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RESUMO 

 

Nessa pesquisa temos por objetivo desenvolver metodologias de ensino de ciências com 

enfoque CTS numa perspectiva freireana para ser aplicada no nono ano do ensino 

fundamental II (9º ano do EF II). Como cenário da pesquisa tomamos o contexto da Escola 

Municipal Altivo César, no município de Niterói (RJ), onde a autora atua como docente. 

Assim, o produto educacional resultante, apesar de elaborado a partir deste contexto, pode ser 

adaptado para qualquer escola, pública ou privada, de qualquer região do Brasil. De cunho 

qualitativo, buscamos apoio em autores como Santos, Mortimer, Auler, Delizoicov, entre 

outros, que discutem a abordagem CTS no ensino de ciências e também em algumas das obras 

de Freire para tecer reflexões teóricas e compreender as interlocuções entre o ensino CTS e a 

pedagogia freireana, para pensar a construção de nossa metodologia de ensino. Como 

resultado foram elaboradas sequências didáticas (SD) com temas extraídos da realidade 

concreta dos estudantes e da comunidade escolar. Com a aplicação parcial da primeira 

sequência, que foi interrompida pela pandemia do COVID-19, fomos capazes de refletir sobre 

nossa prática a partir da teoria para então, traçar estratégias que contribuem para tornar o 

ensino de ciências significativo e capaz de promover as reflexões e críticas necessárias ao 

modelo técnico-científico de ensino praticado, buscando uma educação técnico-científica 

humanística. O produto educacional resultante é integrado por quatro SD para o ensino de 

ciências no nono ano de escolaridade, numa perspectiva CTS com abordagem freireana. 

Nessas sequências são trabalhados os objetos de conhecimento referentes à unidade temática 

Matéria e Energia da BNCC. 

Palavras-chave: Ensino Fundamental II, Sequência Didática, Pedagogia Freireana, Educação 

Cidadã.  

  



 

 

ABSTRACT 

In this research, we aim to develop science teaching methodologies with a CTS approach in a 

Freirean perspective to be applied in the ninth year of elementary school II (9th year of ES II). 

As a research scenario, we take the context of the Altivo César Municipal School, in Niterói 

city (RJ), where the author works as a teacher. Thus, the educational product result, despite 

being elaborated from this context, can be adapted to any public or private school, in any 

region of Brazil. By qualitative nature, we sought support from authors such as Santos, 

Mortimer, Auler, Delizoicov, among others, who discuss the CTS approach in science 

teaching and also in some of Freire's works to weave theoretical reflections and understand 

the interlocutions between CTS teaching and Freirean pedagogy, to think about the 

construction of our teaching methodology. As a result, didactic sequences (DS) were 

elaborate on themes extracted from the concrete reality of the students and the school 

community. With the partial application of the first sequence, which was interrupted by the 

pandemic of COVID-19, we could reflect on our practice from the theoretical point of view 

and then draw strategies that contribute to making science teaching meaningful and able to 

promote the necessary reflections and criticisms of the technical-scientific model of teaching 

practice, seeking a humanistic technical-scientific education. 

The resulting educational product is integrated by four SD for science teaching in the ninth 

grade, in a CTS perspective with a Freirean approach. It is worked in these sequences the 

objects of knowledge referring to the thematic unit Matter and Energy of BNCC. 

 

Keywords: Elementary Education II, Didactic Sequence, Freirean Pedagogy, Citizen 

Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estamos imersos em uma sociedade cada vez mais dependente da ciência e da 

tecnologia. Pagamos nossas contas por aplicativos, assistimos aos filmes e séries através de 

plataformas de streamings
1
, fazemos chamadas de vídeo para pessoas que estão em outro 

continente, temos acesso a acontecimentos importantes em tempo real, a expectativa de vida 

aumentou devido aos avanços da medicina e a produção de alimentos também aumentou 

graças às sementes geneticamente modificadas.  

O que na maioria das vezes não se discute, é que por trás dessa aparente liberdade de 

opções e melhoria na qualidade de vida, estamos cada vez mais escravos da tecnologia. 

Somos atendidos por secretárias eletrônicas que quase nunca resolvem nossos problemas, 

somos atravessados por ondas eletromagnéticas e de rádio o tempo todo, mas não sabemos da 

real interferência disso na nossa saúde. Estamos comendo sem saber que muitos alimentos 

estão mais resistentes aos agrotóxicos devido à manipulação genética. Sequer refletimos sobre 

como isso irá interferir na nossa saúde e no equilíbrio ambiental. A necessidade de consumo e 

o crescimento populacional impactam de maneira cada vez mais destrutiva a natureza e nunca 

sofremos tanto com as consequências dessa interferência, por exemplo, com os eventos 

climáticos extremos e com as doenças que antes só existiam em animais silvestres e que agora 

se tornaram uma ameaça à humanidade. 

Os jovens de hoje têm nas palmas de suas mãos acesso a informações, praticamente no 

momento em que estão sendo produzidas e eles consomem a informação na mesma 

velocidade em que consomem a tecnologia, mas tanto em uma como em outra não há, 

necessariamente, uma reflexão sobre as implicações sociais, econômicas e ambientais desse 

consumo.  

Enquanto isso, a escola continua praticamente a mesma e a forma de ensinar também. 

Na contramão dessa modernidade, muitas vezes, ainda está um modelo de aula de ciências 

que é tradicional, focado na figura do professor como o transmissor de conhecimentos 

científicos prontos, que devem ser memorizados pelos educandos e reproduzidos em 

momentos estanques nas situações de ensino-aprendizagem, como em testes e provas. Muitos 

desses conhecimentos reproduzidos em sala de aula estão desconectados da realidade de 

                                                 
1
 Streaming são plataformas que permitem assistir filmes, séries e ouvir músicas. 

Referência:TECNOBLOG. O que é streaming? (Netflix, Spotify, mas o que é?). Disponível em: < 

https://tecnoblog.net/290028/o-que-e-streaming/> Acesso em: 15 maio 2021. 

https://tecnoblog.net/290028/o-que-e-streaming/
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nossos estudantes. O conhecimento “depositado” é recebido pelos alunos de forma passiva, 

mesmo que não faça sentido e que não sirva para promoção de uma mudança qualitativa na 

vida deles. Esse modelo tradicional de ensino não contribui para a formação de sujeitos 

críticos. Freire (1987) explica que  

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização 

mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, 

em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os 

recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se 

deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. (p.33). 

 

Entretanto, acredito que o saber só tem relevância se promove transformação, na 

forma de pensar, de agir, de interagir e modificar o mundo em que estamos inseridos, ou seja, 

quando promove a conscientização. Aqui tomamos a conscientização numa perspectiva 

freireana, onde o sujeito é capaz de desenvolver o pensamento autêntico e desvelar a realidade 

que o impede de desenvolver sua verdadeira vocação de “Ser Mais”. (FREIRE, 1987). O 

saber deve servir ao crescimento do ser humano enquanto cidadão responsável e consciente de 

seu papel no mundo, capaz de lutar pelos seus direitos básicos, que estão assegurados pela 

Constituição, mas que muitas vezes não são respeitados. Para Freire (1987), o que acontece na 

maioria das salas de aula é que: 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz "comunicados" e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí 

a concepção "bancária" da educação, em que a única margem de ação que se oferece 

aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para 

serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os 

grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 

concepção "bancária" da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora da 

práxis, os homens não podem ser. Educador e educandos se arquivam na medida em 

que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, 

não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 

impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os 

outros. Busca esperançosa também. (p. 33) 

 

Observamos que a escola ainda encontra obstáculos ao rompimento com o 

tradicional e continua reproduzindo modelos ultrapassados de ensino. Pela minha experiência 

no magistério, percebo que esse modelo tradicional afasta os alunos do prazer de aprender, 

criando bloqueios entre eles e o saber científico, pois cerceia a curiosidade e a imaginação, 

dando a ideia de distanciamento entre o saber da escola e o saber do cotidiano. Bortoletto e 

Carvalho (2009) ressaltam que: 

O ensino tradicional dificulta a participação dos alunos em um processo 

comunicativo de ordem coletiva, e não promove, também, a interface entre o 
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conhecimento escolar e o social, reduzindo, assim, o conhecimento escolar à sala de 

aula e a exames para a busca da excelência. (p.257) 

  

Como autora desta dissertação e professora reflexiva em minha prática, sinto a 

necessidade de me apresentar para deixar mais evidente de onde vem o incômodo que me 

trouxe até aqui. Formada em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) com mais de 400 horas em cursos de atualização na área 

de ensino de ciências e atuando no magistério há mais de 22 anos, sendo 17 destes em escolas 

públicas, sentia uma necessidade crescente de abandonar o óbvio, aquele lugar comum de 

fazer o que dava menos trabalho. Ao longo desse tempo já lecionei nos municípios de 

Itaboraí, Duque de Caxias e na Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC). Atualmente 

trabalho na prefeitura de Niterói e na FAETEC (ISERJ) e depois de todas as experiências 

vividas, o sentimento é que nas escolas as mudanças ocorrem em passos muito lentos, então 

deixei aflorar novamente a inquietação dos primórdios da minha formação, a necessidade de 

fazer diferente. 

Desde estudante, e depois como professora, observo que a ciência continua sendo 

ensinada e aprendida como se os conhecimentos estivessem mortos, prontos e acabados, como 

verdades absolutas. E a tecnologia, resultante da produção de conhecimento científico, 

quando aparece, na maioria das vezes é apenas um instrumento utilizado como facilitador dos 

conteúdos a serem ensinados. Nas nossas salas de aula, a ciência e a tecnologia estão 

dissociadas entre si e também não apresentam relação com a política, a sociedade, a economia 

e o meio ambiente. A falta de perspectiva de que o meu trabalho em sala de aula pode, de 

alguma forma, contribuir de maneira significativa para as necessárias transformações sociais, 

passaram a causar um incômodo cada vez maior e mais difícil de conviver. 

O desejo de aumentar o interesse dos alunos pela ciência e de mostrar como essa área 

do conhecimento está intimamente presente na vida das pessoas e que pode contribuir para 

formação de sujeitos críticos e capazes de conquistar sua cidadania, tem me motivado a 

buscar outras maneiras de ensinar ciências, procurando relacionar a vida desse sujeito/cidadão 

em construção com o saber científico socialmente construído. Para Freire (1987), devemos 

manter sempre a inquietação e o diálogo com a realidade em torno dos conteúdos que devem 

ser trabalhados em sala de aula. 
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Para isso, acredito na necessidade de romper com essa visão tradicional de ensino-

aprendizagem, porque, mais do que nunca, a escola deve ser um espaço de reflexão e criação 

de novas formas de ensinar e aprender.  

É relevante estar consciente das mudanças que o mundo vem sofrendo impactado 

pela produção de conhecimentos científicos e tecnológicos e estas mudanças estão presentes 

em nossas vidas todo o tempo, no trabalho, em casa e nas relações sociais. Nesse contexto, o 

discente deve deixar de ser um mero receptor de informações e passar a ser um ator ativo, que 

investigue, argumente e seja autor/construtor do seu próprio conhecimento.  

A reflexão sobre os novos conhecimentos produzidos pela ciência e a tecnologia 

(CT) e as transformações que esses conhecimentos provocam na sociedade apresenta-se como 

uma das possibilidades de superação dessa visão. Nessa perspectiva, o ensino das ciências 

(EC) torna-se de fundamental importância para a formação de cidadãos conscientes e capazes 

de interferir na sociedade de forma responsável considerando os aspectos: social, político, 

econômico e ambiental. Sabendo da necessidade de mudança na forma de ensinar e aprender 

Ciência, Krasilchik (2000) chama atenção que:  

Na medida em que a Ciência e a Tecnologia foram reconhecidas como essenciais no 

desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino das Ciências em todos os 

níveis foi também crescendo de importância, sendo objeto de inúmeros movimentos 

de transformação do ensino, podendo servir de ilustração para tentativas e efeitos 

das reformas educacionais. (KRASILCHIK, 2000, p.1) 

 

A ciência é uma criação exclusivamente humana e, como tal, sofre influência e tem 

implicações políticas, sociais, econômicas e ambientais. Sujeitos conscientes, cientificamente, 

têm as ferramentas para fazer sua leitura crítica desse mundo cientifico e tecnológico e, 

coletivamente, a partir do diálogo não hierarquizado, tomar posição em relação a tudo o que 

interfere em sua vida, individual e em sociedade e questionar as relações de opressão, seja 

pelo poder econômico ou da detenção do conhecimento. Para Chassot (2018), “A cidadania só 

pode ser exercida plenamente se o cidadão ou cidadã tiver acesso ao conhecimento (e isto não 

significa apenas informações) e aos educadores cabe então fazer esta educação científica” (p. 

96).  

Nós, docentes, devemos encarar a responsabilidade da mudança do paradigma de 

formar meros receptores de conhecimento científico prontos e consumidores de tecnologias, 

para cidadãos e cidadãs, que no Brasil são formados por uma maioria de negros, pobres e 

favelizados, com poucos direitos em relação à vida, em sujeitos críticos e reflexivos, capazes 
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de agir com responsabilidade socioambiental diante dos desafios contemporâneos. A 

formação cidadã é urgente e necessária para a transformação dessa sociedade desigual e 

injusta.   

Nesse sentido, o ensino de ciências, com foco nas relações Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS), pode contribuir para a mudança de paradigma da educação tradicional para 

a educação transformadora e dialógica. A nossa prática em sala de aula não pode estar 

pautada na transmissão de conteúdos científicos desvinculados da realidade. Na concepção 

freireana de educação, a alfabetização deve propiciar a “leitura do mundo” (FREIRE, 1989, 

p.7). 

Minha experiência em mais de vinte anos de magistério, sendo dezesseis destes em 

escolas públicas, onde a maior parte dos estudantes são negros e de baixa renda, mostra que 

nos últimos anos principalmente, as dificuldades enfrentadas na sala de aula vêm aumentando, 

pois a indisciplina aumenta à medida que o interesse diminui. Os jovens não se sentem 

pertencentes àquele espaço, não o reconhecem como um lugar de troca e construção de 

conhecimentos, não se identificam com a linguagem, com a forma tradicional em que as aulas 

normalmente são ministradas. Mas ao mesmo tempo, eles gostam da escola. Adoram as aulas 

vagas, momentos em que eles se sentem descontraídos, trocam informações, socializam.  

No cotidiano da escola tenho me questionado sobre o ensino de ciências e a sua falta 

de significado, um ensino desconectado da realidade da vida dos alunos. De certa forma, os 

conteúdos surgem na escola como conteúdos vazios, que não favorecem a ressignificação do 

conhecimento e a formação de consciência.  

O desejo de mudar esse cenário e buscar formas de tornar as aulas mais interessantes, 

participativas e significativas me move na construção dessa pesquisa. Busco formas de 

mostrar aos meus alunos como aprender ciências é e será importante para eles, que são o 

presente e futuro do nosso país. Desejo ajudá-los a desenvolver a consciência sobre a 

responsabilidade de construir um presente e um futuro onde a sustentabilidade e a 

responsabilidade com o bem estar social sejam de fato, priorizados. 

Neste contexto, sendo a autora desse trabalho, docente do Ensino Fundamental II (EF 

II), me debruço em reflexões sobre o currículo de Ciências existente para o nono ano; que está 

em fase de construção no Município de Niterói, a partir das diretrizes estabelecidas na Base 
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Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017). Para pensar em um currículo vivido
2 

tendo como base as ideias do movimento CTS e de Freire, buscamos assim o distanciamento 

do currículo tradicional, conforme definido por Silva (2010), o qual é baseado em conteúdos 

ou conhecimentos elencados previamente numa lista e que devem “depositados” nos alunos. 

Silva (2010) adverte que o currículo tradicional 

[...] ao aceitar mais facilmente o status quo, os conhecimentos e saberes dominantes, 

acabem por se concentrar em questões técnicas. Em geral, elas tomam a resposta à 

questão ‘o quê?’ como dada, como óbvia e por isso buscam responder a uma outra 

questão: como? ( p. 16). 

 

 Para isso, nos aproximamos de um currículo que busque subverter os saberes 

dominantes que garantem a manutenção da estratificação social, numa tentativa de romper 

com o ciclo de reprodução de classe dominante e classe dominada. Buscamos a construção de 

um currículo baseado em teorias pedagógicas críticas. Para Silva (2010) 

[...] é a própria experiência dos estudantes que se torna objeto de investigação 

fenomenológica. Assim, enquanto no currículo tradicional os estudantes eram 

encorajados a adotar a atitude supostamente científica que caracterizava as atitudes 

acadêmicas, no currículo fenomenológico eles são encorajados a aplicar à sua 

própria experiência, ao seu próprio mundo vivido a atitude que caracteriza a 

investigação fenomenológica. ( p. 12). 

 

Entretanto, pensando numa educação científica e tecnológica para além dos muros da 

escola, comprometida com mudança de realidades, libertação e formação cidadã, nos vem a 

questão: como promover um ensino de ciências baseado na aproximação da abordagem CTS 

com a perspectiva freireana? 

Buscando responder tal questão, temos como objetivos:  

1.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver propostas de ensino de Ciências com enfoque CTS numa perspectiva 

freireana para ser aplicada no nono ano do ensino fundamental II (9º ano do EF II).  

1.2. Objetivos Específicos 

 

                                                 
2
 Entende-se por currículo vivido aquele produzido nos processos do cotidiano escolar, por sujeitos 

culturalmente plurais. (MACEDO, 2006) 
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 Identificar, no contexto do ensino de ciências, pontos de aproximação do ensino CTS 

e a perspectiva freireana; 

 Identificar temas para serem utilizados como gerador de problematização no nono 

ano da Escola Municipal Altivo César; 

 Identificar na BNCC e no currículo do município de Niterói, os conteúdos de 

Ciências para o nono ano do Ensino Fundamental; 

 Desenvolver e analisar sequências didáticas para trabalhar os conteúdos 

identificados. 

 

Buscando compreender o ensino de ciências na perspectiva CTS e quais relações 

podem ser estabelecidas com os pressupostos de ensino na visão de Paulo Freire, nos 

aproximamos destes referenciais. Assim, essa dissertação está estruturada em mais cinco 

capítulos. 

No próximo capítulo, Capítulo 2 – Ensino de Ciências numa Perspectiva CTS – 

buscamos a fundamentação necessária para pensar em um ensino de ciências que priorizasse a 

formação de cidadãos conscientes, para isso, nos aproximamos dos pressupostos CTS e 

realizamos uma revisão bibliográfica que versa sobre o ensino CTS. Para este tópico, 

buscamos apoio em autores como Auler, Santos, Mortimer e Delizoicov, dentre outros. A 

revisão da literatura nos ajudou a pensar numa metodologia de ensino que priorizasse a 

participação ativa dos alunos e a formação de uma visão crítica sobre as implicações da 

ciência e da tecnologia na vida das pessoas e na reprodução das desigualdades sociais. Por 

isso, a importância de ensinar ciências promovendo reflexões e críticas numa perspectiva de 

formação cidadã, buscando que o estudante seja capaz de realizar escolhas conscientes para 

construção de uma sociedade justa, responsável e sustentável.  

No Capítulo 3 – Aproximação entre o Ensino CTS e a Educação Freireana – 

procuramos na obra de Freire o entendimento da importância de buscar na realidade dos 

estudantes os temas problematizadores e disparadores de discussão, além das categorias 

marcantes de sua pedagogia, que são a problematização e a dialogicidade. A partir desses 

conhecimentos, procuramos refletir sobre a aproximação do ensino CTS com os pressupostos 

freireanos e, para isso, buscamos suporte em obras de Paulo Freire. Dentre sua extensa obra, 

os títulos que mais nos ajudaram nessa reflexão foram: A Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 

1987), A Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa (FREIRE, 1996), 
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Pedagogia da Esperança: um encontro com a pedagogia do oprimido (FREIRE, 1992), 

Conscientização: teoria e prática da libertação (FREIRE, 1979); A Importância do Ato de 

Ler: três artigos que se completam (FREIRE, 1989) e Extensão ou Comunicação? (FREIRE, 

1983). 

No Capítulo 4 trazemos a Metodologia da nossa pesquisa, que se trata de uma 

pesquisa qualitativa, pois todos os sujeitos envolvidos promovem reflexões e produzem novas 

informações. Ela tem caráter bibliográfico, documental e de intervenção pedagógica, pois 

procuramos no referencial teórico e nos documentos oficiais o embasamento necessário para 

construir a pesquisa e o produto educacional resultante dela.  

Nos Resultados e Discussões, Capítulo 5, trazemos a análise da aplicação parcial da 

primeira SD, juntamente com as análises das outras SD, com base nos referenciais teóricos. A 

aplicação e análise, mesmo que parcial da SD, nos ajudou nas reflexões essenciais para a 

construção do produto educacional para que atendesse aos pressupostos em que se baseiam o 

ensino CTS em convergência com a pedagogia freireana. 

Apresentamos o Produto Final no Capítulo 6. O produto educacional resultante da 

pesquisa se constitui como um material didático/instrucional e foi intitulado: “O ENSINO DE 

CIÊNCIAS NUMA ABORDAGEM CTS PELA PERSPECTIVA FREIREANA: propostas de 

sequências didáticas”. É composto de quatro sequências didáticas com sugestões de atividades 

que buscam evidenciar a problematização da realidade, a dialogicidade e a criticidade. 

