de países, é preciso falar do benefício e do malefício desigual sobre 

as pessoas. As consequências do desenvolvimento tecnológico, boas e ruins, atingem 

igualmente a todas as pessoas de um país? Um João que more na favela da Mangueira – no 

Rio de Janeiro – colhe os mesmos frutos do avanço tecnológico que o membro da elite 

paulistana e recentemente eleito prefeito se São Paulo, João Dória Jr? Sobre qual João as 

consequências negativas do aumento da produção tecnológica e do consumo incidem mais 

intensamente? Sobre qual João incidem com maior intensidade? Uma formação CTS para um 

país como o Brasil deve contemplar trazer tais assuntos em consideração. 
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 Uma importante referência para essa discussão é o Pensamento Latino Americano 

Sobre Ciência Tecnologia e Sociedade (PLACTS). Seguindo a linha europeia, o PLACTS 

tratava ciência e tecnologia como processos sociais com características específicas e 

dependentes do contexto onde são introduzidas, compartilhando, portanto, a perspectiva CTS 

e não universalidade (LINSINGEN, 2007).  Delimitou-se, a partir daí, o paradigma sob o qual 

funcionariam os países latino-americanos no que diz respeito a ciência e tecnologia. Buscam o 

desenvolvimento de conhecimento científico local ao mesmo tempo em que estão submetidos 

a uma relação de dependência do conhecimento produzido em países industrializados. Dentro 

desse paradigma, desenvolveu-se a ideia de relevância, onde a produção do conhecimento 

científico e tecnológico objetiva a solução de problemas sociais locais. 

 Na Argentina, Colômbia, México, Brasil, Cuba e Chile, embora recente, CTS já está 

presente na pesquisa e na educação em e sobre ciência e tecnologia. Linsingen (2007) destaca, 

no Brasil, instituições que têm realizado pesquisas em CTS. Cita Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade de Brasília (UnB) com diferentes enfoques. 

 Por mais que, de acordo com Saviani (2012) tenha havido grande evolução nos 

materiais didáticos, as práticas pedagógica brasileira não é predominantemente orientada por 

uma pedagogia progressista, onde se enquadra o Ensino CTS. A escola democrática é uma 

exceção perante a regra, pauta de greves e reivindicação de ocupações estudantis, os projetos 

de expansão da escola e interação com a comunidade são raros, tendo bastante resistência dos 

gestores públicos (de diferentes viéses políticos). O sistema de avaliações, a educação voltada 

quase que exclusivamente para completar uma lista de conteúdos e a própria formação dos 

professores (em muitos casos) dificulta qualquer perspectiva escolar que não seja a mera 

reprodução da cultura educacional presente. É preciso compreender - também – a dualidade 

de sistemas, em que a população mais pobre tem uma escola com pior infraestrutura, apesar 

de a cultura no ensino público ou ensino privado ser muito semelhante. 

  Pinheiro e colegas (2007) consideram algumas condições acadêmicas, práticas e 

curriculares brasileiras. Trata-se de como a adequação da prática aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) exige uma transformação na prática de sala de aula e 

que o ensino CTS pode contribuir para isso. Leva em conta que a maior parte dos professores 

de ciências não conhecem os pressupostos CTS e que – mesmo nas universidades – são 

poucos as instituições brasileiras com pesquisas na área. Aponta que a ampliação do 

pensamento CTS (que contribui para a adequação à legislação educacional) necessita também 
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da formação dos profissionais de educação que já estão na escola e aponta como caminho a 

união de esferas de governo e os educadores. 

 Nesse contexto, é preciso entender o trabalho de autores estrangeiros, no entanto 

entendendo o CTS sob uma visão dramaticamente nacional, como discutido na Seção 3.4. De 

acordo com Santos e Mortimer (2002) e Linsingen (2007), o ensino CTS desde seu princípio 

no Brasil teve influência da visão de Paulo Freire e, por isso, carrega consigo um aspecto 

transformador da educação científica no contexto de um país de periferia econômica do 

mundo. Discuto na Seção 2.4 o Ensino de Ciências sob uma perspectiva freireana. 

 

2.4 EDUCAÇÃO CIENTÍFICA SOB UMA PERSPECTIVA FREIREANA 

 Santos (2008a), argumenta que o LC pode ser visto como uma perspectiva 

humanística, centrada no aluno, inspirada na perspectiva educacional de Paulo Freire. Esta 

abordagem promove uma visão crítica no educando sobre a sociedade, a busca constante por 

democracia e libertação de relações de opressão. Entende que o estudante carrega consigo 

saberes próprios, que devem ser desenvolvidos no processo educativo. Uma via de mão-dupla 

de saberes entre professor e estudante se estabelece, assim como esta forma de educação 

questiona a própria fundamentação da sociedade e dos mecanismos de controle da população. 

Tal visão é considerada importante para a perspectiva CTS no Brasil e se tornou um campo de 

pesquisa relevante, pois alinha uma perspectiva desenvolvida sob o paradigma de criação do 

CTS, de países desenvolvidos, à de um país com histórico de subdesenvolvimento. 

 

2.4.1 Freire e sua Pedagogia 

 Paulo Freire foi um grande educador brasileiro, com trabalhos reconhecidos em todo o 

mundo, desde livros a programas educacionais. Seu livro mais famoso “Pedagogia do 

Oprimido‖, escrito em 1970, foi traduzido do português para 20 outras línguas e sua obra 

influenciou educadores de todos os continentes. Dentre os fatos mais impressionantes, 

constam os programas de alfabetização de adultos promovidos no Brasil (onde as pessoas 

tornavam-se capazes de ler e escrever em 45 dias) e no Chile (em um programa de 

alfabetização em 30 horas). No entanto, a pedagogia freireana não era apenas eficiente em 

termos de tempo, mas era revolucionária porque os estudantes passavam a se engajar na luta 

por uma sociedade mais democrática. Por conta de sua obra, Freire foi perseguido e exilado 

das ditaduras militares brasileira e chilena, com os golpes de 1964 e 1973, respectivamente. 
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 A pedagogia freireana parte, principalmente, do pressuposto que existe uma separação 

social entre opressores e oprimidos e de que a educação é transformadora da realidade. Esta 

transformação se dá partindo da realidade na qual se inserem homens e mulheres para que 

superem a sua condição de alienação e opressão. As pessoas oprimidas tornam-se conscientes 

de suas condições de vida e da sua exploração e isso é veículo para o processo de 

alfabetização. As palavras passam a ter significados ligados à vida cotidiana e à prática que 

leva à superação da sua condição.   

 O papel do professor nesse modelo de educação não é mais o de detentor do 

conhecimento, de transmissor. O estudante carrega seus conhecimentos próprios. Desenvolve-

se uma relação de educando (estudante) e educador, que buscam juntos a transformação da 

realidade a partir da realidade concreta do educando. 

 Freire se posicionava frontalmente contra padronizações no processo educativo. Sendo 

assim, sua proposta pode ser vista mais como um conjunto de técnicas utilizadas por ele na 

alfabetização de adultos, com o intuito de transformar a realidade pela educação. Santos 

(2008a) aponta três passos: 

1- Ler o mundo. Realizar um processo preparatório e investigativo para identificar a 

situação social dos educandos e preparar materiais e um cronograma;   

2- Compartilhar o mundo com outros. Discussão da situação existencial dos 

educandos analisando alguns temas palavras (chamados por Freire de “Temas 

Geradores”) e uma série de representações pictóricas da cultura adulta deles; 

3- Construir e reconstruir o Mundo. Fazer uma associação silábica usando palavras, 

começando pela leitura dos temas geradoras e a construção de novos, continuando, no 

entanto, o processo de alfabetização integrado com a exploração dos contextos que 

emergem dos temas geradores. 

 

Na pedagogia de Freire, o processo de alfabetização é realizado pela discussão dos 

aspectos culturais trazidos pelo educador. Então, a alfabetização se inicia lendo a própria 

cultura dos educandos. Os objetivos são ajudar os educandos a entenderem seu mundo o 

máximo possível e estimular discussões antropológicas, sociais e políticas. São identificados 

temas geradores e imagens culturais, são discutidas ações para que os educandos transformem 

a sua condição de vida. Durante esse processo, é importante introduzir temas de baixa 

complexidade para que os educandos compreendam gradativamente como é a união das 

sílabas e letras que formam as palavras associadas aos temas.  
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Perceba que, dentro da terminologia utilizada aqui, os educandos não se tornam apenas 

alfabetizados. Tornam-se letrados, pois conhecem mais do que a mera junção das palavras, 

conhecem também os desdobramentos sociais do uso de cada uma. É dentro desta visão que 

Santos (2008a) propõe o LC utilizando a pedagogia freireana. 

 

2.4.2 Paulo Freire e o Letramento Científico 

 Para Santos (2008a), alguns apresentam uma concepção ingênua que corroboram o 

status quo, pois não consideram as situações de opressão que se estabelecem na sociedade e 

reforçam a ideia de que o simples conhecimento e utilização da ciência e da tecnologia 

poderiam acarretar em melhorias na sociedade. Isso já foi apontado quando destaquei 

anteriormente que os termos LC/LCT e AC/ACT não foram caracterizados como tendo uma 

marcante componente crítica da sociedade. 

 Assim, Santos (2008a) cita um conjunto de trabalhos, principalmente de Demétrio 

Delizoicov onde uma visão freireana sobre educação científica construída. São exemplos que 

tratam da aplicação de venenos em lavouras, utilização de água na agricultura e no 

abastecimento, mecanização, transporte etc. O autor, então, faz uma discussão sobre a 

aplicação dos pressupostos freireanos e faz uma reinterpretação da visão de letramento em 

Freire para a educação científica. Tem-se, então: 

1. Discussão de temas socialmente relevantes a partir de Questões Sociocientíficas 

(QSC); 

2. Estabelecimento de um processo de diálogo em sala de aula; 

3. Engajamento de estudantes em ações sociopolíticas. 

 

 

 

2.4.3 CTS em uma perspectiva freireana 

 A abordagem CTS pode ser vista como uma extensão do LC, incorporando uma visão 

crítica, mas ainda tendo como objetivo o letramento científico, de acordo com Santos (2007). 

Uma pedagogia crítica como a freireana tem potencial de se combinar de forma extremamente 

positiva a um movimento que nasce como contraponto ao modelo desenvolvimentista, como é 

o caso da abordagem CTS. Nesse sentido, em um cenário de país de economia periférica, 

pode-se dizer que a perspectiva freireana se faz necessária. 

 De acordo com Auler e Delizoicov (2006), o movimento CTS repercute em contextos 

em que as condições materiais da população estavam satisfeitas. Situação contrária à realidade 
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da maioria dos países da América Latina, cuja população sofre por carências matérias básicas. 

Muitos autores no Brasil – tais como Nascimento e Linsingen (2006), Auler (2007) e Santos 

(2008b) – passaram a assumir a perspectiva freireana como sendo importante para adaptar o 

ensino de ciências com enfoque CTS ao contexto brasileiro sob uma realidade de carência. 

Para exemplificar a relevância desses trabalhos, Zauith e Hayashi (2013) realizaram um 

trabalho de pesquisa bibliométrica identificando referências a Paulo Freire na perspectiva 

CTS em 43 teses e dissertações brasileiras, assim como na bibliografia de 22 disciplinas 

acadêmicas até o ano de 2010. 

 A visão crítica do CTS se combina à pedagogia de Paulo Freire quando entende a 

ciência como tendo relações de poder dentro de si. A relação de opressão se dá com a 

diferença do impacto e do benefício do desenvolvimento científico. A pedagogia do opressor 

é aquela que entende o educando como um ser que deve ter acesso aos conteúdos científicos 

(aprender), visão predominante na forma como os conteúdos científicos são “passados” 

(expressão usual dentre professores) aos educandos. 

 De acordo com Santos (2008b), o movimento CTS foi defendido inicialmente por 

educadores de esquerda, fazendo com que seus propósitos incorporassem a dimensão política 

considerada por Freire em busca do ideal de justiça e igualdade social. O enfoque nesse 

sentido de questionar valores dominantes reproduzidos no ensino de ciências tem sido 

defendido não só por autores vinculados ao movimento CTS, como em trabalhos, nem sempre 

identificados como CTS. 

 Nascimento e Linsingen (2006) ressaltam três pontos em comum que podem ser 

identificados na abordagem CTS e na pedagogia freireana. São eles: 

1 – A abordagem temática e a seleção de conteúdos e materiais. De acordo com o 

autor, a pedagogia progressista de Paulo Freire, assim como o CTS contrastam com o 

ensino tradicional (que pouco ou nada têm a ver com a realidade dos educandos, mas a 

seleção de conteúdos se dá a partir de situações cotidianas dos educandos.  

2 – Perspectiva Interdisciplinar do trabalho pedagógico e o papel da formação de 

professores. Paulo Freire propunha uma Investigação Temática que contasse com a 

participação de uma equipe interdisciplinar, composta por professores de todas as 

disciplinas da escola e outros profissionais. O CTS tem como característica a 

discussão de temas sociais com base interdisciplinar. 
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3 – O papel do educador. Em ambas as abordagens o professor educa e é educado, e 

o professor assume um papel de catalisador (de estimulador) do processo de ensino e 

aprendizagem. 

  

 Auler (2007) ressalta que a dimensão ética da obra de Paulo Freire enxergava o ser 

humano como tendo a capacidade de ser sujeito histórico e não objeto (“ser mais”), que a 

sociedade deve ser transformada (“reinvenção”) pela participação daqueles que têm sido 

excluídos dos processos de decisão (“cultura do silêncio”). Assim, para uma leitura crítica do 

mundo, visando sua transformação e considerando o contexto e os eventos históricos da 

atividade científico-tecnológica. O autor destaca que a superação de três paradigmas é 

essencial para a articulação da perspectiva CTS com Paulo Freire e que isso tem sido buscado. 

Os paradigmas a serem superados são: 

1 – Modelo de decisões tecnocráticas. Considera-se que apenas um especialista ou 

um conjunto de especialistas podem tomar decisões sobre ciência e que deve-se 

eliminar conflitos ideológicos e de interesse de tais decisões, sendo contra a 

democratização de processos decisórios. 

2 – Perspectiva Salvacionista/Redentora da ciência. A visão de que Ciência e 

Tecnologia (CT) resolverão todos os problemas da sociedade, de que elas só agem 

para benefício comum, está ignorando as relações sociais em que CT são concebidas e 

empregadas. 

3 – Determinismo Tecnológico. Baseia-se nas ideias de que as mudanças sociais são 

consequência, principalmente, de mudanças tecnológicas. No entanto, que as 

mudanças tecnológicas são autônomas e independentes de transformações sociais. 

  

 Em suma, a ligação da perspectiva de Paulo Freire e o enfoque CTS no Brasil se dá 

desde o início do movimento, apesar de nem sempre evidenciada. Isso se deve à necessidade 

de adaptar tal perspectiva a um contexto de subdesenvolvimento e de papel secundário 

histórico no capitalismo Global. Com isso, o CTS deve compreender os estudantes como 

educandos e professores como educadores, ou seja, deve haver uma relação de ensino e 

aprendizagem mútua dentre ambos, onde o educador tem o papel de organizar e facilitar tais 

processos. A implementação da abordagem CTS deve sempre levar em conta a realidade do 

educando e o contexto histórico que levou àquela realidade, que relações de ciência e 

tecnologia acarretaram naquele contexto social, estimulando – também – a participação dos 
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educandos nos processos de superação (de libertação) desse contexto, e isso só pode ser feito 

a partir da quebra de paradigmas sobre CT: as decisões tecnocráticas, o aspecto salvacionista 

e neutro da ciência e o determinismo tecnológico. 

 

2.5 QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS 

 Uma outra perspectiva de ensino para as ciências é por meio da inserção de questões 

sociocientíficas (QSC) na sala de aula. Apesar do uso das QSC no ensino de ciências ter 

ocorrido – incialmente – dentro da perspectiva CTS, a proposta tem procurado ir além do 

enfoque CTS, pois enfatiza a dinâmica da sala-de-aula, levando em conta os diálogos e os 

valores dos estudantes dentro do processo de ensino, e temas do interesse dos estudantes. 

Podem ser inseridas mesmo dentro de estruturas tradicionais e com a mobilização de um 

único professor em uma única disciplina.  

 Esta seção versa sobreo surgimento de um novo campo de pesquisas na área do Ensino 

de Ciências e a delimitação desse campo. Posteriormente, apresenta trabalhos sobre a 

discussão que envolve os temas sociocientíficos controversos em CTS e QSC, culminando 

com uma discussão discutindo sobre trabalhos em QSC no Brasil. 

 

2.5.1 Questões Sociocientíficas: a necessidade de um outro campo de discussão para 

além do CTS 

 A interpretação do enfoque QSC como um campo independente do enfoque CTS 

ganhou visibilidade com autores como foi realizado por Zeidler e colegas (2002). Os autores 

reconhecem objetivos comuns em relação ao ensino de ciências existentes nos dois campos, 

tais como alertar sobre a relevância política e social de decisões em CT e desenvolver uma 

população letrada cientificamente que seja capaz de tomar decisões baseadas em informações 

em uma sociedade democrática. Mesmo com objetivos comuns, os autores argumentam que o 

CTS deixa de dar atenção explícita à questões éticas em escolhas entre meios e fins, nem 

considera o desenvolvimento moral dos estudantes. De acordo com os autores: 

 

“„Questões Sociocientíficas‟, então, é um termo mais amplo que resume tudo o que o CTS tem a 

oferecer, enquanto leva também em consideração a dimensão ética da ciência, os argumentos morais da 

criança e o desenvolvimento emocional do estudante ”. (ZEIDLER e colegas, 2002, p. 344) 

 

 O ensino de ciências partindo de QSC faz parte do escopo do CTS desde seus 

primórdios, como destacado anteriormente. É de se esperar, no entanto, que uma linha de 

pesquisa de mais de 40 anos – como o CTS – assuma diversas vertentes e que acabe por não 
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dar o enfoque necessário a algum tema. Em artigo visando mapear o campo de pesquisa, 

Pedretti e Nazir (2010) delimitam seis correntes diferentes para o CTS das quais duas 

trabalham com QSC. Uma delas (a corrente do “Raciocínio Lógico”) trata de temas 

sociocientíficos controversos para motivar a elaboração de um processo semelhante ao 

científico para lidar com os impasses, enquanto a outra (“Centrada em Valores”), mais 

identificada com o campo QSC, trabalha com racionalizações no campo ético e moral. Para 

Santos (2012), o campo QSC não tem a amplitude do enfoque CTS, tanto no que diz respeito 

à abrangência curricular quanto no que trata de questões multidisciplinares de natureza 

política. É reconhecido, no entanto, o importante papel que as pesquisas sobre QSC têm 

desempenhado no desenvolvimento de materiais que orientem a prática de professores nas 

escolas. 

 Para compreender a necessidade de uma outra perspectiva no Ensino de Ciências, 

Zeidler e colegas (2005) delimitam problemas do CTS enquanto uma perspectiva incompleta. 

Dão voz a algumas críticas como a de que o CTS passou a consistir em cursos isolados da 

prática cotidiana ou caixas de texto em livros didáticos, enfatizando que os temas trabalhados 

(energia nuclear, aquecimento global etc.) são muito distantes do cotidiano dos estudantes. 

Para o autor, mesmo os currículos e estratégias CTS mais voltadas para o cotidiano 

(predominantemente com relação ao meio ambiente), e que abordam questões 

sociocientíficas, não atacam conflitos morais e éticos ou o poder pedagógico do discurso, dos 

afetos, da cultura ou dos fatores epistemológicos de cada questão abordada.  

 Além disso, para Zeidler e colegas (2005) existe uma redução no interesse pelo CTS, 

que pode ser justificada pela falta de foco e na ausêcia de uma base teórica unificada. Utiliza-

se de vários autores consagrados no campo da pesquisa em CTS para apontar tais 

características. Já Santos (2012) afirma que o movimento CTS continua bastante ativo e que 

podem ter sido causas do declínio do movimento no mundo o surgimento de novos slogans 

com objetivo semelhante e à redução de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento 

de projetos CTS. É possível dizer então que, o movimento QSC é construído com base na 

crítica ao CTS, partindo de objetivos semelhantes, mas com uma abordagem diferenciada, que 

  
“foca especificamente no empoderamento de estudantes para que observem como temas 

relacionados à ciência e as decisões tomadas nesse sentido refletem, em parte, os princípios 

morais, qualidades da virtude pertinentes às suas vidas, assim como do mundo físico e social 

ao seu redor. [...] Por consequência, QSC corresponde à consideração de princípios éticos e à 

construção de julgamentos morais da ciência via interação social e o diálogo”. (ZEIDLER e 

colegas, 2005, p. 360). 

