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ARGUMENTAÇÃO CENTRADA EM QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS E 

EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA: POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

 

 

RESUMO 

 

Atividades relacionadas à abordagem de Questões Sociocientíficas têm sido amplamente 

recomendadas no Ensino de Ciências, especialmente em estudos que apontam a sua 

abordagem como possibilidade de propiciar a Argumentação em sala de aula. Dentre esses 

estudos, destaca-se a proposta de Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas, que 

se preocupa, entre outros aspectos, com o desenvolvimento do pensamento crítico dos 

educandos. Essa perspectiva tem incorporado alguns aspectos da Educação Problematizadora 

de Paulo Freire, mas não discute elementos relacionados ao desenvolvimento de programas 

escolares na concepção freireana de educação. Para compreender as aproximações e 

especificadades entre a Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas e a Educação 

Problematizadora realizou-se uma análise teórica das relações pedagógias e epistemológicas 

entre essas perspectivas, tendo como referência três dos princípios estruturantes de ambientes 

argumentativos: currículo, papel dos estudantes e papel do professor. Dentre os resultados, 

destaca-se que o estudo da abordagem de Questões Sociocientíficas constitui uma área de 

pesquisa ainda em consolidação no contexto do Ensino de Ciências brasileiro, que carece de 

maiores discussões acerca das características das Questões Sociocientíficas, do 

desenvolvimento de propostas curricularres nessa perspectiva e das suas relações com outros 

referenciais. Quanto às relações teóricas entre a Argumentação centrada em Questões 

Sociocientíficas e a Educação Problematizadora, constata-se que ambas buscam articular 

elementos da realidade do educando ao ensino de conhecimentos científicos, assim como 

consideram os educandos enquanto protagonistas da sua aprendizagem, sendo o professor o 

responsável por propiciar o distanciamento crítico dos educandos do objeto cognoscível para 

melhor compreendê-lo. Além disso, há indicativos de que elementos da Investigação 

Temática, proposta pela Educação Problematizadora, podem contribuir com a identificação 

de Questões Sociocientíficas a partir de especificidades espaço-temporais, numa dimensão 

epistemológica, e que elementos das Questões Sociocientíficas podem potencializar os 

Momentos Pedagógicos,  favorecendo a articulação da dimensão social e científica em sala de 

aula. 

 

Palavras-chave: Questões Sociocientíficas. Educação Problematizadora. Pensamento Crítico. 

Currículo.  

 

 

 

 

 



VII 

 

ARGUMENTATION FOCUSED ON SOCIOSCIENTIFIC ISSUES AND PROBLEM-

POSING EDUCATION: POSSIBILITIES FOR SCIENCE EDUCATION  

 

 

ABSTRACT 

 

Activities related to Socioscientific Issues approach have been widely recommended in 

Science Teaching, especially in studies that use this approach to promote argumentation in the 

classroom. Among these studies, it is emphasized the proposal of Argumentation focused on 

Socioscientific Issues, that is concerned among many aspects with the development of critical 

thinking of students. This perspective it has incorporated some aspects of Problem-posing 

Education postuled by Paulo Freire, but does not discuss elements related to development of 

educational program within Freire's conception of education. To understand the closeness and 

the particularities between Argumentation focused on Socioscientific Issues and Problem-

posing Education, was carried out a theoretical analysis of relations pedagogical and 

epistemological between this perspectives, based in three of the structuring principles of 

argumentative environments: curriculum, student´s and teacher´s role in education. Among 

the results, it is emphasized that study of Socioscientific Issues approach is a new area of 

research in the context of Brazilian Science Teaching and requires further discussion 

regarding to the characteristics of Socioscientific Issues, develop curricula proposals to this 

perspective and how it relates to other references. With respect the theoretical relationships 

between the Argumentation focused on Socioscientific Issues and Problem-posing Education, 

it was found that both aim to combine elements of the reality of the student with the teaching 

of scientific knowledge, and consider students protagonist of their learning as well as consider 

the teacher responsible for developing critical distance of the knowable object to the learners 

better understand it. In addition, there are indications that the Thematic Research proposed by 

Problem-posing Education might contribute to the identification of socio-scientific issues 

from specific space-time, in the epistemological dimension, and that elements extracted from 

Socioscientific Issues might also enhance the pedagogical moments, favoring the articulation 

of social and scientific dimension inside the classroom. 

 

Keywords: Socioscientific Issues. Problem-posing Education. Critical Thinking. Curriculum.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Estratégias relacionadas à abordagem de Questões Sociocientíficas têm sido amplamente 

recomendadas no Ensino de Ciências, especialmente em estudos que apontam a sua abordagem 

como possibilidade de propiciar o desenvolvimento da Argumentação em sala de aula (SÁ, 

2010). Segundo Simonneaux (2007), tais questões podem ser compreendidas como questões 

controversas, que envolvem diferentes pontos de vista, e que têm implicações em uma ou mais 

áreas do conhecimento, sendo introduzidas principalmente como uma maneira de descrever 

dilemas sociais relacionados a campos científicos. 

 Além disso, Penha (2012) destaca a existência de certo nível de convergência entre 

documentos adotados como referenciais para a área de Ensino de Ciências, tal como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio Brasileiro, a favor da abordagem de 

questões e/ou atividades que envolvam componentes sociais, econômicos, culturais e morais 

relacionados à Ciência e Tecnologia em sala de aula.  

 Entretanto, Simonneaux (2007) destaca que há uma diversidade de objetivos relacionados 

à abordagem de Questões Sociocientíficas em sala de aula relacionados, por exemplo, à formação 

para cidadania, à tomada de decisão fundamentada, à participação em debates, à compreensão da 

natureza da ciência  etc.  