Por fim, apresentamos as Considerações Finais da pesquisa realizada, onde 

observamos que através da educação CTS ela perspectiva freireana, pudemos pensar 

estratégias e metodologias de ensino que estimulam nos estudantes, o senso crítico a respeito 

da ciência e da tecnologia. Também pudemos ver que esse método aproxima as ciências do 

cotidiano dos estudantes enquanto busca levá-los a refletir sobre como os avanços nas 

pesquisas desse campo de conhecimento influenciam e sofrem influência, direta e 

indiretamente, de aspectos sociais, políticos e econômicos. 
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2. ENSINO DE CIÊNCIAS NUMA PERSPECTIVA CTS 

 

A partir da Guerra Fria
3
, o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia (CT) passou 

a ser reconhecido por muitos países, especialmente os Estados Unidos, como sendo 

primordial na corrida pela supremacia política e econômica sobre as demais nações. A CT 

eram vistas como o caminho para o progresso e a solução para todos os problemas da 

humanidade. Nessa época, houve um grande aumento nos investimentos em recursos 

financeiros e humanos, na formação acadêmica das áreas cientificas. Krasilchik (2000) lembra 

que:  

A justificativa desse empreendimento baseava-se na ideia de que a formação de uma 

elite que garantisse a hegemonia norte-americana na conquista do espaço dependia, 

em boa parte, de uma escola secundária em que os cursos das Ciências 

identificassem e incentivassem jovens talentos a seguir carreiras científicas. (p.1). 

 

A ciência era concebida numa visão ingênua e inquestionável de pureza e 

neutralidade e a tecnologia como sendo infalível e responsável por tornar mais prática e 

descomplicada a vida das pessoas. Entretanto, houve a percepção de que mesmo com todo o 

avanço científico e as inovações tecnológicas isso não se convertia em bem-estar social, 

especialmente para as camadas mais pobres da sociedade, levantando muitas dúvidas em 

relação ao custo-benefício da CT. O que vimos, de fato, foi que o avanço da CT trouxe 

também problemas graves para sociedade global, como a poluição ambiental e o 

aprofundamento da desigualdade econômica entre países do Norte e do Sul. Aqueles países 

que detinham a tecnologia e os conhecimentos científicos exploravam e subjulgavam os 

países em desenvolvimento. Os avanços científicos e tecnológicos acabaram por contribuir 

para o agravamento de problemas sociais e ambientais e como consequência, uma emergência 

planetária, causada pelas mudanças climáticas, escassez de recursos naturais e a perda da 

biodiversidade. 

A necessidade de discutir as escolhas sobre a natureza política, ideológica e 

econômica e as consequências sociais e ambientais relacionadas à CT, fez surgir o movimento 

                                                 
3
 A Guerra Fria foi uma luta político-militar entre o socialismo e o capitalismo, tendo como principais atores os 

Estados Unidos e a União Soviética. Teve início ao final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1947, após o 

presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, declarar que poderia intervir em governos não democráticos. Um 

ponto marcante desse período foi a “corrida espacial” e a disputa pela supremacia no desenvolvimento 

tecnológico. 

Fonte:TODA MATÉRIA. Guerra Fria. Disponível em: < https://www.todamateria.com.br/guerra-fria/> Acesso 

em: 17 maio 2021.  

https://www.todamateria.com.br/guerra-fria/
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Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Nos países em desenvolvimento, como no caso do 

Brasil, maioria com passado colonial, esse movimento surge como uma crítica à falta de um 

plano nacional para CT. Mesmo após o Brasil ter conseguido sua independência política e 

iniciado um processo de industrialização e urbanização, ainda permanecia sob a dependência 

da CT vinda dos países do Norte, especialmente dos Estados Unidos. Carvalho e Martins 

(1998) “referindo-se também ao nosso passado colonial, destacam que o modelo 

agroexportador da economia brasileira, aliado até 1888 ao regime escravocrata, não favorecia 

a investigação e o desenvolvimento tecnológico”. (CARVALHO; MARTINS
4
, 1998 apud 

AULER; BAZZO, 2001, p.4). 

A partir da Segunda Guerra Mundial houve uma tentativa brasileira de desenvolver 

tecnologia nuclear nacional, mas esta foi frustrada por pressões externas pela continuidade de 

importação de tecnologia, além de dificuldades no relacionamento com o governo, fazendo 

com que muitos pesquisadores, intelectuais e cientistas deixassem o país. Esforços 

governamentais foram feitos pelo retorno desses especialistas, mas ainda existia muita 

desconfiança em relação ao governo militar após sanções impostas pelo AI5, como cita Auler 

e Bazzo (2001, p. 5), “Assim, a partir de 1967, por intermédio do Ministério das Relações 

Exteriores, colocou-se em prática a “operação retorno”, visando trazer de volta os cientistas 

brasileiros que estavam trabalhando no estrangeiro”, grifo do autor. 

O agravamento das crises políticas, econômicas, sociais e ambientais após a Guerra 

Fria apontou também a necessidade de rever os currículos de ensino de Ciências que não 

atendiam as demandas da sociedade. O currículo praticado era voltado para a formação de 

especialistas, como aponta Cachapuz et al. (2011, p. 31) “Por isso – afirma-se – os currículos 

apresentavam, como objetivos prioritários, que os estudantes soubessem, fundamentalmente, 

os conceitos, princípios e leis dessas disciplinas”. O que podemos observar é que o ensino de 

Ciências praticado há muito tempo em nossas escolas, muitas vezes, ainda visa à formação de 

cientistas e reproduz a imagem de uma Ciência neutra e infalível. Em trabalhos com 

colaboradores em cursos de pós-graduação, Chrispino (2017) tenta desconstruir essa ideia de 

CT que ainda é perpetuada em escolas no Brasil e comenta: 

Quando iniciamos as primeiras discussões, tínhamos a intenção de organizar ideias e 

argumentos que permitissem, ao final do conjunto de encontros de cada curso, 

reconceitualizar ciência e tecnologia tal qual a tradição ensinada nas escolas, 

                                                 
4
 CARVALHO, W. L. P.; MARTINS, J. Elementos Históricos: Ciência-Sociedade-Governo no Brasil. In: 

NARDI, R. (Org.) Pesquisas em Ensino de Física. São Paulo: Escrituras Editora, Série Educação para a Ciência, 

n.1, 1998, p.139-152. 
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desconstruindo uma ciência herdada, pronta, infalível e uma tecnologia portadora de 

bondade e de progresso impregnado de bem-estar duradouro. (p. 7). 

 

Chassot (2018) também acredita ser necessário romper com essa ideia de 

neutralidade nos cursos de Ciências. Para ele, nosso objetivo em ensinar Ciências deve ser a 

promoção da alfabetização científica, entendida “como o conjunto de conhecimentos que 

facilitariam aos homens e mulheres uma leitura do mundo em que vivem” (p.84). O autor 

acredita que a alfabetização científica vai muito além de saber ler termos científicos e aplicar 

fórmulas, tem a conotação de inserção na cultura científica, ou seja, de interpretação de 

mundo por um olhar científico e vice-versa. 

A partir de meados do século XX, ocorreu um crescente descontentamento por parte 

da população em relação às decisões tecnocráticas relacionadas às políticas científico-

tecnológicas nos países capitalistas. Segundo Auler e Bazzo (2001), gastos excessivos com 

guerras e armamentos, a degradação ambiental e a falta de reflexos na melhoria das condições 

de vida e bem estar social, foram os principais motivos da descrença nos benefícios oriundos 

dos investimentos em ciência e tecnologia. Esse movimento questionava a suposta 

neutralidade da ciência e a capacidade da tecnologia em resolver problemas ambientais, 

sociais e econômicos que afligiam a sociedade. Os questionamentos em relação aos 

investimentos vultuosos destinados à ciência e a tecnologia e a necessidade de se discutir de 

maneira mais democrática os seus rumos, fizeram surgir o movimento CTS. Auler e Bazzo 

(2001) apontam que “Um dos objetivos centrais desse movimento consiste em colocar a 

tomada de decisões em relação à CT num outro plano. Reivindicam-se decisões mais 

democráticas (maior número de atores sociais participando) e menos tecnocráticas. (p. 02)”. 

 Assim, a urgência em discutir as escolhas sobre a natureza política, ideológica e 

econômica e as consequências sociais e ambientais relacionadas à CT, que fez surgir o 

movimento CTS, exerceu também influência no ensino de ciências através do ensino com 

enfoque CTS ou educação CTS. Santos (2011) destaca que mesmo após o declínio do 

movimento em outras vertentes, ela continuava e continua viva no contexto de uma 

perspectiva educacional voltada para educação científica cidadã, fazendo um contraponto com 

políticas educacionais comuns durante a Guerra Fria, que visavam à formação de cientistas e 

que continua sendo comum até os dias atuais. “No que se refere ao acolhimento pelos 

estudantes, não se deve esquecer que a Abordagem CTS se propõe a trabalhar a realidade, 

instrumentalizando os estudantes para que estes interajam com esta realidade, modificando-a 
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a partir de suas reflexões pessoais e/ou decisões coletivas” (CHRISPINO, 2017, p. 83). 

Podemos concluir então, que nessa vertente de ensino, pretende-se discutir e problematizar as 

influências e interesses internos e externos que direcionam as pesquisas científicas bem como 

os avanços tecnológicos. No Brasil, os primeiros trabalhos nessa área foram publicados na 

década de 1990 e segundo Chrispino (2017) ainda é uma área que precisa ser consolidada. 

O ensino com enfoque CTS nos mostra um caminho possível para tornar o ensino de 

Ciências mais significativo e capaz de desenvolver a capacidade de ter um olhar crítico sobre 

as “novidades” científicas e tecnológicas que nos são apresentadas a todo momento. 

Muitos pesquisadores afirmam ser o ensino CTS um caminho para a alfabetização 

científica, ou seja, uma possibilidade de tornar os cidadãos capazes de atuar no mundo de 

forma consciente e crítica em assuntos relacionados à CT. Sobre essa questão, Acevedo, 

Vázquez e Manassero
5
 (2003ª apud CHRISPINO, 2017, p. 9) afirmam que o 

Movimento CTS é entendido como uma inovação educacional que está em 

consonância com as mais relevantes e atuais recomendações internacionais para 

proporcionar no ensino de ciências a alfabetização científica e tecnológica mais 

completa e útil possível para todas as pessoas. 

 

Através do ensino CTS, podemos alcançar a alfabetização científica e pensar num 

mundo de cultura científica, ou seja, na apropriação crítica dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos para atuar no mundo de forma responsável e fazer escolhas conscientes e 

sustentáveis. Para alguns autores, “o trabalho docente precisa ser direcionado para a sua 

apropriação crítica pelos alunos, de modo que efetivamente se incorpore no universo das 

representações sociais e se constitua como cultura.” (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011, p. 34, grifo do autor). 

Santos (2011) afirma que muitos autores criaram sistemas de classificação dos 

currículos CTS e destaca: Aikenhead (1994), Luján López (1994) e Auler e Delizoicov 

(2001). Esses sistemas são utilizados por muitos outros estudiosos desse movimento de 

ensino, como o próprio Wildson Santos. Aikenhead (1994) classifica os currículos CTS em 

oito categorias, onde na primeira categoria a relação CTS é apenas motivacional e na última o 

caráter social se sobrepõe ao conteúdo científico, havendo uma gradação crescente à inter-

                                                 
5
 ACEVEDO, J.A.; VÁZQUEZ, A.; MANASSERO, M.A.; ACEVEDO, P. Actitudes y creencias CTS de los 

alumnos: su evaluación con el Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad. En línea en 

Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, 2, 2002; Disponível em: 

<http://www.oei.es/revistactsi/numero2/varios1.htm>. 

http://www.oei.es/revistactsi/numero2/varios1.htm
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relação CTS. Na classificação proposta por López (1994) aparecem três categorias, sendo a 

primeira vista como um enxerto CTS nos conteúdos, na segunda os conteúdos de Ciência e 

Tecnologia são abordados com enfoque CTS e na terceira os temas CTS estão em maior 

evidência que os conteúdos. Auler e Delizoicov (2001) apresentam as visões reducionista ou 

ampliada do currículo com enfoque CTS. 

Entendendo como um caminho possível e viável em oposição ao ensino de ciências 

tradicionalmente praticado no Brasil, o ensino CTS nos ajuda na construção de um currículo 

que faça pontes entre conteúdos programáticos e a vida cotidiana dos alunos de modo a torná-

los capazes de fazer suas próprias reflexões a respeito de problemas éticos, culturais, 

ideológicos, sociais, econômicos e ambientais, que envolvem temas relacionados à CT. Para 

Santos, Amaral e Maciel (2012)  

A proposta curricular envolvendo as relações CTS corresponde, assim, a uma 

integração entre educação científica, tecnológica e social, em que os conteúdos 

científicos e tecnológicos são estudados juntamente com a discussão de seus 

aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos. (p. 03) 

 

Para Santos e Mortimer (2009), os conteúdos problematizadores devem estar 

presentes e ressignificar o sentido social da ciência, não apenas através de “perguntas 

controversas ou como temas de currículo”, mas para promover reflexão. 

A proposta de ensino CTS vai muito além de ser apenas uma forma de atrair o 

interesse dos alunos para as aulas de Ciências, ele propõe a formação do sujeito dotado de 

cultura científica, e assim, capaz de fazer escolhas conscientes sobre questões simples do seu 

dia-a-dia, como a escolha de um tipo de medicamento, sobre o tipo de alimento que colocará 

em sua mesa ou sobre a real necessidade de consumir determinada tecnologia que acaba de 

ser lançada. O currículo de ciências no ensino CTS problematiza questões cotidianas e 

desperta a percepção de que a ciência e a tecnologia deveriam avançar por uma demanda da 

sociedade e não o contrário.  

De acordo com Silva e Marcondes (2015), no ensino com enfoque CTS os conteúdos 

puramente científicos não são os objetivos das aulas, eles apenas entram para dar 

embasamento aos temas científicos ou tecnológicos propostos e estes são escolhidos a partir 

de demandas sociais, ambientais, econômicas... 
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Entretanto, para Auler e Bazzo (2001), as propostas curriculares com enfoque CTS 

podem variar em função do foco que é dado ao conteúdo e às interações entre ciência, 

tecnologia e sociedade. Esses autores salientam que:  

O enfoque CTS abarca desde a idéia de contemplar interações entre ciência, 

tecnologia e sociedade apenas como fator de motivação no ensino de ciências, até 

aquelas que postulam, como fator essencial desse enfoque, a compreensão dessas 

interações, a qual, levada ao extremo por alguns projetos, faz com que o 

conhecimento científico desempenhe um papel secundário. (p.2) 

 

Santos e Mortimer (2002), citam ainda outras concepções consideradas por outros 

autores, como Bybee (1987), Hofstein, Aikenhead e Riquarts (1988) e López e Cerezo (1996) 

e o que todos têm em comum é a necessidade de se praticar um ensino de ciências para a 

formação de valores e que parta de demandas da sociedade, formando cidadãos com 

habilidade de desenvolver reflexões e promover debates importantes sobre assuntos 

relacionados à CT que influenciam sua vida cotidiana. 

Na concepção de Roberts
6
 (1991 apud SANTOS; MORTIMER, 2002, p.3) o 

currículo deve apresentar quatro concepções para ser considerado com ênfase em CTS:  

(i) ciência como atividade humana que tenta controlar o ambiente e a nós mesmos, e 

que é intimamente relacionada à tecnologia e às questões sociais; (ii) sociedade que 

busca desenvolver, no público em geral e também nos cientistas, uma visão 

operacional sofisticada de como são tomadas decisões sobre problemas sociais 

relacionados à ciência e tecnologia; (iii) aluno como alguém que seja preparado para 

tomar decisões inteligentes e que compreenda a base científica da tecnologia e a 

base prática das decisões; e (iv) professor como aquele que desenvolve o 

conhecimento de e o comprometimento com as inter-relações complexas entre 

ciência, tecnologia e decisões.  

 

No tocante aos temas científicos e/ou tecnológicos, alguns autores como Towse 

(1986 apud SANTOS; MORTIMER, 2002) e Bybee e Mau (1986 apud SANTOS; 

MORTIMER, 2002) sugerem, por exemplo, alguns temas que abordam problemas locais e 

globais que devem desencadear assuntos a serem discutidos num ensino com enfoque CTS. 

De acordo com Bybee e Mau
7
 (1986 apud SANTOS; MORTIMER, 2002, p.11), os temas em 

CTS podem ser: 

                                                 
6
 ROBERTS, D. A (1991). What counts as science education? In: FENSHAM, P., J. (Ed.) Development and 

dilemmas in science education. Barcombe: The Falmer Press, p.27-55. 
7
 BYBEE, R. W., MAU, T. (1986). Science and technology related global problems: na international survey of 

science educators. Journal of Research in Science Teaching, v. 23, n. 

7, p.599-618. 
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(1) qualidade do ar e atmosfera; (2) fome mundial e fontes de alimentos; (3) guerra 

tecnológica; (4) crescimento populacional; (5) recursos hídricos; (6) escassez de 

energia; (7) substâncias perigosas; (8) a saúde humana e doença; (9) uso do solo; 

(10) reatores nucleares; (11) animais e plantas em extinção e (12) recursos minerais. 

 

Embora esses temas tenham sido propostos em 1986, infelizmente eles continuam 

sendo extremamente atuais e abarcam uma infinidade de situações que ainda geram crises 

sociais, econômicas e ambientais que afetam especialmente países em desenvolvimento, como 

o Brasil, além de problemas como as mudanças climáticas que afetam a todos de forma 

global. 

Ramsey
8
 (1993 apud SANTOS; MORTIMER, 2002) propõe que sejam trabalhados 

temas controversos, ou seja, que partam de uma demanda social e sejam relativos à ciência e à 

Tecnologia onde coexistam opiniões distintas. Um exemplo disso é o tema energia nuclear, 

considerado controverso pelos aspectos positivos de sua aplicação na produção de energia 

elétrica e na saúde, mas por outro lado existe o risco de acidentes e também resíduos gerados. 

Por esse motivo, a energia nuclear foi escolhida como temática para um trabalho de 

pesquisa realizado por um grupo constituído pelas professoras das disciplinas de Biologia, 

Física e Química, numa perspectiva CTS, com alunos do primeiro ano do Ensino Médio da 

rede pública do município do Rio de Janeiro – RJ
9
. O levantamento da temática foi iniciado 

com a sensibilização por meio de leitura de reportagens sobre o acidente na usina de 

Fukushima, Japão. Com o intuito de trabalhar esse tema controverso num enfoque CTS foram 

desenvolvidas atividades como: aula expositiva sobre as aplicações da radiação e impactos 

ambientais, júri simulado e redações individuais com as concepções desenvolvidas. Com isso, 

as autoras esperam ampliar os conhecimentos dos estudantes e capacitá-los nas tomadas de 

decisões.  

Merryfield
10

 (1991 apud SANTOS; MORTIMER, 2002) também defende a inclusão 

de temas globais, que podem afetar a vida de pessoas em vários lugares de mundo e que 

possam ser tratados de forma local, como epidemias, guerras e fome. Desde a década de 80, a 

AIDS tem mobilizado pesquisadores do mundo inteiro por se tratar de uma pandemia ainda 

                                                 
8
 RAMSEY, J. (1993). The science education reform movement: implications for social responsibility. Science 

Education, v. 77, n. 2, p.235-258. 
9
 SILVA, FL da; PESSANHA, Paula Rocha; BOUHID, Roseantony. Abordagem do tema controverso 

Radioatividade/Energia Nuclear em sala de aula no Ensino Médio–Um Estudo de Caso. In: VIII Encontro 

Nacional em Pesquisa em Educação e Ciência, Campinas, 2011. 
10

 MERRYFIELD, M. M. (1991). Science-technology-society and global perspectives. Theory into Practice, v. 

30, n. 4, p.288-293. 
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sem cura ou vacina. Porto e Teixeira (2015) abordaram essa temática global nas aulas de 

Biologia em uma turma do Eixo Formativo VII no Município de Jequié, Bahia, 

desenvolvendo uma sequência didática com enfoque CTS. As professoras/pesquisadoras 

afirmam que: 

Por meio das discussões ocorridas em sala de aula, observamos que alguns alunos 

associaram a atividade científica a elementos que consideramos importantes no 

próprio desenvolvimento da ciência: curiosidade e o emprego do método científico, 

por exemplo. Além disso, nas atividades desenvolvidas na intervenção, procuramos 

discutir a tecnologia levando em consideração o contexto de sua produção, suas 

implicações positivas, mas também a discussão de outros interesses que podem 

orientar o empreendimento técnico-científico. (PORTO; TEIXEIRA, 2015, p.6). 

 

A expectativa das autoras é que com a devida apropriação das informações sobre a 

AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), os jovens sejam capazes de 

exercer sua sexualidade sem colocar em risco a sua saúde e a de seus parceiros.  

Para Freire (1987), podemos alcançar uma educação libertadora através de temas 

geradores, e estes devem ter origem na vivência, no cotidiano do educando, partindo do local 

para atingir o global, visão compartilhada por Boff
11

 (1996 apud SANTOS; MORTIMER, 

2002). Visando a aproximação do ensino CTS com a abordagem freireana, podemos citar 

como exemplo, o trabalho realizado numa pesquisa-intervenção por Strieder e Kawamura 

(2008), com participação de professores (voluntários) de Física, Química e Biologia, além de 

alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, em uma escola localizada no município de Salvador 

das Missões (RS). No referido município, no ano de 2008, estava sendo construída uma usina 

hidrelétrica, a Usina São José. Embora o tema não tenha partido espontaneamente da 

comunidade escolar, mas das pesquisadoras, entende-se que este seja relevante na vida 

daquela comunidade. As atividades desenvolvidas visaram fornecer subsídios para o 

desenvolvimento de uma atitude crítica e possibilitar a tomada de decisões sobre os impactos 

sociais, ambientais, econômicos e para saúde da população daquele Município, advindas da 

construção de uma barragem e usina hidrelétrica. 