 

É importante destacar que se entende por uma Questão Sociocientífica, temas que sejam: 
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“complexos, abertos, muitas vezes dilemas litigiosos, sem resposta definida. Em resposta aos 

dilemas sociocientíficos argumentos válidos, porém opostos, podem ser construídos por 

múltiplas perspectivas”. (SADLER, 2004, p. 514) 

 

 Desta forma, a perspectiva QSC parece carecer de um modelo teórico. Zeidler e 

colegas (2005) delineiam tal campo se preocupando com que ele tenha flexibilidade. Assim, 

desenvolveram um modelo conceitual que identifica quatro áreas de importância pedagógica 

central para o ensino por meio de QSC: (1) questões de natureza científica, (2) questões de 

diálogo em sala de aula, (3) questões culturais e (4) questões de estudos de caso. 

Posteriormente os autores ressaltam a importância das 4 áreas, que resumo a seguir. 

 

 1 – Questões de Natureza Científica. Os autores revelam a ênfase dada às crenças 

epistemológicas dos estudantes no que diz respeito às QSC, pois consideram que orientações 

epistemológicas influenciam como os estudantes respondem a evidências quando estão em 

conflito ou em consonância com suas concepções pré-instrucionais sobre questões sociais. 

A avaliação, a partir de um discurso racional, se um certo conjunto de decisões está de 

acordo com certos valores morais é chamada de Raciocínio Moral (tradução livre do termo 

em inglês moral reasoning). Sobre esse aspecto, são discutidas algumas pesquisas que 

apontam que estudantes tendem a confiar mais nas suas próprias pré-concepções do que em 

dados na hora de tomar decisões sobre ciência e inclusive são capazes de distorcê-los para 

confirmar concepções oriundas de suas experiências sociais. Os autores apresentam 

discussões provenientes de trabalhos que revelam que quase metade dos estudantes da 

educação básica não conhecem a importância de dados no processo científico e estabelecem 

racionalizações que não dependem deles. Descrevem outros trabalhos que indicam que o 

processo de raciocínio de pesquisadores, professores universitários e estudantes de nível 

superior não parecem ser diferentes daqueles dos estudantes da educação básica. Por outro 

lado, outras pesquisas também indicam que ao assistirem debates ou participarem de 

discussões informais sobre posições contrárias, estudantes tendem a concordar mais com 

propostas que apresentem mais evidências e dados mais bem estruturados. Com isso, os 

autores afirmam o quanto é importante que os estudantes compreendam a natureza da ciência, 

não apenas para questões de natureza científica, mas para todo o tipo de decisão a ser tomada 

na vida e no âmbito social. 

 2 – Questões de Diálogo em Sala de Aula. Este aspecto de relaciona com o papel 

crucial que a interação entre pares tem sobre o raciocínio, e desta forma, enfatizando a 



 
 

36 
 

importância de desenvolver as visões dos estudantes sobre a ciência via argumentações sobre 

ciência na construção do conhecimento social comum via QSC. Naquele contexto, Zeidler e 

colegas (2005) apontam que a quantidade e qualidade de discussões escolares com foco 

explícito em conteúdo científico é baixa e ressaltam que a confrontação de dilemas ou 

posições contraditórias, estimulando o confronto de argumentos com QSC podem ter efeito 

muito positivo no desenvolvimento da capacidade de raciocínio e solução de problemas nos 

estudantes. Por fim, ressaltam que esses processos argumentativos tendem a estimular um 

processo de Raciocínio Informal (em inglês, Informal Reasoning), que consiste no processo 

de raciocínio e tomada de decisão do dia-a-dia, que foge à sequência lógica formal e que é 

utilizada para lidar com situações complexas onde a solução não é exatamente clara 

(SADLER, 2004). Por fim, os autores apontam que 

 

“[a] oportunidade de se envolver no Raciocínio Informal através da argumentação permite a 

apreciação de evidências assim como a reflexão, mas encontrar estratégias pedagógicas para 

integrar essa interação social dinâmica nas aulas de ciências se mantém como prioridade. 

Ensinar ciências nesse contexto requer atenção e sensibilidade com os compromissos morais, 

emoções e comportamento moral dos estudantes” (ZEIDLER e colegas, 2005, p. 366). 

 

3 – Questões Culturais. Zeidler e colegas (2005) afirmam que elas enfatizam os aspectos 

pluralísticos e sociológicos das salas de aula. Ao dar importância a questões culturais, 

educadores em ciências reconhecem, consideram positivas e maximizam oportunidades 

possibilitadas por diversos conjuntos de estudantes. De acordo com os autores, esta 

perspectiva cultural/sociológica em relação à educação ressalta a necessidade de 

compreender os estudantes como agentes morais intimamente envolvidos com seus 

próprios ambientes cultural, natural e tecnológico. Levam em conta pesquisas de 

perspectivas feminista e multicultural para compreender que questões de ordem moral 

influenciam no processo de tomada de decisão, inclusive com evidências empíricas de que 

as emoções têm um forte papel nas abordagens centradas em QSC. Entendendo que cada 

estudante desenvolve sua identidade através de suas experiências e perspectivas (que são 

moldadas por uma sociedade culturalmente diversa), compreende-se que esses fatores irão 

influenciar em suas decisões e também que mesmo suas identidades não são estáticas, mas 

que vão se moldando de acordo com os seus desenvolvimentos social, intelectual e moral. 

Assim, a conclusão que se pode extrair em relação a questões culturais é que estudantes 

levam para dentro de sala de aula suas visões de mundo e que isso influencia na forma 

como eles encaram as QSC. É crucial que estas visões sejam levadas em consideração no 
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ensino de ciências, mesmo que não estejam de acordo com a visão tradicional sobre a 

ciência. É importante salientar que: 

 

“Ao reconhecer a natureza moral do ensino e o fato de estudantes serem agentes morais ativos, 

é essencial aos professores que compreendam que suas salas de aula não poderão ser livres de 

valores, mas que deveriam ser justas em seus valores” (tradução de LOVING, LOWY e 

MARTIN, 2003 apud ZEIDLER e colegas, 2005, p. 13).  

  

 4 – Questões de Estudo de Caso. Zeidler e colegas (2005) argumentam que é 

necessário ir além do CTS para justamente envolver os estudantes com questões e problemas 

que se relacionam tanto o intelecto quanto com o caráter. A partir daí mostram alguns estudos 

que justificam o uso de temas controversos em estudos de casos sociocientíficos para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e o desenvolvimento de valores éticos e morais dos 

estudantes. Diferentes autores tiveram êxito na implementação de estudos de caso em sala de 

aula com ênfases variadas: em um processo de tomada de decisão baseada em fatos e o 

estabelecimento de critérios; colocando os valores morais envolvidos no assunto em 

confronto; buscando estabelecer consensos; ou até sobre a avaliação de decisões já tomadas. 

A base de todos os estudos de caso é a de que educadores precisam valorizar o que os 

estudantes pensam, oferecendo oportunidades para que se envolvam com os temas e possam 

construir julgamentos morais sobre tópicos científicos via interação social e diálogo. O autor 

conclui dizendo que: 

 

“A construção conjunta do conhecimento científico que seja ao mesmo tempo pessoalmente 

relevante e socialmente compartilhado se baseia na exposição a, e na análise cuidadosa, de 

casos envolvendo a consideração de dados, evidências e argumentação que possam estar em 

conflito com as concepções de alguém com relação a uma variedade de questões 

sociocientíficas, morais e éticas” (ZEIDLER e colegas, 2005, p.15). 

 

 É importante ressaltar que esses quatro aspectos apontados figuram como áreas de 

pesquisa propostas por Zeidler e colegas (2005) não são imutáveis e que os trabalhos em QSC 

estão restritos a elas, mas que são um marco inicial para o surgimento de um campo de 

pesquisa. Na próxima seção, serão apresentados alguns trabalhos sob esta perspectiva, desde o 

uso dentro do referencial CTS até os que se caracterizam como perspectiva QSC.  

 

2.5.2 Práticas de inserção das QSC em sala de aula  

 A introdução de QSC em sala de aula não é uma novidade. Já foi apontado aqui o uso 

de QSC como ferramenta dentro do próprio enfoque CTS. No entanto, consolidado como 

campo de estudo independente, as QSC já representam internacionalmente um volume maior 
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de trabalhos sob esse slogan (Santos, 2011). Assim, parece relevante apresentar alguns 

trabalhos sobre essa perspectiva. Ressalto que o objetivo não é fazer uma revisão sobre QSC, 

mas exemplificar como é feita a discussão sobre o tema utilizando o trabalho de alguns 

autores, assim como apontar críticas ou salientar características importantes em cada trabalho. 

  Em Gayford (1993), foi organizado um grupo de discussão entre adolescentes ingleses 

sobre (a) geração e uso da energia nuclear e (b) poluição sonora, com o objetivo de 

desenvolver habilidades de comunicação, numéricas, de resolução de problemas e sociais 

dentre os estudantes. O autor mostra bastante preocupação em atingir objetivos definidos no 

currículo de ciências inglês e tomou como base para sua avaliação notas dadas pelos 

professores nas discussões. Já por parte dos estudantes, estes afirmam que se sentiram 

envolvidos.  

 Sob a perspectiva CTS, Pedretti (1997) narra um interessante caso de uma escola cuja 

fossa séptica estava transbordando e de como “a crise da fossa séptica” (septic tank crisis) foi 

utilizada como tema controverso para o ensino de ciências entre estudantes canadenses de 3º e 

4º anos do equivalente ao ensino fundamental. Foram propostas cinco possibilidades de 

solução do problema pelo conselho da escola e – posteriormente – os estudantes elaboraram 

mais duas soluções que podem se classificar como medidas para aumentar a capacidade do 

sistema séptico e até medidas que visavam reduzir o número de estudantes da escola (logo, a 

demanda do sistema). A professora de ciências organizou debates sobre o assunto, que 

necessitaram de conhecimentos diversos sobre ciências (tais como o ciclo da água, sistemas 

sépticos, gestão de resíduos, operação de sistemas de filtragem e os efeitos ambientais) 

buscando fomentar os debates e os estudantes chegarem a uma posição que foi apresentada 

em reunião do conselho da escola. A reunião contou com a presença de 60 pais de alunos (o 

que a professora considerou desapontador) e que não estavam dispostos a discutir outra opção 

que não fosse a já determinada em reunião anterior, que era a de transferir estudantes para 

outra escola enquanto não fosse construída uma segunda escola que pudesse atender à região. 

A professora reconheceu – apesar de tudo – aspectos positivos do processo. Os estudantes 

discutiram temas científicos com base no seu próprio contexto, tomaram decisões complexas 

que envolviam mais do que a componente científica, mas que o próprio grupo de prática 

entendeu como sendo dependente de valores em discussão. Até mesmo a posição da 

professora e se esta deveria influenciar no processo foi discutido. 

 Ressalto aqui as diferenças entre ambos os trabalhos. Gayford (1993) observava o 

tema controverso abordado como uma oportunidade de desenvolver nos estudantes um 
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conjunto de habilidades pré-determinadas em um documento oficial sobre um tema distante 

do contexto dos estudantes (geração e uso da energia nuclear) ou de baixo impacto (poluição 

sonora), enquanto em Pedretti (1997) o tema controverso faz parte do dia a dia e implica na 

resolução de um problema direto dos estudantes, onde a professora reconhecia a 

complexidade envolvida e de como o debate sobre o assunto necessitava do confronto de 

valores. O segundo trabalho se apresenta dentro de uma perspectiva CTS que parece dialogar 

bastante com a proposta apresentada por Zeidler e colegas (2005). Mesmo que não mencione 

diretamente como objetivo o aumento da capacidade de raciocínio informal, Pedretti (1997) 

trabalha com o desenvolvimento de valores via temas controversos e valoriza os processos de 

discussão coletiva. 

 Sobre o conhecimento científico em particular, é importante ressaltar que um tema 

cientificamente controverso, a tomada de decisão, o desenvolvimento do racioncínio informal 

e outros fatores envolvidos nas discussões sobre QSC não são apenas veículos para se 

aprender ciência. Saber lidar com esses temas é objetivo delas e para isso é necessário o 

conhecimento científico. Foi com essa visão que Lewis e Leach (2006) organizaram um 

estudo com 200 estudantes de 14 a 16 anos e concluiram que para estabelecer uma discussão 

racional sobre tecnologia genética foi necessário identificar alguns temas centrais e para tal 

era necessário ter algum conhecimento sobre a ciência envolvida (mesmo que superficial). No 

entanto, o trabalho merece um olhar mais crítico. Os estudantes foram separados em pequenos 

grupos apresentados a aplicações tecnológicas em genética a fim de que identificassem 

questões controversas em torno delas e assumissem um ponto de vista após discussões, sendo 

necessário buscar informações, apoio e orientação para isso. Posteriormente, foi avaliado 

através de algumas tarefas discursivas como os estudantes aplicavam o conhecimento 

científico. Como resultado, souberam utilizar quando relevante. 

 O trabalho de Lewis e Leach (2006) introduziu indagações sobre futuras implicações 

de questões bastante distantes, trouxe um conjunto de temas bastante delimitados e elaborou 

um conjunto de dinâmicas pré-determinadas (como vídeos e respostas a cartas) para que os 

estudantes participassem ao invés de estimular a interação entre eles para lidar com um tema 

controverso. Mesmo a primeira fase do estudo, mais voltada para a discussão do tema, 

pareceu ter um direcionamento muito grande do facilitador. Não fica claro no artigo, mas 

parece que as dinâmicas dos grupos foram organizadas durante um único dia, em um tempo 

total de cerca de 3 horas. Os conhecimentos científicos necessários foram apresentados 

durante as discussões, as aplicações foram escolhidas previamente e pouco se levou em 
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consideração sobre os valores dos estudantes, o raciocínio informal. Da mesma maneira que o 

que foi proposto em Zeidler e colegas (2005), existe um tema sociocientífico controverso e a 

tentativa de compreender os tipos de diálogos que foram estabelecidos. Em uma estrutura 

assim, não é de surpreender que mais da metade dos grupos tenham tido como tipo de 

argumento predominante aquilo que o autor trata por Diálogo Cumulativo, aquele onde os 

argumentos são aceitos sem crítica ou reflexão. Os temas eram distantes da realidade dos 

estudantes, o processo não foi contínuo, a aplicação do tema diagramada em uma sequência 

rígida e com conteúdos científicos inseridos como uma espécie de “base” sobre a qual os 

estudantes deveriam debater. Assim, parece que os resultados desse processo não podem ser 

considerados como base para construção teórica ou referência metodológica em QSC, por 

exemplo. 

 A construção de linhas de transmissão de energia elétrica sobre áreas residenciais foi 

tratada como um tema cientificamente controverso em Kolstø (2006). Existia a hipóstese de 

que a exposição de crianças a ondas eletromagnéticas de baixa intensidade poderia aumentar a 

incidência de leucemia. A tomada de decisão envolvia escolher entre construir linhas de 

transmissão aéreas ou por baixo da terra, levando em consideração que a segunda 

possibilidade implicaria em um custo muito maior. Foram acompanhados 22 adolescentes de 

17 anos de 4 escolas da localidade. Não existia consenso científico sobre o assunto, desta 

forma o problema é cientificamente aberto, socialmente complexo e que necessitou levar em 

conta argumentos morais e valores na tomada de decisão, ou seja do desenvolvimento de um 

Racioncínio Informal. O objetivo do artigo era identificar que tipos de argumentos foram 

utilizados no Raciocínio Informal. Na pesquisa, foram realizados questionários prévios sobre 

a polêmica com a posição de cada estudante, mas os resultados da pesquisa foram elaborados 

depois de uma aula expositiva sobre o problema e outra aula que consistiu na formação de um 

grupo de discussão através de entrevistas com os estudantes e a resposta de um segundo 

questionário (que perguntava, inclusive, se o estudante havia mudado de opinião sobre o 

assunto). Foi feita uma análise da argumentação dos estudantes com auxílio do software 

ATLAS-ti e os padrões de argumentação foram separados em cinco categorias diferentes. 

 O trabalho de Kolstø (2006) não visava resolver a polêmica e também não é centrado 

na tentativa de que estudantes tenham uma habilidade maior de desenvolver um Racioncínio 

Informal, mas visou identificar que tipo de argumentação era desenvolvida. É importante 

notar, no entanto, que isso ocorreu durante um processo pedagógico onde um tema 

controverso era trabalhado e que os estudantes tiveram que desenvolver suas capacidades de 
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raciocínio para tomar uma decisão. Devido às características do problema, essa tomada de 

decisão só poderia ser feita levando em conta questões relacionadas com valores e ética, 

questões sociais, experiências de vida ou diversas outras componentes que não representam 

uma sequência lógica e dedutiva sobre o problema: o racioncínio informal. Os argumentos 

identificados foram o do Risco Relativo, da Precaução, Incerteza, Baixo Risco e dos Prós e 

Contras, de acordo com a estrutura argumentativa de cada grupo. O crucial para o contexto da 

educação científica, de acordo com o autor, não foi como o racioncínio de cada estudante se 

deu, mas que – mesmo quando identificavam a necessidade de buscar mais informação – os 

estudantes não buscaram saber mais sobre o tema. Ele aponta como forma de contornar isso, a 

disponibilização de mais conteúdo científico de fácil acesso.  

 Fowler, Zeidler e Sadler (2008), apresentaram um outro trabalho que ocorreu 

envolvendo um grupo de aproximadamente 40 estudantes de 16 a 18 anos, do ensino médio, 

de uma escola do subúrbio – nos EUA os subúrbios são regiões onde se vive com maior 

qualidade de vida e onde se encontram pessoas de maior poder aquisitivo – do Estado da 

Flórida (EUA). O grupo foi acompanhado durante um ano de ensino por meio de QSC, com o 

objetivo de compreender a influência sobre a Sensibilidade Moral dos estudantes. Estes 

estudantes se dividiam em duas turmas de Anatomia e Fisiologia. Outro grupo de cerca de 40 

estudantes em duas turmas da mesma escola foi acompanhado, com a mesma classe e o 

mesmo professor, sendo que estas duas turmas teriam as disciplinas organizadas de acordo 

com o conteúdo dos livros textos. A organização do conteúdo via QSC se deu por meio de 

temas controversos que necessitariam dos mesmos conteúdos da disciplina tradicional para a 

compreensão dos temas. Por exemplo, a discussão sobre a maconha envolvia compreender os 

benefícios médicos e o câncer – como contexto científico –, que necessitam conhecer o 

funcionamento dos sistemas nervoso, linfático e imune, e mobilizariam conteúdos 

relacionados à estrutura e fisiologia do cérebro e sobre a resposta a irritações e patologias. 

Uma descrição melhor sobre o ensino da escola naquele ano pode ser encontrada em 

Applebaum, Zeidler e Chiodo (2010).  

 Parte do objetivo do enfoque QSC é desenvolver o raciocínio moral dos estudantes, ou 

seja, a capacidade que eles têm de verificar se um tipo de decisão está alinhada com um certo 

tipo de princípio ou valor moral. Crucial para isso é ter uma boa Sensibilidade Moral.  Por 

Sensibilidade Moral, entende-se a capacidade de identificar questões éticas envolvidas em um 

certo tema. A avaliação da melhoria da Sensibilidade Moral foi feita através de questionários 

envolvendo dois temas diferentes aplicados aos estudantes: produção de leite de vacas 
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geneticamente modificadas e clonagem de seres humanos como opção reprodutiva. Os 

estudantes deveriam apresentar cinco questões éticas relacionadas a cada tema e o critério de 

avaliação se baseou na análise de dois jurados qualificados que atribuiriam graus de 1 a 3 para 

cada ponto de acordo com seu nível de complexidade (CLARKEBURN, 2002, apud 

FOWLER, ZEIDLER e SADLER, 2008). O resultado foi um aumento de ambas as notas (das 

turmas tradicionais e QSC) ao fim do ano, sendo mais acentuado nas turmas QSC, em 

especial naquelas que responderam sobre leite de vacas geneticamente modificadas, com forte 

aumento, enquanto a discussão sobre clonagem teve pouco aumento relativo na sensibilidade 

moral.  

Os autores apontam que um motivo para que tenha havido um aumento maior na 

Sensibilidade Moral pode ter sido o fato de envolver questões éticas em relação a animais, 

tomando como referência trabalhos anteriores que mostraram fenômeno parecido. Assim, 

parece que a produção de um leite geneticamente modificado tem muito mais proximidade 

com a vida dos estudantes do que uma clonagem visando um método alternativo para a 

reprodução, algo um tanto esperado – da minha parte – já que adolescentes se envolvem mais 

com temas que estão relacionados com o seu consumo diário do que com um dilema sobre 

reprodução, só enfrentado em obras de ficção científica e sobre reprodução assistida, um tema 

que adolescentes de classe média – principalmente de países desenvolvidos economicamente 

– não vivenciam cotidianamente e não esperam lidar pelo menos nos próximos dez anos. 