 No  que se refere à abordagem de Questões Sociocientíficas relacionada à formação do 

cidadão crítico, destaca-se a proposta de Jiménez-Aleixandre (2010), visto que, nesta perspectiva 

entende-se que o desenvolvimento de ambientes educacionais que favorecem a Argumentação 

centrada em Questões Sociocientíficas pode contribuir, dentre outros aspectos, com o 

desenvolvimento do pensamento crítico dos educandos. Além disso, a autora compreende por 

pensamento crítico não apenas a noção de argumento fundamentado, mas a combinação da 

avaliação de evidências e componentes da emancipação social, sendo relacionado com o 

desenvolvimento de opiniões independentes e com a capacidade de refletir sobre o mundo que 

nos rodeia e sobre o qual atuamos (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; PUIG, 2012). 

 Dentre os estudos preocupados com a dimensão emancipadora do pensamento crítico e 

sua incorporação no contexto educacional, Jiménez-Aleixandre (2010) destaca a proposta da 

Educação Problematizadora de Paulo Freire. Entretanto, embora Jiménez-Aleixandre (2010) 
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mencione o trabalho realizado por Paulo Freire, não discute pressupostos da perspectiva freireana 

de educação que podem auxiliar o enfrentamento de dificuldades relacionadas, por exemplo, ao 

gerenciamento das representações sociais e hierarquias de valores em discussões sobre Questões 

Sociocientíficas. Além disso, elementos do processo de Investigação Temática, presente na 

Educação Problematizadora, podem auxiliar a identificação de Questões Sociocientíficas 

relevantes para os educandos e o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas que 

considerem a compreensão da comunidade a seu respeito. 

 Nesse contexto, emerge a seguinte questão de pesquisa: “Quais as possíveis relações entre 

a Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas, proposta por Jiménez-Aleixandre (2010), 

e a Educação Problematizadora, proposta por Paulo Freire? De que forma elementos da 

Educação Problematizadora  podem auxiliar a abordagem de Questões Sociocientíficas?”. Sendo 

assim, este estudo tem por objetivo investigar aproximações e especificidades entre essas 

propostas e, com base nessa articulação, fornecer encaminhamentos que contribuam com a 

articulação entre a dimensão social e científica no Ensino de Ciências. Especificamente pretende-

se: 

 Caracterizar de que forma a pesquisa em Educação em Ciências, em âmbito nacional, tem 

abordado as Questões Sociocientíficas.  

  Caracterizar relações pedagógicas e epistemológicas entre as perspectivas da 

Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas e da Educação Problematizadora; 

 Analisar possibilidades de complementação entre as propostas da Argumentação centrada 

em Questões Sociocientíficas e da Educação Problematizadora; 

 Analisar as possibilidades para estruturação de atividades didático-pedagógicas tendo 

como referência as articulações entre essas perspectivas; 

 Metodologicamente, é realizada uma análise teórica tendo como referência três dos 

princípios estruturantes de ambientes argumentativos apresentados por Jiménez-Aleixandre 

(2007): currículo, papel dos estudantes e papel do professor.  Para isso, foram utilizadas como 

principais referências os livros “10 ideas clave: Competencias em argumentación y uso de 

pruebas” (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010) e “Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, 2005). A 

seleção destas obras foi realizada pelo fato de apresentarem os pressupostos fundamentais dos 

referenciais adotados no presente trabalho, bem como por constituírem ponto de partida para uma 

análise das especificidades e possibilidades de complementação entre elas. 
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Nesse sentido, o estudo encontra-se organizado em três capítulos: 

 No primeiro capítulo é realizado um levantamento de trabalhos publicados no Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), desde a sua primeira edição, 

abarcando o período de 1997 à 2013, em que são analisados trabalhos que discutem a abordagem 

de Questões Sociocientíficas no contexto do Ensino de Ciências. 

 No segundo capítulo, são apresentados os fundamentos pedagógicos e epistemológicos 

presentes nas propostas da Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas e na Educação 

Problematizadora, com a finalidade de aprofundar os principais aspectos da elaboração e 

implementação de programas escolares nestas perspectivas. 

 No terceiro capítulo, é realizada uma análise teórica tendo como referência os princípios 

de design da “Argumentação floco de neve” discutida por Jiménez-Aleixandre (2007), dentre os 

quais foram selecionados aqueles considerados essenciais para o  processo de ensino e 

aprendizagem, quais sejam: currículo, papel dos estudantes e o papel do professor. 

 Por fim, no quarto capítulo, é discutida a reestruturação de uma proposta didático-

pedagógica na perspectiva da Educação Problematizadora, através da incorporação de elementos 

da Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CAPÍTULO 1 – ABORDAGEM DE QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO CONTEXTO 

NACIONAL 

 

No presente capítulo é apresentado um levantamento dos trabalhos publicados no 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), desde a sua primeira edição, 

relacionados à abordagem de Questões Sociocientíficas no Ensino de Ciências. Especificamente, 

são apresentados aspectos relacionados aos focos de pesquisa destes trabalhos, bem como, aos 

entendimentos apresentados nessas produções acerca das características das Questões 

Sociocientíficas e sua abordagem em sala de aula. 