Para trabalhar essas temáticas, sejam elas, controversas, globais ou geradoras, numa 

perspectiva CTS, devemos lançar mão de atividades diversificadas, onde os alunos sejam 

sujeitos participativos e ativos durante todo o processo, numa lógica dialética.  

                                                 
11

 BOFF, L. Ecologia: grito da terra, grito dos pobres, 2.ed. São Paulo: Ática, 1996. 
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De um modo geral, um ponto comum a todas as propostas de currículo CTS é que 

todas são iniciadas pela inserção de uma questão social como tema gerador de discussão e que 

necessite de novos conhecimentos. Assim, são caracterizadas pela integração de conteúdos 

científicos e tecnológicos juntamente com a discussão de seus aspectos históricos e/ou éticos 

e/ou políticos e/ou socioeconômicos e/ou ambientais relacionados ao tema em questão. Neste 

sentido, promovem estratégias de educação científica com a finalidade de desenvolver o 

pensamento crítico, a tomada de decisão e a construção de uma sociedade mais democrática.  

Nessa pesquisa buscamos a aproximação do ensino com CTS com a visão de 

educação libertadora de Paulo Freire, como veremos no próximo capítulo.  
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3. APROXIMAÇÃO ENTRE O ENSINO CTS E A EDUCAÇÃO FREIREANA 

 

No capítulo anterior, discutimos como o ensino CTS pode nos ajudar a buscar 

alternativas de ultrapassar o modelo tradicional de ensino de ciências baseado na 

memorização de conceitos científicos desconectados da realidade de vida dos alunos. A ideia 

de ensino de ciências que ainda vigora em muitas salas de aula, prioriza os mesmos conteúdos 

convencionalmente trabalhados desde décadas passadas e com as mesmas metodologias 

baseadas na figura do professor, deixando pouco espaço para a participação ativa dos 

educandos. 

Nas aulas de ciências, na maioria das vezes, são priorizados conceitos científicos 

prontos e acabados e quase nunca são criados espaços para debates e discussões sobre 

assuntos relacionados à CT que interferem de maneira direta ou indireta na vida das pessoas. 

Na nossa experiência docente, percebemos que as aulas de ciências pouco contribuem para 

uma educação libertadora, o que se confirma pela falta de postura mais crítica e responsável 

dos alunos com relação a questões como o lixo no pátio e salas de aula e o desperdício de 

alimento no refeitório ou mesmo na participação discente e docentes em projetos que 

envolvam hábitos saudáveis de alimentação ou de consumo consciente e redução de resíduos. 

Essa realidade muitas vezes observada por nós é o reflexo também de um currículo 

engessado, com conteúdos a serem “depositados”, que muitas vezes estão 

descontextualizados. 

Observamos que na maioria das vezes, o currículo praticado em ciências segue a 

linha da teoria tradicional de currículo. Para Silva (2010, p.16), o currículo tradicional 

considera que os conhecimentos devem ser escolhidos de forma “neutra, científica e 

desinteressada” e transmitidos numa lógica quase industrial, como uma linha de montagem 

para moldar cidadãos padronizados que ocupem de maneira conformada seu lugar pré-

estabelecido na sociedade. Sabemos que as relações sociais são políticas e, por isso, 

direcionadas por interesses, então como podemos ensinar uma ciência neutra? No currículo 

tradicional prioriza-se qual o conhecimento deve ser ensinado, mas não o porquê deste ou 

daquele conhecimento em detrimento de outros. Portanto, o currículo tradicional, de certa 

forma, contribui para a manutenção das desigualdades sociais. Giroux
12

 (1983, 1986, 1987 

                                                 
12

 GIROUX, Henry. Escola crítica e política cultural. São Paulo: Cortez, 1987. 

GIROUX, Henry.  Pedagogia Radical. Subsídios. São Paulo: Cortez, 1983. 

GIROUX, Henry. Teoria Crítica e Resistência em Educação. Petrópolis: Vozes, 1986. 
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apud SILVA, 2010). A pedagogia freireana contesta esse modelo tradicional e defende que o 

currículo é uma construção cultural, em que professores têm um papel importante nas 

transformações sociais e os alunos devem participar ativamente para a construção de uma 

educação libertadora. 

Para Freire, a educação escolar deve superar os modelos baseados em repetição e 

memorização de conteúdos pautados num currículo rígido e distante da realidade dos 

estudantes, esvaziado de significados. Nesse sentido, Freire dá um destaque especial às 

práticas de contextualização, mas não no sentido da ilustração e sim como forma de buscar 

significados, tanto para a construção de conceitos científicos quanto para a compreensão da 

realidade. 

A prática docente proposta por Freire (1996) está baseada numa relação ensino-

aprendizagem dialógica, pautada não em comunicados, mas numa fala-escuta, onde “quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1987 p.12); numa 

educação problematizadora, que promova a superação da consciência ingênua e o 

desenvolvimento de uma consciência crítica capaz de desvelar a realidade da estrutura de 

dominação de uma classe social sobre outra e podemos pensar também, na dominação 

imposta por aqueles que detêm o conhecimento técnico-científico. Na sala de aula proposta 

por Freire, não existe fala hierarquizada, todos têm voz e o diálogo entre aluno-aluno e aluno-

professor é parte fundamental do processo de ensino-aprendizagem. 

Em suas tentativas de promover a reflexão sobre a práxis docente, Freire (1996, p. 

15) pergunta: “Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar 

a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a constante e a 

convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida?” Para Freire  

Realidade concreta é algo mais que fatos ou dados tomados mais ou menos em si 

mesmo. Ela é todos esses fatos e todos esses dados e mais a percepção que deles 

esteja tendo a população neles envolvida. Assim, a realidade concreta se dá a mim 

na relação dialética entre objetividade e subjetividade. (1986, p.35). 

 

A partir dessa realidade concreta deve-se discutir e debater o momento histórico, 

social, político e econômico por trás da produção daquele conhecimento apresentado, 

ajudando-o a ultrapassar crenças populares e construir conhecimentos fundamentados. Para 

que os alunos desenvolvam a consciência crítica “[...] o papel do educador problematizador é 

proporcionar, com os educandos, as condições em que se dê a superação do conhecimento do 
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nível da ‘doxa’ pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá, no nível do ‘logos’.” (FREIRE, 

1987, p. 40).  

Se acreditarmos que o caminho a ser seguido é uma práxis voltada a uma educação 

libertadora e transformadora da realidade social, a educação em ciências deve ser capaz de, 

com efeito, promover a tomada de consciência de diferentes assuntos que perpassam a vida de 

todos nós, como os conteúdos sociocientíficos e tecnológicos, através da problematização de 

temas relacionados à concretude da vida dos educandos. Por isso, 

O que defendemos é precisamente isto: se o conhecimento científico e a elaboração 

de um pensamento rigoroso não podem prescindir de sua matriz problematizadora, a 

apreensão deste conhecimento científico ou do rigor deste pensamento filosófico não 

pode prescindir igualmente da problematização que deve ser feita em torno do 

próprio saber que o educando deve incorporar. (FREIRE, 1983, p. 36).  

 

Para Freire (1987) é importante que sempre iniciemos o processo de ensino 

aprendizagem com a investigação temática, para trabalharmos os conhecimentos 

escolarizados sempre partindo da realidade concreta dos estudantes, utilizando essa realidade 

como “temas geradores”.  

Para tal, é preciso atentar que para problematizar e conhecer criticamente a realidade 

dos sujeitos escolares é necessário superar uma prática de ensino de ciências, 

tradicionalmente, baseada na fragmentação do conhecimento e da separação sujeito-objeto.   

A questão fundamental, neste caso, está em que, faltando aos homens uma 

compreensão crítica da totalidade em que estão, captando-a em pedaços nos quais 

não reconhecem a interação constituinte da mesma totalidade, não podem conhecê-

la. E não o podem porque, para conhecê-la, seria necessário partir do ponto inverso. 

Isto é, lhes seria indispensável ter antes a visão totalizada do contexto para, em 

seguida, separarem ou isolarem os elementos ou as parcialidades do contexto, 

através de cuja cisão voltariam com mais claridade à totalidade analisada. (FREIRE, 

1987, p. 55) 

 

Assim, cabe aos professores problematizar os conteúdos apresentados a partir da 

realidade concreta desses estudantes, ou seja, sua cultura, seus saberes, sua posição social, 

especialmente em se tratando de alunos de classes populares, que sofrem injustiças e 

preconceitos justamente por sua condição de vulnerabilidade social.  

A escola, muitas vezes, ainda perpetua a concepção de que os alunos são vazios de 

conhecimentos e que devem ser preenchidos, aceitando passivamente, os saberes transmitidos 
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pelos professores. Ainda há a visão de uma ‘educação bancária’, tão combatida por Freire 

(1987). Nessa perspectiva, num cenário de uma sala de aula há a 

Narração de conteúdos que, por isto mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer algo 

quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Narração ou 

dissertação que implica num sujeito – o narrador – e em objetos pacientes, ouvintes 

– os educandos. (FREIRE, 1987, p. 33). 

 

De acordo com Freire (1996), é necessário abandonar esse modelo bancário de 

ensino se quisermos promover uma educação a serviço da liberdade, capaz de promover as 

necessárias transformações sociais visando à equidade, “[...] Por isto é que esta educação, em 

que educadores e educandos se fazem sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo 

alienante, superando os autoritarismos do educador ‘bancário’, supera também a falsa 

consciência do mundo” (FREIRE, 1987, p.43). O educador que pretende praticar uma 

educação libertadora e de fato transformadora da realidade deve priorizar a problematização 

de conteúdos e o diálogo e entender que  

Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a “sede do 

saber”, até a “sede da ignorância” para “salvar”, com este saber, os que habitam 

nesta. Ao contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles 

que sabem que pouco sabem por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a 

saber mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, 

para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco 

sabem, possam igualmente saber mais. (FREIRE, 1996, p. 25) 

 

Assim sendo, destacamos como categorias marcantes na obra de Freire para uma 

prática educativa em ciências: a dialogicidade, a problematização e os temas geradores 

retirados da realidade concreta dos estudantes. 

Buscando refletir sobre a aproximação entre o ensino CTS e a pedagogia freireana, 

procuramos apoio nas obras de outros autores que já se aprofundaram sobre esses pontos de 

convergência para tecer nossas próprias reflexões. Dentre os muitos autores que já se 

dedicaram a pesquisas sobre o chamado CTS brasileiro, temos: Nascimento e Linsingen 

(2006); Auler, Dalmolin e Fenalti (2009); Auler e Delizoicov (2006); Rosa e Auler (2016). A 

seguir, destacaremos os pontos de aproximação levantados por tais autores. 

Nascimento e Linsingen (2006) destacam que os principais pontos de aproximação 

são: a abordagem temática e seleção de conteúdos e materiais; o trabalho interdisciplinar; e o 

papel do professor como mediador do processo dialógico do ensino-aprendizagem. Eles ainda 

entendem que essas vertentes de ensino se complementam, uma vez que a abordagem CTS 
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recebe uma bagagem educacional sólida e coerente. Para a pedagogia freireana, a contribuição 

passa pela abordagem de assuntos técnico-científicos de cunho social, econômico e político de 

temas atuais. 

O modelo linear de progresso atribuído à ciência e o determinismo tecnológico, 

questionados pelo ensino CTS, são comparados à consciência ingênua mencionada por Freire, 

segundo Auler, Dalmolin e Fenalti (2009). Esses autores também ressaltam que ambas 

vertentes de ensino dirigem especial importância ao trabalho interdisciplinar e à abordagem 

temática no processo de ensino-aprendizagem. Mas concordam com a visão freireana ao 

afirmarem que os temas trabalhados em sala de aula, mesmo os temas técnico-científicos, 

devem partir de situações reais da vida dos estudantes, caso contrário incorreria na falta de 

interesse dos alunos nas aulas. 

A respeito da articulação entre os pressupostos da pedagogia de Freire e o enfoque 

CTS, Auler e Delizoicov (2006), destacam que a “leitura crítica do mundo” passa pela 

problematização das relações CT com a sociedade. Para estes autores é necessário que a 

educação seja capaz de promover a capacidade dos estudantes superarem a consciência 

ingênua sobre decisões tecnocrática, a perspectiva salvacionista e o determinismo tecnológico 

e reivindicarem participação democrática, suplantando a “cultura do silêncio.” 

Rosa e Auler (2016) entendem que no CTS brasileiro, diante nossa realidade social, 

cabe uma maior participação da sociedade nas decisões sobre aquelas relacionadas aos rumos 

da ciência e da tecnologia e não apenas das consequências das políticas de CT. Assim, para 

esses autores “[...] há a necessidade de, nos processos educativos, ir além da avaliação pós-

produção de CT, postulando uma reflexão sobre o direcionamento dado à atividade científico-

tecnológica, sobre a agenda de pesquisa.” (p. 03) 

Assim, compreendemos que o ensino CTS propõe o trabalho com temas 

socioambientais, mas nem sempre esses temas tem relação com a vida dos estudantes, mesmo 

que tenham cunho social. Se pegarmos como exemplo uma lagoa poluída em Minas Gerais 

para tratarmos da transmissão de verminoses, mas estamos falando para uma turma onde boa 

parte de seus estudantes moram numa comunidade carente de Niterói (RJ), onde não existe 

nenhuma lagoa próxima, mas o saneamento básico é precário, por que não partirmos dessa 

realidade para problematizá-la? Por que falarmos do avanço da AIDS no continente africano, 

se os números da Secretaria de Saúde de nosso Município mostram que cresce o número das 

infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens nesta cidade? 
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Pensando na aproximação do ensino CTS com a pedagogia freireana podemos propor 

trabalhar conteúdos técnico-científicos partindo da realidade concreta desses estudantes, ou 

seja, problemas da vida cotidiana. Freire (1987) propõe ensinar através de temas geradores, ou 

seja, se aprofundando na relação existencial dos estudantes e de seu cotidiano e a partir desse 

conhecimento, buscar a problematização da realidade. “Desse modo, a análise crítica de uma 

dimensão significativo-existencial possibilita aos indivíduos uma nova postura, também 

crítica, em face das ‘situações limites’”. (FREIRE, 1987, p. 55).  

Entende-se por situação limite os obstáculos criados pelas relações de opressão 

impostas pela sociedade, onde os direitos são cerceados levando a situações de privação nos 

mais diversos aspectos e, é sobre essa condição de oprimido, que o aluno deve tomar 

consciência enquanto sujeito histórico e cultural. Mas a tomada de consciência por si só não 

leva à superação das situações de opressão, fazendo-se necessário buscar em ações coletivas 

os meios para libertar-se, o que Freire chama de “atos-limites”, e, assim, alcançar o “inédito-

viável”, ou seja, a transformação da realidade (COSTA; FURTADO, 2015). Sobre os 

conceitos dos termos citados na obra de Freire, Nita Freire
13

 (2010 apud SOUZA; 

CARVALHO, 2018. p. 8) explica que as barreiras encontradas ao longo da vida são as 

situações-limite que podemos encarar e tentar transpor ou aceitá-las como algo inevitável ou 

impossível de ultrapassar. Ao encararmos criticamente a situação-limite passamos a 

compreendê-la com profundidade e como algo que necessita de solução e superação. O 

enfrentamento das situações-limite representa negar e frear a opressão imposta nas relações de 

dominação social. 

O ensino de Ciências que se propõe CTS com os pressupostos da pedagogia 

freireana, precisa levar em conta as questões que perpassam a vida dos alunos, não como 

sujeitos indeterminados, mas como pessoas inseridas em um contexto histórico e social, e, 

partindo deles, levantar e debater assuntos relacionados à CT que interferem diretamente no 

seu dia-a-dia. “Assim, a superação de uma percepção ingênua e mágica da realidade exige, 

cada vez mais, uma compreensão dos sutis e delicados processos de interação entre CTS.” 

(AULER, 2007, p. 9). O objetivo dessas propostas de ensino deve ser a de problematizar a 

realidade e desconstruir a ideia de conformismo em relação a essa realidade desigual de 

acesso ao conhecimento e à tecnologia, estimulando a participação ativa e consciente dos 

                                                 
13

 FREIRE, Nita. Inédito viável. In: STRECK, D. R.; REDIN, E. ZITKOSKI, J. J. (Orgs.). Dicionário Paulo 

Freire. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. p. 223 - 226. 
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discentes que, se apropriando de novos conhecimentos, possam exercer plenamente sua 

cidadania.  

O ensino CTS ressalta a importância da formação do sujeito consciente e capaz de 

compreender seu papel como agente participante na tomada de decisões relacionadas à CT. 

Santos e Auler (2011) ressaltam a importância da democratização do conhecimento, objetivo 

da articulação entre o em sino CTS e a pedagogia freireana. Para eles 

Tal articulação resulta da compreensão de que a busca de participação, de 

democratização das decisões em temas sociais envolvendo CT, objetivo do 

movimento CTS, aproxima-se de postulações freirianas. [...] Ainda segundo Freire 

(1987), alfabetizar, muito mais do que ler palavras, deve propiciar a “leitura crítica 

do mundo”. (SANTOS; AULER, 2011, p. 75). 

 

Portanto, o ensino CTS propõe trabalharmos com temas sociocientíficos que 

impactam o cotidiano das pessoas e a abordagem freireana parte da concretude da vida do 

aluno. Ambos nos apontam a necessidade de desenvolver um trabalho pedagógico que 

possibilite aos educandos a transpor a consciência ingênua e a desenvolver um olhar crítico 

sobre a realidade, seja ela socioambiental, sociocientífica, socioeconômica ou histórico-social.  

Sabemos que as descobertas científicas e o desenvolvimento tecnológico se dão 

dentro de um contexto histórico, político e econômico, portanto têm implicações sociais.  Por 

esse ângulo, é perfeitamente possível e muito necessário aliar o ensino CTS com a pedagogia 

freireana no âmbito da educação brasileira, trabalhando a partir de “temas geradores ou 

sociais”, ou seja, partindo de uma realidade concreta dos estudantes podemos ajudá-los a 

transpor a “consciência ingênua” da realidade através da problematização de conhecimentos 

científicos e tecnológicos. Delizoicov (2008, p. 4), explica que trabalhar com temas não 

implica em abandonar os conceitos científicos, porém 

[...] desde o começo o processo educacional está nas questões geradoras 

identificadas e não nos conceitos científicos determinados nem nas concepções que 

os alunos têm deles, embora os conceitos científicos sejam parte relevante do 

programa de ensino e as concepções alternativas possam ser problematizadas”. 

(tradução nossa)14 

 

                                                 
14“[...] ya que el comienzodel proceso educativo está en los temas generadores identificados y no en conceptos 

científicosdeterminados ni en las concepciones que los alumnos tienen de éstos, aunque los conceptos 

científicospertinentes formen parte del programa de enseñanza, y las concepciones alternativas puedan ser 

problematizadas”.  
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Para nós, as leituras acerca de autores do campo de ensino CTS, de algumas das 

inúmeras obras de Freire e também de autores que se dedicaram a estudar a aproximação 

dessas duas vertentes de ensino, foram fundamentais para trazer à luz nossas próprias 

reflexões. Pensando sobre pontos de aproximação já levantados e no contexto atual da 

educação científica e também no contexto geral, especialmente político e econômico de nosso 

país, acreditamos que, sim, a convergência dessas vertentes educacionais contribui para 

formação cidadã de nossos estudantes.  

O ensino CTS com uma abordagem freireana nos ajuda a pensar metodologias para 

trabalhar os conteúdos socioambientais/sociocientíficos em que respeitamos os 

conhecimentos trazidos pelos alunos e o seu lugar de fala, uma vez que tais conhecimentos 

possuem dimensão significativo existencial, pois, foram construídos a partir das relações 

sociais de sujeitos históricos. Promover uma educação em ciências baseada nos pressupostos 

do ensino CTS com uma abordagem freireana vai além de utilizar temas geradores e 

problematizá-los. Implica na formação de sujeitos críticos capazes de reconhecer de fato, 

quais temas merecem ser problematizados e desvelados. Sujeitos que não irão mais ser 

calados e tendo voz, poderão participar ativamente na construção das demandas de produção 

dos conhecimentos científicos e tecnológicos e não mais serão meros consumidores desses 

conhecimentos. Alcançando a cidadania, seu direito de “ser mais”, esses estudantes serão 

capazes de atuar socialmente em decisões políticas com critérios científicos. 

Assim, com base nas categorias convergentes observadas e nos objetivos desta 

pesquisa, buscamos elaborar propostas de ensino de ciências onde estes pontos possam ser 

contemplados. O caminho metodológico percorrido para elaboração desta proposta está 

descrito no próximo capítulo. 
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4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa com abordagem qualitativa foi escolhida, pois este trabalho se trata de 

uma pesquisa em ensino e não da confirmação de uma hipótese a priori, e por isso, ser uma 

construção social e subjetiva, que depende da interação entre os indivíduos envolvidos em 

uma determinada realidade que se dá em seu ambiente natural. Neste caso, as relações 

estabelecidas entre os sujeitos da pesquisa, assim como o processo, são observadas e 

valorizadas e o pesquisador tenta captar a perspectiva dos envolvidos e produzir novas 

informações. Godoy (1995, p. 2) conceitua a pesquisa qualitativa como aquela que “[...] ocupa 

um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem 

os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes”. 