 Os trabalhos acima mencionados foram realizados em escolas fora do Brasil, por 

pesquisadores que não pensam nossos contextos. Como já argumentado neste mesmo 

trabalho, uma sala de aula em um país desenvolvido terá muitas diferenças para uma sala de 

aula em um país subdesenvolvido. A estrutura é diferente, a vivência dos estudantes é 

diferente, a visão sobre o professor e a sua formação, o financiamento e a organização política 

é diferente. A perspectiva QSC não é um campo com um grande conjunto de respostas, mas 

em desenvolvimento. É importante procurar apresentar o que pesquisadores brasileiros têm 

feito em relação ao assunto. 

 

2.5.3 QSC no Brasil 

 O campo QSC tem ocupado o espaço da pesquisa em ensino de ciências no mundo que 

anteriormente era desenvolvido majoritariamente no âmbito do enfoque CTS. No Brasil, no 

entanto, as publicações em torno das questões sociocientíficas ainda são predominantes sob 

CTS/CTSA (SANTOS, 2011; BERNARDO, 2015) e também podem ser denominadas 
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Aspectos Sociocientíficos (SANTOS e MORTIRMER, 2009). Simpatizante da introdução das 

QSC no Ensino Médio, Bernardo (2015) destaca que, embora não tenha havido no Brasil 

nenhuma inciativa pragmática voltada para a intervenção no currículo da Educação Básica, o 

que se verifica é uma tendência de endosso dessas propostas, se considerada a documentação 

oficial brasileira. Mesmo no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é possível encontrar 

a perspectiva QSC. Discussões sobre o papel de QSC em questões do ENEM, por exemplo, 

podem ser encontradas em Sobrinho, Ramos e Santos (2011) e Stadler (2015). Apesar de 

defender que os aspectos discutidos em QSC sejam condizentes com os marcos do CTS, o 

pesquisador Wildson Santos, da Universidade de Brasília (UnB), tem sido orientador e co-

autor de um número considerável de trabalhos utilizando os termos “Questões 

Sóciocientíficas”, “Temas Sociocientíficos” e “Aspectos Sociocientíficos” no Brasil. Alguns 

trabalhos chegam a estar bastante alinhados com o que escreveram Zeidler e colegas (2005) 

na proposição de QSC como campo próprio (SANTOS e MORTIMER, 2009; SOBRINHO, 

RAMOS e SANTOS, 2012; STADLER, 2015; ALMEIDA e SILVA e colegas, 2013; DA 

SILVA e SANTOS, 2014; e SILVA, ARAÚJO e SANTOS, 2016). Desta forma, é importante 

destacar a UnB como sendo importante centro de produção acadêmica nesse sentido. 

 Bernardo (2015) sugere a introdução de QSC nas escolas levando em conta que esta 

pode se realizar de forma pontual, considerando as limitações do contexto escolar e a 

formação dos professores, em consonância com Zeidler e colegas (2005), inclusive discutindo 

a possibilidade de introdução de aspectos que podem exibir caráter interdisciplinar em uma 

única disciplina. Esta característica pode ser crucial para as dificuldades apresentadas no 

contexto brasileiro. É importante apontar, portanto, alguns trabalhos em QSC feitos por 

pesquisadores brasileiros que levam em conta as características particulares do país. 

 No que diz respeito aos Aspectos Sociocientíficos - ASC, Santos e Mortimer, (2009) 

tratam do estudo de caso de uma professora de química de uma escola pública do Ensino 

Médio, identificando estratégias e conteúdos utilizados pela professora, assim como fatores 

que facilitaram e dificultaram a prática. A turma acompanhada era do horário noturno 

formada por estudantes jovens, porém adultos, que trabalhavam e exerciam funções de baixa 

remuneração, como mecânicos e comerciários, na cidade de Taguatinga (cidade próxima a 

Brasília-DF). A professora tinha doze anos de magistério e ficava 26 horas semanais em sala. 

Utilizava o livro Química e Sociedade, que aborda ASC em seu conteúdo. Foram 

identificados três grupos em nível de interesse: dos que se interessavam e participavam das 

aulas, dos que apenas se interessavam (mas não participavam e o dos que demonstravam 
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desinteresse. A professora fazia predominantemente aulas expositivas com algumas perguntas 

(bastante fechadas). Quanto à abordagem de ASC, a estratégia da professora se concentrava 

em Leituras dos textos, Discussões de Questões e Exposições de Vídeos sempre tomando 

como base o livro didático e procurando seguir um planejamento prévio, inclusive com a 

condução dos diálogos. Na avaliação dos pesquisadores ocorreu um ganho significativo, pois 

os estudantes realizaram discussões pertinentes a questões sociais envolvendo a química, mas 

sempre com grandes dificuldades de discutir conceitos científicos. Não foram abordadas 

questões relacionadas ao raciocínio moral ou informal no artigo. 

 Pérez e Carvalho (2012) realizaram um levantamento sobre o papel da abordagem de 

questões sociocientíficas na prática de 31 professores de ciências, das disciplinas química e 

biologia. Sob a visão de questões sociocientíficas como um instrumento do enfoque CTSA, o 

levantamento não teve o objetivo de avaliar, mas fazer uma discussão qualitativa. A pesquisa 

não localiza o contexto onde os professores estão inseridos, apenas que têm diferentes 

experiências de docência (pelo menos 2 ou mais de 15 anos) e que se tratava do 

acompanhamento da prática de professores que cursam uma disciplina de mestrado. Dentre as 

dificuldades apresentadas para a abordagem das QSC em sala de aula foram citadas a 

organização tradicional dos currículos, sistemas de avaliação que não valorizam as QSC e a 

falta de conhecimentos políticos, sociológicos e éticos relacionados com as QSC. Os autores 

argumentam que o trabalho fornece evidências empíricas de que as QSC podem melhorar a 

prática docente para orientar melhor a forma de tomada de decisão dos alunos e o 

desenvolvimento do pensamento crítico. 

 Especificamente em relação ao Ensino de Física, é importante destacar os trabalhos 

realizados por Bernardo (2013a, 2013b). Em ambos os trabalhos, o autor trata das questões 

sociocientíficas sob o enfoque CTS/A no que se refere à produção e distribuição da energia no 

Brasil. No primeiro trabalho aborda a energia nuclear no Brasil enquanto tema controverso e 

exibe trechos de diálogos entre estudantes em duas escolas diferentes chamando  a atenção 

para questões econômicas, ambientais, políticas e éticas. O segundo trabalho trata sobre a 

situação de uma sequência de ensino dividida em três etapas sobre o tema Ligações Elétricas 

Irregulares (o “gato” de energia elétrica), onde foram exploradas questões normativas do 

sistema de distribuição de energia – por documentação ou textos de jornal –, na primeira 

etapa; discussão de conteúdos físicos envolvidos, na segunda etapa; e um debate simulado 

sobre a legalização da ligação clandestina, na terceira etapa. Com resultados mais focados 

para as tensões da dinâmica escolar, o autor não conseguiu chegar a uma conclusão sobre o 
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aprendizado dos estudantes, contudo foi possível identificar um conjunto de problemas que os 

professores tiveram que lidar no processo, tais como a dificuldade de tratar de assuntos 

interdisciplinares (visto a falta de conhecimento sobre aspectos fora da física por parte dos 

professores), a dificuldade em envolver outros professores devido à organização tradicional 

das disciplinas (em torno dos conteúdos),  o conflito entre a experiência e os métodos 

tradicionais de avaliação e a forma de avaliar a efetividade da atividade de júri simulado. 

 É importante destacar que os quatro trabalhos foram organizados em torno da 

perspectiva CTS/A e que trazem grandes contribuições em comparação ao ensino tradicional, 

mas que acabam por esbarrar em limitações apontadas por Zeidler e colegas (2005) sobre as 

caixas de textos de livros, que muitas vezes tratam de temas muito afastados da experiência 

diária dos estudantes, sem levar em conta seus aspectos éticos ou suas visões de mundo. Tais 

críticas forma as que orientaram a construção do enfoque QSC como um campo de pesquisa 

que enfatizasse os dilemas éticos dos estudantes, suas perspectivas, e que desenvolvesse suas 

capacidades de lidar com controvérsias via problemas complexos, abertos, muitas vezes 

litigiosos e que tivessem múltiplas argumentações válidas (SADLER, 2004). Sobre essa visão 

será apresentada agora uma análise dos quatro trabalhos mencionados. 

 Em Santos e Mortimer (2009), a professora de química se apresenta dependente do 

material didático fornecido (no caso, o livro) para introduzir a abordagem de aspectos 

sociocientíficos, dando pouca importância ao tipo de argumentos e valores dos estudantes que 

estavam sendo debatidos sobre as questões. Os autores sequer apontaram o último caso como 

uma questão. Da mesma forma, em Pérez e Carvalho (2012), mais uma vez pouco se levou 

em conta o que os estudantes levavam para as salas de aula e existiu uma expressa 

preocupação em desenvolver nos estudantes a capacidade de lidar com dilemas, sem que 

houvesse qualquer questionamento de como se deu o processo de tomada de decisão. O 

trabalho desenvolvido concentrou-se sobre como as decisões tomadas ou as visões dos 

estudantes concordavam com aquilo que os professores entendiam por pensamento crítico. 

Procurava-se ali apresentar uma visão crítica, mas que não era construída pelos estudantes. 

 É preciso reconhecer que em Bernardo (2013a e 2013b) ocorreu uma clara 

preocupação com o estabelecimento de diálogos entre os estudantes, que deveriam 

desenvolver uma perspectiva própria sobre os temas discutidos e buscando o desenvolvimento 

do pensamento crítico. No entanto, não existia uma clara visão sobre o tipo de habilidades que 

se buscava desenvolver através dos diálogos. Eram habilidades técnicas? O que é a 

capacidade de desenvolver o pensamento crítico? Em relação aos problemas apresentados, 
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existiu uma diferença de proximidade entre ambos com o contexto onde os estudantes se 

inseriam. Enquanto a energia nuclear é um tema bastante afastado do contexto dos estudantes, 

os “gatos” têm proximidade no dia a dia deles. Infelizmente, essa diferença não pôde ser 

avaliada pelos professores. 

 A inserção de questões sociocientíficas nas salas de aula brasileiras ainda se dá 

predominantemente sob a perspectiva CTS/A. No entanto, começam a surgir alguns trabalhos 

que se situam dentro das áreas de pesquisa delimitadas por Zeidler e colegas (2005). Destaco 

aqui o estudo realizado por Guimarães, Carvalho e Oliveira (2010), que traz uma discussão 

sobre o Raciocínio Moral de estudantes do Ensino Médio, identificando uma polarização entre 

grupos com argumentos religiosos ou não dentro do processo de debates sobre eugenia, 

tomando Sadler (2004) como referencial. Destaco o trabalho que trata do Racioncínio 

Informal, realizado por Almeida e Silva e colegas (2013) no Encontro Nacional de Pesquisas 

em Educação em Ciências, em sua nona edição, e o trabalho de da Silva e Santos (2015) que 

tratou do mapeamento de questões morais de estudantes de ensino médio no que diz respeito a 

temas em biotecnologia. Ambos levam a assinatura de Wildson dos Santos.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 Partir dos pressupostos teóricos e das descrições metodológicas dos artigos para a sala 

de aula talvez seja um dos maiores desafios de qualquer proposta de ensino. As condições de 

um trabalho acadêmico ou de um projeto de ensino dificilmente poderão ser reproduzidas na 

experiência diária. A busca de uma prática que não reproduza o status quo do ensino deve 

combinar propostas inovadoras com conhecimentos consolidados, deve contemplar a 

complexidade das relações das escolas e as limitações dos educadores. É preciso ousar, mas 

tendo clareza dos objetivos para a Educação, conteúdos, métodos e meios utilizados, assim 

como as especificidades de cada ramo do saber. 

 Se o objetivo é colocar a proposta em prática, é necessário ter cuidado com o perigo de 

nos perdermos dentro de nossa própria prática, produzir sequências de ensino que sejam um 

fim em si mesmas ou que sejam a reprodução de um modelo tradicional de educação, uma 

prática sem reflexão. As dificuldades existentes e a ausência de uma orientação clara de 

“como fazer” levam o professor a se ajustar ao status quo e perpetuar o modelo tradicional de 

educação. Ao tratar do ensino de física, há um problema que talvez seja mais intenso, no qual 

os professores tendem a ensinar modelos separados de um contexto, com excessivo foco no 

ferramental matemático e a uma prática que assusta os estudantes. O rompimento com a 

pedagogia tradicional, no entanto, não pode abandonar o desenvolvimento do raciocínio 

lógico, a interpretação de gráficos e da compreensão de modelos como objetivos, por 

exemplo. 

 Este capítulo visa realizar um esboço para a prática em sala de aula para o professor de 

física que tem interesse em romper com a pedagogia tradicional utilizando as QSC como parte 

dessa mudança. Para isso é necessário compreender o tamanho do desafio e elaborar 

princípios que norteiem a prática, ter em mente os objetivos do ensino, os métodos e a forma 

de avaliar se os objetivos foram alcançados. 

 

3.1 O TAMANHO DO PROBLEMA 

 De acordo com a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), em 2013, os professores dos anos finais do ensino fundamental brasileiro – em 

média – ficavam 25 horas em sala de aula, 6 horas a mais do que a média mundial e 

lecionavam para turmas de 31 estudantes quando a média mundial é de 24 estudantes, 

enquanto gastavam 20% do tempo de aula para manter a ordem em sala, com média mundia 
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de 13%, de acordo com a pesquisa TALIS, realizada em 2013
1
. Em termos salariais, o piso 

nacional do magistério para 2016
2
 foi de R$ 2135,64 para o profissional de nível médio que 

trabalhe 40 horas semanais, algo em torno de R$12 a hora trabalhada e que não é cumprido na 

rede pública de ensino de cerca de metade dos estados brasileiros
3
. Apesar dos dados serem 

do ensino fundamental, o que se observa nacionalmente é uma realidade educacional 

semelhante em todos os níveis. Por conta disso, não é raro vermos greves nas redes 

municipais, estaduais e federais de educação e ocupações estudantis. Nos jornais, a péssima 

condição do ensino (principalmente público) sempre tem alguma reportagem de destaque e a 

necessidade de “mais dinheiro para saúde e educação” são reivindicações recorrentes em todo 

o Brasil.  

 Dentro do contexto escolar, Bolson (2012), analisa como se dá a prática do 

desempoderamento docente. Dentre os relatos, destaco: a cobrança de que a melhoria da 

educação muitas vezes venha da atuação individual de professores; a estrutura escolar exige a 

aprovação dos estudantes sem que o desenvolvimento pedagógico seja um fator a se levar em 

conta; as reuniões que deveriam ser pedagógicas são – na verdade – administrativas; existe 

cada vez mais interferência externa na prática docentes e de que a educação tem sido vista 

como um meio para se atingir o mercado e não como uma necessidade para o 

desenvolvimento do indivíduo. Enquanto isso, nas práticas curriculares, Moreira (2012) 

evidencia uma cultura da performatividade, que é a ênfase dada no controle, para se atingir 

metas na educação. Existe, na estrutura curricular e na prática, uma perspectiva de usurpação 

da autonomia do professor. 

 Ao caminhar para o ensino de ciências, parece obrigatório dizer que predomina um 

ensino descontextualizado, baseado em aulas expositivas e focadas no conteúdo (Borges, 

2002; Ricardo 2014; Moreira, 2010). Adicionado a isso, as dificuldades em relação à 

utilização de diferentes métodos é recorrente, seja no Brasil ou fora, por conta de confrontos 

com a estrutura e a cultura pedagógica tradicionais, assim como pela formação dos 

professores, pouco diversificada e que não rompe com a prática tradicional (PÉREZ e 

                                                 
1
 Pesquisa TALIS, realizada pela OCDE: http://www.oecd.org/edu/school/talis-2013-results.htm 

 
2
 Piso nacional dos professores: http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/01/piso-nacional-dos-professores-sobe-

para-r-2.135 

 
3
 Maioria dos Estados brasileiros não paga piso do magistério 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-03/mais-da-metade-dos-estados-nao-paga-o-piso-salarial-

aos-professores-diz 

http://www.oecd.org/edu/school/talis-2013-results.htm
http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/01/piso-nacional-dos-professores-sobe-para-r-2.135
http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/01/piso-nacional-dos-professores-sobe-para-r-2.135
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CARVALHO, 2012; SANTOS e MORTIMER, 2009; BERNARDO, 2013a; LEWIS e 

LEACH, 2007; PEDRETTI, 1997). 

 É necessário, então, levar em conta todas essas dificuldades na elaboração de uma 

sequência didática (ou sequência de ensino). É necessário entender a realidade educacional e 

social, assim como suas limitações para pensar em formas de superar as dificuldades e 

conseguir uma prática libertadora, que rompa com o modelo tradicional de ensino. Aqui 

foram elaborados alguns princípios que deverão nortear a minha prática, retirados do meu 

aprendizado durante a elaboração deste trabalho, somados às minhas experiências em sala de 

aula, como estudante, como estagiário e como professor. Tais princípios sempre poderão ser 

revistos, acrescidos de outros, retirados, modificados. A prática sempre poderá ser repensada. 

Hoje, estabeleço sete princípios para me orientar. São eles: 

 

1) Escolha suas batalhas. 

 Enfrentar a estrutura, o currículo, o contexto social, o cansaço, a dificuldade de fazer 

diferente, as avaliações escolares, a direção, outros professores, o estranhamento dos 

estudantes etc., será muito difícil. É importante perceber onde é possível conquistar espaço, 

para iniciar um trabalho. Se o ambiente for totalmente hostil e o professor decidir enfrentar 

tudo, que seja! Mas é importante ver por onde se pode começar. A Tabela 1, adaptada de 

Aikenhead (1994) traz um pouco dessa visão quando mostra níveis diferentes da presença de 

CTS em uma disciplina. 

 É preciso ter em mente os desafios externos e inclusive da própria formação do 

professor antes de se pensar uma prática que mude um paradigma educacional. Da mesma 

forma, talvez seja possível “transformar alguns limões em limonada”. Se as avaliações 

externas irão ocorrer, talvez os resultados delas possam servir como parte do diagnóstico do 

trabalho, nem que seja para concluir que estas avaliações são um diagnóstico ruim com mais 

embasamento. Se a escola não possui estrutura adequada ao ensino, talvez a estrutura da 

escola possa ser tema do ensino. O importante é conseguir promover alguma mudança 

positiva. 

 

2) Envolva o máximo de pessoas. 

 Trabalhar sozinho é muito enfadonho e cansativo. Se for a única opção, tudo bem, mas 

é preciso procurar formas de se integrar com outros professores através da 

interdisciplinaridade (tão importante para abordagem de QSC), ou mesmo para discutir a 
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prática de ensino com colegas de outras escolas, ex-colegas de faculdade e professores 

universitários. O conjunto de pessoas envolvidas pode ser expandido. As merendeiras da 

escola podem auxiliar em aulas de termodinâmica, a equipe pedagógica pode se interessar por 

discutir o raciocínio moral, pode ser que alguém na família de um dos alunos trabalhe com 

mecânica, saneamento ou qualquer atividade que possa agregar para a sequência de ensino. 

Estimular essa articulação dentro e fora da escola pode reforçar o pertencimento à 

comunidade escolar, valorizar o trabalho do professor, estimular os estudantes e ainda 

promover algum tipo de organização política para transformar a dura realidade relatada 

 

3) Aprenda com os estudantes, ensine com o que eles sabem. 

  Isso está diretamente ligado à pedagogia freireana. Os estudantes têm um 

conhecimento de mundo, uma vivência, um conjunto de problemas práticos e anseios. Para ter 

uma educação transformadora deve-se levar em conta todos esses conhecimentos. Isso está 

intimamente ligado à escolha do tema a ser tratado (questões sociocientíficas). 

 Tratar de uma polêmica mundial sobre o aquecimento global pode parecer 

extremamente distante. Não que não deva ser discutido, mas quem sabe o tema do 

aquecimento global não possa fazer parte de um tema mais próximo, como uma discussão 

sobre a demanda cada vez maior por refrigeradores de ar e – por sua vez – energia elétrica e 

as consequências sobre quem não pode pagar por energia. Neste caso, seria crucial discutir o 

aumento da intensidade dos verões. A questão do saneamento pode ser tema das aulas de 

física utilizando princípios da hidrostática e da hidrodinâmica? Qual o impacto da redução das 

áreas verdes das cidades para o microclima da região? Isso tem a ver com o calor específico? 