 

1.1 Seleção dos trabalhos 

  

 A abordagem de Questões Sociocientíficas no Ensino de Ciências tem sido amplamente 

recomendada como possibilidade de desenvolver tanto habilidades pessoais, relacionadas à 

formação do indivíduo, quanto coletivas, voltadas para a tomada de decisões que envolvem a 

sociedade como um todo (PENHA, 2012). Compreendidas como questões controversas, que 

envolvem diferentes pontos de vista, e que têm implicações em uma ou mais áreas do 

conhecimento, tais questões, além de favorecer a formação cidadã do educando, podem contribuir 

com a compreensão da natureza da ciência, com a articulação de diferentes áreas do 

conhecimento, com o desenvolvimento do pensamento crítico etc. (SIMONNEAUX, 2007).  

 Lima e Martins (2013), com o objetivo de analisar as relações entre a abordagem CTS 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade) e as Questões Sociocientíficas, realizaram um levantamento da 

produção acadêmica em periódicos nacionais e internacionais, no período de 2008 à 2013, e 

identificaram que no Brasil ainda são poucos os trabalhos que têm a abordagem de Questões 

Sociocientíficas como foco de pesquisa. Além disso, as autoras sinalizam que, em geral, tais 

trabalhos apresentam as Questões Sociocientíficas apenas como metodologia e/ou estratégia de 

ensino de ciências, com a finalidade de promover discussões que envolvam a compreensão da 

natureza da ciência e dos aspectos sociais, políticos, históricos, econômicos, morais e de valores 

que estão implicados nos processos de tomada de decisão. 

Em contrapartida, tendo em vista que a análise de Lima e Martins (2013) esteve centrada 

nas relações entre o referencial CTS e as Questões Sociocientíficas, a análise das autoras esteve 
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voltada para elementos relacionados à natureza dos trabalhos, surgimento de referenciais, 

consolidação de grupos de pesquisa e tendências da pesquisa em Ensino de Ciências. Isto é, não 

foram discutidos aspectos relacionados às características das pesquisas desenvolvidas, 

especialmente no contexto nacional, no que tange à natureza das questões abordadas e ao seu 

desenvolvimento em sala de aula – elementos que também não foram discutidos em 

levantamentos mais amplos que investigam a abordagem de Questões Sociocientíficas, tais como 

o de Sá (2010) e Mendes (2012). 

Nesse contexto, realizou-se um levantamento dos trabalhos apresentados no Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) desde a sua primeira edição, 

abarcando o período de 1997 à 2013, que discutem a abordagem de Questões Sociocientíficas no 

ensino de ciências. A opção pelos trabalhos publicados no ENPEC deve-se por se tratar de um 

evento de porte nacional, promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências (ABRAPEC), que abrange diversas linhas temáticas relacionadas ao Ensino de Ciências, 

sendo de grande importância na área.  

Para delimitação do corpus de análise foi realizada a busca das seguintes expressões, seja 

no título, resumo e/ou palavras-chave dos trabalhos: sociocientífico(a), sócio-científico(a), assim 

como, tendo em vista à natureza controversa das Questões Sociocientíficas, a busca pelos termos 

controverso(a) e controvérsia. 

A análise dos trabalhos seguiu os procedimentos da Análise Textual Discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2007), uma metodologia de análise de dados de cunho qualitativo 

organizada em três etapas:  

i) Unitarização: etapa em que há a desconstrução do corpus, ou seja, do conjunto de informações 

coletadas, fragmentando-o em elementos significativos denominados unidades de análise ou de 

significado. Na presente pesquisa, esta etapa foi caracterizada pela busca, por meio da leitura 

completa dos trabalhos identificados, de elementos considerados relevantes aos propósitos deste 

estudo, que permitiram a elaboração de uma planilha contendo informações como: título, autor e 

instituição, relação com a abordagem CTS, relação com o desenvolvimento da Argumentação em 

sala de aula, natureza (empírica ou teórica), foco temático, objetivo e entendimento acerca das 

Questões Sociocientíficas (definição, critério de seleção, desenvolvimento em sala de aula). No 

que tange ao foco temático dos trabalhos, tendo como referência a classificação utilizada por Sá 

(2010) no levantamento de pesquisas relacionadas ao estudo da argumentação, os trabalhos foram 
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classificados nos seguinte focos: Estratégias de ensino, Formação de Professores, Elaboração de 

modelos, Ambiente de ensino-aprendizagem, Levantamento bibliográfico, Análise de material e 

Análise do envolvimento dos estudantes, os quais serão explicitados durante a discussão dos 

trabalhos. 

 ii) Categorização: processo em que as unidades de significado são agrupadas segundo as suas 

semelhanças semânticas produzindo as categorias temáticas. Os aspectos identificados no 

processo de unitarização foram organizados em quatro categorias emergentes, quais sejam: a) 

Foco temático e natureza dos trabalhos, que discorre acerca dos focos discutidos nos trabalhos 

que abordam Questões Sociocientíficas; b) Compreensão de Questão Sociocientífica, que versa 

sobre o entendimento apresentado nos trabalhos sobre o que caracteriza uma Questão 

Sociocientífica; c) Questões Sociocientíficas, abordagem CTS e o desenvolvimento da 

argumentação, que discute as relações estabelecidas nos trabalhos publicados entre a proposta das 

Questões Sociocientíficas e o referencial CTS, bem como sobre argumentação; d) Planejamento e 

implementação de propostas centradas em Questões Sociocientíficas: que discute os critérios de 

seleção das Questões Sociocientíficas que têm sido adotados, assim como de que maneira são 

estruturadas e desenvolvidas propostas didático-pedagógicas nessa perspectiva. 

iii) Comunicação: elaboração de textos descritivos e interpretativos (metatextos) acerca das 

categorias temáticas. No presente trabalho, corresponde a discussão das categorias apresentada no 

item a seguir. 