Os caminhos metodológicos por nós percorridos foram se construindo no decorrer da 

pesquisa por reflexão crítica, investigação e criatividade. Buscamos refletir sobre nossa 

própria prática com olhar investigativo e dialogando com a teoria que nos apoia. Nesse 

sentido, podemos afirmar que este trabalho também tem o caráter de uma pesquisa aplicada, 

de intervenção pedagógica, pois 

[...] são investigações que envolvem o planejamento e a implementação de 

interferências (mudanças, inovações) – destinadas a produzir avanços, melhorias, 

nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam – e a posterior 

avaliação dos efeitos dessas interferências. (DAMIANI et al, 2013, p.02) 

 

Para entendermos como desenvolver uma proposta de ensino de ciências com 

enfoque CTS por um viés freireano, buscamos compreender esta relação a partir de estudo de 

autores que tratam do ensino CTS, de algumas das principais obras de Paulo Freire, além de 

autores que já estabeleceram relações entre o ensino CTS e Freire. As reflexões e conclusões 

a partir dos estudos realizados estão apresentadas nos capítulos 2 e 3 desta dissertação.  

Vale também lembrar que, uma vez que o caminho metodológico desenhado por nós 

foi atropelado pela pandemia da Covid-19, novos caminhos tiveram que ser construídos. 

Inicialmente pensávamos em promover momentos primeiros em cada sequência didática para 

fazer emergir os temas descodificadores, mas a interrupção das aulas presenciais impediu 

nosso contato com os alunos. Por isso, foi ainda mais necessário o olhar atencioso e 

aprofundado sobre a realidade concreta da comunidade escolar, buscando de forma sensível as 

percepções subjetivas dos sujeitos imersos nela (FREIRE, 1987). 
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Para a construção do produto da pesquisa elaboramos sequências didáticas por 

acreditar que esta estratégia de ensino configura um conjunto de atividades ordenadas para 

atingir objetivos específicos (ZABALA, 1998).  

 Para tal, nos baseamos nas vivências da autora sobre o cotidiano escolar e nas 

práticas escolares institucionalizadas do cenário de pesquisa. Buscamos ainda conhecer os 

documentos oficiais que tratam do currículo do 9º ano do EF II, como a BNCC e a matriz 

curricular, ainda em construção, do município de Niterói. Godoy (1995, p. 2), defende que 

“[...] que os documentos constituem uma rica fonte de dados”. 

A partir da aplicação da primeira SD, em que pudemos analisá-la criticamente tendo 

por base os diálogos em sala de aula sobre o tema proposto, traçamos outros diálogos com 

nossa própria proposta de trabalho e os sujeitos para os qual elas foram pensadas e nos 

colocamos também como sujeitos cognoscentes. À medida que formulo uma metodologia de 

ensino, educo e também me educo nesse processo dialógico, uma vez que os resultados 

obtidos interferem de maneira subjetiva na minha forma de enxergar a realidade dos alunos e 

estes deixam de ser encarados como meros objetos de estudo (FREIRE, 1987). 

 

4. 1. O cenário e os sujeitos da pesquisa. 

 

A rede municipal de ensino em Niterói está organizada em ciclos, que vão do 1º ao 

4º; sendo o 1º, 2º e 3º anos, correspondentes ao 1º ciclo; 4º e 5º anos, correspondentes ao 2º 

ciclo; 6º e 7º anos, correspondentes ao 3º ciclo e 8º e 9º anos correspondentes ao 4º ciclo e o 

aluno só pode ficar retido ao final de cada ciclo (NITERÓI, 2014). O ano letivo é organizado 

em três trimestres e são considerados aptos para serem promovidos alunos que obtiverem 

conceito final C, B ou A e retidos aqueles que obtiverem conceito final D ou E.  

A Escola Municipal Altivo César fica localizada na Rua Doutor Luiz Palmier, 25, 

Barreto, Niterói (RJ) e recebe principalmente, alunos do município de Niterói, mas também 

do município vizinho, São Gonçalo. Atende a alunos de 3º ciclo no turno da tarde e 4º ciclo 

no turno da manhã, turmas de aceleração nas quais se propõe a correção da distorção 

série/idade (onde o aluno faz dois anos de escolaridade no mesmo ano letivo), no período 

diurno, além de turmas de EJA no noturno.  
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Ao longo de mais de doze anos trabalhando na referida escola, sendo lotada no turno 

da manhã, mas também atuando em dupla regência por alguns anos no turno da tarde, a autora 

deste trabalho pôde conhecer um pouco da realidade desta escola e da comunidade onde ela 

está inserida.  

A comunidade escolar é composta por alunos de diferentes classes sociais, porém em 

sua maioria por meninas negras e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Alguns 

oriundos de escolas particulares que migraram para o ensino público devido à perda de renda 

familiar ocorrida após a crise econômica vivida no Estado do Rio de Janeiro com ápice em 

2016 e que culminou com o fechamento de estaleiros em Niterói
15

 ou outros postos de 

trabalho.  

A forma como o ensino de ciências vem sendo por ela, autora, ministrado, foi se 

mostrado cada vez mais distante das demandas da vida cotidiana, centrada mais em conteúdos 

e também cada vez menos atrativo para os alunos. E é nesse contexto que surge o desejo de 

desenvolver um ensino de ciências que pudesse atender esses anseios de uma educação capaz 

de transpor os muros da escola.  

O produto da pesquisa é direcionado para alunos de 9º ano do Ensino Fundamental 

II, por ser o ano de escolaridade que autora dessa dissertação trabalhava no momento e por 

serem muitos destes alunos, já acompanhados desde o sexto ano. 

Antes da implantação da BNCC, no 9º ano do EF II eram trabalhados conteúdos de 

Química e Física no componente curricular ciências. Em nossa escola, tradicionalmente, 

trabalhávamos os conteúdos de Química no primeiro semestre e Física no segundo semestre. 

Como a disciplina Ciências conta com uma carga horária semanal de quatro tempos de 50 

minutos isso nos permite o desenvolvimento de aulas com atividades diversificadas (aula 

expositiva, vídeos, aulas práticas no laboratório, etc.) e diferentes instrumentos avaliativos, 

como estudos dirigidos, exercícios de casa, trabalhos em dupla, atividades de laboratório, 

além de prova formal realizada em semana de provas.  

Com a reformulação da matriz curricular proposta pela BNCC, o currículo de 

Ciências foi dividido em três unidades temáticas, são elas: Matéria e Energia, Vida e 

Evolução e Terra e Universo. Essas unidades temáticas estão presentes em todos os anos de 

                                                 
15

 Fonte: AGÊNCIABRASIL. Crise financeira leva Estaleiro Mauá a fechar as portas em Niterói. 2015. 

Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-07/crise-financeiro-leva-estaleiro-eisa-

fechar-portas-temporariamente> Acesso em: 24/05/2021. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-07/crise-financeiro-leva-estaleiro-eisa-fechar-portas-temporariamente
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-07/crise-financeiro-leva-estaleiro-eisa-fechar-portas-temporariamente
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escolaridade e nelas os objetos de conhecimento se distribuem em espiral com a intenção que 

tenham continuidade ao longo da escolarização ampliando em complexidade no decorrer dos 

anos (BRASIL, 2017). 

Nesta pesquisa, o produto educacional está concentrado na unidade temática Matéria 

e Energia, em seus objetos de conhecimento e suas habilidades, pois é nela que se encontram 

os conteúdos de química e física, conforme a antiga matriz curricular para o 9º ano, conteúdos 

que os alunos sempre apresentam muitas dificuldades por carecerem de grande capacidade de 

abstração, daí a necessidade de apresentá-los por outra perspectiva. Ficou acordado na equipe 

de ciências da escola que seguiríamos a ordem das unidades temáticas da BNCC, ou seja, no 

primeiro trimestre trabalharíamos a unidade Matéria e Energia; no segundo trimestre, Vida e 

Evolução e no terceiro, Terra e Universo. A unidade Matéria e Energia está apresentada no 

Quadro 1. 

Quadro 1. Unidade temática Matéria e Energia do 9º ano Ensino Fundamental II. 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

Matéria e Energia 

 

Aspectos quantitativos das 

transformações químicas;  

Estrutura da matéria; 

Radiações e suas 

aplicações na saúde. 

(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado 

físico da matéria e explicar essas transformações 

com base no modelo de constituição 

submicroscópica.  

(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e 

produtos envolvidos em transformações químicas, 

estabelecendo a proporção entre as suas massas.  

(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a 

estrutura da matéria (constituição do átomo e 

composição de moléculas simples) e reconhecer 

sua evolução histórica.  

(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que 

evidenciem que todas as cores de luz podem ser 

formadas pela composição das três cores 

primárias da luz e que a cor de um objeto está 

relacionada também à cor da luz que o ilumina. 

(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos 

envolvidos na transmissão e recepção de imagem 

e som que revolucionaram os sistemas de 

comunicação humana.  

(EF09CI06) Classificar as radiações 

eletromagnéticas por suas frequências, fontes e 

aplicações, discutindo e avaliando as implicações 

de seu uso em controle remoto, telefone celular, 

raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc.  

(EF09CI07) Discutir o papel do avanço 

tecnológico na aplicação das radiações na 

medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, 
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ressonância nuclear magnética) e no tratamento 

de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, 

infravermelho, ultravioleta etc.). 

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017). 

 

4. 2. O caminho percorrido para elaboração do produto  

 

Aqui procuraremos detalhar as etapas da pesquisa que nos levaram à construção de 

um produto educacional que pretende ser uma ferramenta capaz de proporcionar uma 

aprendizagem baseada na problematização e no diálogo entre discentes/docentes e 

discentes/discentes buscando a formação de uma visão crítica de assuntos sociocientíficos e 

construção de cidadania. 

Inicialmente, a expectativa era produzir sequências didáticas (SD) com os objetos de 

conhecimento da unidade temática Matéria e Energia que pudessem ser aplicadas nas turmas 

em que a autora era regente e, posteriormente analisá-las. Porém, em virtude da pandemia 

Covid-19
16

 que impossibilitou aulas presenciais, não só no município de Niterói, mas no 

Brasil e no mundo não pudemos aplicar todas essas SD. Destacamos que a exclusão digital 

dos estudantes das escolas públicas, de modo geral, foi a principal responsável pela 

interrupção do processo de ensino-aprendizagem e o motivo pelo qual não foi possível dar 

continuidade à aplicação das SD planejadas, pois para nós era ponto pacífico não deixar 

ninguém para trás. Por isso, optamos por dar continuidade à construção de propostas de 

sequências didáticas que possam subsidiar o trabalho do professor, que foram posteriormente 

analisadas e reorientadas.  

Para elaboração das propostas de sequência didática que integram o produto 

consideramos o currículo do primeiro trimestre do 9º ano da rede municipal, conforme 

definidos na BNCC (BRASIL, 2017). Para definição de temas de problematização da 

realidade, discutida por Freire (1987) levamos em conta situações ocorridas no ambiente 

escolar. 

                                                 
16

 COVID-19 surgiu em 2019, na China. O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado em fevereiro 

de 2020, incluindo o país no mapa de uma doença já enfrentada por tantos outros países do mundo. O crescente 

número de mortes instaurou um cenário de assombro e incertezas, que permanece ainda no ano de 2021. O atual 

cenário é de expectativa com a vacinação contra a COVID-19. 

Fonte: BBC NEWS BRASIL. Um ano de coronavírus no Brasil: os bastidores da descoberta do primeiro caso 

oficial. 2021. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56189539. Acesso em 25/5/2021. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56189539


44 

 

Freire (1992) fala de suas memórias em seu livro a Pedagogia da Esperança: um 

encontro com a pedagogia do oprimido e, se referindo à sua importância, ele escreve que ela 

é “a compreensão da minha compreensão ou de minha leitura de mundo”. (p. 28). E essas 

memórias tornam possível enxergar quais situações-limite precisam ser decifradas.  

Assim, levamos em conta situações ocorridas no ambiente escolar no ano de 2018 e 

também situações relacionadas a assuntos socioeconômicos ocorridos em anos anteriores, e, 

que de alguma forma, impactaram a comunidade onde a escola está localizada. Para isso, 

utilizamos as memórias da sala de aula para elaboração de cada tema. Para o primeiro 

trazemos a lembrança da crise econômica do Rio de Janeiro iniciada por volta de 2016, que 

teve como uma das consequências o fechamento de inúmeros postos de trabalho no município 

de Niterói. Para a segunda SD abordamos um assunto recorrente nas salas de aula da maioria 

das escolas públicas, e também na nossa escola, que é a falta de identificação dos estudantes 

com as carreiras científicas. Na terceira sequência, trazemos o evento que se iniciou com a 

suspeita de incêndio na escola, mas que trouxe a reflexão do despreparo da comunidade 

escolar em situações risco. A última SD fala sobre um assunto muito atual e que vem afetando 

os jovens de modo geral, que é a superexposição ao mundo digital.  

Assim sendo, o produto educacional resultou em quatro sequências didáticas 

inspiradas no cotidiano da comunidade escolar; incorporando todos os conteúdos previstos 

pelo currículo da rede Municipal elaborado com referência na BNCC, para o primeiro 

trimestre. Este é direcionado para o professor de ciências que deseja trabalhar numa proposta 

de ensino que não se ocupe em transmitir conteúdos prontos e acabados, mas que estimule o 

diálogo e o senso crítico nos alunos. 

Para o desenvolvimento do produto, cada sequência foi pensada e produzida, levando 

em conta o tema gerador e a problematização que deveria ser feita para ele. Para isso, foram 

necessárias pesquisas de reportagens de jornais e sites de notícias, revistas eletrônicas, canais 

do YouTube, além de livros didáticos e documentos oficiais que tratam do currículo, como a 

BNCC e as diretrizes curriculares de Niterói.  

Posteriormente, cada SD foi analisada de forma interpretativa, com base na 

capacidade interpretativa da professora-pesquisadora, nas observações feitas a partir da 

aplicação parcial da primeira SD e também nos aportes teóricos que as sustentam. Anjos, 

Rôças e Pereira (2019) ressaltam que na Análise de Livre Interpretação (ALI), a análise dos 

dados da pesquisa realizados pelo professor-pesquisador vão muito além da base fornecida 
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pelo referencial teórico, mas também sofrem interferências das reflexões subjetivas à sua 

própria prática no que diz respeito ao tempo, ao cenário e seus atores. Para esses autores, 

[...] ao proceder a análise teórico-metodológica da pesquisa, o professor-pesquisador 

na qualidade de observador levanta considerações não somente com os dados 

contextuais do campo de análise, mas também sobre uma sorte de fatores que se 

interligam aos participantes da pesquisa, às referências que serviram de base para o 

olhar minucioso em torno do objeto investigado, ao espaço e/ou cenário trabalhado, 

ao tempo de execução e ao tempo de reflexão, bem como a outros pontos que 

caminham na busca da construção da intersubjetividade para constituição do 

conhecimento à interpretação. (p. 05). 

 

Nossa perspectiva é que, guardadas as necessárias adaptações, essas sequências 

didáticas possam ser utilizadas em quaisquer escolas, públicas ou privadas, que tenham como 

projeto político-pedagógico, promover um ensino voltado ao desenvolvimento do senso 

crítico dos estudantes a partir de um ensino-aprendizagem dialógico e problematizador. 

A partir da elaboração da metodologia de construção desta pesquisa, poderemos 

partir para o desenho, aplicação e análise de nossas sequências didáticas visando à construção 

do produto educacional. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa realizada que 

possibilitou a elaboração do produto educacional. Assim, iniciamos falando sobre o aporte 

teórico que embasou a pesquisa apresentando as categorias que entendemos convergentes 

entre o movimento CTS e a perspectiva freireana. A seguir, discutimos o currículo proposto 

para a rede Municipal de Niterói e as sequências didáticas elaboradas para os conteúdos 

abordados. 

5.1. Categorias convergentes 

 

Como pontos comuns ao ensino CTS e a pedagogia freireana, temos a 

problematização, a dialogicidade e os temas sociais como categorias a priori marcantes.  

Entendemos como problematização, a mediação para tomada de consciência por 

parte do sujeito, que passa a compreender a realidade na qual está inserido, para então 

questioná-la e transformá-la. É dessa realidade concreta que surgem os temas geradores de 

discussão, mas para que os estudantes possam fazer a conexão entre o pensar e o agir, a sala 

de aula deve ser um espaço dialógico, onde todos e todas exerçam suas vozes e sejam, de fato, 

ouvidos. 

Freire (1994) defende que haja uma investigação temática a partir de demandas que 

partam dos próprios educandos por meio da dialogicidade entre estes e os educadores e a 

partir dessa investigação e da redução temática serão elencados o conjunto de conhecimentos 

necessários ao desenvolvimento desses estudantes. Porém, Freire (1994) reconhece que, por 

vezes, os alunos não conseguem identificar as situações-limites ocultadas, o que dificulta a 

investigação temática e, por isso, muitas vezes, é necessário que professores os ajudem a 

reconhecer quais situações podem ser relevantes na sua condição existencial. Esse processo é 

chamado por Freire (1994) de “tema dobradiça” e ele explica que  

Com o mínimo de conhecimento da realidade, podem os educadores escolher alguns 

temas básicos que funcionariam como “codificadores de investigação”. Começariam 

assim o plano com temas introdutórios ao mesmo tempo em que iniciariam a 

investigação temática para o desdobramento do programa, a partir destes temas. 

(FREIRE, 1994, p. 68). 

 

Ao lado disto, tendo em vista as práticas escolares institucionalizadas tais como: 

currículo em rede, carga horária, dentre outras atividades; procuramos incorporar a essas 

sequências didáticas atividades que privilegiem a interação dialógica entre professor/alunos e 
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alunos/alunos, problematizando assuntos relacionados ao cotidiano dos estudantes e que 

perpassam por temas técnico-científicos, e assim, buscamos uma construção crítica e 

autônoma do conhecimento.  

Portanto, com base nessas categorias e pressupostos teóricos, construímos uma 

proposta de trabalho com enfoque CTS para promover também, discussões necessárias em 

torno da não neutralidade da ciência e da tecnologia, enfatizando que o desenvolvimento 

científico acontece como uma construção coletiva de sujeitos imersos em um contexto 

histórico, social e econômico. 

Entendemos que a vivência dos estudantes, muitas vezes, os afasta da cultura 

cientifica e ajuda a perpetuar a consciência ingênua sobre assuntos extremamente relevantes 

para suas vidas em sociedade, como, por exemplo, a questão ambiental, econômica, 

segurança, dentre outros. Eles se habituam a viver em ambientes onde seus direitos básicos, 

inclusive direito à segurança no ambiente escolar, não estão asseverados. Nessas sequências 

didáticas, procuramos aproximar os estudantes dessas áreas do conhecimento, que muitas 

vezes se encontra tão distanciada de suas percepções.  

Então, quando propomos uma problematização a ser trabalhado, entendemos que na 

perspectiva freireana 

A introdução destes temas, de necessidade comprovada, corresponde, inclusive, à 

dialogicidade da educação, de que tanto temos falado. Se a programação educativa é 

dialógica, isto significa o direito que também têm os educadores-educandos de 

participar dela, incluindo temas não sugeridos. (FREIRE, 1994, p.66) 

 

Assim, influenciados pela perspectiva dialógica e problematizadora da pedagogia 

freireana, pensamos em propostas temáticas que partissem da realidade da comunidade 

escolar para montar as sequências didáticas, buscando trabalhar os objetos de conhecimento 

de forma não compartimentada e os estudantes, não como depósitos de conhecimento, mas 

numa visão crítica e contextualizada com a vida cotidiana. Essa proposta de abordagem dos 

conteúdos é também destacada pela BNCC, que diz que 

Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas 

respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às 

propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida 

humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e 

integradora. (BRASIL, 2017, p. 21). 
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5.2. O Currículo em Niterói 

 

No ano de 2019 chegou para nós a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com a 

obrigatoriedade de sua implantação em todas as escolas do Brasil em 2020. Esse documento 

foi apresentado a nós professores em 2017, mas na rede municipal de educação de Niterói, foi 

discutido de forma insipiente até o ano anterior a sua implantação. Como determina a BNCC, 

todas as redes de ensino possuem autonomia pedagógica para a construção de um currículo 

que atenda às suas especificidades.  

No final de 2019, a rede municipal de Niterói inicia debates em torno daquele 

documento a fim de elaborar um currículo próprio, que pudesse atender as peculiaridades e 

necessidades das escolas da rede. Sendo assim, considerando a autonomia pedagógica 

assegurada no documento (BRASIL, 2017), no final do ano de 2019, foi criado um grupo de 

trabalho (GT), composto por dois representantes docentes da cada escola por disciplina. 

Promovemos discussões por disciplina em nossas unidades escolares (UE) e levamos os 

apontamentos feitos para um fórum maior, envolvendo todos os representantes docentes, além 

de representação da Fundação Municipal de Educação (FME). Esse GT tinha como objetivo 

se apropriar da BNCC e adequar seus objetos de conhecimento, metodologias e habilidades 

com a realidade dos Referenciais Curriculares da Rede Municipal de Niterói (NITERÓI, 

2010) e ainda buscar novos objetivos educacionais condizentes com os desafios do mundo 

contemporâneo. Dessas discussões em torno destes documentos, surgiu um currículo com a 

identidade de nossa rede, contemplando nossa realidade e respeitando nossas peculiaridades e 

demandas.  