É importante que a escolha do tema venha deles ou ao menos dialogue com a realidade deles. 

 

4) Agregue as diferenças. 

 Em geral, as aulas de física contam com um perfil restrito de estudantes prestando 

atenção e se interessando pelo assunto enquanto o resto fica desesperado para ser aprovado. 

Isso se refere muito mais ao tipo de inteligência
4
 que se mobiliza nos cursos de física do que à 

capacidade de entender física em si. Agregar diferentes formas de abordar os temas, com 

debates, música, literatura, a observação da natureza, movimentação com o corpo, maquetes, 

etc. pode significar oportunidades de aprendizagem diferentes para diferentes estudantes. 

 

                                                 
4
 Os tipos de inteligência são parte do trabalho de Howard Gardner e o seu site é boa fonte para consulta 

https://howardgardner.com/multiple-intelligences/ 
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5) Mostre o que está sendo feito. 

 Muitas vezes o professor se comporta como uma espécie de mágico, escondendo o seu 

truque. Se existe um planejamento, se existem objetivos, se existe uma intenção na 

organização do ensino, por que não explicar o que se pretende com aquilo tudo? É melhor 

estar em um carro sabendo o destino e – preferencialmente – o trajeto do motorista. Se o 

professor organiza o processo de ensino, quem sabe o estudante não possa ajudar a orientar o 

caminho e até influenciar no percurso por onde se deseja chegar. 

 

6) Utilize o melhor de cada prática. 

 Durante o processo de pesquisa, fui convencido de uma sensível diferença entre as 

perspectivas QSC e CTS/A. Concordei com a necessidade de uma perspectiva mais crítica do 

que o Letramento Científico, mas não creio que o melhor caminho deva ser o abandono do 

conhecimento oriundo de um slogan quando se reconhece o valor de outro. Mesmo em 

trabalhos que têm pontos criticáveis, podem existir grandes aprendizados. Considerando as 

limitações dos professores, se o que for possível na prática for um trabalho bem estruturado 

por meio de um livro pensado para tratar dos temas desejados – como em Santos e Mortimer 

(2009) –,  isto já será melhor do que a mera reprodução do ensino tradicional sem uma 

reflexão sobre o processo de ensino. Se um debate em sala de aula for a condição mais 

materializável, então leve em conta o Raciocínio Informal dos estudantes perante cada tema. 

Em 2003, Glen Aikenhead escreveu um artigo, cuja tradução livre pode ser feita como “CTS: 

uma rosa com qualquer outro nome”. O espírito do artigo foi discutir a importância do 

rompimento com o status quo e promover um ensino de ciências crítico. Isso é mais 

importante do que qualquer sigla ou especificidade prática. 

 

7) Estimule a organização política 

  Em tempos de ataques à educação crítica, onde se apresentam projetos como o 

“Escola Sem Partido” et caterva, deve-se reafirmar isso sem nenhum tipo de pudor. Estimular 

a organização política não significa doutrinar, mas o contrário. Os estudantes devem saber 

intervir na sociedade de acordo com seus valores sejam eles quais forem. Dentre os papeis da 

educação científica via QSC, destaco o desenvolvimento nos estudantes da capacidade de 

entender o que são dados e o que são modelos, que eles percebam onde a decisão de cada 

estudante é oriunda de um valor ou princípio e onde  ela é oriunda de uma sequência racional, 
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de identificar que diferentes soluções podem ser apontadas para um mesmo problema e 

porque uma é escolhida em detrimento da outra. 

 Em Pedretti (1997) a professora da educação básica teve que lidar com o seu papel em 

meio a um processo de tomada de decisão dos estudantes e não sabia como se localizar. Aqui 

eu aponto: ao professor cabe estimular que os estudantes tomem uma decisão, que se 

organizem para transformar sua própria realidade e alimentar a discussão com o maior 

número de visões possíveis, não omitindo a dele, mas deixando claro que ela pode não ser a 

do corpo estudantil. 

 É crucial estimular a organização política para resolver problemas coletivos. Caso 

contrário, qual o resultado de uma discussão sobre saneamento? Ter a certeza de que a 

cobertura é insuficiente, que causa danos à saúde e ao ambiente, que poderia ser um direito 

garantido, mas que nada deve ser feito? O que fazer quando o conhecimento físico apontar 

que a redução de áreas verdes na cidade aumenta os picos de temperatura? Reclamar do calor 

sabendo sua origem? Uma educação responsável deve propiciar que os estudantes saibam 

intervir na sociedade no presente e no futuro, que sejam cidadãos e que construam cada vez 

mais uma sociedade democrática, ou até mesmo que decidam conscientemente não se 

envolver. Negar aos estudantes a habilidade de identificar as causas de suas aflições e 

estratégias para saná-las, dizendo que deveriam apenas ser bons profissionais e não cidadãos é 

que é uma doutrinação. Aos estudantes cabe dizer quais são suas aflições, ao professor cabe 

estimular que se perguntem quais são e discutir os conhecimentos sobre o assunto. Aos 

estudantes cabe escolher (ou elaborar) as estratégias para a superação dos seus problemas, ao 

professor cabe desenvolver junto aos estudantes a capacidade de fazer essa escolha (ou 

elaboração). 

 Tendo claros os princípios que deverão orientar a proposta a ser apresentada, é 

importante estabelecer as características de uma sequência de ensino. Para isso é necessário 

delinear seus objetivos, métodos e mecanismos de avaliação. É sobre isso que trato nas 

próximas três seções. 

 

3.2 OBJETIVOS 

 A elaboração de uma sequência didática deve antecipar os resultados do processo de 

ensino. Para tal, é necessário definir objetivos gerais e específicos. Libâneo (1994) afirma que 

Objetivos Gerais expressam propósitos mais amplos acerca do papel da escola e do ensino 

diante das exigências postas pela realidade social e do desenvolvimento da personalidade dos 
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estudantes. Os Objetivos Específicos expressam as expectativas do professor sobre o que 

deseja obter dos alunos no decorrer do processo de ensino e têm sempre um caráter 

pedagógico, porque explicitam a direção a ser estabelecida no trabalho escolar, em torno de 

um programa de formação. 

 Em uma sociedade democrática, com escolas democráticas e plena discussão com a 

comunidade escolar, os objetivos gerais do ensino seriam elaborados pelo conjunto da 

sociedade através do currículo, que por sua vez teria componentes específicas a serem 

debatidas localmente pela comunidade escolar, reunindo pais, estudantes e profissionais de 

educação. Em uma sociedade com pouca tradição democrática como a brasileira, a definição 

de objetivos gerais torna-se um grande desafio do professor. Deve-se seguir a documentação 

como uma espécie de obediência? Deve-se seguir a determinação da direção da escola? É 

correto que um profissional de educação elabore os objetivos gerais de acordo com seus 

próprios valores? Não há uma resposta bem definida. Libâneo (1994) pontua que: 

 

“Na sociedade de classe, como é a brasileira, os objetivos da educação nacional nem sempre 

vão expressar os interesses majoritários da população, mas, certamente, podem incorporar 

aspirações e expectativas decorrentes das reivindicações populares” (LIBÂNEO, 1994, p. 136). 

 

 Qual o critério para definir essas aspirações e expectativas? Aqui fica bastante clara a 

necessidade de agregar cada vez mais pessoas ao processo de ensino, de construir uma escola 

democrática e de estabelecer diálogo com outros professores. Fica claro que é importante 

estimular a organização política dos estudantes. Disso depende a própria atuação do professor 

sem que seus objetivos gerais sejam autocráticos (definidos por si) ou mera reprodução dos 

documentos. Libâneo (1994) apresenta seis objetivos gerais para a educação: (1) colocar a 

educação escolar no conjunto das lutas na democratização da sociedade; (2) garantir a todas 

as crianças, sem nenhuma discriminação de classe social, cor, religião ou sexo, uma sólida 

preparação cultural e científica, através do ensino das matérias; (3) assegurar a todas as 

crianças o máximo de desenvolvimento de suas potencialidades, tendo em vista auxiliá-las na 

superação das desvantagens decorrentes das condições socioeconômicas desfavoráveis; (4) 

formar nos alunos a capacidade crítica e criativa em relação às matérias de ensino e à 

aplicação dos conhecimentos e habilidades em tarefas teóricas e práticas; (5) atender a função 

educativa do ensino, ou seja, a formação de convicções para a vida coletiva; (6) instituir 

processos participativos, envolvendo todas as pessoas que direta ou indiretamente se 

relacionam com a escola: diretor, coordenador de ensino, professores, funcionários, alunos e 

pais (LIBÂNEO, 1994). 
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 Pesquisadores em Educação em Ciências têm desenvolvido objetivos para suas 

perspectivas. Assim, uma boa forma de orientação pode ser buscar nos objetivos definidos 

pelos autores que propõem abordagens como CTS e QSC. 

 A proposta CTS agrega um conjunto de objetivos que podem ser delimitados como 

objetivos gerais do ensino de ciências. De acordo com Auler e Bazzo (2001), os objetivos do 

CTS podem ser resumidos em: promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência 

com as aplicações tecnológicas e os fenômenos da vida cotidiana; abordar o estudo dos fatos e 

aplicações científicas que tenham uma maior relevância social; abordar as implicações sociais 

e éticas relacionadas ao uso da ciência e da tecnologia; adquirir uma compreensão da natureza 

da ciência e do trabalho científico.  

 A tarefa de delimitar objetivos específicos depende mais do professor em seu processo 

de organização do ensino. Para atingir os objetivos gerais, delimitam-se estratégias, 

conhecimentos e habilidades a serem desenvolvidas. Por exemplo, através do ensino da física, 

estudantes poderão compreender melhor o funcionamento de aparatos tecnológicos, 

interpretar melhor gráficos, tomar uma decisão sobre o planejamento da rede elétrica de uma 

casa, se orientar sobre direção defensiva e necessidade da manutenção de carros, interpretar 

gráficos e tabelas etc. 

 A perspectiva QSC, por sua vez, objetiva o desenvolvimento de outros conjuntos de 

habilidades por meio do ensino de ciências. Destaco aqui o aumento da capacidade de 

Raciocínio Informal, a identificação de componentes morais e éticas em uma decisão sobre 

ciência e tecnologia, relacionar questões culturais com o desenvolvimento científico, 

promover a capacidade argumentativa e dialógica dos estudantes, assim como saber se 

organizar socialmente. 

 Nota-se na comparação dos objetivos de CTS e QSC que a primeira perspectiva parece 

ter grande foco em objetivos gerais da educação científica enquanto o QSC dá mais atenção à 

promoção de habilidades específicas dos estudantes. Talvez por isso Bernardo (2015) 

identifique as QSC como uma perspectiva com grande potencial para realizar intervenções em 

sala de aula, inclusive de forma pontual em uma sequência tradicional. Talvez por isso Zeidler 

e colegas (2004) apresentem a perspectiva QSC como mais completa ao dizer que agrega os 

objetivos do CTS, e ainda desenvolvem habilidades argumentativas, morais e éticas nos 

estudantes. 

 Por fim, encontram-se os conteúdos a serem utilizados para atingir os objetivos. Estes 

são delimitados – muitas vezes – em livros didáticos e currículos mínimos. O ensino 



 
 

55 
 

tradicional quase sempre faz com que o professor organize o seu ensino pela sequência de 

conteúdos. Aqui talvez seja onde o professor tenha a menor liberdade de trabalho, visto as 

avaliações externas e as pressões sociais. Os estudantes perguntam “pra que?” e os 

professores, imersos na educação tradicional, raras vezes sabem responder. Organizar uma 

disciplina ou parte do curso em QSC pode ser uma estratégia libertadora. Os conteúdos 

passam a ganhar sentido, pois são meios para a tomada de decisão sobre um problema prático 

enquanto busca-se atingir objetivos educacionais bem definidos. 

 Os objetivos gerais e específicos são atingidos por meio da mobilização de conteúdos 

em um ensino sistematizado por diferentes métodos. A próxima seção trata da método como 

forma de organizar o ensino e atingir objetivos definidos mobilizando conteúdos 

selecionados. 

 

3.3 MÉTODOS 

 O método de ensino é o “como” na organização do processo de ensino. Sustenta-se em 

objetivos e conteúdos, sendo o “meio” para atingir tais fins. Pode-se dizer que os métodos de 

ensino são as ações do professor pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos 

alunos para atingir objetivos do trabalho docente em relação a um conteúdo específico 

(LIBÂNEO, 1994).  

 Um método não é um procedimento, uma ação, ela envolverá um conjunto de 

procedimentos a serem utilizados. Esses procedimentos dependerão de “materiais”, chamados 

meios de ensino. Os meios são os recursos a serem utilizados, desde quadro, carteiras, folhas e 

projetores a artigos de jornal, filmes e programas de rádio, não necessitando ser um recurso 

físico, mas algo a ser utilizado. Com a tecnologia, os meios de ensino podem ser múltiplos, 

tais como: sites, vídeos, podcasts, drives, formulários, grupos em redes sociais e aplicativos 

de mensagens a quaisquer aplicativos e applets que existam ou que possam vir a existir.   

 A discussão sobre a busca por romper com o ensino de ciências tradicional, rumo a 

uma perspectiva crítica também deve ser dar quanto ao método, da forma de fazer. No ensino 

de física predominam as aulas expositivas. Nelas, o professor apresenta modelos matemáticos 

abstratos e estratégias de resoluções de problemas, que geralmente consistem em aplicações 

de fórmulas e a utilização de algum conceito referente ao modelo apresentado. Buscando 

estimular que os estudantes desenvolvam a capacidade de resolução de exercícios, o professor 

geralmente recomenda a realização de atividades individuais que visem a reprodução das 

condições apresentadas em sala de aula, com diferentes cenários e complexidades, em casa ou 
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na escola.Assim, o ensino de física tradicional tem como essência aquilo que Libâneo (1994) 

chamou de Método da Exposição pelo Professor e Método do Trabalho Independente. 

 Não se trata de abandonar a exposição feita pelo professor ou dizendo que deixe de 

fazer exercícios que sistematizem conceitos e aplicações númericas, com base em modelos. O 

problema não é a existência de métodos tradicionais, mas o uso praticamente exclusivo da 

exposição e do trabalho independente. Chamados de “aula” e “dever”.  

 Uma possível forma de se começar é afetando o conteúdo do ensino tradicional. A 

estrutura se mantém, mas os conteúdos são apresentados de maneira contextualizada. Uma 

sequência de ensino de física parte da realidade dos estudantes como motivadora e é 

concluída conectando à realidade dos mesmos. Ricardo (2010) propões que a física seja 

discutida em torno de “situações-problema”. A situação-problema não é uma questão 

sociocientífica, mas uma situação próxima da realidade dos estudantes que exigirá 

conhecimento científico para ser tratada. 

 Sair da modelagem abstrata é um avanço, mas está longe de ser suficiente. É preciso 

tomar cuidado para que a contextualização não seja reduzida a uma relação com o cotidiano, 

de saber como se calcula o valor de uma conta de luz, a aceleração de um carro ou qualquer 

outro mecanismo que se relacione com a física. Isto é importante, mas não suficiente. A 

contextualização pode falar sobre a escolha de uma fonte de energia ou questionar os valores 

das contas de luz, pode-se discutir em sala o planejamento urbano da cidade a partir da 

cinemática, discutir o tempo que se leva para chegar à casa depois do trabalho. Seria melhor 

se um ensino contextualizado fugisse da estrutura metodológica tradicional, mas é possível 

existir uma contextualizado (porém de forma limitada) dentro da estrutura tradicional de 

ensino. Este pode ser um primeiro passo. 

 O ensino de física tradicional também conta, em menor frequência, com um terceiro 

método possível. Como descreve Libâneo (1994), o Método da Elaboração Conjunta consiste 

na sistematização do conhecimento feita através de diálogos do professor com os estudantes. 

Ele pressupõe um ensino minimamente contextualizado, pois exige que sejam feitas perguntas 

e se responda perguntas, que haja algum debate sobre um tema. O professor, por meio de suas 

perguntas, direciona o debate para uma sistematização que ele conhece, aguarda que um 

conjunto de conclusões sejam tomadas, adiciona algumas informações quando sente que os 

estudantes estão indo em uma direção indesejada ou não estão avançando na sistematização 

desejada dos conhecimentos. É umo método que concebe ainda o professor como proprietário 

do conhecimento, mas traz consigo a necessidade de uma contextualização e a existência de 
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métododiálogos, de um questionamento constante e enfrenta algumas limitações dos modelos 

teórico, visto que os questionamentos dos estudantes não ficam restritos a um mundo sem 

atrito ou onde a troca de calor com o ambiente é nula. 

 É importante frisar que o Método da Elaboração Conjunta pode ser importante 

auxiliar na aplicação de metodologias mais abertas. Em algum momento o professor será 

responsável por trazer para o ambiente educacional conclusões sistematizadas sobre a física. 

A física não é exclusivamente o uso de modelos abstratos e formalismo matemático, mas 

necessita de ambos. Tanto a Exposição pelo Professor, quanto o Trabalho Independente, 

quanto a Elaboração Conjunta são métodos necessárias, que devem ser agregadas ao ensino 

de ciências, mas a busca por um ensino crítico e centrado no estudantes  depende da utilização 

de outros caminhos. Da mesma forma, precisa de uma mudança na utilização destes métodos. 

 O Método do Trabalho em Grupo raramente é contemplado dentro do ensino 

tradicional de física, porém é crucial para uma educação crítica. É possível que uma pessoa 

desenvolva habilidades de interpretação do mundo e da sociedade, mas as habilidades para a 

transformação da realidade são habilidades sociais, que presumem a organização em grupo, o 

trabalho conjunto. A proposta pode contemplar debates, divisão em grupos para posterior 

sistematização e seminários. O trabalho em grupo não pressupõe – portanto – um rompimento 

com o ensino tradicional. Sem dúvidas é um afastamento da prática comum em sala de aula, 

mas se permanecer com a ideia de que o professor é um filtro para os “conhecimentos bons” e 

os “conhecimentos ruins”, essa forma de organização resulta apenas em uma variação do 

ensino tradicional.  

 O modelo tradicional é aquele onde o professor é responsável por apresentar os 

conteúdos e os estudantes receberem, algo que Freire (1987) identificava como educação 

bancária. Moreira (2010) chama este modelo de Modelo da Narrativa, onde o professor 

realiza narrações (conta algo) para ensinar, é um narrador. Neste modelo os estudantes 

realizam uma Aprendizagem Mecânica, aquela onde os conhecimentos são memorizados e 

aplicados em situações conhecidas, contrapondo-se à Aprendizagem Significativa, onde os 

conhecimentos se tornam parte de quem os aprende e estes conseguem aplicá-los em situações 

novas. Defende-se um modelo de educação centrada no aluno, onde o professor fala pouco e o 

estudante participa mais do diálogo, expõe suas ideias. Mais do que isso, que haja – além de 

uma interação professor-aluno – uma interação aluno-aluno através de atividades 

colaborativas. O professor passa a ter um papel de mediador e organizador das situações de 

aprendizagem. 
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 É bastante comum que a abordagem de questões sociocientíficas inclua debates entre 

os estudantes e algum tipo de elaboração em grupo. Quando feitas sob a perspectiva QSC, por 

exemplo, o Trabalho em Grupo torna-se essencial, visto que tem a controvérsia moral e ética 

como pressuposto e o desenvolvimento de habilidades argumentativas dentre seus objetivos. 

Como estabelecer controvérsia moral e ética ou atingir habilidades argumentativas sem o 

trabalho em grupo? Pedretti (1997), Zeidler (2002), Kolstø (2007), Bernardo (2013a e 2013b) 

e tantos outros que apresentam trabalhos com questões sociocientíficas envolveram 

metodologias de trabalho em grupo. Uma interessante proposta de trabalho em grupo pode ser 

o uso de júris simulados (VIEIRA, BERNARDO, EVAGOROU e MELO, 2014), que leva em 

conta posições contrárias e o debate entre grupos opostos. Assim, parece que o uso de temas 

controversos e questões sociocientíficas implica, invariavelmente, em um progressivo 

abandono do modelo da narrativa e a adoção de estratégias em que o estudante atua como 

protagonista no processo de ensino.  

 O ensino de física deverá se utilizar de métodos e atividades específicas. Assim como 

uma perspectiva que procure transformar o senso comum da educação científica, também 

deve estimular outras formas de organizar o processo de ensino. É preciso abordar como se 

deve organizar os estudantes em sala, a postura do professor em relação aos discentes e ao 

conhecimento, a forma como o conhecimento científico é visto. Também é preciso 

dimensionar a importância do trabalho empírico, experimental, no ensino de física. 