 

1.2 Questões Sociocientíficas no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências: 

algumas considerações 

 

Através do levantamento realizado foram identificados 47 trabalhos relacionados à 

abordagem de Questões Sociocientíficas no ensino de ciências (Apêndice A). A distribuição dos 

trabalhos publicados nos eventos é representada na tabela 1, que sugere o interesse recente dos 

pesquisadores brasileiros nas Questões Sociocientíficas e um aumento das publicações nos 

últimos anos. 
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Evento Ano 
Total de 

trabalhos1 

Trabalhos relacionados às 

Questões Sociocientíficas 

Porcentagem em 

relação ao total de 

trabalhos 

I ENPEC 1997 128 0 0% 

II ENPEC 1999 163 0 0% 

III ENPEC 2001 233 1 ~ 0,43% 

IV ENPEC 2003 451 0 0% 

V ENPEC 2005 739 1 ~ 0,14% 

VI ENPEC  2007 669 2 ~ 0,30% 

VII ENPEC 2009 799 8 ~ 1% 

VIII ENPEC 2011 1235 12 ~ 1% 

IX ENPEC 2013 1019 23 ~2,2% 

TOTAL 5436 47 ~0,86% 
Tabela 1: Quantitativo de trabalhos por edição do ENPEC 

  

Discussões relacionadas às características dos trabalhos selecionados são apresentadas a seguir. 

 

1.2.1 Foco temático e natureza dos trabalhos 

 

 No que concerne à natureza dos trabalhos, isto é, se são empíricos ou teóricos, vale 

observar a sua distribuição ao longo dos ENPECs. Por exemplo, entre os primeiros trabalhos 

publicados relacionados às Questões Sociocientíficas no ENPEC, isto é, apresentados na III, V e 

VI edições, três são empíricos e apenas um tem como foco uma discussão teórica. No VII 

ENPEC, dos 8 trabalhos identificados, 6 consistem em pesquisas empíricas, o que corresponde a 

75% das publicações. Tal porcentagem dos trabalhos empíricos permanece no VIII ENPEC, em 

que, dos 12 trabalhos selecionados, 9 são empíricos e apenas 3 são teóricos, o que 

proporcionalmente não representa um aumento significativo dos trabalhos desta natureza. No IX 

ENPEC o interesse dos pesquisadores permanece em trabalhos empíricos, sendo 15 trabalhos do 

total de 22 localizados neste evento, representando 65% das produções. 

 Embora o número de pesquisas, que discutem aspectos das Questões Sociocientíficas mais 

voltados para discussões empíricas apresente maior proporção no levantamento realizado, foram 

identificadas mudanças quanto aos interesses dos pesquisadores da área, isto é, quanto ao foco 

                                                 
1 Total de trabalhos apresentados no evento sem distinção entre trabalhos apresentados na forma oral e em pôster. 
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temático. Nesse sentido, para compreensão da classificação dos trabalhos por foco temático, é 

apresentada na tabela 2 uma descrição dos focos utilizados.  

 

Foco temático Descrição 

Estratégias de ensino Apresentam estratégias de ensino que discutem 

explicitamente a abordagem de Questões 

Sociocientíficas. 

Formação de Professores Discutem tanto o papel do professor na abordagem 

de Questões Sociocientíficas em sala de aula, 

quanto a abordagem de tais questões junto a 

licenciados e/ou professores em exercício;  

Elaboração de modelos Apresentam modelos que visam avaliar 

argumentos, interações discursivas etc., 

apresentados pelos educandos em discussões de 

Questões Sociocientíficas; 

Ambiente de ensino-aprendizagem Apresentam aspectos relacionados às 

características de ambientes propícios para a 

discussão de Questões Sociocientíficas. 

Levantamento bibliográfico Realizam levantamento bibliográfico de estudos 

que tratam de aspectos relacionados à abordagem 

de Questões Sociocientíficas no Ensino de 

Ciências. 

Análise de material Analisam a presença de elementos das Questões 

Sociocientíficas em documentos, materiais 

didáticos etc. 

Análise do envolvimento dos 

estudantes 

Analisam aspectos relacionados ao 

envolvimento dos estudantes mediante o 

desenvolvimento de atividades centradas em 

Questões Sociocientíficas, tais como: 

desempenho, percepções, produções de sentido, 

argumentos, conhecimentos mobilizados etc. 

Total  

Tabela 2: Descrição dos focos temáticos utilizados na análise 

  

 A distribuição dos trabalhos segundo o foco temático, por edição do ENPEC, é 

representada na figura 1, sendo a classificação de cada trabalho apresentada no Apêndice A. 
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 Com base na figura 1, é possível identificar a maior concentração dos trabalhos nos VII, VIII 

e IX ENPECs. Além disso, constata-se que no VII e VIII ENPECs, o foco temático predominante nas 

pesquisas consiste na Análise do envolvimento dos estudantes durante e/ou após o desenvolvimento 

de atividades relacionadas a elementos sociocientíficos2, de modo que, os dois eventos somam 13 

trabalhos sobre esta temática. Os demais trabalhos identificados nesses dois eventos apresentam 

como focos temáticos Estratégias de ensino (1), Elaboração de modelos (1), Formação de 

professores (2), Levantamento bibliográfico (2), e Análise de material (2). 