No tocante ao ensino de Ciências, no Quadro 2 encontra-se representada a unidade 

temática Matéria e Energia do novo currículo para o nono ano dos anos finais do ensino 

fundamental, implantado no ano de 2020. Os conteúdos e habilidades propostos se baseiam na 

BNCC e nos referenciais curriculares já existentes desde 2010, porém as sugestões de 

atividades apresentadas na forma de “metodologias de aprendizagem” foram elaboradas pelo 

grupo de trabalho e inspiradas em práticas há muito vivenciadas no cotidiano escolar desta 

rede de ensino.   

 

Quadro 2. Proposta curricular da rede Municipal de Educação de Niterói para o Eixo Temático Matéria e 

Energia do 9
o
ano do EFII. 
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REVISÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

NITERÓI 

 – ENSINO FUNDAMENTAL –  

PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS - 9º ANO 

Núcleos 

Temáticos 

(NOVO) 

Objetos de 

Conhecimento 

(CONTEÚDOS) 

Objetivos de 

Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

(HABILIDADES 

ESPECÍFICAS E 

CITADÃS) 

Metodologias de Aprendizagem 

(SUGESTÕES 

METODOLÓGICAS) 

Matéria, 

Energia e suas 
Transformações 

Ciência e sociedade: 

- Metodologia 

científica 

NOVO - A 

contribuição dos 

cientistas brasileiros 

(as) no cenário 

nacional e mundial 

Estrutura da matéria: 

- Constituição do 

átomo e a evolução 

histórica 

- Lei das proporções 

definidas 

- O estudo da 

combustão e de 

produtos inflamáveis 

- Modo de prevenção 

e combate aos 

incêndios 

- Substâncias tóxicas: 

cuidados com seu uso 

(prevenindo acidentes 

e atitudes 

relacionadas aos 

primeiros socorros) 

Estudo da luz e do 

som: 

- A composição e as 

Compreender a dinâmica 

do trabalho empreendido 

pelos cientistas e suas 

implicações na sociedade. 

Conhecer as principais 

contribuições dos (as) 

cientistas brasileiros (as) e 

sua relevância para a 

sociedade. 

Entender a estrutura 

atômica e a evolução 

histórico-científica dessas 

descobertas e proposições. 

Aplicar a lei das 

proporções definidas em 

experimentos escolares. 

Compreender o fenômeno 

da combustão para se 

apropriar dos cuidados 

com produtos inflamáveis 

no cotidiano. 

Executar práticas que 

permitam a apropriação de 

condutas e 

comportamentos 

preventivos em relação a 

situações de riscos tendo 

como foco possíveis 

incêndios no âmbito 

escolar, domiciliar e 

demais espaços públicos. 

Identificar substâncias 

tóxicas a partir da leitura e 

Aulas práticas sobre os diferentes 

conteúdos abordados como forma de 

inserir a metodologia científica no 

contexto do educando. 

Produção de textos para consolidar a 

capacidade argumentativa e 

descritiva dos alunos. 

Palestras com profissionais 

relacionados aos temas apresentados 

para a ampliação do debate. 

Seminários apresentados pelos alunos 

a fim de permitir a apropriação de 

temas relevantes para a turma e como 

estratégia para um trabalho 

colaborativo. 

Realização de mostra científica 

Uso de metodologias ativas como a 

Sala de Aula Invertida a partir do 

Google Classroom. 

Projetos e campanhas que visem 

enriquecer o conteúdo trabalhado. 

Produção de vídeos partindo do uso 

pedagógico do celular, como 

estratégia para estimular o 

protagonismo dos alunos nas diversas 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

Garantir as saídas de campo a fim de 

garantir a interface entre a educação 

formal e não formal. 
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propriedades da luz 

- Transmissão do som 

e os meios de 

comunicação 

- Poluição sonora e 

saúde auditiva 

Radiações e suas 

aplicações na saúde: 

- As radiações 

eletromagnéticas 

- O avanço 

tecnológico na 

medicina diagnóstica 

e no tratamento de 

doenças 

 

 

 

 

 

 

 

 

compreensão de rótulos. 

Se apropriar de atitudes 

relacionadas aos primeiros 

socorros no que concerne 

ao contato e ingestão com 

substâncias tóxicas. 

Compreender as 

propriedades relacionadas 

à luz e ao som. 

Exemplificar formas de 

transmissão do som. 

Discutir sobre os meios de 

comunicação suas 

implicações no passado e 

na atualidade. 

Identificar situações de 

poluição sonora. 

Empreender ações que 

promovam a prevenção e o 

cuidado com a saúde 

auditiva. 

Conhecer as descobertas 

relacionadas às radiações e 

correlacioná-las com a 

aplicabilidade na saúde. 

Entrevistas com pessoas da 

comunidade para falar sobre suas 

visões sobre determinados temas 

abordados em sala para o resgate e 

valorização dos saberes populares. 

Apresentação de vídeos e de 

apresentações de PowerPoint 

conforme a proposta a ser 

desenvolvida. 

Roda de debate sobre temas 

polêmicos envolvendo a ciência a 

partir de um tema gerador. 

Acesso a notebook e a internet para a 

pesquisa digital na escola. 

Contato com práticas inclusivas, 

garantindo em palestras, intérprete 

em libras, ainda que não haja alunos 

ou profissionais com deficiência 

auditiva na escola para estimular 

apropriação da de práticas inclusivas. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no documento produzido pelo GT. 

Acreditamos que esses debates em torno da reformulação do currículo nos dão a 

oportunidade de refletir sobre conteúdos e novas práticas de sala de aula. Concordamos com 

Silva (1999), quando em discussões sobre currículo, diz que devemos nos preocupar mais 

com o porquê de ensinarmos determinados conhecimentos na escola. Este questionamento nos 

aponta um caminho transformador, visando a construção de um currículo crítico, que faz 

objeção à ordem social imposta e que está baseado nas vivências da comunidade discente e 

docente. 

Apesar de estarmos atrelados à um currículo com conteúdos científicos a serem 

trabalhados, em cada uma das unidades, definidos em rede; entendemos ser este um momento 

precioso de agregar ao ensino de ciências conteúdos que façam sentido nos novos tempos em 

que os avanços da tecnologia alavancam as pesquisas científicas e provocam uma verdadeira 

revolução na forma como a sociedade se relaciona com os meios de produção e o ambiente.  
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Além disso, a área de Ciências da Natureza preconiza o letramento científico no 

sentido de apreensão dos conhecimentos científicos e tecnológicos de modo consciente e 

crítico, que possibilitem aos alunos fazerem escolhas sustentáveis. Com a inserção de temas 

geradores de problematização e uma prática de ensino mais dialógica. “Espera-se, desse 

modo, possibilitar que esses alunos tenham um novo olhar sobre o mundo que os cerca, como 

também façam escolhas e intervenções conscientes e pautadas nos princípios da 

sustentabilidade e do bem comum.” (BRASIL, 2017, p. 323).  

Com base nesses pressupostos nos debruçamos na elaboração de um currículo vivo, 

através de uma proposta de ensino que trouxesse significado para a construção de 

conhecimentos científicos e que permitisse reflexões sobre temas contemporâneos e de 

importância para a cultura científica dos estudantes. 

 

5.3. As Sequências Didáticas 

 

As sequências didáticas que integrarão o produto educacional resultante da pesquisa 

foram elaboradas procurando seguir os pressupostos freireanos em interlocução com a 

perspectiva CTS portanto, devemos sempre problematizar um tema gerador e analisar a 

ciência e a tecnologia correlatas, buscando relacionar os conteúdos a serem estudados e 

retomada da questão social levantando discussões e reflexões. Neste sentido, para a 

construção das SD nos aproximamos dos Três Momentos Pedagógicos, inspirados no conceito 

da investigação temática freireana: a problematização inicial, a organização dos 

conhecimentos e a aplicação do conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011). Apesar da proposta ser caracterizada por três momentos, 

ressaltamos que procuramos trabalhá-las não de forma estanque, mas mantendo a dialogia 

necessária entre estes momentos numa prática de ensino que permita aos sujeitos envolvidos a 

compreensão do contexto social e dos conteúdos científicos. 

Além disso, numa proposta de ensino CTS devemos sempre pensar em formas 

variadas de avaliação formativa e também qualitativa. Assim, propomos como instrumentos 

avaliativos: participação dos alunos nos debates; respostas das questões para investigação das 

aulas experimentais e das questões para discussão; resolução de exercícios propostos; 

pesquisas e produção de cartazes, entre outras. 
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Desse modo, foram, inicialmente, elaboradas quatro SD levando em conta o tema 

gerador e sua problematização, para a unidade temática Matéria e Energia, a ser ministrada no 

primeiro trimestre de 2020. A intenção inicial era aplicar cada uma destas propostas e analisá-

las com base na sua aplicação em sala de aula e também no referencial teórico.  

É importante explicitar que o desejo de desenvolver esse trabalho foi apresentado à 

equipe pedagógica e também aos alunos, no ano 2019. No início do ano de 2020, a autora 

dessa pesquisa conversou novamente com as turmas para lembrar a proposta, sendo esta 

recebida com bastante empolgação pelos estudantes. 

Começamos em fevereiro de 2020 aplicando a primeira sequência didática e 

trabalhamos durante cinco semanas com as três turmas do nono ano, turmas 9E, 9F e 9G
17

. 

Cabe destacar, que a turma 9E iniciou a participação a partir da segunda semana, por 

problemas relacionados à disciplina e dificuldades para trabalhar em grupo. Porém, a 

pandemia Covid-19 interrompeu as aulas no município de Niterói e em todo Brasil.  

Apresentaremos aqui cada uma das SD seguidas de suas análises. Iniciamos com o 

relato da primeira delas, a qual foi analisada também a partir da sua aplicação, sendo as 

demais analisadas somente com base nos referenciais teóricos.   

  

                                                 
17

 O número representa o ano de escolaridade e as turmas são representadas pelas letras do alfabeto. 
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5. 3. 1. IMPLICAÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E AMBIENTAIS DO USO DO 

PETRÓLEO 

 

 A primeira sequência didática busca problematizar a crise econômica iniciada em 

2016 no Estado do Rio de Janeiro e provocada, principalmente, pela queda no preço do barril 

do petróleo
18

 causando o fechamento de muitos postos de trabalho no município de Niterói, 

sendo a construção naval
19

 um dos setores mais afetados. No período iniciado naquele ano, 

recebemos um grande número de alunos oriundos de escolas particulares cujas famílias 

perderam renda e tiveram de abrir mão da educação privada. Muitos de nossos antigos alunos, 

além de professores, também tiveram problemas financeiros em decorrência dessa crise. 

Entendemos ser este um tema gerador para problematização para os sujeitos da escola. 

O Quadro 3 apresenta o planejamento da primeira SD, que chamamos de 

IMPLICAÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E AMBIENTAIS DO USO DO PETRÓLEO. 

Esta foi planejada para ser realizada em seis etapas; as duas primeiras para a problematização 

do tema; a terceira e quarta para abordagem de conteúdos científicos e a quinta e sexta para 

retomada da questão inicial. 

 A partir da problematização do cenário envolvendo a crise do petróleo e todas as 

suas consequências políticas, econômicas e sociais, podemos abordar os conteúdos de 

“propriedades da matéria e suas transformações”. 

 Ao propor esse tema tínhamos como objetivos específicos: construir os conceitos das 

propriedades da matéria; reconhecer que escolhas equivocadas de políticas de Estado podem 

prejudicar a vida de muitos cidadãos; saber que o óleo tem densidade menor que a água e que 

o derramamento de petróleo no mar ou rio interfere na fotossíntese e nas cadeias alimentares; 

saber a função do densímetro e da importância desse conhecimento para os consumidores; 

reconhecer que o uso de combustíveis fósseis interfere no clima do planeta e, como isso, afeta 

o ciclo da água aumentando o risco de alagamentos e escorregamentos de terra. 

                                                 
18

 AGÊNCIA BRASIL. Crise do petróleo agravou a situação do Rio; governo busca receitas extras. 2016. 

Disponível em: < https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-07/crise-do-petroleo-agravou-situacao-

do-rio-governo-busca-receitas-extras> Acesso em: 25/05/2021. 
19

 COLUNA GILSON MONTEIRO. NITERÓI DE VERDADE. Ponta d’Areia sofre com a crise que afeta a 

indústria naval em Niterói. 2020. Disponível em: < http://colunadogilson.com.br/ponta-dareia-sofre-com-crise-

que-afeta-industria-naval-em-niteroi/> Acesso em: 25/05/2021. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-07/crise-do-petroleo-agravou-situacao-do-rio-governo-busca-receitas-extras
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-07/crise-do-petroleo-agravou-situacao-do-rio-governo-busca-receitas-extras
http://colunadogilson.com.br/ponta-dareia-sofre-com-crise-que-afeta-industria-naval-em-niteroi/
http://colunadogilson.com.br/ponta-dareia-sofre-com-crise-que-afeta-industria-naval-em-niteroi/
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Quadro 3. Planejamento da SD com o tema gerador: “Implicações sociais, econômicas e ambientais do uso do 

petróleo”.  

I - Objetivo geral: Articular conteúdos de propriedades da matéria com questões relacionadas à aspectos 

tecnológicos, sociais e ambientais decorrentes do uso do petróleo.  

II - Conteúdos integrados: 

 Propriedades da matéria e suas transformações; 

 Estados físicos da matéria e suas mudanças. 

III - Estratégias de Ensino, recursos, número de aulas (detalhados): 

 1º momento (2 tempos)    

- Sensibilização para o tema gerador o com vídeo: Refino do Petróleo (25min 50s)                    

- Trabalhar o refino do petróleo para abordar os conteúdos de mistura, separação de mistura e densidade.  

Abordar os derivados do petróleo e suas aplicações. Falar das pesquisas científicas e do avanço tecnológico 

envolvidos na prospecção e refino desse combustível fóssil.       

TRABALHO EM GRUPO - PARA REFLETIR E DEBATER: 

 Que produtos você usa no seu dia-a-dia são obtidos a partir do petróleo? 

Quais as vantagens e desvantagens do uso do petróleo como fonte de energia? 

Cite alguns impactos ambientais do uso desse combustível fóssil e de seus produtos derivados, como o plástico.                            

 2º momento (2 tempos)  

- Leitura da reportagem: 

                       Baía de Guanabara: vazamento da Petrobras completa 14 anos.  

        

       TRABALHO EM GRUPO - PARA RERFLETIR E DEBATER: 

       

Como o derramamento de petróleo afetou a vida dos pescadores? 

A reportagem diz que um programa de despoluição da Baía de Guanabara chegou a receber 760 milhões de 

dólares, porém como sabemos a Baía continua poluída. Onde você acha que foi parar esse dinheiro? 

O Piscinão de São Gonçalo foi construído com a indenização paga pela Petrobrás, dinheiro que era destinado 

à construção de estações de tratamento de esgoto, e inaugurado em 2004. Por que você acredita que o governo 

priorizou a construção do Piscinão ao invés de investir na despoluição da Baía de Guanabara?  

 3º momento (2 tempos) 

- Atividade experimental 1: pegar 2 folhas de caderno iguais e amassar uma delas, depois soltá-las a uma 

mesma   altura. 

Questão para investigação: Por que a amassada cai primeiro? 
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Usando a balança medir a massa das 2 folhas. 

Questão para investigação: Por que a amassada cai primeiro? 

 

- Atividade experimental 2: colocar água num béquer e depois introduzir um objeto que vai submergir. 

Observar a medida antes e depois de introduzir o objeto. 

Questões para investigação: o que você observou na medição? Como explica isso? 

  

- Atividade experimental 3: misturar o mesmo volume de água e óleo; colocar pedaço de isopor na água, 

misturar água e gelo e gelo com álcool, colocar um ovo cru na água e ir acrescentando sal.  Colocar arroz, trigo, 

açúcar e algodão em béqueres de mesmo tamanho, até marcar mesmo volume, depois medir a massa de cada 

um. 

 Questões para investigação: 

1. Por que algumas substâncias flutuam na água?  

2. Você seria capaz de distinguir a água do álcool apenas olhando? 

3. O que distingue essas duas substâncias? 

4. O gelo flutua na água, mas afunda no álcool, por quê? 

5. Por que o ovo cru passa a flutuar na água a partir do acréscimo de sal? 

6. Por que o petróleo derramado na água prejudica e vida nos oceanos? Como isso afeta a vida das pessoas? 

7. O que podemos notar sobre a massa de diferentes materiais que medem o mesmo volume? 

8. Para que serve o densímetro na bomba de combustível? 

 

- Aula expositiva sobre a função do densímetro. 

 

TRABALHO EM GRUPO - PARA REFLETIR E DEBATER: 

 

Agora que você já sabe o que é o densímetro, acha que todos os motoristas têm essa informação? Você acha 

importante que essa informação chegue até eles? Por quê?  

 4º momento (2 tempos) 

- Aula teórica sobre as propriedades da matéria; 

- Aula teórica sobre mudanças de estado físico da matéria e ciclo da água na natureza. 

 5º momento (2 tempos) 

- Leitura das reportagens: 

              Pior chuva dos últimos 44 anos causa estragos e dezenas de mortes no Rio 

          Depois dos canudos, a vez das sacolas: Lei que proíbe as descartáveis passa a valer na quarta. 

      TRABALHO EM GRUPO - PARA REFLETIR E DEBATER: 

Que relação existe entre o aquecimento global e o uso de combustíveis fósseis (petróleo e carvão mineral)? 
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Você acredita que exista relação entre o aquecimento global e a ocorrência de tempestades mais violentas na 

nossa região? 

Que alternativas existem ao uso do petróleo como fonte de energia? 

O que você acha sobre a lei que proíbe o uso de sacolas de plástico nos supermercados e de canudos de 

plástico nos comércios em geral? 

• 6º momento (2 tempos): 

- Leitura das reportagens:   

                          Estaleiro EISA (Ex-Mauá) - Fecha as portas em Niterói. 

                          Quase 140 mil servidores aposentados ficarão sem salário no RJ 

 

  TRABALHO EM GRUPO - PARA REFLETIR E DEBATER: 

 

Por que você acha que houve essa crise financeira no Estado do Rio de Janeiro? Ela tem alguma relação com 

o petróleo? 

Você conhece alguém próximo que tenha perdido emprego ou ficado sem salário devido a essa crise no 

Estado? 
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http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1559061-5606,00-PIOR+CHUVA+EM+ANOS+CAUSA+ESTRAGOS+E+DEZENAS+DE+MORTES+NO+RIO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1559061-5606,00-PIOR+CHUVA+EM+ANOS+CAUSA+ESTRAGOS+E+DEZENAS+DE+MORTES+NO+RIO.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/quase-140-mil-aposentados-ficarao-sem-salario-no-rj.html
https://www.oeco.org.br/reportagens/28021-baia-de-guanabara-vazamento-da-petrobras-completa-14-anos/
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/06/5655695-depois-dos-canudos--a-vez-das-sacolas--lei-que-proibe-as-descartaveis-passa-a-valer-na-quarta.html#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/06/5655695-depois-dos-canudos--a-vez-das-sacolas--lei-que-proibe-as-descartaveis-passa-a-valer-na-quarta.html#foto=1
http://www.defesanet.com.br/crise/noticia/19648/Estaleiro-EISA-%28Ex-Maua%29----Fecha-as-portas--em-Niteroi/
http://www.defesanet.com.br/crise/noticia/19648/Estaleiro-EISA-%28Ex-Maua%29----Fecha-as-portas--em-Niteroi/
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PETRO BR. Refino do Petróleo. 2013. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=kJ9F--LNaw8> 

Acesso em: 07 jan. 2020. 

    

        A seguir, apresentamos o relato de parte da primeira SD e análise de sua aplicação 

que aconteceu em fevereiro e início de março. 

 No primeiro momento, utilizamos um vídeo que trata do refino do petróleo para 

promover a sensibilização e problematização do tema. Após o vídeo sobre o refino do 

petróleo
20

, os alunos foram divididos em grupos e foi proposto que citassem quais produtos 

obtidos a partir do petróleo utilizam no dia-a-dia. Alguns produtos apareceram na lista de 

vários grupos das turmas 9F e 9G, como: garrafa plástica, peças de celulares, chinelos, 

eletrodomésticos e outros. Eles também foram questionados sobre as vantagens e 

desvantagens da utilização do petróleo como fonte de energia. Como vantagem alguns grupos 

citaram que é usado no transporte; que é de fácil transporte e armazenamento; que é de fácil 

acesso e que envolve tecnologia. Como desvantagem, quase todos citaram a questão da 

poluição provocada; o aquecimento global; explosões e efeito estufa e alguns citaram 

especificamente a poluição dos oceanos e outro sobre a dependência que ele provoca. 

 A professora aproveitou o equívoco conceitual de alguns alunos, para explicar que o 

efeito estufa é um processo natural e necessário para o equilíbrio térmico do planeta, mas que 

o aquecimento global se origina da interferência humana nesse processo. Falou também que a 

obtenção e utilização do petróleo é um processo complexo e caro, que envolve o 

desenvolvimento de muita tecnologia. Outra questão levantada para que respondessem, foi 

sobre o impacto do uso dos plásticos e foi praticamente consenso que esses materiais 

prejudicam a vida de animais marinhos, como tartarugas. 

  A professora aproveitou para lembrá-los do recente derramamento de óleo nas praias 

do litoral brasileiro
21

 e como isso prejudicou também a pesca e o turismo, interferindo na 

economia das comunidades litorâneas.  