 

3.4 SOBRE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 As atividades de laboratório no ensino de física são um evento especial na hora de 

considerar o método de ensino. A princípio parecem uuma grande mudança no ensino de 

física, afinal, o típico, no contexto público ou privado é uso exclusivo do quadro, por 50 

minutos a fio, podendo ter uma interrupção quando “passa” algum exercício (dentro de uma 

situação semelhante ao do modelo narrado), com tempo contado para a sua solução. A 

utilização do laboratório, no entanto, acaba sendo uma reprodução do modelo da narrativa, 

muitas vezes para confirmar o modelo teórico. O professor tenta reproduzir as condições do 

modelo, que é utilizado como referência para verificar se o experimento deu certo (ao 

contrário do método científico). Outras vezes, o professor opera o experimento para 

demonstrar alguma consequência ou aplicação da teoria apresentada, mantendo o experimento 

como parte de uma ação expositiva, apenas com meios de ensino diversificados. 
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 Como alternativa ao laboratório escolar tradicional, Borges (2002) apresenta o uso de 

atividades investigativas ou problemas abertos, situação onde os estudantes podem resolver 

sem a direção imposta por um roteiro fortemente estruturado ou por instruções verbais do 

professor. Neste tipo de problema pode não existir uma solução conhecida ou até ocorrer que 

nenhuma solução exata seja possível. A solução depende de idealizações e aproximações em 

modelos limitados. As atividades investigativas poderão, então, ser abertas ou fechadas em 

relação a problemas, procedimentos e conclusões. 

 A utilização deste tipo de atividade parece ter mais afinidade com perspectivas que 

visam dar protagonismo ao estudante no processo de ensino, levando em conta suas 

concepções e elaborando a capacidade de leitura do mundo e argumentação, assim como sua 

socialização. Em particular, nas abordagens via QSC, parece existir total compatibilidade com 

uma prática laboratorial mais aberta. A própria sequência de ensino pode evidenciar uma 

aproximação em relação ao trabalho científico (estimulando o conhecimento de noções de 

ciência) e à necessidade de fundamentar hipóteses em dados, no entanto, mostrando que 

existem questões que não podem ser tratadas de forma totalmente objetiva, pois levam em 

conta aspectos éticos e morais (desenvolvendo o raciocínio moral) e que algumas decisões 

não terão apenas critérios lógicos formais totalmente fechados, mas precisarão levar em conta 

outras experiências fora do campo formal (ou seja, necessitando de um raciocínio informal). 

 A inserção de atividades de laboratório no ensino de física exige sempre um esforço 

muito grande do professor. As escolas não têm equipamentos e estrutura para as atividades, a 

organização das disciplinas em conteúdos limita muito o tempo para atividades práticas, a 

própria arquitetura e organização da escola não favorece atividades desse tipo. Por isso é 

preciso reconhecer o esforço dos profissionais que realizam experimentos em sala. No 

entanto, é necessário observar que o grande esforço feito poderia resultar em mais do que em 

aumento do interesse, mas em autonomia dos estudantes, tanto na sua capacidade de entender 

o mundo, quanto de transformá-lo. Ao mesmo tempo, a maior parte dos professores de física 

não tiveram em seu percurso formativo (na educação básica ou no nível superior) a prática 

laboratorial como parte fundamental de sua educação formal. A maior parte dos professores 

tem a necessidade de aprender a lidar com o laboratório. 

 A progressividade se faz crucial – também – na própria estruturação do método de 

ensino. A maioria (quase totalidade) dos professores têm como referência o modelo 

tradicional de ensino, pois assim aprenderam e, como já foi dito, pode ser bastante difícil 

romper com essa lógica. É importante buscar uma prática que estimule o pensamento crítico, 
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a capacidade de entender a ciência dentro de um contexto e suas implicações sociais, no 

sentido de promover a organização dos estudantes para transformar a realidade na direção que 

considerarem mais proveitosa. Na lógica do nível de abertura das atividades práticas de 

Borges (2002) e do percentual de CTS nas sequências de ensino de Aikenhead (1994), é 

crucial que se busque progressivamente o afastamento do ensino de física tradicional. 

 

3.5 AVALIAÇÃO 

 A avaliação é etapa essencial do processo de ensino. É a partir dela que se colhe dados 

para entender as interpretações dos estudantes sobre o mundo e levantar questões de 

relevância para eles, assim como para verificar se os métodos utilizados estão contribuindo 

para atingir os objetivos delimitados antes do trabalho. Esta avaliação pode ser feita antes, 

durante e depois de uma sequência de ensino ou da execução do planejamento inteiro. É, 

portanto, crucial que a avaliação seja condizente com objetivos e métodos utilizados.  

 De acordo com Libâneo (1994), a avaliação pode ter as funções pedagógico-didática, 

diagnóstica e de controle. A função pedagógico-didática avalia se os objetivos gerais e 

específicos da educação escolar foram atingidos. A função diagnóstica se refere ao andamento 

do trabalho – identificando condições, progressos e dificuldades –, podendo ser feita no início 

(para saber as condições prévias dos estudantes e planejar o ensino), durante (verificando se 

os rumos do trabalho estão conforme o esperado e corrigir eventuais deslizes) e no final de 

um período determinado de ensino (podendo, assim, servir como referência para a 

continuidade do processo de ensino). A função de controle tem a ver com os meios e a 

frequência com que se deve avaliar, de que forma e como qualificar os resultados. 

 O autor ainda cita quatro equívocos comuns na hora de se avaliar. O primeiro 

equívoco (e mais comum) é a prática de provas e testes isoladamente, atribuindo notas 

posteriormente. A consequência direta é exercitar a capacidade de memorização dos 

estudantes e ignorar que o processo de ensino leva em conta mais fatores que a capacidade de 

responder a uma prova. O segundo equívoco é o de utilizar as notas como mecanismo de 

recompensa e/ou intimidação. O terceiro equívoco é o de confiar demais no “olho clínico” e 

deixar a avaliação para ocorrer apenas no final do processo de ensino. O quarto equívoco é 

rejeitar medidas quantitativas. 

 Sendo assim, o pensamento essencial é o de que a avaliação deve ter um propósito 

bem definido, tal como servir de informação para o processo de ensino e verificar se os 

objetivos estão sendo alcançados, qualificando o nível em que esses objetivos foram 
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atingidos. Deve-se procurar avaliar durante todo o processo, levando em conta critérios 

quantitativos (provas, testes, trabalhos etc.) e qualitativos também. A avaliação não deve ser 

um processo traumático para os estudantes e utilizar meios e formas que sejam condizentes 

com seus objetivos. Não se avalia a capacidade de debate de ideias e organização em grupo 

através de uma redação, não se avalia a capacidade experimental pedindo para fazer uma 

prova. O ensino de física tradicional culmina em uma avaliação restrita ao primeiro equívoco 

citado por Libâneo (1994). É preciso diversificar mecanismos de avaliação e contemplar os 

objetivos de uma educação crítica e transformadora no processo de ensino. 

 Apesar de ter um papel tão relevante quanto a definição de objetivos e métodos, a 

discussão sobre a avaliação tende a ser suprimida na hora de se discutir o “que fazer?” nas 

aulas de física. Mesmo os textos de Ricardo (2010), Moreira (2010) e Borges (2002), citados 

na seção anterior, não se dedicam a descrever a importância da avaliação no processo de 

ensino. Dos três, o único que faz menção à avaliação é Borges, quando coloca uma figura 

esquemática do ensino com atividades em que uma avaliação recursiva. É comum citarem a 

necessidade de levar em conta as concepções dos estudantes, sem considerar que para se 

compreender as concepções dos estudantes, é necessário estruturar um processo de avaliação 

de forma intencional. O problema de não haver um planejamento consciente da avaliação 

acaba por deixar os estudantes sem critérios bem definidos, o que pode acabar levando a uma 

avaliação tradicional, não articulada com os objetivos e ao método. 

 Um caso onde a ausência de um critério prévio de avaliação que refletisse os objetivos 

da prática pode ser encontrado em Bernardo (2013b), onde um dos professores diz que “não 

tivemos como avaliar bem ... se eles aprenderam as coisas todas de eletricidade ...”. Neste 

caso, a ausência do critério acabou deixando o professor sem a capacidade de avaliar se o 

método atendia aos objetivos “aprender as coisas todas de eletricidade”. A tendência é que – 

apesar de ter realizado uma sequência que o afaste do modelo tradicional de ensino – o 

professor avalie de forma tradicional, que avalie a capacidade de manipular instrumentos 

matemáticos, como fórmulas e gráficos, ou responder conceitos físicos oriundos de modelos 

abstratos. É possível que estudantes que tenham compreendido muito bem questões sociais 

em torno da questão do gato, que tenham desenvolvido habilidade de negociação e do 

confronto de ideias, não sejam tão bem sucedidos em aplicações matemáticas e o professor 

termine por considerar que o ensino de questões sociocientíficas não é efetivo. 

 A falta de planejamento na avaliação, a ausência de critério ou a mera alusão a ela é 

bastante comum. Em Vianna e Bernardo (2013), são organizadas diversas sequências de 
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ensino, mas que não contêm a avaliação como etapa importante da sequência – apesar de ser 

possível identificar em diversas delas dados que poderiam ser utilizados para avaliar o 

processo. Mais uma vez, a falta de um critério de avaliação pode fazer com que professores 

que desenvolveram boas sequências tenham dificuldades de dizer se o plano de trabalho foi 

efetivo e até mesmo de melhorá-lo para a prática futura. 

 Em Libâneo (1994) encontram-se diferentes formas de avaliação, com ênfase nos 

mecanismos de avaliação via prova escrita. São descritas as formas de utilizar provas 

discursivas, objetivas, de múltipla escolha, certo ou errado etc. O autor se dedica, também, a 

mencionar procedimentos que ele considera auxiliares de avaliação, citando observação e 

entrevista. As provas podem ser utilizadas para avaliar um processo de ensino, mas não 

devem ser o único método. A observação é crucial para se perceber o desenvolvimento dos 

estudantes, mas traz consigo uma dificuldade muito grande de ser objetiva (necessidade de 

uma avaliação), enquanto a entrevista parece ser um instrumento que vise lidar com aspectos 

fora da sala de aula que possam influenciar sobre a aprendizagem do estudante. Os 

mecanismos descritos pelo autor não são únicos e o ensino de física necessitará de outros. Da 

mesma forma, se o ensino de física visa agregar outros objetivos além da assimilação de 

conceitos teóricos e a capacidade de aplicar matematicamente os modelos matemáticos, deve-

se elaborar mecanismos de avaliação destes outros objetivos que rompem com a lógica 

tradicional do ensino de física. 

 Utilizando o livro Química e Sociedade, uma professora do Ensino Médio foi 

acompanhada por Santos e Mortimer (2009). O livro levava em conta o que os autores 

chamam de aspectos sociocientíficos (ASC), incorporando discussões sobre impactos sociais 

relacionados à química. Visto que os pesquisadores observaram a prática da professora sob 

um ponto de vista científico, a avaliação deles foi diagnóstica e referenciada nos seus 

objetivos. A avaliação se deu com base nos discursos utilizados e no interesse dos estudantes 

sobre o assunto trabalhado em sala.  A utilização de uma prova voltada para conteúdos não 

seria capaz de mensurar o interesse dos estudantes ou se eles estão sendo capazes de discutir 

os temas propostos entre si.  

 Gayford (1993) procura avaliar o seu trabalho de forma quantitativa. O objetivo era 

desenvolver oito diferentes habilidades de estudantes dividas em habilidades comunicativas, 

numéricas, investigativas, de solução de problemas e pessoais e sociais sobre dois temas. A 

avaliação consistia em o professor e outro avaliador atribuírem notas aos estudantes em cada 

um dos oito quesitos após observação de uma discussão realizada em sala de aula. Foi 
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utilizada a observação como técnica de avaliação dos objetivos definidos previamente. Já 

Lewis e Leach (2007) utilizam um critério quantitativo considerando que o objetivo principal 

da sequência proposta era o desenvolvimento da capacidade de tomarem decisões racionais. 

Os autores utilizam como avaliação o número de cenários discutidos para um tema 

controverso, o número de critérios apresentados na discussão, de justificativas, e o número de 

cenários onde grupos de estudantes chegavam a um consenso. De forma qualitativa, os 

autores identificaram o tipo de diálogo desenvolvido em cada grupo. 

 A avaliação é um processo intencional e deve estar relacionada com objetivos, 

conteúdos e com os métodos utilizados para haver coerência. Deve buscar ser objetiva, para 

tentar retirar ao máximo critérios subjetivos e morais do professor sobre o desenvolvimento 

dos estudantes. Deve ser diversificada, visto que cada estudante terá desempenho diferente em 

cada forma de se verificar a aprendizagem. Por fim, a avaliação deve ter a capacidade de 

melhorar a prática do professor, em sua postura em sala ou em sua prática. Pode ser 

qualitativa ou quantitativa e – em um processo de ensino – é importante que haja ambas. 

 Por fim, ressalto que o professor sempre terá “avaliações” externas. Existem 

expectativas de aprendizagem dos documentos, dos pais e dos estudantes. Existe o currículo 

mínimo e – em muitos casos – materiais pré-estabelecidos com base nele. No caso do Ensino 

Médio, existe o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e a perspectiva de se passar no 

vestibular. Talvez seja uma postura mais inteligente e menos desgastante incluir essas 

avaliações como forma de colher dados sobre o seu processo de ensino do que tentar enfrentá-

las ao mesmo tempo que existem tantos outros problemas que afetam a sala de aula. Longe de 

ter uma postura resignada, acomodada, ou de abandono da autonomia pedagógica, mas talvez 

ter uma postura de escolher batalhas para ter energias para travar lutas que trarão resultados 

mais concretos. 
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4 – SEQUÊNCIA DE ENSINO  

 

 Esta sequência de ensino se estrutura a partir de um tema controverso que envolve 

aspectos positivos e negativos. Espera-se que os estudantes mobilizem o Raciocínio Informal 

para lidar com a discussão do tema. A sequência é inspirada na ideia de promover um ensino 

de física crítico e centrado no aluno. O trabalho com o tema controverso necessitará do 

conhecimento científico associado a ele, de aproximações para a elaboração de modelos 

interpretativos e da capacidade de estabelecer diálogos entre os estudantes. 

 Seria melhor que a escolha do tema fosse feita em discussão junto à comunidade 

escolar, mobilizando pais, estudantes, professores e funcionários da escola, agregando 

organizações locais e podendo estabelecer algum contato com a universidade. No entanto, 

esta sequência de ensino é um conjunto de possibilidades de uma prática e não uma 

implementação em sala de aula. O tema abordado não é gestado na comunidade, mas vem do 

licenciando pensando a localidade onde vive e suas questões sociais. Assim, escolhi o tema 

“Os reservatórios subterrâneos e os alagamentos na Grande Tijuca” como questão 

sociocientífica a ser discutida. 

 

O tema: 

 A região da Grande Tijuca compreende sete bairros: Alto da Boa Vista, Andaraí, 

Grajaú, Maracanã, Praça da Bandeira, Tijuca e Vila Isabel. É uma região geograficamente 

composta de morros, várzeas e rios. A urbanização local, visando copiar um modelo de cidade 

sem grandes acidentes geográficos, se constituiu em aterros, canalização de rios e o 

crescimento desordenado. Grande parte da população da região não possui saneamento 

básico, principalmente a população que vive nos morros, criando uma delimitação social com 

relação ao acesso a agua potável e no destino do esgoto. Os rios, com isso, tornam-se canais 

de esgoto quando à medida que atravessam os bairros e muitos deles têm as nascentes 

represadas para o fornecimento clandestino de água potável nas localidades que têm menos 

investimentos do poder público. 

 Em períodos de fortes chuvas (geralmente no verão), o problema social, que na maior 

parte do ano é exclusivo da população mais pobre, chega às camadas média e alta da 

população. As chuvas fazem com que as antigas regiões das várzeas dos rios inundem, 

democratizando a falta de saneamento e aumentando a proliferação de mosquitos; as redes de 

águas fluviais e esgoto transbordam; as galerias entopem; automóveis e casas são invadidos 
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pela água e, não raro, muitos são obrigados a passar horas ilhados na rua “esperando a água 

baixar”.  

 No histórico recente da região, a prefeitura do Rio de Janeiro apresentou a construção 

de “piscinões” como solução para os alagamentos “no baixo”  Em um cenário nacional de 

elevação do preço das commodities, que resultou em alta arrecadação do governo federal, 

associado ao aumento do gasto público em infraestrutura e a vinda de diversos megaeventos 

para o Rio de Janeiro, a prefeitura teve em suas mãos a oportunidade de realizar grandes 

projetos e intervenções sociais para resolver ou amenizar o problema das chuvas no Rio. 

Grandes empreiteiras nacionais têm forte ligação política com o governo federal desde os 

tempos da ditadura militar, assim como ficaram comprovadas relações íntimas do grupo 

político que geriu a cidade (2008 a 2016) e vem gerindo o Estado do Rio de Janeiro (desde 

2006). Talvez por isso as soluções apresentadas pelo poder público para a gestão de recursos 

hídricos e saneamento, assim como para outras calamidades cariocas, sempre passem por 

grandes obras. Talvez as grandes obras sejam a melhor solução para o problema e a alta na 

arrecadação e no investimento tenha permitido que elas finalmente fossem realizadas. 

 A “solução” dos piscinões, a princípio, pareceu ter dado certo. Os verões de 2014 e 

2015, após a entrega dos primeiros piscinões, não apresentaram os históricos alagamentos. O 

prefeito comemorou. Os críticos diziam que isso estava muito mais relacionado à baixa 

incidência de chuvas do que à obra em si. O país vivia um momento de crise hídrica, de 

acionamento de usinas térmicas para compensar a baixa nos reservatórios das usinas 

hidrelétricas e a população mais pobre vivia sob um racionamento oriundo da redução da 

pressão na rede de abastecimento – sob o pretexto de evitar vazamentos –, que dificultava a 

oferta de água para regiões mais elevadas e promovia uma maior contaminação da água 

potável oferecida às pessoas. A propaganda – no entanto – fazia parecer que os piscinões 

eram a única solução definitiva. O verão de 2016 fez intensa propaganda da prefeitura se 

desmanchar no ar. O lema “somos um Rio” que ajudou a reeleger o prefeito Eduardo Paes 

virou motivo de piada quando as ruas da cidade ficaram totalmente alagadas, mesmo com a 

maior parte dos piscinões inaugurados. A discussão voltou à tona quando o próprio 

engenheiro responsável pelo projeto de drenagem apontava que o projeto estava incompleto e 

– por isso – ineficaz. Isso levantou o questionamento: os piscinões se tornaram ineficazes 

porque o projeto estava incompleto ou o projeto era ineficaz desde sempre?  

 Das poucas certezas existentes é que os gastos não foram poucos, somando R$ 350 

milhões com obras contra enchentes, mas que já aconteceram falhas fundamentais.  



 
 

66 
 

 

Objetivos Gerais: 

 Os objetivos gerais devem orientar o trabalho do professor por toda a unidade de 

ensino e serão definidos aqui. Eles deveriam ser elaborados de forma democrática com a 

população e influenciar os documentos educacionais do país. Entendendo que este não é o 

contexto e que os documentos oficiais são reflexo das disputas de poder na superestrutura 

pública, podendo ter maior ou menor referência acadêmica e em processos de escuta social, 

considerarei os seguintes objetivos gerais: 

 Estimular o pensamento crítico dos estudantes; 

 Promover a compreensão e a transformação do mundo que os cercam; 

 Romper com a visão de ciência imparcial e do desenvolvimento e da aplicação de 

tecnologia como sempre benéficos; 

 Desenvolver a capacidade de tomada de decisão com base em fatos; 

 Promover a sociabilidade e o interesse no aprendizado; 

 

A utilização: 

 O assunto não se limita aos conteúdos da física para seu completo entendimento e para 

elaboração de propostas visando sua solução. A complexidade do tema tem particularidades 

que podem ser tratadas em diversas disciplinas. Da mesma forma, um assunto referente ao 

tema pode caber em diferentes disciplinas com enfoques diferentes. 