 Já no IX ENPEC, constata-se um aumento das pesquisas que têm como foco a Formação 

de Professores, com a presença de 10 trabalhos, em relação àqueles que discutem o envolvimento 

dos estudantes, que constituem apenas 5. Esses estudos apresentam preocupações relacionadas: 

ao desempenho docente, no que concerne as ações do professor que contribuem com o 

envolvimento dos estudantes em discussões sociocientíficas  (MENDES; SANTOS, 2013;  

MELO; SANTOS, 2013); à elaboração de propostas por professores da educação básica que 

envolvam elementos sociocientíficos, no que concerne às possibilidades de suprir possíveis 

                                                 
2 Usar-se-á este termo, tendo em vista que foram utilizadas diferentes nomenclaturas nas pesquisas em análise, 

mesmo quando os referenciais teóricos eram compartilhados, aspecto que será melhor discutido na categoria 

“Compreensão de Questão Sociocientífica”. 

Figura 1: Distribuição dos trabalhos, segundo foco temático, por edição do ENPEC 
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necessidades formativas  (LOPES; CARVALHO; FARIA, 2013;  CARNIO; CARVALHO, 

2013); e ao desenvolvimento de discussões em torno de elementos sociocientíficos na formação 

inicial e continuada de professores, tendo em vista a influência das experiências do professor na 

sua prática pedagógica  (RIBEIRO; ARSIE, 2013;  SANTOS et al., 2013;  BERNARDO et al., 

2013).  

 Os demais estudos encontrados no IX ENPEC estão distribuídos nos seguintes focos: 

Estratégias de Ensino (3), Ambiente de ensino-aprendizagem (4), Levantamento bibliográfico (4) 

e Análise de material (5).  

 Destaca-se que alguns dos trabalhos identificados no IX ENPEC foram classificados em 

mais de um foco temático. Isto é, os estudos de Silva et al. (2013), Crepalde e Aguiar (2013) e de 

Santos et al. (2013) foram classificados nos focos Análise do envolvimento dos estudantes e 

Formação de professores por envolverem tanto a discussão de elementos sociocientíficos na 

formação de professores, quanto a argumentação ou justificativas apresentadas pelos mesmos 

enquanto estudantes no processo formativo. O trabalho de Azevedo et al. (2013) também foi 

classificado segundos dois focos, Levantamento bibliográfico e Formação de professores, visto 

que, discute, através do mapeamento das produções da área sobre questões sociocientíficas e 

enfoque CTS, possíveis encaminhamentos para a formação de professores. 

  

 Em síntese, constatou-se que existe um maior interesse nas pesquisas que discutem a 

abordagem de questões sociocientíficas em compreender as implicações do envolvimento dos 

estudantes em atividades nessa perspectiva. Entretanto, tais atividades ainda caracterizam-se 

como intervenções pontuais, razão pela qual um dos trabalhos argumenta que as contribuições da 

abordagem de questões sociocientíficas pode alcançar melhores resultados se as atividades forem 

desenvolvidas a partir de uma mudança curricular (VARGAS; MARTÍNEZ PÉREZ, 2011). 

 

1.2.2 Compreensão de Questão Sociocientífica 

 

 Entre os 47 estudos que constituem o corpus do presente trabalho, foram encontradas 

diferentes nomenclaturas para o que se denominou na análise de “elementos sociocientíficos”. 

Por esta razão, buscou-se os trabalhos que utilizaram explicitamente o termo Questões 

Sociocientíficas para identificar características consensuais da área a seu respeito. Foram 
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localizados 24 trabalhos, dentre os quais 13 forneceram elementos, ainda que de forma 

superficial, que permitem caracterizar as questões sociocientíficas3 como questões polêmicas e 

controversas. Isto é, que representam dilemas sociais com ligações conceituais, processuais ou 

tecnológicas com a ciência, e que apresentam uma solução complexa, sendo consideradas sob 

várias perspectivas, para além do ponto de vista da ciência, mobilizando aspectos éticos, afetivos, 

sociais, culturais etc. 

 Quanto à sua relação com a realidade, apenas dois trabalhos apresentaram 

posicionamentos a esse respeito. Assim, enquanto Lopes e Carvalho (2009) compreendem que as 

questões sociocientíficas devem apresentar caráter local e global, Lopes, Carvalho e Faria (2013) 

entendem que tais questões podem apresentar um caráter global ou local, mas que questões muito 

distantes dos alunos podem não envolvê-los no debate. Chama-se a atenção que esses trabalhos 

possuem dois autores em comum, de modo que, há indicativos de que os autores têm incorporado 

em suas pequisas discussões acerca da abordagem de aspectos locais em sala de aula. 

 Com relação à dimensão social e científica, dois trabalhos explicitam que as questões 

sociocientíficas têm em sua base o conhecimento científico (LOPES; CARVALHO, 2009;  

VARGAS; MARTÍNEZ PÉREZ, 2011), enquanto um compreende que consistem em questões 

sociais relacionadas com o conhecimento científico  (LENHARO; LOPES, 2013) em que 

novamente percebe-se diferentes compreensões de um mesmo autor sobre determinado aspecto 

das questões sociocientíficas.  

 Ainda que poucos trabalhos tenham discutido o que caracteriza uma questão 

sociocientífica é possível inferir que tal campo ainda está se constituindo no âmbito nacional. Por 

outro lado, algumas das características convergentes observadas estão de acordo com aquelas 

apontadas por Mendes (2012), segundo a qual existe um certo consenso quanto ao fato das 

questões sociocientíficas integrarem aspectos científicos e sociais, serem de natureza 

pluridisciplinar, além de permitirem aspectos morais e éticos na sua discussão. 