                                                 
20

 PETRO BR. Refino do Petróleo. 2013. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=kJ9F--LNaw8> 

Acesso em: 07 jan. 2020. 
21

 Fonte: Óleo no Nordeste: O que se sabe até agora sobre a contaminação das praias. UOL, 07 jan. 2019. 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/22/oleo-no-

nordeste-o-que-se-sabe-ate-agora-sobre-a-contaminacao-das-praias.htm> Acesso em: 25/05-2021. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ9F--LNaw8
https://www.youtube.com/watch?v=kJ9F--LNaw8
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/22/oleo-no-nordeste-o-que-se-sabe-ate-agora-sobre-a-contaminacao-das-praias.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/22/oleo-no-nordeste-o-que-se-sabe-ate-agora-sobre-a-contaminacao-das-praias.htm
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 Ao final da aula o aluno C
22

 da turma 9F questionou o fato de o vídeo não ter citado 

o etanol no processo de destilação do petróleo. No intuito de favorecer o protagonismo dos 

alunos na construção do conhecimento, a professora fez a proposta que eles pesquisassem em 

casa sobre a origem do etanol e trouxessem na próxima aula.  

 Na aula seguinte, os alunos que realizaram a pesquisa socializaram o resultado sobre 

a origem do etanol. Aproveitamos a oportunidade para discutir as vantagens do uso deste 

combustível sobre a gasolina ou o óleo diesel, ressaltando o fato de ser um recurso renovável. 

 Em sua pesquisa, a aluna L escreveu: 

“O etanol é produzido através de fermentação de amido e de outros açúcares, em 

especial da cana-de-açúcar. O etanol também chamado álcool etílico é um 

biocombustível altamente inflamável e incolor sendo muito utilizado em automóveis. Essa 

substância é renovável, pois sua matéria-prima é obtida através de plantas cultivadas 

pelo homem. 

O etanol pode ser obtido através da cana-de-açúcar, beterraba, etc. A matéria-prima é 

submetida a uma fermentação alcoólica, com atuação de microrganismos Sacharomyces 

cerevisiae. Porém, a cana é a mais utilizada, pois apresenta maior produtividade. Após 

ser processado, o etanol pode ser utilizado puro (em motor adaptado) ou misturado com 

gasolina, como combustível.” 

 

 Com essa atividade que ocorre a partir de uma demanda de um dos alunos em querer 

saber sobre a origem do etanol, agregamos outros conhecimentos enquanto damos liberdade 

para que o aluno busque construir os seus próprios conhecimentos.  

 No segundo momento, demos sequência ao assunto e trouxemos o texto: Baía de 

Guanabara: vazamento da Petrobras completa 14 anos
23

, retirado do site de jornalismo 

ambiental O eco.  

  Nas turmas 9F e 9G, foi possível fazer uma leitura compartilhada e questões 

interessantes foram levantadas pelos alunos, como o valor baixo das indenizações aos 

pescadores e o fato de o processo judicial ser tão longo. A professora questionou o porquê de 

o dinheiro pago pela Petrobras, como multa em razão do desastre ambiental, ter sido gasto na 

construção dos Piscinões de São Gonçalo e Ramos, quando seu destino deveria ser a 

                                                 
22

 Usei as letras iniciais dos nomes dos alunos para preservar o anonimato. 
23

 O ECO. Baía de Guanabara: vazamento da Petrobras completa 14 anos. 18 fev. 2014. Disponível em: 

<https://www.oeco.org.br/reportagens/28021-baia-de-guanabara-vazamento-da-petrobras-completa-14-anos/> 

Acesso em:.07 jan. 2020. 

https://www.oeco.org.br/reportagens/28021-baia-de-guanabara-vazamento-da-petrobras-completa-14-anos/


59 

 

despoluição da Baía de Guanabara. Na turma 9F, o aluno U disse que se tratava de interesse 

no voto da população. Aqui a intenção era provocar a reflexão de que o petróleo gera riqueza, 

mas também pode provocar desastres ambientais podendo comprometer economias locais. 

 Apesar da relevância o texto, por ser muito extenso acabou tomando mais tempo do 

que o esperado. Isso acabou atrapalhando o aprofundamento de discussões de questões 

levantadas pelos estudantes e o diálogo nos grupos. 

 O mesmo texto foi proposto para a 9E, porém houve uma recusa na leitura 

colaborativa, e esta foi realizada pela professora com várias intromissões de conversas 

paralelas. O debate foi impossibilitado e o texto não despertou o interesse deles. No entanto, a 

aluna T também apontou que o interesse eleitoral levou o governo estadual da época a 

utilizar o dinheiro para construção de área de lazer. 

 Essa experiência com a turma 9E deixou ainda mais evidente que deveríamos 

trabalhar textos mais curtos, com questões mais diretas ou talvez com imagens para evitar a 

dispersão e o desinteresse de alguns estudantes e abrir mais espaço para o diálogo e a escuta 

de questões trazidas da vivência deles. 

 Podemos refletir que nesses dois primeiros momentos da SD contemplamos os 

pressupostos do ensino CTS, pois conseguimos relacionar quais conhecimentos científicos, 

tecnológicos, sociais e ambientais estão envolvidos no assunto trabalhado (AULER, 2007). 

Porém, a falta de proximidade com aspectos mais relevantes da vida dos estudantes, além da 

não abertura para que os próprios trouxessem questões que eles gostariam de discutir, nos 

afasta da perspectiva freireana. Isso pode ser observado também no próprio planejamento que 

aponta em seus aspectos mais técnicos, objetivo geral e conteúdos integrados, uma ênfase em 

conceitos mais relacionados à ciência e tecnologia.  

 Segundo Freire “[...] é fundamental que a temática esteja vinculada às questões 

próximas à vida do aluno, pois a condição para a educação libertadora é a problematização 

das questões existenciais do educando” (apud Santos, 2008, p. 12). Portanto, deveríamos 

pedir que os próprios discentes apontassem quais problemas ambientais, sociais ou 

econômicos, relacionados ao petróleo direta ou indiretamente, identificam na comunidade 

onde moram ou em seu Município e abrir espaço para questões mais significativas para suas 

vidas.  Assim, o nosso papel foi o que Freire (1985) chamava de “extensionista”, no sentido 

de estender, transmitir o conhecimento que a docente considerava relevante, aos estudantes, 
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justo o que foi tão criticado por Freire (1985) que considerava que quando o “educador se 

recusa a “domesticação” dos homens, sua tarefa corresponde ao conceito de comunicação, 

não ao de extensão (p.14, grifos do autor).  

 No terceiro momento foram realizados experimentos para trabalhar os conceitos de 

massa, volume e densidade e foi apresentado o densímetro da bomba de combustível. As 

perguntas foram: 

 Por que o petróleo flutua na água e por que isso prejudica a vida nos oceanos e rios? 

Como isso pode afetar a vida das pessoas? 

 Agora que você já sabe o que é o densímetro, acha que todos os motoristas têm essa 

informação? Você acha importante que essa informação chegue até eles? Por quê? 

 

 Nessa atividade o objetivo era estimular uma participação mais ativa, colocando os 

estudantes no protagonismo do processo de ensino-aprendizagem.  

 Ao final, com debates em grupo e com os conhecimentos sobre a densidade 

construídos na aula e discussões em torno dos conhecimentos que eles já tinham do que é 

necessário para que haja fotossíntese, foi possível observar nas turmas 9F e 9G, que muitos 

alunos conseguiram compreender e responder as questões iniciais. Também perceberam como 

o conhecimento científico nos ajuda a garantir direitos como cidadãos, no que se refere ao 

consumo ou ao respeito ao meio ambiente.  

 Destacamos as respostas dos alunos R, L, C e J: 

R: A água tem maior densidade que o petróleo. Isso prejudicará quem tem renda através 

da pesca, porque o peixe se prejudica com o petróleo e também atrapalha a fotossíntese. 

L: pois a água é mais densa que o petróleo. Altera a cadeia alimentar pois por conta do 

petróleo a entrada de luz solar é barrada e prejudica a fotossíntese. Prejudica a pesca e 

polui os mares. 

C: Não. Sim. Porque os motoristas vão saber se estão sendo roubados e se o etanol é 

bom. 

J: Nem todos os motoristas sabem dessa informação e eu acho que eles devem saber para 

não serem roubados e para saber também da qualidade do etanol. 

 

 Na turma 9E foi necessária uma intervenção maior da professora e foi preciso ajudar 

na construção das respostas com cada grupo. 
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 Nesse terceiro momento, mais uma vez nos aproximamos dos referenciais CTS 

quando trazemos a tecnologia e a ciência e a importância delas para exercermos nossa 

cidadania, porém os pressupostos da pedagogia freireana estão ausentes quando as discussões 

não trazem a realidade dos alunos. 

 No quarto momento, os conteúdos de propriedades da matéria e mudanças do estado 

físico da matéria foram sistematizados de forma expositiva e exercícios realizados pelos 

alunos, numa perspectiva de aula tradicional, sendo os conteúdos científicos trabalhados sem 

que houvesse a problematização com a realidade. No quinto momento, só foi possível 

trabalhar a proposta com a turma 9F, pois a epidemia interrompeu as aulas. Nesta etapa foram 

discutidos dois textos curtos: Pior chuva dos últimos 44 anos causa estragos e dezenas de 

mortes no Rio
24

, retirado do jornal O Globo e Depois dos canudos, a vez das sacolas: Lei que 

proíbe as descartáveis passa a valer na quarta
25

, do jornal O Dia. A partir dessas leituras, que 

foram realizadas em grupos, eles tinham que responder as questões:  

 Que relação existe entre o aquecimento global e o uso de combustíveis fósseis 

(petróleo e carvão mineral)? 

 Você acredita que exista relação entre o aquecimento global e a ocorrência de 

tempestades mais violentas na nossa região? 

 Que alternativas existem ao uso do petróleo como fonte de energia? 

 O que você acha sobre a lei que proíbe o uso de sacolas de plástico nos supermercados 

e de canudos de plástico nos comércios em geral? 

 Pelas falas dos alunos C, M e L, foi possível observar que eles conseguiram 

relacionar os eventos climáticos extremos com a queima de combustíveis fósseis. 

C: Primeiramente o gás carbônico leva ao aquecimento global por suas substâncias, por 

isso logo o aquecimento intensifica as chuvas, etc. tendo a cada progresso chuvas mais 

violentas. 

M: Com a queima de combustível fóssil ocorre a liberação do gás carbônico, que é 

responsável pelo efeito estufa. 

                                                 
24

 Pior chuva dos últimos 44 anos causa estragos e dezenas de mortes no Rio. Globo.com. 06 maio 2010. Disponível 

em:<http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1559061-5606,00-

PIOR+CHUVA+EM+ANOS+CAUSA+ESTRAGOS+E+DEZENAS+DE+MORTES+NO+RIO.html>. Acesso 

em: 02 jan. 2020. 
25

 Depois dos canudos, a vez das sacolas: Lei que proíbe as descartáveis passa a valer na quarta.  O Dia. 26 

jun. 2019. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/06/5655695-depois-dos-canudos--a-vez-

das-sacolas--lei-que-proibe-as-descartaveis-passa-a-valer-na-quarta.html#foto=1> Acesso em: 07 jan. 2020. 

 

http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1559061-5606,00-PIOR+CHUVA+EM+ANOS+CAUSA+ESTRAGOS+E+DEZENAS+DE+MORTES+NO+RIO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1559061-5606,00-PIOR+CHUVA+EM+ANOS+CAUSA+ESTRAGOS+E+DEZENAS+DE+MORTES+NO+RIO.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/06/5655695-depois-dos-canudos--a-vez-das-sacolas--lei-que-proibe-as-descartaveis-passa-a-valer-na-quarta.html#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/06/5655695-depois-dos-canudos--a-vez-das-sacolas--lei-que-proibe-as-descartaveis-passa-a-valer-na-quarta.html#foto=1
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C: A alternativa elétrica, hídrica, biomassa, eólica, solar, onda motriz, nuclear. 

L: Acho uma ótima ideia, estamos usando plástico e o descarte não tem com ser 100% 

sem algum tipo de poluição. 

M: Acho que não muda em nada na preservação dos oceanos pois ainda muitos outros 

poluentes, embalagens feitas de plástico. 

 

 Foi possível perceber também que ainda ocorrem dificuldades em diferenciar 

aquecimento global de efeito estufa. Também conseguiram citar vários exemplos de fontes 

energéticas alternativas, que mostram que eles tinham conhecimento prévio do assunto. Em 

relação à lei que proíbe as sacolas e canudos, algumas falas mostram opiniões divergentes, 

alguns acharam que era apenas uma forma de cobrar pelas sacolas e outros concluíram que 

apenas abolir as sacolas não será suficiente para diminuir a poluição, pois o plástico 

continua a ser utilizado em muitos outros produtos. 

 Embora não tenhamos conseguido finalizar a primeira sequência didática proposta, 

durante as etapas de sua aplicação, buscamos que a dialogicidade estivesse presente, assim 

como a contextualização, a problematização e a criticidade de assuntos técnicos e 

sociocientíficos. Porém, nem sempre estes assuntos ou forma de abordagem faziam sentido na 

vivência dos estudantes.  

 As atividades propostas tiveram por finalidade ampliar a visão dos estudantes e 

problematizar as questões que envolvem a utilização do petróleo como a principal fonte de 

energia no Brasil, a cadeia de produção de seus derivados e o emprego.   

 O ensino CTS propõe “uma integração entre educação científica, tecnológica e 

social, em que os conteúdos científicos e tecnológicos são estudados juntamente com a 

discussão de seus aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos” (SANTOS; 

MORTIMER, 2002, p. 04). Nesse sentido, entendemos que as estratégias de ensino utilizadas 

favoreceram essas reflexões e auxiliaram no desenvolvimento de um olhar mais crítico sobre 

a ciência e a tecnologia que estão envolvidas na utilização do petróleo e seus derivados e nas 

consequências dessa escolha.   

 A abordagem utilizada favoreceu também a participação dos alunos, o dialogia em 

sala de aula e discussões para além dos conceitos científicos puramente. 
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 Porém, se desejamos contemplar também o que Paulo Freire chama de desvelar a 

realidade, devemos buscar aproximar nossa proposta, das vivências dos estudantes, abrindo 

espaços de discussão onde eles próprios possam trazer questões existenciais e significativas 

de seu cotidiano. 

 Para nós, a aplicação, mesmo que parcial dessa primeira SD, foi muito importante, 

pois nos trouxe à luz, o que deveríamos modificar, aprimorar, excluir ou acrescentar, para 

tornar nossas propostas mais próximas a abordagem CTS e de acordo com a perspectiva 

freireana. Embora nosso objetivo inicial com esse trabalho fosse aplicar e analisar cada uma 

das sequências didáticas com base no diálogo com os alunos e em reflexões possibilitadas 

pela interlocução teoria e prática, essa experiência de aplicação parcial foi importante na 

reestruturação da nossa proposta metodológica de pesquisa. Neste sentido, as SD seguintes 

foram analisadas a partir da interlocução teoria e prática e com base nos resultados e 

experiências fornecidas pela aplicação parcial da primeira.  
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5. 3. 2.  CIÊNCIA, ATOMÍSTICA E EMPODERAMENTO JOVEM 

  

Ao longo de todos esses anos de magistério vimos observando que cada vez menos 

alunos se interessam pelas carreiras científicas e isso se deve, em grande parte, à visão 

estereotipada que os alunos têm do trabalho e imagem dos cientistas. Nosso público escolar é 

formado, em grande maioria, por alunos negros e pardos e por meninas. Mas os livros 

didáticos e outros canais de divulgação científica colaboram para perpetuar a imagem de 

cientista homem, branco, solitário e com uma inteligência extraordinária, que o torna uma 

figura inalcançável.  

Com o objetivo de provocar reflexões sobre o modelo de cientista que povoa o 

imaginário e estimular o empoderamento de nossos jovens, trazemos uma SD para ser 

desenvolvida ao longo de seis aulas de dois tempos com o tema gerador: CIÊNCIA, 

ATOMÍSTICA E EMPODERAMENTO JOVEM
26

.  

O Quadro 4 apresenta o planejamento dos seis momentos de aulas. A sensibilização e 

a abordagem dos conteúdos são feitas no primeiro momento e a problematização para o tema 

gerador aparece no segundo momento. Nos momentos três, quatro, cinco e seis são 

trabalhados conteúdos científicos e tecnológicos de relevância para a saúde, porém a análise 

da SD, a partir do exercício de relacionar teoria e prática, aponta que o aspecto social não é 

abordado e o tema gerador não é retomado. 

Nossos objetivos específicos para esse tema são: conhecer o trabalho dos cientistas e 

como o conhecimento é construído dentro de um contexto histórico; saber como foi 

descoberta a radioatividade e da contribuição da família Curie nesse processo, conhecer as 

aplicações e riscos da utilização da radiatividade; reconhecer que as substâncias químicas 

estão presentes na nossa vida e que elas são formadas de átomos; saber da contribuição 

importante de cientistas brasileiros em pesquisas arqueológicas. 

Quadro 4. Planejamento da SD com o tema gerador: “Ciência, atomística e empoderamento jovem” 

                                                 
26

 Nosso objetivo com essa SD era fazer com que os jovens de escolas públicas, em sua maioria meninas negras, 

acreditem que também podem sonhar com as carreiras científicas. 

I – Objetivo Geral: Promover o empoderamento dos jovens sobre a escolha de carreiras científicas 

enquanto promove o estudo da história de importantes descobertas nas ciências da natureza e seus 

sujeitos. 

II - Conteúdos integrados: 
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-  Modelos atômicos; 

- A estrutura atômica; 

- Os elementos químicos; 

- A radiação e suas aplicações; 

- A tabela periódica;  

- Noções de ligações químicas. 

- Noções de substâncias e misturas. 

 

III - Estratégias de Ensino, recursos, número de aulas (detalhados): 

 

1º momento (2 aulas):  

 

- Problematização do conteúdo: De que é feita a matéria? 

- Vídeo: A saga do prêmio Nobel: O clã Curie (26 minutos) 

- Aula expositiva sobre: primeiras concepções sobre a estrutura da matéria, a evolução do modelo 

atômico, as descobertas das partículas subatômicas, a estrutura do átomo de Rutherford Bohr, elemento 

químico, isótopos e íons. 

 

2º momento (2 aulas) 

 

- Vídeo para trabalhar os modelos atômicos: Tudo se transforma, história da Química, história dos 

modelos atômicos. (13´30”) 

       

      TRABALHO INDIVIDUAL - PARA REFLETIR E DEBATER:  

 

Pense na imagem de um cientista! Agora descreva-o por meio de um desenho ou redação. 

Socialização da imagem que cada um tem de um cientista.  

 

 - Exposição de PPT da biografia de alguns/algumas grandes cientistas da história e que fogem ao 

estereótipo de homem branco e solitário (Juliano Moreira; Graziela Maciel Barroso; Johanna 

Dobereiner; Enedina Alves Marques; Nadir do Espírito Santos; Katherine Johnson; Joana D'Arc 

Félix de Souza; Anna Maria Canavarro Benite).  

      

TRABALHO COLETIVO - PARA REFLETIR E DEBATER: 

       

E então, quem pode ser um cientista? 

 

3º momento (2 tempos) 

 - Leitura em grupo da reportagem:  

     “Descoberta arqueológica em Minas Gerais revela práticas funerárias pré-históricas no Brasil”. 
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      “Corte no orçamento pode acabar com toda pesquisa científica do Brasil em julho”. 

       

 TRABALHO EM GRUPO - PARA REFLETIR E DEBATER:  

 

Por que é importante investir na pesquisa? 

Onde é produzida a maior parte das pesquisas científicas no Brasil? 

 

  HORA DA PESQUISA: descobrir exemplos da utilização isótopos na medicina, na produção de 

energia e na agricultura. 

 

4º momento (2 tempos) 

 

- Leitura da pesquisa da aula anterior para a turma. 

- Leitura do texto: História da Tabela Periódica (Mundo Educação). 

- Apresentar a tabela periódica. 

- Trabalhar os conteúdos de radioatividade e a capacidade que cada tipo de radiação tem de atravessar 

certos materiais. 

 

HORA DA PESQUISA:  

1 - Pesquisar sobre os tipos de radiação e sua aplicação na nossa vida e sobre os riscos de seu uso, para 

confecção de cartazes feitos em grupo que serão expostos em mural do corredor das salas de aula.  

 2 – Dividir a turma em 18 grupos e cada um deverá pesquisar sobre uma coluna ou família da tabela 

periódica.  Os alunos terão de trazer um quadrado de 10 cm de cada lado com o símbolo, o nome, o 

número atômico, o número de massa e uma aplicação de elemento químico no nosso dia-a-dia.  

Utilizando um papel pardo, montar uma tabela periódica que ficará fixada na sala de aula. 

 

5º momento (2 tempos) 

 

 - Montagem da tabela periódica. 

- Para casa: pedir para que os alunos tragam rótulos de produtos de limpeza.  

 

6º momento 

 

- Utilizar os rótulos dos alimentos para trabalhar noções de ligações químicas e os conceitos de 

substâncias e misturas. 

- Trabalhar os tipos de ligações químicas. 

- Fixação dos cartazes sobre radiação. 

 

Referências: 

BBC NEWS BRASIL. Descoberta arqueológica em Minas Gerais revela práticas funerárias pré-
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Embora fique subentendido no título de nossa SD, a necessária desconstrução da 

imagem estereotipada do cientista, isso não aparece muito claramente no objetivo geral, nem 

nos específicos.  Além disso, ao direcionar o título para o gênero masculino, reforçamos a 

imagem da ciência masculina.  