O principal mecanismo de debate em sociedade sobre um tema controverso é o texto 

jornalístico (cuja forma não é exatamente respeitada nas redes sociais), mas a ele se somam a 

imprensa oficial e o texto publicitário, assim como os relatos de moradores da região (orais e 

escritos), que poderiam ser objeto das aulas de Português. Nas disciplinas de ciências, as 

aplicações da química ao saneamento, o crescimento de microorganismos na água 

contaminada, as características da vegetação e fauna que foram removidas da região e os 

impactos na saúde humana localizam-se, do ponto de vista curricular, nas áreas de biologia e 

química. As somas financeiras aplicadas às obras, os volumes de água deslocados e 

acumulados, a estimativa de áreas alagadas, as unidades de medida utilizadas para medir 

chuvas e a sua regularidade, assim como o padrão de crescimento da população, poderiam 

facilmente ser tratados em aulas de matemática. Talvez o tema seja carregado de 

controvérsias filosóficas, afinidade com educação física e artes, mas a minha limitação 

formativa impede que eu as identifique. 
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 Na Física, é possível inserir discussões relacionadas ao aumento de pressão com o 

aumento da demanda das galerias pluviais, a vazão na microdrenagem, porque a redução na 

pressão da rede de abastecimento faz com que regiões mais elevadas tenham problemas de 

fornecimento, as causas e as medidas de prevenção de um deslizamento de encosta, sempre 

buscando mostrar que um problema poderia ter diferentes soluções. Poderiam ser trabalhados 

conceitos de energia potencial e cinética; atrito; as leis de Pascal, Stevin e conceitos de 

hidrodinâmica. 

 As atividades aqui propostas foram elaboradas para um contexto escolar onde o 

professor de física tenha duas horas-aula semanais com os estudantes, levando em 

consideração que o professor acaba perdendo alguns minutos para organizar a turma, fazer 

chamadas e etc.. Desta forma, a maior parte das atividades é planejada para 40 minutos 

efetivos de aula. A unidade é organizada de tal forma que estudantes tenham sempre 

atividades para serem realizadas fora de sala e pressupondo que os estudantes compreendem 

“O que é física” e “Pra que a física serve”. São realizadas de uma a duas atividades “por 

aula”. A orientação da sequência segue a ideia de que um processo de ensino deve primeiro 

ajudar os estudantes a identificar uma questão sociocientífica onde eles estejam inseridos, 

interpretar os fenômenos físicos que se relacionam com o tema e propor formas de resolver os 

problemas identificados. 

 

Atividades: 

 Nesta seção são apresentadas as atividades da sequência de ensino sugeridas ao 

professor em sala de aula. 

 

 Atividade I – Discussão em grupos, identifiação de impactos e delimitação de 

conteúdos. 

 Duração: 80 min. 

 Meios de Ensino: Ambiente onde estudantes possam conversar em grupos; folhas para 

anotações; lousa e material para escrever na lousa; conta de e-mail. 

 Objetivos específicos: contextualizar o ensino de física na unidade; obter informações 

sobre as concepções prévias e condições de vida dos estudantes; promover, junto aos 

estudantes, a ampliação do conhecimento sobre os impactos das chuvas na Grande Tijuca com 

base nas experiências dos próprios estudantes; despertar a compreensão sobre os impactos do 

tema em suas vidas; desenvolver a capacidade de estabelecer diálogos para atingirem um 
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objetivo; estimular a capacidade de estudo independente; exercitar a capacidade de reconhecer 

fenômenos em ambiente natural ou artificial e aplicações tecnológicas que estejam 

relacionados à física; identificar índices, taxas e grandezas numéricas que se relacionem com 

a física ou que possam ser úteis para a compreensão de fenômenos físicos. 

 Conteúdos: conceitos gerais sobre o que é e para que serve a física, hidrostática e 

dinâmica dos fluidos. 

 Métodos: Conversação Didática e Grupos de Discussão. 

 

 Esta atividade potencializa a contextualização dos conteúdos, procurando se afastar do 

modelo da narrativa do professor, como início de um processo criador, onde os estudantes vão 

compreender os impactos das chuvas em suas vidas e como isso se relaciona com a física. O 

método utilizado inicialmente é a conversação didática, onde o professor estabelece diálogos 

com os estudantes e estimula o diálogo entre eles. Posteriormente os estudantes são separados 

em grupos menores para discussão e posterior delimitação, pelo professor, dos fenômenos que 

serão estudados na unidade. Assim, a atividade sugerida divide-se em três etapas. 

 A primeira etapa pode ter duração de cerca de 10 minutos, podendo se estender caso o 

professor decida utilizar mais tempo. Consiste em uma conversação didática com os 

estudantes para delimitar um cenário a ser objeto de discussão em grupos menores. O 

professor pode iniciar a aula perguntando “No que vocês pensam quando vai chover?”, 

podendo ser seguida da pergunta “E quando chove muito?”. À medida que os estudantes 

forem respondendo, pode-se anotar no quadro cada resposta original, mostrar aos estudantes 

quando uma resposta coincidir com a outra ou adaptando frases já anotadas no quadro para se 

tornarem mais amplas e abarcarem a resposta dada antes da nova síntese, sempre perguntando 

aos estudantes se eles concordam com a nova definição. O professor pode procurar trazer 

novos cenários, perguntando sobre chuvas que tenham ocorrido recentemente ou há muito 

tempo, compartilhando experiências pessoais e discutindo onde as chuvas têm maior impacto. 

Quando o professor considerar que tem um número suficiente de situações para exemplificar 

ao longo da sequência, pode considerar esta etapa encerrada. 

 A segunda etapa pode levar cerca de 15 minutos. Formam-se grupos de discussão de 

cerca de 6 estudantes. A tarefa de cada grupo é discutir em quais situações há fenômenos 

físicos ou alguma grandeza ou medida que –  na visão deles – influencie na compreensão do 

problema. É importante ressaltar aos estudantes que uma folha será entregue ao fim da 
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discussão, que será usada para avaliação. Recomendo que o professor observe a dinâmica dos 

grupos, anotando o que considerar importante para o seu trabalho. 

 Na terceira etapa o professor pede que uma pessoa escolhida por cada grupo diga 

rapidamente como foi a discussão do grupo e algumas conclusões. Ao fim desta etapa, o 

professor delimita o que vai tratar do assunto. No caso, a unidade tratará de alagamentos 

como seu objeto central. 

 Ao fim da atividade, recomenda-se que o professor identifique fenômenos 

relacionados à pressão, dinâmica dos fluidos e grandezas físicas dentre os exemplos citados. 

Como tarefa de casa, o professor pode pedir que os estudantes escrevam um parágrafo 

narrando algum fenômeno ocorrido em dia de chuva que esteja dentro do recorte da unidade e 

que tente explicar a causas. 

 

Avaliação: 

 A avaliação pode identificar de forma qualitativa as condições sociais dos estudantes, 

a participação e confiança deles, se sabem “o que é a física” e “para que serve a física” e se 

tiveram interesse nas atividades. Quantitativamente, pode-se colher dados de quanto tempo os 

grupos levaram para escolher relatores e organizadores, o número de situações apresentadas e 

em quantas os estudantes conseguiram identificar algum fenômeno físico, assim com quantos 

entregaram os trabalhos de casa e quantos deles souberam identificar a presença de conceitos 

físicos nas situações descritas. Os critérios pessoais do professor devem dizer o que são “bons 

números” em cada quesito. 

 Em relação aos objetivos, o professor pode se perguntar: “após a atividade, os 

estudantes tiveram maior compreensão dos impactos das chuvas nas suas vidas?”, “os 

diálogos em grupo atingiram um objetivo comum? Quantos grupos?”, “Eles completaram a 

atividade compreendendo melhor como identificar fenômenos, tecnologias e grandezas 

relacionados à física? Eu qualifico essa capacidade neles como ruim, regular, boa ou ótima?” 

e estabelecer critérios para avaliar qualitativa ou quantitativamente cada resposta. 

 Especificamente sobre a tarefa de casa, o professor poderá avaliar a capacidade 

descritiva do estudante, se conseguiu identificar que tipos de fenômenos físicos serão tratados 

na unidade. 

 

 Atividade II – Pressão atmosférica: “a garrafa que murcha” e “a água que não sai do 

canudo”. 
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 Duração: 40 min. 

 Meios de Ensino: papel e caneta; lousa e material para escrever; garrafa PET de 2 

litros, recipiente plástico, mangueira (ou canudo) transparente. 

 Objetivos específicos: Compreender conceitos de pressão atmosférica; Preparar os 

estudantes para conceitos que serão discutidos posteriormente; Despertar a curiosidade e a 

vontade de compreender fenômenos físicos; 

 Conteúdo: pressão ocasionada por uma força, pressão atmosférica. 

 Métodos: Exposição pelo professor, Grupos de Discussão. 

 

 Os objetivos desta aula são mais relacionados aos conteúdos. No entanto, contêm em 

si o objetivo de fomentar a curiosidade do estudante a partir de uma experiência simples. Para 

discutir os alagamentos, é importante entender o que faz a água descer e esta compreensão 

tem ligação com a pressão atmosférica, apesar de não poder ser explicada apenas por ela. 

Recomendo que isto seja deixado claro para os estudantes para que não sintam uma ruptura da 

aula anterior para esta. 

 A atividade incia-se relembrando o conceito de pressão oriundo de uma força e 

posterior exposição do conteúdo de pressão atmosférica como sendo exercida pelo ar na 

superfície terrestre, dar exemplos sobre mergulho e a dor no ouvido ao subir e descer serras, 

concluindo com a explicação da experiência de Torricelli para medir a pressão atmosférica em 

mm de mercúrio. Duas experiências expositivas podem ser realizadas: 

 

1) Incia-se tentando reproduzir a experiência de Torricelli, mas algo inesperado ocorre, como 

se vê na Figura 4.1. O professor pode virar uma garrafa PET de 2l cheia de água e tapada 

em um recipiente plástico com água suficiente para cobrir o gargalo. A garrafa deve ser 

virada dentro do recipiente e o professor deve destapar a garrafa debaixo da água. Parte da 

água da garrafa vai sair, mas a garrafa não vai esvaziar. Por consequência a garrafa PET 

vai começar a “murchar” para reduzir o seu volume. Sugiro que sejam feitas algumas 

perguntas tais como: [antes de abrir a tampa] o que vai ocorrer? [depois de abrir a tampa] 

Por que não sai toda a água da garrafa? Por que a garrafa murcha? A pressão dentro da 

garrafa é menor, igual ou maior que a pressão atmosférica? E na entrada da garrafa? Essas 

perguntas podem ser discutidas na aula, mas também podem ser tarefa para casa. 
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Figura 4.1 – Do lado esquerdo, a garrafa cheia de água com a tampa fechada (a), do lado direito, a garrafa 

“murcha” depois de aberta (b). Figura elaborada para este trabalho. 

 

2) O experimento do canudo, como mostra Figura 4.2 consiste em submergir o canudo 

verticalmente na água e posteriormente tapar a extremidade fora da água com o dedo e 

levantar o canudo. A água que estava dentro do canudo imerso permanece no canudo. 

Podem ser feitas algumas perguntas como: (antes de tapar a parte superior) o que ocorre se 

levantar o canudo? Depois de tapar, por que a água não desce? Por que a água não sobe? 

 

 O professor pode avaliar se há tempo hábil ou ambiente para que os estudantes tentem 

reproduzir a experiência. No fim da aula recomenda-se que os estudantes se reúnam nos 

mesmos grupos da Atividade I para responderem às questões levantadas anteriormente 

junto com outras, que podem estar no livro texto ou serem elaboradas pelo professor. 

Recomendo que o professor tenha estas questões listadas e caso não consiga trabalhar em 

aula, que envie para casa. 

 

Avaliação: 

A compreensão de conceitos de pressão atmosférica pode ser avaliada durante a aula pelas 

respostas dadas e posteriormente, a partir dos resultados dos exercícios de casa. Ao mesmo 

tempo que avalia a compreensão dos conceitos, a avaliação pode ser um indicativo da 

preparação dos estudantes para os próximos conceitos. Nesta etapa, devido ao pouco 

ferramental teórico e matemático, é crucial sondar os estudantes sobre o interesse na unidade. 
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Figura 4.2 – O canudo é imerso na água (a), a extremidade superior é tapada pelo polegar (b), o canudo é 

retirado do recipiente e a água não desce (c). Quando a extremidade superior do canudo é tapada, não há mais 

coluna de ar da atmosfera sobre a superfície superior da água. Figura elaborada para este trabalho. 

 

 Atividade III – O abastecimento dos domicílios.  

 Duração: 40 min. 

 Meios de Ensino: papel e caneta; lousa e material para escrever; textos adaptados de 

notícias de sites e a lista de reservatórios tombados do Rio de Janeiro; mangueira transparente 

e seringa grande. 

 Objetivos específicos: desenvolver a capacidade de identificar processos de tomada de 

decisão na esfera pública e suas consequências; promover a compreensão de intervenções 

tecnológicas no saneamento da cidade; discutir fenômenos físicos relacionados à Lei de 

Stevin. 

 Conteúdos: Lei de Stevin. 

 Métodos: Exposição realizada pelo professor. 

 

 Recomendo que o professor inicie a atividade falando que os alagamentos, o 

abastecimento de água e a canalização do esgoto de nossas casas utilizam os mesmos modelos 

físicos para o sua descrição. A partir daí, pode-se iniciar a aula mostrando uma lista com 

todos os reservatórios de água tombados no Estado do Rio de Janeiro (disponível em 

http://www.inepac.rj.gov.br/application/assets/img//site/3_Apresentacao.pdf, acesso em 

28/12/2016) 

http://www.inepac.rj.gov.br/application/assets/img/site/3_Apresentacao.pdf
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Isto pode ser feito em folha distribuída, escrevendo a tabela no quadro ou através de 

slides, vai depender do meio que o professor dispuser. É importante perguntar “qual a 

finalidade desses reservatórios?”, “existe algo em comum entre eles?”. 

 Após tentar obter algumas respostas dos estudantes recomendo que se utilize parte do 

texto do INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural), do Rio de Janeiro, que destaca 

que “Situados em platôs nas encostas ou em topos de morros, alguns sítios dos reservatórios 

são verdadeiros mirantes de onde, no caso da cidade do Rio de Janeiro, se descortinam vistas 

panorâmicas”. O professor pode questionar o motivo da escolha da elevação e iniciar a 

exposição no quadro da Lei de Stevin. Recomendo que essa exposição dure no máximo 20 

minutos. 

 Um instrumento que pode auxiliar nesta exposição é a exeriência do reservatório 

elevado, que consiste em  verificar o nível da água em uma mangueira transparente de acordo 

com a posição em relação ao reservatório com ele destampado e tampado, utilizando a lei de 

Stevin para estimar a pressão na superfície interna do reservatório em diferentes alturas, 

conforme descrito na Figura 4.3. Algumas perguntas podem ser utilizadas. Por que aconteceu 

escoamento quando a saída estava abaixo da lâmina d‟água do reservatório? Por que não 

aconteceu quando a lâmina estava acima? O que ocorre com a pressão interna no reservatório 

fechado quando a saída de água está acima ou abaixo da lâmina? Estes exemplos podem ser 

utilizados para obter uma estimativa da pressão em diferentes pontos nas situações onde não 

há escoamento (que podem ser explicadas pela hidrostática).  

 Na conclusão da aula, recomendo que se faça uma breve discussão sobre a escolha do 

local de construção dos reservatórios de água em relação aos locais que se pretende abastecer, 

reservando para essa parte cerca de 10 minutos de discussão. Uma pergunta motivadora pode 

ser: como fazer para levar água para o alto do morro? Para tarefa de casa, pode ser pedido aos 

estudantes que procurem saber qual reservatório abastece as suas casas, de onde vem a água e 

discutir o tipo de recurso que é utilizado para levar a água até lá. 
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Figura 4.3 – Quatro situações diferentes do reservatório e da saída de água: saída de água abaixo do reservatório 

destapado, havendo escoamento (a); saída de água acima do reservatório destapado, sem escoamento e com as 

lâminas d‟água na mesma altura (b); reservatório tapado e sem escoamento, não importando se a saída de água 

está acima (c) ou abaixo da lâmina d‟água do reservatório (d). Figura elaborada para este trabalho. 

 

 

Avaliação: 

 O professor pode elaborar questões que relacionem as alturas dos antigos reservatórios 

tombados, com as alturas de regiões habitadas próximas, questionando se aquele reservatório 

está bem localizado para atender as populações do entorno. A avaliação das questões vai 

depender dos conceitos físicos utilizados. Essas perguntas implicam em um processo de 

escolha do poder público e uma forma de avaliar se os estudantes identificaram esta escolha 

pode ser feita com alguma pergunta pedindo que seja demarcada uma opinião. Uma pergunta 

que o professor pode adicionar aos questionários dos experimentos é  se os estudantes têm 

água tratada em casa, sobre qual é o reservatório responsável pelo fornecimento da água em 

suas casas, quando foi construído e quando o local onde mora foi fundado e a visão do 

estudantes sobre o assunto.  

 

 Atividade IV – A pressão na tubulação: o rompimento de tubulações de esgoto em 

dias de chuva e a redução na pressão durante a “seca”. 

 Duração: 40 min. 

 Meios de Ensino: papel e caneta; lousa e material para escrever; textos adaptados de 

notícias de sites. 

 Objetivos específicos: discutir os efeitos de ligações irregulares na rede de esgoto e a 

complexidade humana do tema; promover o entendimento de intervenções tecnológicas no 

saneamento da cidade; auxiliar na identificação de questões de tomada de decisão na esfera 

pública; estimular a leitura e a capacidade de compreender artigos de jornais; 
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 Conteúdos: princípio de Pascal. 

 Métodos: Discussão em grupo. 

 A atividade pode começar com o recolhimento das tarefas de casa e a discussão de 

algumas respostas. Recomendo que sejam utilizados cerca 10 minutos. Posteriormente, pode-

se retormar a discussão sobre as chuvas na cidade com a discussão do texto abaixo da 

empresa responsável pelo saneamento da cidade de Campinas, sendo utilizado para discutir 

pressão nas redes de esgoto. Recomendo que a turma seja dividida nos mesmos grupos da 

Atividade I. 

 

TEXTO I: Água de chuva eleva ocorrências de vazamento da Sanasa 

(Prefeitura de Campinas, Vanessa Bispo, 31/10/2012 ) 

 Nos períodos chuvosos, as ocorrências de vazamento de esgoto, na cidade de 

Campinas, aumentam de 20% a 30%.. O aumento dos atendimentos realizados pelas equipes 

da Sociedade de Abastecimento de Água e Saeamento (SANASA), nesse período, é decorrente 

de uma prática irregular feita pela própria população: despejo de água da chuva na rede de 

esgoto. 

 As águas pluviais (água de chuva) devem ser lançadas para a sarjeta, onde escoam 

para a galeria ou em rede independente da rede coletora de esgoto. As tubulações da rede de 

esgoto, geralmente, têm 15 cm de diâmetro, enquanto a de águas pluviais, no mínimo, o 

dobro, 30 cm. Por isso, quando a água da chuva é lançada na rede de esgoto, a rede não tem 

capacidade para aguentar a pressão e rompe. Com o lançamento de água pluvial, a rede fica 

pressurizada, causando rompimentos e retornos de esgoto às residências. 

(Extraído adaptado de: http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=16162, acesso 

em 19/12/2016). 

 Algumas perguntas podem ser utilizadas. Por que a rede de esgoto se rompe? Qual a 

relação que o texto faz da pressão com o diâmetro das tubulações? O que pode ser feito para 

evitar esse problema? No local onde você mora, tem rede de águas pluviais? E rede de 

esgoto? Sugiro, então que a discussão deste primeiro texto seja feita junto a um segundo texto 

adaptado, que coloco a seguir. 

 

TEXTO II: Resposta de Sérgio Koide – professor de Engenharia da UnB (Universidade 

de Brasília) – quando perguntado sobre a redução da pressão na rede como forma de 

contornar a crise hídrica de 2015. 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=16162
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(Blog do Kennedy, Isabela Horta, 04/04/2015) 

 

 A redução da pressão na rede é uma medida perversa, pois atinge aqueles que a 

companhia de saneamento entende como menos prioritária. É uma medida dirigida. Foi 

divulgado, no início do processo, que a região dos Jardins em São Paulo, uma área alta e, 

portanto, susceptível à escassez em caso de redução de pressão, não seria atingida pela 

medida devido à grande concentração de hospitais por lá. Muito justo. Mas será que o poder 

aquisitivo e a força política dos moradores também não influenciaram na decisão? 

 Os moradores dos morros e locais mais distantes estão sentindo com grande 

intensidade os efeitos da redução de pressão. Certamente, a medida traz outras 

consequências em termos de contaminação das redes e atendimento às populações de 

periferia muito semelhantes àquelas provocadas pelo racionamento 

(Extraído de: http://www.blogdokennedy.com.br/reducao-de-pressao-nas-tubulacoes-e-

medida-perversa/, acesso em 19/12/2016) 

 Para este texto recomendo outro conjunto de perguntas. Quais são as áreas  mais 

suscetíveis à escassez em caso de redução da pressão? Quais as consequências da a alta 

pressão na rede de abastecimento? Quais as consequências da redução da pressão na rede? O 

governo do Estado de São Paulo alegou que fez isso para reduzir a perda por vazamentos. Isso 

faz sentido? O professor da UnB alega que  as redes de atendimento podem aumentar a 

contaminação com a redução da pressão, como vocês avaliam essa afirmação? [Aqui o 

professor pode pedir que os estudantes façam um desenho representando as situações com 

pressão maior e com pressão reduzida na rede]. O Governo do Estado de SP fez certo em 

reduzir a pressão na rede? 