 Além do termo questão sociocientífica, foram identificados nos trabalhos outras 

expressões. A Tabela 3, apresenta tais termos, bem como algumas das caracterítiscas 

apresentadas pelos autores a seu respeito. 

 

                                                 
3 O termo em destaque Questões Sociocientíficas será utilizado para enfatizar um conceito, segundo o referencial 

teórico do presente trabalho. 
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Nomenclatura Quantidade Relação com 

CTS(A) 

Relação com 

Argumentação 

Características 

Aspectos 

Sociocientíficos4 

1 Sim Não Tem origem nos estudos 

sobre as relações entre CTS 

e se configuram como a 

abordagem de questões 

políticas, econômicas, 

sociais, culturais, éticas, 

relacionadas a ciência e 

tecnologia. 

Aspectos 

Sociocientíficos 

1 Sim Sim Não foram encontradas. 

Controvérsias 

Científicas 

2 Não Não Um dos trabalhos utiliza esta 

denominação por envolver  

uma incerteza científica, o 

outro não discute. 

Controvérsia 

Sócio-Científica 

1 Sim Não Apresenta solução complexa 

e suscita tomada de decisão. 

Controvérsias 

Tecnológicas 

1 Sim Não Relacionada ao conflito entre 

diferentes visões acerca da 

tecnologia e dos riscos, 

consequências e implicações 

desta na vida humana. 

Discussão 

Sociocientífica 

1 Não Não Não foram encontradas. 

Problemas 

Socio-Científicos 

2 Sim Não Não foram encontradas. 

Questão 

Socialmente 

Controversa 

1 Sim Não Não foram encontradas. 

Situações 

Sociocientíficas 

Controversas 

1 Não Não Não foram encontradas. 

Tema 

Controverso 

1 Não Sim É sinônimo de Questão 

Sócio-Científica. 

Tema 

Controverso 

1 Não Não Envolvem contradições de 

conhecimentos provenientes 

de fatores epistêmicos, 

relacionados a ciência, e não 

espistêmicos, relacionados a 

sociedade em geral. 

Temas 

Controversos 

1 Sim Não Envolvem incertezas, 

complexidades, riscos 

sociais e ambientais. 

                                                 
4 O termo “Aspectos Sócio-Científicos” é mencionado duas vezes tendo em vista sua articulação com elementos da 

Argumentação. O mesmo vale para o termo “Tema Controverso”. 
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Temas 

Controversos 

Socio Científicos 

3 Sim Não Questões contemporâneas 

polêmicas situadas nas 

esferas política, econômica, 

científica, ambiental, 

cultural, ética, etc. 

Temas Sócio-

Científicos 

2 Sim Sim Não foram encontradas. 

Temática Sócio-

Científica 

1 Não Sim Não foram encontradas. 

Total dos trabalhos: 20 

Tabela 3: Características dos diferentes termos utilizados nos trabalhos localizados para se referir a 

abordagem de elementos sociocientíficos no Ensino de Ciências 

 

 A Tabela 3 sinaliza que, apesar das diferentes nomenclaturas, os termos apresentam 

aspectos em comum, em especial relacionados a abordagem de questões que envolvam dilemas e 

diferentes pontos de vista além do científico. Além disso, por meio desta análise inicial foi 

possível constatar que em sua maioria – no que concerne aos trabalhos que envolvem 

apresentação de propostas e/ou discussão de implementações – envolvem o desenvolvimento de 

um posicionamento crítico dos educandos ou a tomada de decisão fundamentada. Tais 

expressões, não raramente, ainda apresentam referenciais teóricos ligados à pesquisa 

internacional sobre questões sociocientíficas, a exemplo das pesquisas que utilizam os termos 

temática sócio-científica  (PEREIRA; TRIVELATO, 2009) e temas sócio-científicos  

(BORBOLETTO; CARVALHO, 2009). Assim, não se tratam de trabalhos divergentes, mas que 

refletem um interesse em pesquisas nacionais na abordagem de questões sociocientíficas. 

 Vale frisar que não estão representados na tabela 3 trabalhos que utilizam diferentes 

nomenclaturas em sua discussão, a exemplo dos trabalhos de Pierson, Freitas e Zuin (2005) e de 

Zuin e Freitas (2007) que utilizam expressões como: tema sócio-científico controverso, aspectos 

sócio-científicos, situações sócio-científicas controversas, questões sócio-científicas controversas, 

situações sócio-científicas polêmicas. Além disso, não está respresentado o trabalho de Ramos e 

Silva (2007) em que se discute o conceito de controvérsia científica e sua abordagem na área de 

Ensino de Ciências, seja através das questões sócio-científicas ou de outras perspectivas. 
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1.2.3 Questões Sociocientíficas, abordagem CTS e o desenvolvimento da argumentação 

 

 A Tabela 3 também apresenta informações referentes a articulação entre os trabalhos 

encontrados e referenciais teóricos relacionados à abordagem CTS(A) e ao desenvolvimento de 

ambientes argumentativos. Constatou-se que do total de 20 trabalhos representados na tabela, 12 

deles apresentam relações com o enfoque CTS(A). Além disso, foram identificados mais 15 

trabalhos entre aqueles que utilizaram explicitamente o termo questões sociocientíficas, 

totalizando 27 trabalhos que articulam questões sociocientíficas e abordagem CTS(A),  

sinalizando para uma possível tendência. 

 Alguns trabalhos argumentam que as questões sociocientíficas constituem princípio 

metodológico para concretizar pressupostos CTS(A) em sala de aula (CARNIO;  CARVALHO, 

2013; CARVALHO; GENOVESE;  PESSOA, 2013;  LOPES; CARVALHO;  FARIA, 2013) e 

organizar propostas de ensino nessa perspectiva  (SANTOS et al., 2011). Nesses trabalhos, em 

geral, o processo educativo é permeado por discussões sobre a questão/temática selecionada 

utilizando diferentes estratégias. 