Numa análise mais atenta, podemos identificar posturas e atividades que nos 

aproximam ou afastam do nosso objetivo de ensino e observamos que a primeira atividade 

começa com uma pergunta que não remete a nenhuma questão sociocientífica, mas apenas ao 

conteúdo científico, portanto não provoca sensibilização e problematização para o tema 

proposto.  

Atividades como os vídeos “Tudo se Transforma, História da Química, História dos 

Modelos Atômicos
27

”; “A saga do Prêmio Nobel - O Clã Curie
28

” que tratam da descoberta e 

do desenvolvimento de pesquisas sobre a radiatividade e dos modelos atômicos ao longo do 

                                                 
27

 CCEAD PUC- RIO. Tudo se Transforma, História da Química, História dos Modelos Atômicos.  .  

Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY> Acesso em: 29 dez. 2019. 

28
 E- RADIOLOGIA. A saga do Prêmio Nobel - O Clã Curie.  .  Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=KG9Rgp7uqhA> Acesso em: 29 dez. 2019. 

históricas no Brasil. 22 jun. 2018.   Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-44570548> 

Acesso em: 03 jan. 2020 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília: MEC/SEF, 2017. Disponível em:< 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/ciencias-no-ensino-fundamental-anos-finais-

unidades-tematicas-objetos-de-conhecimento-e-habilidades> Acesso em: 06 dez 2019.  

CANALTECH .Corte no orçamento pode acabar com toda pesquisa científica do Brasil em julho.  03 

abr. 2019. Disponível em:< https://canaltech.com.br/governo/corte-no-orcamento-pode-acabar-com-toda-

a-pesquisa-cientifica-do-brasil-em-julho-136347/> Acesso em: 12 jan. 2020. 

CCEAD PUC- RIO Tudo se Transforma, História da Química, História dos Modelos Atômicos.  .  

Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY> Acesso em: 29 dez. 2019. 

E- RADIOLOGIA. A saga do Prêmio Nobel - O Clã Curie.  Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=KG9Rgp7uqhA> Acesso em: 29 dez. 2019. 

SANTOS, Wildson e MOL, Gerson. Química cidadã. v. 1, 2ª ed. Ed Nova Geração, São Paulo, 2013. 

Disponível em:< https://crispassinato.files.wordpress.com/2016/03/quimica-cidadacc83-vol1.pdf> Acesso 

em: 26 dez. 2019. 

UOL. MUNDO EDUCAÇÃO.  História da Tabela Periódica.  

Disponível:<https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/historia-tabela-periodica.htm> Acesso em: 02 de 

ago. 2020. 
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https://canaltech.com.br/governo/corte-no-orcamento-pode-acabar-com-toda-a-pesquisa-cientifica-do-brasil-em-julho-136347/
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tempo, são ferramentas relevantes para mostrar de forma contextualizada, histórica e 

socioeconomicamente, como a ciência é produzida, são importantes no ensino CTS e nesse 

sentido concordamos com Chassot (2018) que a “História da Ciência é uma facilitadora da 

alfabetização científica do cidadão e cidadã” (p.78). Porém a atividade não deixa espaço para 

diálogo e não provoca a problematização para o tema gerador proposto, além de não se 

aproximar da realidade concreta dos estudantes. Santos (2008) lembra que para Freire  

[...] não existe educação fora da sociedade humana, sendo assim sua proposta é 

essencialmente uma pedagogia humanística voltada para as condições humanas, que 

deve considerar o mundo no qual homens e mulheres estão inseridos. (p. 06).   

 

Ao contrário, a atividade proposta no segundo momento, quando apresentamos 

várias biografias relevantes no mundo científico, remete ao tema gerador e possibilita a 

ampliação da visão de mundo contribuindo para ajudar a derrubar a imagem “[...] que o 

trabalho cientifico é domínio reservado a minorias especialmente dotadas, transmitindo 

expectativas negativas para a maioria dos alunos, e muito em particular, das alunas [...]” 

(CACHAPUZ et al, 2011, p. 44). 

Ao propormos momentos de pesquisa e trabalhos com materiais do cotidiano, nosso 

objetivo é tornar a aprendizagem mais ativa e livre, centrada na figura do estudante, pois 

“Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem 

abertura ao risco e à aventura do espírito [...]” (FREIRE, 1995, p. 28). 

Ao longo do processo os alunos podem ser avaliados através da participação nos 

debates, pesquisas, produção de cartazes e resolução em grupo dos exercícios e problemas 

propostos. Nessa perspectiva, o diálogo entre todos os sujeitos envolvidos no processo, 

evidencia que 

A questão que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da prática da 

avaliação enquanto instrumento de apreciação do que-fazer de sujeitos críticos a 

serviço, por isso mesmo, da libertação e não da domesticação. Avaliação em que se 

estimule o falar a como caminho do falar com. (FREIRE, 1996, p. 44) 

 

Um ponto importante, tanto para o ensino CTS, quanto para a pedagogia freireana, 

foi negligenciada: o retorno ao tema gerador. O retorno ao tema inicial com uma discussão 

mais ampla e uma maior abertura para escuta das percepções pessoais dos alunos, buscando 

problematizar o conteúdo sociocientíficos tem como objetivo “[...] colocar a ciência e a 
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tecnologia em novas concepções vinculadas ao contexto social” (PINHEIRO, SILVEIRA; 

BAZZO, 2009, p. 10). 
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5. 3. 3. INCÊNDIO E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS: RISCOS E PREVENÇÃO 

 

 No ano de 2018, tivemos uma situação inusitada que causou um verdadeiro caos na 

escola: um ônibus em pane elétrica pegou fogo em frente ao prédio escolar. Alunos que viram 

as chamas altas acreditaram que se tratava de um incêndio na escola e alardearam pelos 

corredores a notícia. Vários alunos entraram em pânico, alguns tiveram crises nervosas, até 

desmaio e muitos pais se apavoraram ao receberem ligações com pedido de socorro. Essa 

situação chamou a atenção para a falta de preparo de alunos e funcionários em lidar com uma 

situação real de perigo. Dessa situação, emergiu o tema para esta SD: INCÊNDIO E 

SUBSTÂNCIAS TÓXICAS: RISCOS E PREVENÇÃO. 

 Utilizamos esse evento para propor a temática de segurança em nossas escolas e 

problematizar questões reais como: necessidade de vistoria nas instalações elétricas, ausência 

de extintores de incêndio, falta de treinamento para alunos e funcionários para saberem lidar 

com situações de perigo real de incêndio ou outro tipo de perigo. Concordamos quando 

“Ramsey (1993) defende que para um tema propiciar uma discussão que gere um 

compromisso social é importante que ele tenha um significado real para o aluno” (RAMSEY, 

1993 apud SANTOS, 2008, p. 13). 

 Nossos objetivos específicos ao propor a SD apresentada no Quadro 5 foram: 

reconhecer materiais combustíveis presentes em ambiente escolar; conhecer o conceito de 

reações químicas ou transformações químicas; apropriar-se da linguagem cientifica; saber 

representar uma reação química através de equação; reconhecer que para que haja combustão 

são necessários: combustível, comburente e ignição; conhecer os tipos de extintor de incêndio 

e em que tipos de materiais podem ser usados; descobrir através de treinamento, que 

protocolo deve ser seguido para preservar a vida em caso de incêndio; discutir com a 

comunidade escolar sobre a necessidade de aprender a manipular extintores de incêndio e a 

necessidade de ter esses equipamentos na escola, bem como sua conservação; despertar a 

consciência da necessidade de um ambiente escolar seguro; aprender sobre as formas de 

prevenção e noções de primeiros socorros em casos de acidentes ou intoxicação por 

substâncias químicas. 

 Como avaliação sugerimos atividades que envolvam debates, experimentos 

investigativos, construção de cartazes e pesquisas colaborativas, uma vez que numa prática de 

ensino CTS é importante a construção ativa do conhecimento, privilegiando situações de 
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ensino que despertem o pensamento crítico. Concordamos com Pinheiro, Silveira e Bazzo 

(2009) quando afirmam que as propostas de atividades desenvolvidas pelo professor devem  

[...] garantir a mobilização dos saberes, o desenvolvimento do processo e a 

realização de projetos, nos quais os alunos estabelecem conexões entre o 

conhecimento adquirido e o pretendido com a finalidade de resolver situações-

problema, em consonância com suas condições intelectuais, emocionais e 

contextuais. (p. 11 e 12) 

 

Quadro 5. Planejamento da SD com o tema gerador: “Incêndio e substâncias tóxicas: riscos e prevenção” 

I - Objetivo geral: Saber como proceder em caso de incêndio na escola ou acidente com substâncias 

químicas. 

 

II – Conteúdos integrados: 

 Reações químicas endotérmicas e exotérmicas (combustão); 

 Equação Química; 

 Leis Ponderais; 

 Balanceamento de equação; 

 Materiais combustíveis (inflamáveis e não inflamáveis); 

 Introdução às Funções Químicas. 

 

III - Estratégias de Ensino, recursos, número de aulas (detalhados): 

 1º momento (2 aulas) 

 

- Exibição de reportagem de jornal e televisão sobre situações reais de incêndio em escolas brasileiras. 

 

TRABALHO EM GRUPO - PARA REFLETIR E DEBATE: 

 

O que pode causar um incêndio em nossa escola? 

 Que tipos de materiais pegam fogo com facilidade?  

 Nossa escola está equipada com extintores de incêndio? 

 Como usar um extintor de incêndio? 

 Você sabe que tipos de extintores existem e para que tipos de materiais servem? 

 Que tipos de condutas evitam tragédias em caso de incêndio? 

 

 2º momento (2 aulas) 

 

- Aula experimental 1:  queima da vela para construção de conceitos sobre as substâncias necessárias à 

combustão. 

 

Questões para investigação: 

1. O que foi necessário para que a vela acendesse? 

2. De que material é feita a vela? De onde vem sua matéria-prima? 
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3. O que acontece com a vela após um tempo acesa? 

4. O que a queima da vela produz? 

5.  Ao cobri-la, a vela apaga. Qual a sua explicação? 

 

- Aula expositiva sobre condições necessárias à combustão e apresentação do triângulo do fogo. 

 

- Atividade experimental 2: reação entre vinagre e bicarbonato de sódio. 

 

Questões para investigação: 

1. Quem são os reagentes da reação? Quem são os produtos? 

2. Houve alguma modificação na aparência das substâncias após serem misturadas? 

3. Por que houve a formação de “espuma”? 

 

- Apresentação da reação para trabalhar elementos da equação. 

 

- Atividade experimental 3: produção de “extintor de incêndio” com  vinagre e bicarbonato de sódio. 

Questões para investigação: 

1. Sabendo que o gás liberado entre a reação do vinagre e o bicarbonato de sódio é o gás carbônico 

(CO2), elabore uma explicação para a vela ter apagado. 

 

- Aula expositiva sobre extintores de CO2 para introduzir os conceitos de funções químicas. 

 

 3º momento (2 aulas) 

 

- Sensibilização para o tema com chamadas das reportagens: 

Polícia investiga terceira morte suspeita de intoxicação por cerveja. 

Intoxicação por produtos de limpeza pode causar danos irreversíveis. 

 

- Aula experimental 4: sobre indicadores de ácido-base. 

Questão para investigação:  

1. O que você observa sobre a cor do papel de tornassol em contato com substâncias ácidas ou básicas?  

2. O que acontece com a cor da fenolftaleína em contato substâncias ácidas ou básicas?  

3. Que características dos ácidos você conhece? O que você sabe sobre características das bases? 

 

TRABALHO EM GRUPO - PARA REFLETIR E DEBATER:  

 

Por que alguns ácidos são perigosos e outros podem até ser ingeridos?  

Você sabe que tipo de conduta se deve ter em caso de ingestão de produtos tóxicos? Cite alguns. 

 

- Aula expositiva sobre funções químicas e suas aplicações. 
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- Aula expositiva sobre prevenção e noções de primeiros socorros em caso de acidente ou intoxicação 

com substâncias químicas. 

 

 4º momento (2 aulas) 

 

- Atividade experimental 5: reação entre água e comprimido efervescente para trabalhar Leis Ponderais e 

balanceamento de equação, medindo a massa dos reagentes antes e depois da reação. 

Questões para investigação: 

1. O que vocês perceberam sobre a massa dos produtos com a garrafa aberta e fechada? 

2. Como vocês explicam a diferença? 

 

- Aula expositiva sobre balanceamento de equação e Leis Ponderais. 

 

 5º momento (2 aulas) 

- Palestra com bombeiro ou técnico da defesa civil. 

 

 6º momento (2 aulas) 

 

TRABALHO COLETIVO - PARA REFLETIR E DEBATER: 

 

- Percorrer os diferentes espaços da escola para vistoriar situações potencialmente perigosas para 

provocar incêndios, como fios desencapados; 

- Montar uma rota de fuga em caso de incêndio; 

- Simulação de incêndio com a turma; 

- Debate sobre a importância da colocação de extintores de incêndio em locais estratégicos. 

 

- PESQUISA E POSTERIOR SOCIALIZAÇÃO 

1. Sobre sistemas de segurança contra incêndios, utilizados em construções modernas ou prédios 

públicos;  

 2. Sobre classes de incêndio e tipos de extintores usados em cada caso, rotas de fuga e condutas que 

podem salvar vidas e com estas informações, construir cartazes deverão ser fixados no pátio, 

refeitório e corredores da escola. 
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 A primeira atividade proposta visa problematizar e levantar quais concepções os 

alunos possuem sobre formas de proceder em situações de perigo de incidentes diversos, 

especialmente incêndio. Auler (2007) orienta que “O ponto de partida para a aprendizagem 

devem ser situações-problema, de preferência relativas a contextos reais” (p. 02). Por isso, 

nesta atividade usamos imagens de manchetes de jornal e também um vídeo curto que relata 

uma situação real de pânico durante um incêndio, que serviu para mostrar o despreparo e falta 

de estrutura que é comum em nossas escolas. A partir da escuta da fala dos alunos durante 

esta atividade é possível perceber quais as fragilidades da escola e também o que podemos 

fazer para promover uma maior conscientização da comunidade escolar para as questões de 

segurança.  
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https://noticias.r7.com/minas-gerais/policia-investiga-terceira-morte-suspeita-de-intoxicacao-por-cerveja-16012020
https://noticias.r7.com/minas-gerais/policia-investiga-terceira-morte-suspeita-de-intoxicacao-por-cerveja-16012020
https://noticias.r7.com/saude/intoxicacao-por-produtos-de-limpeza-pode-causar-danos-irreversiveis-15122019
https://noticias.r7.com/saude/intoxicacao-por-produtos-de-limpeza-pode-causar-danos-irreversiveis-15122019
https://www.sindiconet.com.br/informese/tipos-de-extintores-manutencao-contra-incendios
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 As atividades experimentais propostas em alguns momentos da SD procuram 

trabalhar os conteúdos programáticos e nisso podemos destacar que a questão social ficou 

distanciada, pois as questões para investigação levantadas se limitaram apenas aos 

conhecimentos científicos relacionados. Contudo a atividade experimental “[...] deve ser um 

meio para explorar as ideias dos alunos e desenvolver a sua compreensão conceptual [...].” 

(CACHAPUZ et al, p. 100, 2011). Além disso, acreditamos na importância de introduzir a 

vivência de práticas científicas experimentais para melhor compreensão do fazer científico e 

de sua importância social, pois “[...] tal exercício escolar permite uma aprendizagem efetiva, 

significativa e com sentido de cidadania.” (CACHAPUZ et al, p. 101, 2011).  

 Buscando retomar o tema sociocientífico, contextualizamos o assunto funções 

químicas a partir da leitura de textos curtos que tratam de acidentes com produtos químicos, 

inclusive presentes em materiais de limpeza utilizados no nosso dia a dia e que podem causar 

intoxicações graves. A utilização das atividades experimentais, debates em grupo e aulas 

expositivas buscam, de forma dialética e ativa, sistematizar a construção dos conhecimentos 

científicos e também os procedimentos para evitar acidentes domésticos com produtos 

químicos ou para saber com proceder em caso de acidentes. 

 A retomada do tema gerador, que acreditamos ser de grande retorno para a 

comunidade escolar, se dá através da palestra com o profissional de segurança, bombeiro os 

técnico da defesa civil, onde a partir dos conhecimentos construídos pelos discentes e 

enriquecidos de informações fornecidas pelo palestrante, eles poderão analisar os espaços da 

escola e construir um protocolo de segurança próprio. Concordamos com Santos e Mortimer 

(2002) que utilizar estratégias diversificadas, dentre elas as palestras, auxiliam no 

desenvolvimento de habilidades e atitudes cidadãs. 

A partir da temática de incêndio e acidentes com produtos de limpeza podem ser 

trabalhados conteúdos científicos de química como, combustão, reações químicas, leis 

ponderais, etc. Contudo, o objetivo principal é problematizar os conteúdos científicos e 

tecnológicos para que estes possam instrumentalizar e preparar os estudantes para saberem 

adotar condutas que preservam a segurança e integridade física das pessoas.  Santos (2008, p. 

08), afirma que para “Para Freire (1970), problematizar é exercer uma análise crítica sobre a 

realidade problema.” 

Nesta SD, observamos uma maior problematização com a situação vivenciada pelos 

estudantes na escola, no caso, a situação do incêndio. Isto aponta para o fato de que a inserção 
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no cenário escolar do “saber da experiência feito”, no dizer de Freire, tem muito a contribuir 

não só para uma melhor problematização do tema gerador, mas também para a dialogicidade.  

Entretanto, na parte referente aos acidentes domésticos a SD não apresenta formas de 

intervenção do professor para promover o diálogo e problematizar esse conteúdo na realidade 

dos estudantes. 
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5. 3. 4.  AS ONDAS E A INTERNET 

 

Os casos crescentes de depressão e ansiedade, que muitas vezes levam ao suicídio 

crianças e adolescentes, são problemas que afetam a escola
29

. Uma das causas desses 

problemas é o bullying, que agora não se restringe apenas ao ambiente escolar, mas se estende 

as redes sociais. Segundo Santos e Mortimer (2002) autores como Merryfield (1991) 

defendem a inclusão no currículo de temas globais que afetam a vida das pessoas em várias 

partes do mundo e dentre eles estão àqueles relacionados à saúde. Nossa intenção com essa 

SD é trazer para o debate questões relacionadas à tecnologia que perpassam a vida dos 

adolescentes, principalmente em como à saúde física e mental pode ser afetada pela 

superexposição ao celular e redes sociais. Para Santos e Mortimer (2002, p. 09) “É a partir da 

identificação dos valores que se compreendem melhor as necessidades da sociedade e os 

aspectos éticos que devem ser considerados no uso mais responsável da tecnologia.” Para essa 

SD demos o título de AS ONDAS E A INTERNET
30

 e para problematizar essas questões, 

fazemos uma conexão com o conteúdo de ondas e de seus tipos, especialmente as ondas 

eletromagnéticas, presentes na conexão da internet e outros meios de comunicação e interação 

social.  

Para promover essas discussões serão necessárias seis aulas de dois tempos cada. 

Como objetivos específicos, temos: saber que as ondas transportam energia sem 

transportar matéria; saber que existem ondas que se propagam em meios materiais e outras 

que não precisam de meio material para se propagar; reconhecer que a poluição sonora afeta 

nossa saúde física e emocional; conhecer os diferentes tipos de ondas eletromagnéticas; saber 

que as ondas eletromagnéticas podem ser usadas no diagnóstico de doenças; conhecer as 

aplicações do laser na medicina; saber por que até em dias nublados devemos usar protetor 

solar na praia; entender o funcionamento de eletrodomésticos como rádio, televisão e forno de 

micro-ondas; saber que a internet funciona através de ondas e discutir o seu uso, a 

superexposição das pessoas em redes sociais e os riscos de danos aos olhos causados pelas 

                                                 
29

AGÊNCIA BRASIL. É preciso falar sobre bullying, depressão e suicídio, alertam especialistas. 29 abr. 2017. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/e-preciso-falar-sobre-bullying-depressao-e-suicidio-

alertam-especialistas 
30

 Os problemas causados pelo cyberbulyng se refletem com muita frequência em nossa escola. Temos notado o 

aumento de adolescentes com depressão e tendências suicidas entre nossos estudantes, inclusive com casos de 

alunos que atentaram contra a própria vida dentro da escola. Da necessidade de discutir essas questões surge o 

tema gerador. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/e-preciso-falar-sobre-bullying-depressao-e-suicidio-alertam-especialistas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/e-preciso-falar-sobre-bullying-depressao-e-suicidio-alertam-especialistas
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luzes do celular e computador; saber que a energia elétrica pode ser gerada através de onda 

motriz. 

 Nessa última SD, apresentada no quadro 6, também adotamos atividades avaliativas 

que envolvem pesquisa, debates e experimentos investigativos, acreditando que essas 

atividades favorecem a construção ativa do conhecimento e uma reflexão crítica dos 

conteúdos sociocientíficos.  

Quadro 6. Planejamento da SD com o tema gerador: “As ondas e a internet” 

I – Objetivo geral: Compreender a natureza das ondas e que estamos cercados delas. 

 

II – Conteúdos integrados: 

 Ondas e suas características; 

 Ondas eletromagnéticas; 

 O som; 

 A luz. 

 

III -  Estratégias de Ensino, recursos, número de aulas (detalhados): 

 

 1º momento (2 aulas) 

 

- Sensibilização para o tema a partir de sons da natureza e de uma grande cidade. 

 

TRABALHO INDIVIDUAL - PARA REFLETIR E DEBATER: 

 

Quais as sensações que você teve ouvindo o 1º áudio? 

Quais as sensações que você teve ouvindo o 2º áudio? 

Qual dos dois áudios te provocou sensações mais agradáveis? 