 Durante a atividade recomendo que o professor vá de grupo em grupo tentando 

orientá-los com as respostas, para que tomem conclusões por conta própria, mas verificando 

se eles são capazes de referenciar o conteúdo discutido até então na unidade. Ao fim da aula a 

proposta é que o professor recolha as respostas, mas se o professor avaliar que os estudantes 

devem discutir mais, a tarefa pode ser continuada como atividade em grupo a ser feita em 

casa, ou ainda, ser retomada em próxima aula. 

 Como preparação para a próxima aula, recomendo que cada estudante responda 

individualmente a seguinte questão. O Texto I conclui dizendo que também são 

consequências da pressurização da rede de esgoto “os retornos de esgoto às residências”. A 

que isso se deve?  

 

http://www.blogdokennedy.com.br/reducao-de-pressao-nas-tubulacoes-e-medida-perversa/
http://www.blogdokennedy.com.br/reducao-de-pressao-nas-tubulacoes-e-medida-perversa/
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Avaliação: 

 Neste momento os estudantes já se aproximaram de algum ferramental matemático e 

os próprios textos apresentam dados que podem ser utilizados para produzir questões 

discursivas e objetivas. Esta avaliação pode ser feita em forma de tarefa de casa ou mesmo ser 

utilizado algum tempo de aula para as resposta, de tal forma que agregue para uma avaliação 

quantitativa. O professor pode utilizar como material para casa o Texto de Apoio I (ANEXO 

I), que trata da resposta do poder público a respeito da polêmica do TEXTO II, com 

questionamentos físicos e sobre as possíveis motivações do Secretário de Governo para se 

opor ao que diz o professor da UnB. O professor pode fazer uma avaliação qualitativa da 

capacidade de identificar processos de tomada de decisão na esfera pública. É importante que 

o professor também tente compreender o impacto da discussão sobre a falta de saneamento e 

como isso impacta suas vidas. 

 

 Atividade V -  Experiências sobre pressão na rede e o retorno de esgoto às 

residências. 

 Duração: 40 min. 

 Meios de Ensino: papel e caneta; lousa e material para escrever; experiências 

envolvendo uma seringa grande, mangueiras transparentes, uma garrafa PET de 510ml, um 

recipiente plástico com tampa e uma caneta transparente com furo. 

 Objetivos específicos: desenvolver a capacidade de identificar processos de tomada de 

decisão na esfera pública e suas consequências; promover uma discussão sobre os impactos 

do tema sobre suas vidas; estimular a compreensão de intervenções tecnológicas no 

saneamento da cidade; auxiliar o desenvolvimento de habilidades matemáticas, numéricas e 

de modelos abstratos; 

 Conteúdos: pressão, pressão atmosférica, Teorema de Pascal e Lei de Stevin. 

 Métodos: Conversação Didática, Exposição pelo Professor e Trabalho Individual. 
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Figura 4.4– O experimento consiste de um reservatório ligado a um tubo tapado pelo corpo de uma canela que 

tem um furo (a). À medida em que a diferença de elevação entre a caneta e o reservatório vai aumentando, maior 

a altura do jato que sai pelo furo da caneta (b). Figura elaborada para este trabalho. 

 

 Proponho a utilização de uma experiência em forma de exposição pelo professor 

fazendo referência ao TEXTO II, que mostra como a redução da pressão na rede reduz 

vazamentos (FIGURA 4.4), podendo durar 10 minutos. A seguir, sugiro a resolução de um 

bloco de questões utilizando o ferramental matemático da unidade e, dentre os exercícios, um 

deles tratar dos retornos de esgoto para as residências como decorrência do aumento da 

pressão na tubulação. Recomendo que o bloco de questões seja resolvido em 20 minutos. 

 A seguir, pode ser feita uma conversação didática com o objetivo de mapear 

conhecimentos dos estudantes até o presente momento em torno do tema e elucidar alguns 

conceitos que possam estar ainda turvos 

 

Avaliação: 

 O professor pode utilizar dos métodos já colocados anteriormente para avaliar 

qualitativamente ou quantitativamente o desenvolvimento da turma. No entanto, este 

momento é crucial para procurar diagnosticar o nível de interesse dos estudantes, como eles 

avaliam o aprendizado e se estão percebendo conexões com suas vidas cotidianas. 

 

 Atividade VI – “Por que os alagamentos ocorrem?”: introdução ao conceito de vazão. 

 Duração: 40 min. 

 Meios de Ensino: papel e caneta; lousa e material para escrever; 2 garrafas PET de 510 

ml; 1 funil feito a partir de uma garrafa PET; compo medidor; cronômetro.  
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 Objetivos específicos: auxiliar na compreensão das causas dos alagamentos; promover 

a compreensão do conceito de vazão; 

 Conteúdos: vazão como a razão do volume e do tempo. 

 Métodos: Conversação Didática, Exposição pelo Professor. 

 

 A aula pode começar com a pergunta: por que a rua alaga? É importante tentar 

conversar com os estudantes para sistematizar as respostas dos estudantes no quadro, tentar 

separar as proposições diferentes e ver as que parecem semelhantes e colocar no quadro as 

propostas. Esta etapa pode levar de 10 minutos.  

 Em caráter demonstrativo, pode ser usado um funil feito a partir da metade de uma 

garrafa PET de 510ml para encher duas garrafas idênticas. O funil deve ter uma marcação 

próxima do topo e outra marcando um terço do volume entre a boca da garrafa e a marcação, 

de tal forma que a situação de “alagamento” é definida como “ultrapassar a marca de um 

terço”. A primeira garrafa é cheia sem “alagar” (FIGURA 4.5a). Ao encher a segunda garrafa, 

ocorre o alagamento (FIGURA 4.5b). A ideia é perguntar aos estudantes a razão de em uma 

das situações haver alagamento e na outra a água escoar. É esperado que os estudantes 

respondam algo como “porque você colocou mais água” ou talvez alguns respondam algo 

como “porque você jogou água mais rápido”. As quantidades de água dentro das garrafas 

podem ser usadas como forma de mostrar que na situação onde o funil transborda, foi jogado 

menos água, mas o funil alagou (FIGURA 4.5c). O professor pode, a partir daí, trabalhar a 

ideia de jogar a água “mais rápido” para falar da diferença de vazão entre a água que chega no 

funil e da água que desce pelo funil e definir a vazão como a razão entre o volume e o tempo 

de escoamento. Esta parte pode durar cerca de 15 minutos.  

 O professor pode resolver alguns exercícios númericos simples no quadro sobre como 

é possível obter um volume maior com uma vazão menor. Podem ser realizadas algumas 

medidas de volume e tempo, utilizando um cronômetro de celular, as marcações e um copo 

medidor, inclusive mostrando que a primeira metade do volume do funil esvazia mais rápido 

que a segunda metade. O professor pode indagar se essa diferença de “rapidez” do 

escoamento tem relação com a altura do fluido e – como consequência – com a pressão, mas 

sugiro que deixe o problema em aberto. Por fim, o professor entrega algumas questões sobre 

vazão para serem resolvidas em casa. Recomendo que esta última parte leve outros 15 min. 
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Figura 4.5 – A marca da metade do volume marca o alagamento. A primeira garrafa é cheia sem que o funil 

alague (a), enquanto, para encher a segunda, a marca é ultrapassada (b). Foi jogado menos água na garrafa que 

alagou do que na que encheu sem alagar (c). Figura elaborada para este trabalho. 

 

Avaliação: 

 Neste momento, avaliação é mais diagnóstica, com o professor fazendo um balanço do 

que acredita que tenha funcionado ou não na sua prática. Os estudantes estão interessados? As 

respostas (e também as perguntas) podem ser formas de avaliar o andamento da unidade. 

 

 Atividade VII – O problema da Praça da Bandeira 

 Duração: 40 min. 

 Meios de Ensino: papel e caneta; lousa e material para escrever; texto adaptado de 

artigo de site. 

  Objetivos específicos: Auxiliar no conhecimento das causas dos alagamentos da Praça 

da Bandeira; Ajudar a identificar as tomadas de decisão da esfera pública em relação ao tema; 

Estimular que os estudantes proponham soluções para os alagamentos; Contextualizar o 

assunto da equação da continuidade;  

 Conteúdos: vazão. 

 Métodos: Discussão em Grupo, Exposição realizada pelo professor. 

 

 A atividade se inicia com uma conversa do professor com os estudantes sobre as 

tarefas de casa e o recolhimento das tarefas. O professor pode tirar algumas dúvidas que 

tenham ficado. Sugiro que sejam utilizados 10 minutos. A partir daí o professor pode fazer 
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algumas perguntas sobre a Praça da Bandeira, retomando alguns problemas levantados ainda 

na Atividade I e, então, entregar o TEXTO IV, que trata das causas dos alagamentos na Praça 

da Bandeira, pedindo que se organizem em grupos. O objetivo desta discussão é relacionar a 

vazão da chuva com a vazão dos rios e canais no sistema de drenagem - fazer um diagnóstico 

– e procurar extrair algumas propostas dos estudantes para lidar com o tema, assim como 

verificar o quanto eles conhecem das obras dos “piscinões” na região. Sugiro que essa 

discussão leve cerca de 20 minutos. 

 

TEXTO III: A Praça da Bandeira. 

(Aquafluxus, Matheus M. Souza, 22/06/2011) 

 A Praça da Bandeira se localiza bem próxima à foz do canal do Mangue, isso quer 

dizer que toda a água da chuva coletada pelos rios que ―caem‖ no canal do Mangue passa 

por ali. E não são poucos os rios afluentes do canal do Mangue. Os rios Comprido, 

Maracanã, Joana, Trapicheiros e Papa-Couve recolhem a água da chuva que precipita sobre 

8 bairros da zona norte e lançam no canal, que por sua vez, transporta toda essa água ao 

lado da praça da Bandeira. Por que ela alaga? 

1) Conforme a cidade cresce, mais regiões são ―impermeabilizadas‖. Assim, a água deixa de 

ser absorvida pelos solo e a consequência é um aumento na quantidade de água que chega 

aos rios durante uma chuva. 

2) O modelo de drenagem, adotado pela cidade, prioriza escoar a água o quanto antes para 

as regiões mais baixas, o que pode ser bom para os bairros mais altos, mas é um problema 

para as regiões mais baixas, como a praça da Bandeira . 

Se a praça da bandeira já recebe muita água de uma só vez durante uma grande chuva, o 

quanto mais rápido se jogar ―para baixo‖ a água dos bairros que são drenados pelos 

afluentes do canal do Mangue, pior fica a situação da praça. Assim cria-se um dilema: ―o 

quanto melhor se drenar uma região, mais outra vai ficar alagada‖. 

(Extrato adaptado de: http://www.aquafluxus.com.br/a-praca-da-bandeira/, último acesso em 

19/12/2016) 

 A partir do texto sugiro que sejam utilizadas algumas perguntas relacionadas ao tema 

da vazão e que auxiliem na introdução o conteúdo de equação da continuidade. Pode ser 

pedido que façam um desenho esquemático do Canal do Mangue e seus afluentes, que não 

precisa ser fiel à realidade, mas que esteja de acordo com a desrição do texto. Ainda sobre o 

Rio Mangue e seus afluentes, pode-se perguntar por quê tais rios desaguam no Canal do 

Mangue e não em outro lugar. No que se refere à impermebilização ocasionada pela 

http://www.aquafluxus.com.br/a-praca-da-bandeira/
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urbanização da cidade, pode-se perguntar como essa impermeabilização se dá e quais seriam 

as consequências para a vazão de água que chega aos rios. Da mesma forma, pode ser 

perguntado qual o efeito de um modelo de drenagem que “prioriza escoar a água o quanto 

antes para as regiões mais baixas”. O professor pode fazer alguns desenhos no quadro 

buscando mostrar intuitivamente a relação entre a vazão e a inclinação do rio. Sugiro que esta 

etapa dure cerca de 20 minutos. 

 Nos últimos 10 minutos de aula o professor pode fazer uma exposição rápida de como 

responderia cada tema evidenciando questões que considerar cruciais para o prosseguimento 

da unidade. 

 

Avaliação: 

 O foco do professor no conhecimento das causas dos alagamentos da Praça da 

Bandeira é mais no sentido de discutir a vazão, o escoamento de massas de fluido pela 

superfície. Seria interessante que existissem uma certa interdisciplinaridade com a disciplina 

de geografia para discutir a topografia da região, mas não é objetivo da unidade. O professor, 

então, pode verificar como estão sendo as discussões nos grupos e as respostas dadas para ver 

se os conceitos estão sendo utilizados e não uma justificativa mais geográfica.  

 Durante a aula, foi pedido aos estudantes que dessem algumas propostas para resolver 

o problema dos alagamentos na região. Pode ser pedido também que defendam por que a 

proposta deles é melhor que as colocadas em prática. O professor poderia pedir esta solução 

por escrito e veriticar se os conceitos físicos apresentados na unidade estão sendo bem 

utilizados nas respostas. 

 

 Atividade VIII – Sobrecarga do Canal do Mangue 

 Duração: 40 min. 

 Meios de Ensino: papel e caneta; lousa e material para escrever; 1 garrafa PET de 510 

ml com tampa; 2 mangueiras transparentes de espessuras diferentes; 2 recipientes plásticos, 1 

copo medidor; cronômetro. 

 Objetivos específicos: Promover a compreensão da sobrecarga do Canal do Mangue 

em dias de chuva; Apresentar o conteúdo de equação da continuidade; 

 Conteúdos: vazão como produto da área pela velocidade, equação da continuidade. 

 Métodos: Atividade Prática, Exposição realizada pelo professor. 
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 O professor inicia a atividade com um experimento simples, que mostra que a água 

colocada em funil semelhante ao utilizado na Atividade VI, mas desta vez a tampa terá duas 

mangueiras de diferentes espesssuras, cada uma levando para uma garrafa, como consta na 

Figura 4.6. O professor mostra que a soma dos volumes dos copos é o mesmo e repete o 

procedimento algumas vezes para diferentes volumes e tempos, com o intuito de preparar os 

alunos para a discussão da equação da continuidade para a vazão. O professor pode perguntar, 

agora: através de qual mangueira a água teve maior velocidade? As vazões de cada mangueira 

podem ser medidas diretamente, mas a ideia é tentar ver que propostas os estudantes darão 

para o problema, buscando um grau de abertura um pouco maior. Ainda para trabalhar o 

raciocínio intuitivo, pode-se medir a vazão com diferentes volumes iniciais, explorando a 

ideia de vazão média e vazão instantânea com intervalos maiores e menores. O professor aqui 

tem diversas possibilidades. Sugiro que essa atividade tenha cerca de 25 minutos. 

 

 

Figura 4.6 – Duas mangueiras de espessuras diferentes (a) levam o conteúdo de um funil para duas garrafas, que 

são abastecidas com volumes diferentes. Figura elaborada para este trabalho. 

 

 Os últimos 15 minutos de aula podem ser usados para mostrar a equação da 

continuidade. Como forma de exercício, pode-se fazer referência ao TEXTO IV, com um 

desenho esquemático de afluentes chegando no canal do mangue e discutindo uma situação 
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onde a vazão de despejo da água do Canal do Mangue no mar seja menor do que a vazão 

somada dos rios que desaguam. Nessa situação hipotética, por exemplo, ocorre o 

transbordamento do Rio. Pode-se relacionar isso com uma vazão “perdida” e, por isso, o 

alagamento. 

 

Avaliação: 

 Aqui pode ser desenvolvido um bloco de cerca de 5 exercícios numérticos sobre a 

vazão dos rios, volume de chuva, vazão que deixa de ir para o sistema de drenagem ao ir para 

os piscinões e o desvio do Rio Joana. Estes exercícios podem ser uma avaliação quantitativa 

parcial. Outros dados podem ser encontrados em 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6165511/4162116/pmsb_drenagem_e_manejo_de_agu

as_pluviais.pdf (acesso em 31/12/2016). 

 

 Atividade IX – As obras contra os alagamentos. 

 Duração: 40 min. 

 Meios de Ensino: papel e caneta; lousa e material para escrever; texto adaptado de 

artigo de site; vídeo sobre os “piscinões”.  

 Objetivos específicos: promover a compreensão das intervenções realizadas para 

conter alagamentos e as controvérsias sobre o assunto; fomentar a discussão sobre alternativas 

ao projeto realizado pelo poder público e os instrumentos de consulta à população; abordar o 

conteúdo da unidade; 

 Conteúdos: Teorema de Pascal, Lei de Stevin, vazão, equação da continuidade. 

 Métodos: Conversação Didática, Grupos de Discussão. 

 

 A atividade começa com o professor reproduzindo um vídeo institucional da Prefeitura 

do Rio de Janeiro falando sobre as obras contra enchentes na Grande Tijuca, com duração de 

2 minutos e 27 segundos. O vídeo tem título “Entenda como serão os piscinões de prevenção 

à enchentes na Grande Tijuca” (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=6GZGlomWXhk, acesso em 29/12/2016). O vídeo pode ser 

reproduzido mais de uma vez e algumas informações que os estudantes considerem úteis 

podem ser anotadas no quadro. O professor pode explicar rapidamente algo que não tenha 

ficado claro. Recomendo que esta parte dure menos de 15 minutos. Posteriormente, pode ser 

utilizado o TEXTO VI, que questiona a efetividade da obra, para uma discussão em grupo. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6165511/4162116/pmsb_drenagem_e_manejo_de_aguas_pluviais.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6165511/4162116/pmsb_drenagem_e_manejo_de_aguas_pluviais.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6GZGlomWXhk
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TEXTO IV: Mudança em projeto de piscinão põe Praça da Bandeira em risco: autor do 

projeto diz que prefeitura executou apenas parte das obras. 

(O Globo, Luiz Ernesto Magalhães, 16/03/2016) 

 As enchentes na Praça da Bandeira poderão continuar a ser um pesadelo de verão, 

mesmo depois do término das obras de implantação do sistema de controle de enchentes da 

Grande Tijuca, que a prefeitura promete para o fim do semestre. Ao tocar o projeto orçado 

em mais de R$ 350 milhões para construção de três piscinões (dois já concluídos), a 

prefeitura deixou no papel um reservatório considerado estratégico, que seria implantado na 

Rua Heitor Beltrão, com capacidade para 70 milhões de litros. A avaliação de que o atual 

sistema é insuficiente é do engenheiro Aluizio Canholi, que, contratado pela própria 

prefeitura, coordenou os estudos que criaram o Plano Diretor de Drenagem Urbana do Rio. 

— O projeto original era para suportar uma chuva semelhante à que caiu no fim de semana 

(cerca de 100 milímetros em uma hora). Mas não nessa configuração. O reservatório da 

Praça da Bandeira foi planejado apenas para captar água de seu entorno. No máximo 

aguentaria uma chuva de 50 milímetros em uma hora — avaliou o especialista. 

 Por sua vez, o engenheiro Adacto Ottoni, do Departamento de Engenharia Sanitária e 

do Meio Ambiente da Uerj, identificou outros problemas no projeto. Para ele, uma das 

grandes falhas do governo foi ter apresentado soluções complexas de engenharia sem ter 

investido em um plano de saneamento da Grande Tijuca, para evitar que o sistema de 

drenagem já implantado acabasse comprometido pelo acúmulo de lixo na entrada dos 

piscinões: 

— As entradas dos piscinões ficaram obstruídas por lixo e contaminadas por esgoto. Com 

isso, em lugar de a água fluir, surgiram pontos de estrangulamento que podem ter criado 

novos pontos de alagamento na região. Isso se combate com uma série de medidas. O que 

inclui reflorestamento de encostas para conter parte da água das chuvas, um trabalho de 

educação ambiental de moradores de comunidades para dar um destino correto ao lixo, bem 

como remoções de famílias de áreas de risco — avaliou Adacto.  

 A atividade pode levar cerca de 25 minutos. Ao fim da atividade, o professor deve 

colher as conclusões dos estudantes, sempre auxiliando os grupos e motivando as discussões 

durante o decorrer dela. Podem ser utilizadas perguntas em relação à vazão dos rios, questões 

sobre o que é o milímetro de chuva, sobre soluções alternativas, o bombeamento da água que 

está no piscinão para o Canal do Mangue, sobre as quantias de dinheiro gastas e se os 
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estudantes consideram que era prioridade gastar aquela quantia com a obra. Por último pode-

se perguntar se o projeto funcionou, se amenizou o problema ou se acreditam que vai 

funcionar e o que pode ser feito, questionando os motivos apresentados. 