 Vale salientar que, segundo Penha (2012), embora os objetivos da abordagem CTS(A) e 

das questões sociocientíficas aparentam coincidir, discussões na área de Ensino de Ciências 

sugerem que a abordagem CTS(A) não enfatiza as questões éticas contidas em processos de 

tomada de decisão que envolvem ciência e tecnologia, mas apenas os seus impactos na sociedade. 

 Para Zeidler et al. (2005), por exemplo, embora a abordagem CTS(A) enfatize o impacto 

das decisões sobre ciência e tecnologia na sociedade – convencendo a comunidade educativa que 

ciência, tecnologia e sociedade não constituem aspectos isolados – e situe a aprendizagem de 

conteúdos em um contexto social, a mesma não impõe a devida atenção às questões éticas 

contidas em processos de tomada de decisão e ao desenvolvimento moral dos alunos. Os autores 

destacam que dessa forma não são considerados o desenvolvimento moral, ético, emocional e 

epistemológico dos estudantes que contribuem para a construção do conhecimento do aluno. 

 Sob este prisma, Zeidler et al. (2005) destacam que a abordagem de questões 

sociocientíficas representa um avanço em relação à abordagem CTS(A) ao estimular e promover 

o desenvolvimento intelectual e ético do educando, assim como a consciência da 

interdependência entre ciência e sociedade. Assim, para os autores as questões sociocientíficas, 
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além de englobar o enfoque CTS, considera as dimensões éticas da ciência, o raciocínio moral e o 

desenvolvimento emocional do educando. 

Por outro lado, para Mendes (2012), a abordagem CTS se insere em um contexto mais 

amplo, de reflexão em torno do papel da ciência e da tecnologia na sociedade, propondo 

currículos e materiais de ensino, enquanto as questões sociocientíficas voltam-se para o 

desenvolvimento de técnicas para discussão dessas questões, apresentando um caráter 

complementar. Santos e Mortimer (2002), ao discutir a estruturação do currículo baseado em 

CTS, enfatizam entre seus objetivos o desenvolvimeto de valores, relacionados às necessidades 

humanas, visto que, processos de tomada de decisão, por vezes, envolvem não apenas aspectos 

relacionados ao conhecimento científico, mas também às questões éticas envolvidas na situação 

em análise. 

Nesse contexto, contata-se a existência de posicionamentos controversos na área acerca da 

relação entre a abordagem CTS(A) e as questões sociocientíficas, sinalizando para a  necessidade 

de aprofundamentos da interface entre tais abordagens como sugerido por Lima e Martins (2013). 

No que concerne à articulação da abordagem de questões sociocientíficas e o 

desenvolvimento de ambientes argumentativos, dos 47 trabalhos identificados no levantamento, 

12 fazem referência ao desenvolvimento da argumentação dos alunos, entre os quais 3 também 

estão relacionados ao enfoque CTS (A). 

Entre tais trabalhos destacam-se aqueles que fornecem encaminhamentos para o 

desenvolvimento da argumentação em sala de aula, voltando-se para aspectos como: importância 

da formação do professor e das intervenções pedagógicas realizadas pelo docente para o 

desenvolvimento da argumentação dos alunos em discussões sociocientíficas (SANTOS; 

MORTIMER; SCOTT, 2001; MENDES; SANTOS, 2011; BERNARDO et al., 2013; 

LENHARO; LOPES, 2013) e da análise do potencial argumentativo de questões sociocientíficas 

(SOBRINHO; RAMOS, 2013). Há também aqueles preocupados com a qualidade da 

argumentação dos alunos, que analisam suas justificativas, engajamento, conhecimentos 

mobilizados etc. (BORBOLETTO; CARVALHO, 2009; PEREIRA; TRIVELATO, 2009; 

PEREIRA; TRIVELATO, 2011; SILVA; LLAVANERA; SANTOS, 2011; SANTOS et al, 2013; 

SILVA et al., 2013). 

Destaca-se que, segundo Sá (2010) a abordagem de questões sociocientíficas em situações 

de ensino-aprendizagem de ciências preocupadas com o desenvolvimento da argumentação dos 
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educandos tem sido recomendada em pesquisas realizadas na área. De acordo com Mendes 

(2012), a natureza controversa dessas questões favorece a emergência de posicionamentos 

contrários e, consequentemente, o desenvolvimento da argumentação.  

Todavia, Mendes (2012) discute que no contexto nacional a argumentação no âmbito de 

discussões sociocientíficas ainda é pouco explorada, aspecto consonante com o levantamento 

aqui descrito, visto que, dos 12 trabalhos encontrados 11 estão distribuídos nos VII, VIII, IX 

ENPECs, sinalizando para um interesse recente e ainda incipiente. 

 

1.2.4 Planejamento e implementação de propostas centradas em Questões Sociocientíficas 

 

 No que tange às características dos trabalhos relacionadas aos critérios de seleção de 

questões sociocientíficas e estratégias didáticas utilizadas para a sua abordagem em sala de aula, 

entre os trabalhos identificados, 28 apresentam aspectos de propostas de ensino centradas em 

elementos sociocientíficos desenvolvidas em sala de aula. 