 

- Aula experimental 1: jogue pedacinhos de isopor na água de uma bacia e com conta-gotas, provoque 

ondulações. 

 

- Aula experimental 2: utilize um brinquedo de molas para observar a propagação e oscilação das ondas. 

 

- Aula experimental 3: pendure uma bola maluca em uma corda elástica para observar o comprimento da onda de 

acordo com a distância que seguramos. (Instruções no vídeo: 

http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=6866) 

Questões para investigação:  

1. O que provoca a formação de ondas na água? 

2. As ondas na água deslocaram os pedaços de isopor? Podemos concluir que as ondas transportam matéria ou 

energia? 

3. Quando fazemos uma vibração numa das pontas da mola o que você observa dessa ondulação? 

http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=6866
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=6866
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=6866
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=6866
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=6866
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4. A medida que aumentamos o comprimento do cordão, o que ocorre com as ondulações? 

 

 2º momento (2 tempos) 

 

- Aula expositiva sobre ondas, sua natureza e suas características. 

 

 3º momento (2 tempos) 
 

- Aula experimental 4: utilize uma lata de achocolatado com abertura coberta por bexiga de borracha. Coloque 

arroz sobre a bexiga e provoque vibrações próximas para verificar a trepidação do arroz. 

Questões para investigação: 

1. Por que o arroz trepida? 

2. Que órgão do nosso corpo também trepida com a propagação do som? 

3. Se o som é uma onda mecânica, em qual meio material ela se propaga? 

 

- Aula experimental 5: “enxergando a voz”. ( Instruções no vídeo: https://youtu.be/6lArL9pCkhs) 

Questões para investigação: 

O que está sendo refletido na parede? 

 

- Aula expositiva sobre o som, fonação e audição. 

 

 4º momento (2 tempos) 
 

- Exibição do vídeo: “Na trilha da energia: Usina das Ondas” (1 min e 48 s) 

 

HORA DA PESQUISA: Que lugares de mundo já está sendo utilizada a energia produzida por Maremotriz? E 

no Brasil, onde encontramos? Quais as vantagens dessa tecnologia? Quais as desvantagens? 

 

- Leitura, em grupo, do texto: 

            ”A preocupante volta do CFC, o gás que provoca o buraco na camada de ozônio”.  

     

PARA REFLETIR E DEBATER: 

 

O que são os raios UVA e UVB citados no texto? 

Quando você acha que devemos usar protetor solar? 

Você tem o hábito de utilizar diariamente? 

Qual importância do uso do protetor solar, mesmo em dias nublados? 

Você poderia citar algumas consequências nocivas da exposição ao Sol?  

Como foi possível reduzir o gás CFC? 

 Onde e para que esse gás era usado?  

 

 5º momento (2 tempos) 
 

https://youtu.be/6lArL9pCkhs
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- Leitura e conversa sobre as respostas da pesquisa anterior.  

 

- Aula expositiva sobre ondas eletromagnéticas, radiações e suas aplicações médicas. 

 

 6º momento (2 tempos) 
 

- Leitura dos textos: 

                          “Adolescentes e a internet: como navegar na rede com segurança” 

               “ Luzes de celular e de computador podem causar danos irreversíveis à visão” 

  

PARA REFLETIR E DEBATER: 

 

Você já conhecia os termos fototoxicidade, cyberbullying e sexting mencionados no texto? 

Você já tinha ouvido falar sobre algum tipo de dano à saúde provocado pela exposição excessiva ao celular? 

Você já passou por uma situação de cyberbullying ou conhece alguém que tenha passado? 

Você ou alguém que conhece já teve intimidades divulgadas em redes sociais? 

O que você acha dessa situação? 

Como você reagiria? 

O que você acha que deve ser feito para reduzir os riscos de passar por uma situação de divulgação de 

intimidades em redes sociais? 

 

 

VII – Bibliografia: 

 

AGÊNCIA BRASIL. Adolescentes e a internet: como navegar na rede com segurança. 09 jul.2016. 

Disponível em:<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-07/adolescentes-os-riscos-do-uso-

execessivo-da-internet> Acesso em: 05  jan. 2020. 

BBC NEWS BRASIL. A preocupante volta do CFC, o gás que provoca o buraco na camada de ozônio. 

Disponível:<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46321447> Acesso em: 05 jan. 2020. 

ESTADÃO. Luzes de celular e de computador podem causar danos irreversíveis à visão. 25 nov. 2018. 

Disponível em:<https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,luzes-de-celular-e-de-computador-podem-

causar-danos-irreversiveis-a-visao,70001872327> Acesso em: 05 jan. 2020. 

INSTITUTO ACENDE BRASIL. Na Trilha da Energia - Usina das ondas. 25 mar. 2015. Disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=ww-3a7KtJG4> Acesso em: 04 de jan. 2020. 

 

Como nossa escola fica numa rua de grande circulação de veículos de uma área 

urbana, optamos por iniciar essa sequência com uma provocação para descobrir quais 

sensações são despertadas pelo excesso de ruído e pelos sons da natureza, buscando 

problematizar como a poluição sonora pode afetar nossa saúde física e psicológica, lembrando 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-07/adolescentes-os-riscos-do-uso-execessivo-da-internet
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-07/adolescentes-os-riscos-do-uso-execessivo-da-internet
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46321447
https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,luzes-de-celular-e-de-computador-podem-causar-danos-irreversiveis-a-visao,70001872327
https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,luzes-de-celular-e-de-computador-podem-causar-danos-irreversiveis-a-visao,70001872327
https://www.youtube.com/watch?v=ww-3a7KtJG4
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que para Santos e Mortimer (2002) questões ambientais e de saúde são temas importantes na 

abordagem de ensino CTS. Além disso, essa atividade também nos permite fazer o 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos a respeito de ondas, tipos de ondas e 

propagação do som.  

As atividades experimentais com as perguntas para investigação que aparecem em 

vários momentos dessa SD, nos auxiliam na construção ativa e dialógica do conhecimento 

científico e a sistematização é feita através das aulas expositivas. Porém todas essas atividades 

visam exclusivamente trabalhar o conteúdo científico e a questão social fica distanciada.  

No entanto, a utilização do vídeo, a pesquisa e o texto servem para problematizar 

conteúdos técnico-científicos e decisões tecnocráticas, como por exemplo, a escolha da nossa 

matriz energética, trazendo de volta ao debate questões sociais relevantes. Essas atividades 

buscam superar a visão neutra e salvacionista da CT e a compreensão critica da realidade por 

traz das decisões tecnocráticas, possibilitando o rompimento com o que Freire (1987) chama 

de “cultura do silêncio” e mostrando que transformações na realidade social são possíveis 

quando somos conscientes que tais decisões deveriam ser mais democráticas e pautadas em 

escolhas que beneficiem a sociedade como um todo. 

Como nosso público é composto por adolescentes, uma questão que não poderia 

deixar de ser abordada diz respeito ao uso excessivo da internet e a exposição excessiva que 

os alunos fazem da vida pessoal nas redes sociais. Para Freire (1987) é fundamental que se 

busque na realidade dos estudantes os temas onde a prática educativa irá se construir, pois 

isso dá sentido ao processo de ensino-aprendizagem e fazendo sentido pode ressignificado. 

Através de conversas sobre termos citados nos textos como: fototoxicidade, cyberbullying e 

sexting, é possível abordar questões importantes que afetam a vida emocional dos 

adolescentes e discutir quais as atitudes e comportamentos geram violência, depressão e 

outros problemas que atingem suas vidas. Segundo Santos e Mortimer (2009) a introdução de 

questões sociais, éticas e culturais são recomendadas no currículo CTS.  

Mais uma vez observamos na proposta de SD uma baixa articulação da 

problematização com o tema gerador proposto, o que diretamente interfere nos processos 

dialógicos em sala de aula. Os próprios “objetivos e conteúdos integradores” apontam para 

uma maior preocupação com os conteúdos científicos. A problematização intencionada pela 

autora não é apresentada logo na introdução do tema gerador, como preconiza a SD em 
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estudos CTS proposta por Auler e Delizoicov (2006), ficando as discussões mais centradas 

em aspectos tecnológicos do conhecimento científico. 

5.4.  Sobre as Análises 

 

As análises sobre as quatro sequências didáticas com base nos aspectos teóricos, 

assim como a partir da experiência primeira de aplicação de parte da SD em sala de aula 

apontam que a problematização, o tema gerador e a dialogicidade, categorias identificadas 

como presentes nos estudos CTS em uma perspectiva freireana, nem sempre integraram as 

propostas de SD apresentadas. Estas, na maioria das vezes, estavam mais voltadas para a 

perspectiva CTS com baixa problematização da realidade dos estudantes. 

As análises das SD apontaram também um fazer docente ainda marcado por uma 

ênfase em conteúdos científicos, tão presentes nas práticas escolares institucionalizadas e que, 

de certo modo, limitam e inibem a ação do professor, comprometido com uma educação 

libertadora. E, mesmo que este busque formas mais problematizadoras da realidade ainda 

encontra resistências para uma prática mais comprometida com a transformação.  

Entretanto, como pressuposto freireano de ação entendemos a práxis como caminho 

para compreensão e transformação da realidade, “pelo simples fato de nenhuma realidade se 

transforma a si mesma” (FREIRE; 1987, p.22). Assim, as análises realizadas de forma crítica 

e reflexiva sobre a realidade possibilitaram uma maior conscientização do fazer docente, 

numa unidade dialética de ação-reflexão, interligando teoria e prática.  

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 

significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os 

efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da 

libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; 

pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela 

finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão 

ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista 

da falsa generosidade referida. (FREIRE, 1987, p.17) 

 

Nesse sentido, tomamos as reflexões aqui tecidas como fundamentos para elaboração 

do produto educacional, que será apresentado no capítulo a seguir. 
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6. PRODUTO FINAL 

 

 O produto educacional resultante da pesquisa se constitui como um material 

didático/instrucional e foi intitulado: “O ENSINO DE CIÊNCIAS NUMA ABORDAGEM 

CTS PELA PERSPECTIVA FREIREANA: propostas de sequências didáticas”. É composto 

por quatro sequências didáticas (SD) para o ensino de ciências no nono ano de escolaridade. 

Nessas sequências, são trabalhados os objetos de conhecimento referentes à unidade temática 

Matéria e Energia da BNCC, com base na matriz curricular construída no município de 

Niterói.  

 Inicialmente, tínhamos a intenção de elaborar e aplicar cada uma das sequências 

didáticas e analisá-las com base no diálogo com os alunos e em reflexões possibilitadas pela 

interlocução teoria e prática, para posterior construção do produto final. Porém, com a 

interrupção das aulas presenciais em função da pandemia do Covid-19 e com a 

impossibilidade de aplicação através do ensino remoto, uma vez que a maior parte dos alunos 

não possuíam acesso aos recursos digitais, optamos por analisá-las a partir das experiências 

vividas durante a aplicação parcial da primeira e também com base em reflexões resultantes 

do diálogo entre teoria e prática. Essa decisão de não dar continuidade a aplicação das SD 

também marca nossa posição em relação ao referencial por nós utilizado. Não poderíamos 

continuar nosso trabalho ignorando que a maior parte de nossos alunos ficaria excluídos do 

processo de ensino. 

Portanto, o produto educacional foi elaborado a partir da aplicação de parte da 

primeira sequência e da análise crítica feita em cada uma delas e apresentada no capítulo 

anterior. O referencial teórico apontou que a problematização da realidade, bem como a 

dialogicidade nem sempre estiveram presentes em nossas abordagens. A partir desta atitude 

de ação-reflexão foi possível reorientar nosso trabalho buscando evidenciar a 

problematização, o diálogo, a reflexão e a criticidade, que entendemos como categorias 

convergentes do ensino CTS com a pedagogia de Freire. 

 Os temas problematizadores e disparadores de discussão foram retirados de situações 

cotidianas presentes na rotina dos estudantes ou em situações relevantes que aconteceram no 

contexto da UE Municipal Altivo César e serviram como base para construção de cada 

sequência.  
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Na primeira SD, o tema disparador de problematização foi a crise econômica do Rio 

de Janeiro iniciada por volta de 2016, que teve como uma das consequências o fechamento de 

inúmeros postos de trabalho no município de Niterói. Para a segunda SD, o tema foi a falta de 

identificação dos estudantes com as carreiras científicas, assunto recorrente nas salas de aula 

da maioria das escolas públicas, e também na nossa escola. Na terceira sequência, trazemos o 

evento que se iniciou com a suspeita de incêndio na escola, mas que trouxe a reflexão do 

despreparo da comunidade escolar em situações risco. A última SD fala sobre um assunto 

muito atual e que vem afetando os jovens de modo geral, que é a superexposição ao mundo 

digital.  

Em cada sequência, tivemos a preocupação que os temas emergissem da realidade da 

comunidade escolar, porém, de certa forma, os temas escolhidos também conversam com os 

Temas Contemporâneos Transversais (TCT) incorporados à BNCC, que trazem eixos 

orientadores dos currículos da Educação Básica. Esses temas apresentam uma abordagem 

transversal e perpassam o próprio contexto de vida dos estudantes, contemplando aspectos 

como cidadania, ética e política, portanto se ocupam da formação atitudinal e humanística 

discente (BRASIL, 2019).   

 Paralelo à abordagem de questões sociais, econômicas, ambientais e políticas 

presentes em cada tema, buscamos também trabalhar os objetos de conhecimento referentes 

aos conteúdos de química e física que correspondem à unidade temática Matéria e Energia. 

 Para melhor organizar e atender os objetivos de ensino, dividimos as sequências 

didáticas em três momentos distintos. No primeiro momento, problematizamos e levantamos 

os temas descodificadores; no segundo momento trabalhamos os conteúdos sociocientíficos 

correlatos e promovemos integração dos conceitos científicos com os temas codificadores de 

problematização, com o objetivo de promover uma maior compreensão dos dois e, no terceiro 

momento, retomamos o tema inicial já ressignificado e decodificado pelos discentes, sem, 

contudo, perder a dialogicidade estes momentos.  Esta forma de trabalhar e organizar os temas 

e conteúdos nas SD sofreram influência dos três momentos pedagógicos propostos por 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011). Nesta proposta de ensino existem momentos 

distintos com funções específicas, onde há a problematização inicial, organização do conteúdo 

e aplicação dos conhecimentos.  
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 O produto é composto por um arquivo em PDF produzido a partir da plataforma de 

design Canva
31

, com uma breve fundamentação teórica que esperamos ajudar o professor na 

compreensão das bases do ensino de ciências com enfoque CTS e também das categorias 

marcantes de interlocução deste com a pedagogia freireana. Também apresenta sugestões de 

textos teóricos, caso o docente queira aprofundar um pouco mais seus conhecimentos sobre as 

referências que balizaram nossa pesquisa e produto. Além disso, cada sequência foi pensada 

para que o professor possa fazer as adaptações às necessidades de sua comunidade escolar. 

Em cada SD são sugeridas propostas de abordagens, além de textos, vídeos e atividades 

experimentais para trabalhar assuntos referentes aos conteúdos de química e física, tendo por 

orientação a realidade dos estudantes e problematizando questões sociocientíficas numa 

perspectiva dialógica. 

 Nosso objetivo com esse produto é contribuir na promoção de um ensino de ciências 

que possibilite promover reflexões sobre a participação crítica e o exercício da cidadania no 

que tange aos rumos da ciência e da tecnologia em nossa sociedade. Assim, esperamos que ele 

possa ajudar os professores a pensar em práticas de ensino que auxilie os estudantes a agirem 

no mundo como sujeitos críticos, que assumem um papel ativo, não apenas sobre as 

consequências advindas das intervenções da ciência e da tecnologia, mas principalmente 

capazes de fazer escolhas conscientes e promover revoluções nas relações 

homem/ciência/tecnologia.  

  

                                                 
31

 Plataforma de design gráfico que permite criar apresentações, banner, e-books, etc. e publicar em qualquer 

lugar. 

CANVA. O poder do design ao alcance de todos. Disponível em:< https://www.canva.com/pt_br/about/> 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É muito comum ao longo dos anos de magistério, a percepção de que as aulas de 

ciências não exercem o mesmo interesse nos alunos. Isso é ainda mais perceptível nos anos 

finais do ensino fundamental e também do ensino médio. Também percebemos que os 

conteúdos trabalhados muitas vezes não fazem sentido para os estudantes, não tendo muita 

conexão com a vida fora dos muros da escola.  

Muito se fala e escreve sobre a necessidade de ensinar para formar cidadãos e tornar 

os conteúdos escolares mais próximos da vida dos estudantes. Mas como o ensino de ciências 

pode contribui com essas necessidades? Fazendo uma autocrítica ao meu próprio trabalho 

docente e refletindo sobre minha prática, venho buscando formas de tornar o ensino-

aprendizagem capaz de contribuir para a formação social dos estudantes e não apenas para 

terem êxito nas avaliações de cada período. 

Nesse sentido, o presente trabalho teve a pretensão de trazer a reflexão sobre a 

possibilidade de promover um ensino de ciências voltado para a vida, para o exercício da 

participação e da busca de uma sociedade mais justa e igualitária a partir do ensino com 

enfoque CTS na perspectiva da pedagogia de Paulo Freire. 

Através da revisão bibliográfica, buscamos explorar os pontos levantados por 

diversos autores sobre a aproximação entre os pressupostos do ensino pelo enfoque CTS em 

convergência com a perspectiva de uma educação humanística, preconizada pela pedagogia 

freireana. A partir de nossas leituras pudemos observar que os principais pontos de 

convergência destacados nas duas vertentes de ensino foram: problematização, dialogicidade 

e temas geradores de discussão. 

Sendo assim, elaboramos quatro propostas de SD, em que abordamos os conteúdos 

da primeira unidade temática da BNCC (Matéria e Energia) que serviu como base para a 

matriz curricular da rede municipal de educação de Niterói. A partir dos estudos realizados 

para concretização deste trabalho, foi possível construir um currículo vivido para o nono ano 

do EF II. Nele optamos por trabalhar os conteúdos programáticos a partir de temas geradores. 

Esses temas partiram de situações concretas do cotidiano escolar, do bairro e do município 

onde a escola está inserida e também da vida dos estudantes.  

Com a construção das SD e aplicação (parcial) da primeira, que ocorreu nos meses 

de fevereiro e março de 2020, foi possível analisar quais as atividades que privilegiavam a 
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problematização e o diálogo. Após essa análise, reelaboramos cada sequência, procurando 

afastar a concepção “bancaria” e acrítica do ensino-aprendizagem e buscando construir 

metodologias de trabalho onde a participação ativa dos estudantes e o diálogo entre os sujeitos 

envolvidos no processo, foi prioridade. Também procuramos propor sugestões de atividades 

onde os conteúdos científicos possam ser trabalhados a partir de problemas reais da vida 

diárias dos estudantes.  

O exercício de relacionar teoria-prática foi essencial não só para refletir sobre a 

prática, mas também para trazer maior compreensão da teoria. Neste momento, nos demos 

conta de como somos marcados, enquanto docentes, por um modelo tradicional. Assim, as 

reflexões tecidas neste estudo permitiram; além de propor um ensino de ciências que favoreça 

os estudantes ao exercício da cidadania e ao reconhecimento das relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade; olhar para minha prática de modo mais crítico, favorecendo o 

exercício de práxis docente.  

Destacamos ainda, que as reflexões que atravessaram este estudo foram possíveis 

pela problematização do contexto dos estudantes e das práticas escolares institucionalizadas; 

pela dialogicidade teoria-prática de professora-alunos e também pela criticidade 

proporcionada pelo exercício de práxis docente. Estas foram categorias que perpassaram 

também o ato de conceber e fazer a pesquisa e permitiram, no dizer freireano, construir o 

caminho, caminhando.  

Indo ao encontro de nossas expectativas, acreditamos que a aproximação do ensino 

CTS com a pedagogia freireana pode tornar possível a apropriação dos conhecimentos 

técnico-científicos de modo a capacitar os estudantes a desvelar a realidade e contribuir para a 

transformação da realidade, ajudando-os a atuar no mundo de forma crítica e responsável, 

para que possam fazer escolhas conscientes. Acreditamos que o ensino CTS na perspectiva 

freireana é um caminho possível para uma educação técnico-científica humanística.  

Cada proposta de sequência didática foi pensada para ser aplicada e analisada, mas a 

pandemia do Covid-19 impossibilitou as aplicações. Certamente, a aplicação de cada uma 

dessas SD, poderia nos proporcionar reflexões importantes advindas das contribuições 

trazidas pelas interações alunos/alunos e alunos/docente. Temos convicção que os momentos 

de trocas com os estudantes trariam muitos desafios, outros caminhos metodológicos e 

tornariam o produto final muito mais rico. Entretanto, mesmo com os reflexos negativos da 

falta da participação discente para a análise e reelaboração de cada uma das sequências, foi 
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possível, através das reflexões sobre a teoria, aproximar nossas propostas da perspectiva de 

interlocução entre o ensino CTS e a pedagogia freireana. 

 Sendo assim, podemos inferir que o produto educacional resultante desta pesquisa 

possui potencial para auxiliar professores, nas mais diversas regiões do Brasil, na condução de 

um ensino-aprendizagem comprometido com a formação de estudantes críticos e responsáveis 

com questões sociais, ambientais e econômicas. Buscamos com essas propostas de SD, 

promover uma educação para além dos muros da escola, que se distancie da educação 

bancária e que contribua para as necessárias transformações na construção de uma sociedade 

mais justa, onde todos tenham direitos garantidos.   
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