 

Avaliação: 

 A atividade recolhe um conjunto de dados. Pode-se avaliar a compreensão dos textos 

jornalísticos e a associação das notícias com a física. Ao mesmo tempo, é importante atentar 

para o tipo de argumentação estão utilizando para fundamentarem suas decisões. Utilizam 

dados? Utilizam conceitos físicos, experiências pessoais? As perguntas realizadas durante a 

atividade podem ser colhidas por escrito para análise. 

 

 Atividade X – A microdrenagem e a unidade milímetro de chuva. 

 Duração: 80 min. 

 Meios de Ensino: papel e caneta; lousa e material para escrever; vídeo de reportagem 

que mostram alagamentos na Grande Tijuca, mesmo depois das obras; Montagem de 

experimento com 4 garrafas PET de 510 ml com tampa e 1 mangueira transparente; 1 copo 

medidor; 1 cronômetro.  

 Objetivos específicos: discutir possíveis razões para que o sistema de drenagem da 

Grande Tijuca não tenha funcionado; ajudar a identificar as tomadas de decisão da esfera 

pública em relação ao tema; desenvolver raciocínio intuitivo sobre hidrodinâmica; explicar o 

significado da medida “milímetros de chuva por hora”. 

 Conteúdos: Lei de Stevin, vazão, equação da continuidade. 

 Métodos: Atividade Prática, Exposição pelo Professor. 

 

 A atividade se inicia com o professor perguntando como medir a quantidade de chuva 

que caiu durante um certo tempo e mostrando como textos anteriores usavam a medida 

“milímetros de chuva por hora”. O milímetro de chuva significa que uma superfície de 1m² 

teve água até a altura de 1 milímetro, acumulando 1 litro de água. Uma regra de três simples, 

levando em conta a área de um bairro pode dizer qual foi o volume de chuva que caiu naquele 

período. A ideia pode ser trabalhada melhor via exercícios para casa. Essas medidas são de 

comprimento, volume ou vazão? Esta etapa pode levar cerca de 20 minutos. 

 Posteriormente, recomendo que o professor utilize um vídeo de uma reportagem do 

telejornal RJTV que fala sobre os alagamentos na Grande Tijuca depois da entrega dos 
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piscinões da Praça da Bandeira e da Praça Niterói. A reportagem foi veiculada na primeira 

edição do jornal do dia 14/03/2016 (disponível em http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2016/03/piscinoes-construidos-pela-prefeitura-do-rio-nao-evitam-alagamentos.html, 

acesso em 30/12/2016). O foco do vídeo é discutir o papel da microdrenagem nas obras e essa 

discussão é feita do marco 3:20 min aos 5:18 min do vídeo. O vídeo pode ser mostrado de 

forma completa uma vez e esta parte pode ser repetida mais uma vez. A atividade pode durar 

de cerca de 25 minutos, a depender da discussão. 

 Na próxima parte, recomendo a utilização de um experimento para tratar da 

microdrenagem, comparando a vazão para quando o reservatório está cheio e/ou vazio, 

fazendo alusão ao escoamento para um outro reservatório, conforme mostra a Figura 4.8. O 

experimento consiste em um reservatório feito com o fundo de duas garrafas PET de 510ml, 

um dentro do outro, mas furado na lateral, ligado por uma mangueira que entra em um tubo 

feito pelas duas metades de cima de duas garrafas PET e que tem a tampa da outra 

extremidade com um furo um pouco mais acima que a metade (por onde é colocado um 

pedaço de mangueira para facilitar a retirada da água). A ideia é mostrar como uma drenagem 

direta para o rio pode dificultar a vazão da microdrenagem e – aportanto – os piscinões podem 

ser uma boa ideia, mas que não adianta construir reservatórios se a espessura da rede 

permanece a mesma. O professor pode pedir que os estudantes verifiquem o tempo de 

escoamento para diferentes níveis de água do reservatório, pode mostrar como recipiente do 

lado esquerdo pode encher, mesmo com o reservatório vazio e promover uma discussão sobre 

os problemas de escoamento daquele sistema e possíveis intervenções. Esta atividade pode 

levar cerca de 25 minutos.  

 Ainda com o kit montado, sugiro uma nova situação para teste dos conhecimentos 

anteriores. A tampa que não está ligada ao funil é substituiída por uma tampa, como ilustra a 

Figura 4.9. O tubo deve estar totalmente vazio e o funil é repleto de água. A água não escoa 

para dentro do tubo, mas à medida em que se roda a tampa sem furo a água vai entrando. Os 

estudantes podem ser indagados sobre as causas do fato. Tal tarefa pode ser indicada para ser 

um instrumento de avaliação, ou o professor pode adaptar a situação para uma questão 

discursiva. Esta última parte pode durar cerca de 10 minutos. 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/piscinoes-construidos-pela-prefeitura-do-rio-nao-evitam-alagamentos.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/piscinoes-construidos-pela-prefeitura-do-rio-nao-evitam-alagamentos.html
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Figura 4.8 – Modelo de escoamento cuja vazão pode ser afetada pela elevação do reservatório de destino. Figura 

elaborada para este trabalho. 

 

 

Figura 4.9 – A água do recipiente da esquerda não escoa para dentro do tubo com a tampa fechada. Figura 

elaborada para este trabalho. 

 

Avaliação: 

 Esta é a última atividade da sequência e será seguida de um processo de avaliação 

mais direcionado. Aqui o professor pode fazer questionamentos sobre o uso do material 

didático, da respostas dos alunos e o quanto se desenvolveram, mas deixando a avaliação 

formal para a sugestão subsequente. 

 

Avaliação da Unidade 

 Sugiro três formas para avaliar a unidade: um trabalho com uma atividade prática, uma 

prova escrita e um debate: Atividade Prática, Prova Escrita e Debate. 

 Atividade Prática. Esta atividade prática pode ser proposta com alguma antecedência, 

durante a unidade, para ser realizada em grupo. Consiste na elaboração de um projeto de 
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drenagem. O projeto deverá ser simples, mas pensar em espessura da microdrenagem, volume 

de chuvas, as pessoas afetadas. O professor pode orientar a escolha, as contas, a busca de 

soluções. O objetivo do projeto não precisa ser acabar com os alagamentos, mas ele precisa 

ter um objetivo e a avaliação será como os estudantes pensaram as formas de atingir o 

objetivo. 

 Prova Escrita. Durante a Unidade foram utilizadas várias referências e no ANEXO I 

existem dois textos de apoio adaptados. A partir daí podem ser extraídos dados para a 

elaboração de questões formando uma parte da prova. Outra parte da prova consistiria em 

questões de situações diferentes da trabalhada na unidade, visando verificar se os estudantes 

desenvolveram a capacidade de aplicar o conhecimento em situações variadas. 

 Debate. O formato do debate pode ser variado. Pode ser um júri simulado, uma 

discussão em sala de aula, um debate com autoridades municipais e estaduais. O modelo pode 

ser submetido à consulta dos estudantes. Os estudantes podem ser orientados a elaborar 

propostas e a estruturarem uma argumentação para defendê-las. O professor poderá comparar 

o resultado com os dados colhidos na Atividade I para fazer uma avaliação qualitativa da 

unidade. 

 Do professor é exigido que tenha uma nota para os estudantes. Esta nota pode ser 

elaborada a partir da entrega dos trabalhos durante todo o processo, a prova escrita, os 

exercícios entregues. O professor tem inúmeras ferramentas em mãos para elaborar um 

número final. Considero mais importante de tudo é que consiga elaborar um diagnóstico do 

funcionamento da unidade, conforme os objetivos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou apresentar os Alagamentos na Grande Tijuca como uma questão 

sociocientífica que funciona como eixo estruturante de uma proposta que pode ser 

implementada nas aulas de física do Ensino Médio. Asta escolha se deu com base em 

pesquisa bibliográfica sobre os slogans QSC e CTS. Por trás desses slogans há uma 

concentração de esforços de muitos anos de estudos na área da Educação em Ciências. 

A proposta busca promover um ensino articulado com questões relacionadas à vida 

cotidiana das pessoas, um ensino que rompa com uma visão de ciência neutra e desperte o 

pensamento crítico. Sendo assim, este trabalho – apesar de ter clara inspiração nos campos 

CTS e QSC – preocupou-se menos em se localizar em um campo e mais em propor uma 

forma de selecionar um tema intimamente ligado à vida das pessoas. 

 Muitas dificuldades foram encontradas no meio do percurso. Não foi fácil a tarefa de 

encontrar trabalhos no campo da Educação em Ciências que reunissem as virtudes de serem 

críticos e que ao mesmo tempo pudessem orientar o trabalho de um professor do ensino 

médio. Foi comum ver trabalhos que se propunham como críticos, mas cujo resultado final 

eram trabalhos contextualizados em uma questão social, mas que não tinham uma busca por 

uma visão crítica sobre o tema. Por outro lado, pude encontrar trabalhos que tinham visão 

crítica bastante aprofundadas, mas cujos objetivos do ensino, os métodos e a forma de avaliar 

a prática não se faziam claros. 

Ao produzir a sequência de ensino desta monografia procurei associar um ensino 

crítico a uma delimitação clara de objetivos, conteúdos, métodos e formas de avaliar 

atividades e a unidade didática.  O trabalho final está aquém do tipo de literatura que eu 

gostaria que estivesse disponível para orientar a minha prática como professor, mas avalio ter 

sido um excelente ponto de partida para construir um ensino de física que provoque os 

estudantes para debates sociais, que desperte o desejo pelo aprendizado e uma ampliação do 

conhecimento científico e tecnológico das pessoas, delimitando de forma clara os 

componentes de uma sequência didática. 

 A sequência de ensino proposta tem limitações por não ter definido e previsto um 

grupo de estudantes com quem se possa trabalhar, não ter uma comunidade e um ambiente 

escolar onde vá ser implementada. Assim, tomei como cenários onde ela provavelmente seria 

implementada, o meu próprio contexto de estágio de prática de ensino, artigos com relatos de 

professores e a minha própria experiência em sala de aula em pré-vestibulares sociais. Com 
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isso, busquei me afastar do ensino tradicional, mas ousei pouco no que se referia às respostas 

dos estudantes, visto que tinha controle sobre as minhas capacidades de produzir material 

didático e organizar uma prática, mas pouca capacidade de avaliar uma possível resposta dos 

estudantes do ensino médio. Com isso, as atividades práticas tiveram pouca abertura, 

considerando a perspectiva de atividade aberta trazida por Borges (2002), e as dinâmicas de 

grupo instigaram pouca confrontação do tema com questões morais. Mesmo com essas 

limitações, a sequência de ensino produzida se articula com o tipo de informação que os 

estudantes terão acesso durante suas vidas e os dá voz, mas apresenta grande riqueza de 

atividades práticas e teóricas, individuais e em grupo. 

 Seja na formulação teórica, seja na busca por elaborar uma sequência para a prática, 

uma conclusão que era recorrente era da necessidade de trabalhar com outros professores em 

torno do tema. Ele não cabe apenas em aulas de física e em certos pontos se torna insuficiente 

se for visto de forma tão conteudista. Em particular o tema dos alagamentos me despertou 

para a necessidade de trabalhar junto a professores de geografia, história e sociologia, mas 

que – sem dúvida – poderia mobilizar toda a escola. 

Considerando que a estrutura escolar em geral não é acolhedora para esse tipo de 

iniciativa, penso que o trabalho com questões sociocientíficas teria também o papel de 

construir um outro ambiente escolar. As questões sociocientíficas permitem uma intervenção 

localizada, dentro da estrutura tradicional e até dentro de um segmento de uma sequência 

tradicional, mas sem dúvida que o seu grande potencial está na união dos esforços de diversos 

educadores para tratar do tema. 

 A elaboração da sequência de ensino foi bastante trabalhosa. Organizar e adaptar 

textos, selecionar vídeos, procurar conteúdos auxiliares e elaborar experimentos custa muito 

tempo, custa confrontar a forma com que eu mesmo fui educado. A aplicação sistemática de 

um ensino crítico seria exaustiva se realizada sozinha. A busca por um ensino crítico e 

deslocado do tradicional exige também participar da luta por condições de trabalho e 

remuneração para o profissional. Se não for assim, a tentativa de mudar o paradigma do 

ensino será sempre uma intervenção localizada de um professor munido de uma esperança 

quixotesca. O que pude observar como um diferencial nas questões sociocientíficas é que é 

possível estabelecer um ciclo virtuoso de aplicação na sala de aula, contribuindo para a 

organização de estudantes e profissionais da educação, gerando melhores condições do ensino 

e – por sua vez – contribuindo por mais intervenções em sala. Se o trabalho com questões 

sociocientíficas conseguir se dar fora dos limites da sala de aula, estas intervenções podem 
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gerar um movimento de baixo para cima muito mais efetivo que intervenções curriculares 

(que na maioria das vezes não chegam em sala de aula). 

 Retornando à sequência de ensino proposta, considerei o maior desafio a avaliação. A 

sequência prevê a sua utilização em um planejamento anual híbrido, em uma escola comum. 

Nessa estrutura, é esperada uma avaliação quantitativa, por meio de trabalhos ou provas, mas 

esta avaliação não vai produzir os diagnósticos necessários para avaliar se a sequência atingiu 

objetivos de estimular nos estudantes o pensamento crítico, a vontade de transformar a própria 

realidade, desenvolver a capacidade de tomar de decisões. O professor pode realizar esse 

diagnóstico durante a sequência e em atividades de avaliação de unidade, mas sob quais 

critérios esse diagnóstico será feito? Pode ser que a avaliação dependa muito da visão do 

professor sobre o tema. Tal fato não é em si ruim, inclusive pode ser muito bom, mas é algo 

que não pode deixar de se ter em mente. 

 Por fim, considero que o presente trabalho pode agregar bastante à atuação e ao 

conhecimento teórico de professores do Ensino Médio que visam construir uma prática que se 

afaste do ensino tradicional, rumo a um ensino crítico. Certamente que usarei como referência 

para meus trabalho enquanto professor. 

 

Trabalhos futuros  

 Durante a produção desse trabalho, pude ter proximidade com um grande conjunto de 

trabalhos teóricos e estabeleci diversas reflexões para a prática. Deste processo, surgem 

consequências, identificam-se padrões e observam-se contribuições possíveis de serem dadas 

para o debate que resultaram no seguinte conjunto de propostas de trabalhos futuros: 

 Implementar a sequência de ensino. Isto trará avaliações sobre os resultados e sobre a 

persecução dos objetivos. Da mesma forma, o processo de avaliação deve retroalimentar a 

sequência, o que não pôde ser feito; 

 De posse dos resultados, buscar professores da Grande Tijuca, para que se utilizem dessa 

sequência em seus trabalhos. Isto pode melhorar a sequência, ter um maior 

dimensionamento de seus efeitos, além de promover uma grande catarse em torno do 

planejamento urbano. 

 Estabelecer critérios para definir objetivos gerais da educação. Os documentos nacionais e 

estaduais não vão necessariamente conter objetivos alinhados com as necessidades das 

pessoas. Isso se deve à pouca cultura democrática brasileira na elaboração de políticas 

públicas. Tendo isso em mente, como definir objetivos gerais? Na presente sequência de 
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ensino, os objetivos gerais foram definidos por mim, mas cabe exclusivamente ao 

professor delimitar esses objetivos? Como estabelecer objetivos gerais para o ensino 

dentro da estrutura escolar atual? 

 Desenvolver níveis de afastamento do ensino tradicional. Diversos trabalhos citam o 

ensino tradicional de forma antagonica a um ensino crítico e que contemple a perspectiva  

dos estudantes. É necessário delimitar o que seria o ensino tradicional, que componentes 

valorar como positivas ou negativas e  ter uma definição clara do que é se afastar dele e 

em que dimensões, assim como delimitar o que existe de positivo na tradição do ensino. 

Um professor que trabalhe exclusivamente com atividades práticas se afasta do ensino 

tradicional? Como é esse afastamento se ele não tiver uma componente crítica envolvida 

na sua prática? E o contrário, um professor que trata de temas sociais densos, mas que não 

rompe com o modelo da narrativa, se afastou mais ou não do ensino tradicional?  

 Fazer uma revisão histórica do LC, CTS e QSC e verificar a possibilidade de uma 

correlação entre as características dos projetos e trabalhos nestas perspectivas com a 

conjuntura econômica de cada país (em termos de abundância ou escassez). A revisão 

bibliográfica aqui realizada me fez ter a impressão de que a mudança na forma e no 

conteúdo acompanhava transformações sociais que ocorriam nos EUA e na Europa. Me 

parece que a perspectiva do letramento caminhou no sentido de confirmar o otimismo 

gerado pelo fim da guerra fria e da ideia de “fim da história” e que a perspectiva CTS 

agregou um pensamento crítico sobre o desenvolvimento científico e tecnológico. Durante 

os anos 90, com os EUA e a Europa com economias muito fortes e em clima de otimismo, 

me parece que existiu grande espaço para macro intervenções, principalmente no 

currículo. Com o desaquecimento econômico no início dos anos 2000 e posterior crise 

econômica mundial em 2008, as políticas de austeridade parecem ter secado a fonte de 

verba estatal para grandes projetos curriculares, o que culminou em um aumento de 

publicações sobre questões sociocientíficas e o surgimento da perspectiva QSC. Os 

pesquisadores passaram a estudar inserções pontuais no ensino. Considero uma pesquisa 

relevante observar melhor se essa hipótese se confirma, principalmente para nós sul-

americanos, que vivemos com escassez histórica de verbas para a Educação. Talvez este 

trabalho contribua para produzir discussões sobre soluções no hemisfério sul, tomando 

como base a forma como o hemisfério norte está lidando com políticas de austeridade 

semelhantes às que o Fundo Monetário internacional impôs à América Latina desde a 

década de 1970. 
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 Catalogar e organizar sequências de ensino que tratem de questões sociocientíficas para 

todo o Ensino Médio. É possível organizar todo o Ensino Médio via QSC? Penso que sim. 

Gostaria de ter um material que me ajudasse a fazer isso, propondo temas e sequências 

organizadas conforme o currículo nacional, conforme a sequência tradicional de 

conteúdos também. Existem muitos trabalhos que estão soltos. Considero um trabalho 

relevante (ao menos ao qual eu gostaria de ter acesso) aquele que tivesse estas propostas 

organizadas para o professor, com objetivos, conteúdos, métodos e avaliação bem 

delimitados. 
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APÊNDICE A 

 

Texto de Apoio I: Redução de pressão da água não afeta abastecimento, afirma 

secretário 

(Folha de São Paulo, Redação, 23/09/2014) 

 

 O secretario de Recursos Hídricos de São Paulo, Mauro Arce, negou que a redução 

da pressão da água distribuída à noite tenha relação com as reclamações de falta de água no 

Estado, ao contrário do que a Sabesp informou à Promotoria. Documento enviado ao órgão 

em julho dizia que a pressão causa "impacto direto no número de relações de falta de água". 

"A Sabesp já divulgou um desmentido. Não que ela tenha mentido à Promotoria, mas a 

redução da pressão é utilizada para controle de perdas e não causa falta de água", afirmou o 

secretário nesta terça-feira (23).  

(Extraído de: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1521536-reducao-de-pressao-da-

agua-nao-afeta-abastecimento-afirma-secretario.shtml, último acesso em 19/12/2016) 

Texto de apoio II: Cidade já registrou temporais mais fortes 

( O Globo, 16/03/2016, LUIZ ERNESTO MAGALHÃES  - COLABOROU: NATÁLIA BOERE) 

 Segundo dados do site do Sistema Alerta Rio, as maiores chuvas da Grande Tijuca 

registradas no intervalo de uma hora na estação pluviométrica da Tijuca/Muda foram de 

99,6 milímetros, em 26 de abril de 2011, e de 92,2 milímetros, em 6 de dezembro de 2013. Na 

estação do Alto da Boa Vista, houve um registro de 87,2 milímetros também no dia 26 de 

abril de 2011. No período de 24 horas, já chegou a 286 milímetros, nos mesmos mês e ano. 

 Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos alegou que as 

chuvas do último sábado teriam sido as maiores registradas na Grande Tijuca nos últimos 50 

anos. A secretaria divulgou apenas o volume de chuvas acumulado no período de duas horas, 

sem indicar qual a precipitação por faixa de horário. Foram 123 milímetros na estação 

Tijuca/Muda e 165 milímetros na do Alto da Boa Vista. 

 (Extraído e adaptado de: http://oglobo.globo.com/rio/apos-temporal-especialistas-

questionam-eficacia-de-piscinoes-18876564, último acesso em 19/12/2016) 
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