 Em geral, as questões ou temáticas são selecionadas pelo professor e atendem, além das 

características de questões sociocientíficas entendidas pelos autores, alguns critérios, quais sejam: 

a) Evidência na mídia, envolvendo uma discussão atual, a exemplo dos temas: Transposição 

das águas do rio São Francisco (ZUIN; FREITAS, 2001), Mudanças climáticas (RAMOS; 

SILVA, 2009; LIMA; SILVA, 2011), Radioatividade/Energia nuclear (SILVA; 

PESSANHA, BOUHID, 2011), Aquecimento global (SILVA et al., 2013), Pesquisa com 

células-tronco embrionárias (SANTOS et al., 2013) e Produção de energia elétrica em 

usinas nucleares (BERNARDO et al., 2013). 

b) Relação com o conteúdo abordado, material didático adotado ou com os propósitos da 

disciplina ou minicurso ministrado, tais como as propostas em torno dos temas: 

Combustíveis (OLIVEIRA; PIERSON; ZUIN, 2009), Construção de uma usina 

hidrelétrica na China (BORBOLETTO; CARVALHO, 2009), Ciência e (In)tolerância 

(CARNIO; LOPES; CARVALHO, 2011), E-lixo (resíduo eletroeletrônico) (MELO; 

PRÍMOLA; MACHADO, 2013).  

c) Vínculo com a realidade local ou com o interesse dos alunos, a exemplo dos trabalhos que 

discutem os temas: Legalização da maconha na Colômbia (VARGAS; MARTÍNEZ 

PÉREZ, 2011), Produção de soja no norte do Mato Grosso (RIBEIRO; DARSIE, 2013), 
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Agrotóxicos: custo versus toxidade (LOPES; CARVALHO; FARIA, 2013) e Agrotóxicos 

(LENHARO; LOPES, 2013). 

d) Entendimento do professor, isto é, seleção de um tema/questão que seja considerado 

relevante pelo professor de ser abordado em sala de aula, tais como: Ciência, religião e 

magia (SANTOS; MORTIMER, 2001), Contaminação de lençóis freáticos por cromo VI 

(PIERSON; FREITAS; ZUIN, 2003), Qual deveria ser o principal combustível do Brasil 

nas próximas décadas? (FREITAS; BRAGA, 2009), Lei de biossegurança 11105/05 

(PEREIRA; TRIVELATO, 2009; 2011), Pesquisa com células tronco embrionárias 

(SILVA; LLAVANERA; SANTOS, 2011), Produção da energia elétrica, 

desenvolvimento e meio ambiente (BERNARDO; VIANNA; SILVA, 2011), A 

construção da usina de Belo Monte (CREPALDE; AGUIAR, 2013; CORRÊA; 

GEREMIAS, 2013); Nanotecnologia (SANTOS; KATO, 2013), Implantação da TV 

digital brasileira (PENHA; CARVALHO, 2013). 

 Foram identificados também trabalhos em que são entendidos como elementos 

sociocientíficos textos do livro didático adotado, tais como os temas: Cuidados com os produtos 

químicos domésticos (MENDES; SANTOS, 2011; 2013) e A química e os alimentos (MELO; 

SANTOS, 2013). 

Nesse sentido, constatou-se que, embora os trabalhos discutam aspectos relacionados à 

abordagem de elementos sociocientíficos, estes apresentam diferentes critérios de seleção, 

necessitando de maiores sistematizações, tendo vista o risco mencionado por Mendes (2012) de 

desenvolver discussões apenas como uma associação superficial de tópicos do cotidiano, sem o 

aprofundamento necessário para o desenvolvimento das competências preconizadas. 

 Quanto às estratégias utilizadas na abordagem de elementos sociocientíficos nos 28 

trabalhos identificados, é possível agrupá-las como:  

a) Discussão com base em texto(s) de referência, seja do livro didático, informe divulgado 

pela mídia, entre outros. Tal estratégia foi utilizada em 4 dos 28 trabalhos. 

b) Organização dos alunos em grupos, realização de pesquisa sobre a temática/questão 

abordada e realização de um debate, estratégia mais utilizada, tendo sido adotada em 11 

trabalhos. 

c)  Júri-simulado, o qual pode ser compreendido sob duas perspectivas: realização de um 

debate em que há apenas dois posicionamentos, contrário e favorável, à situação proposta 
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(PEREIRA; TRIVELATO, 2009; 2011); e em que há a existência do proponente, 

oponente e do terceiro, que pondera os fatos como um juiz (BERNARDO et al,, 2013). 

Apenas 3 trabalhos utilizaram tal estratégia. 

d) Role Playing Game (RPG), o qual, pode ser compreendido como uma estratégia em que 

são atribuídos papéis aos alunos com base nos atores sociais envolvidos na situação 

abordada, permitindo sua análise sob diferentes perspectivas. Destaca-se que, embora 

constitua uma estratégia comumente empregada em propostas com abordagem de 

questões sociocientíficas (SÁ, 2010) no presente levantamento foi utilizado apenas por 

um trabalho.  

e) Discussão tendo como referência filmes, documentários e demais produções audiovisuais, 

sendo empregada por 5 dos 28 trabalhos identificados. 

 

 Nesse contexto, apesar das distintas estratégias empregadas na implementação de 

propostas baseadas em elementos sociocientíficos em sala de aula, os trabalhos convergem no 

que tange ao desenvolvimento de práticas discursivas, envolvendo os alunos em discussões tendo 

em vista capacitá-los para processos de tomada de decisão. Todavia, há indicativos de que tal 

envolvimento dos estudantes apresenta caráter pontual no planejamento das atividades.  

 Além isso, tendo em vista as estratégias utilizadas na abordagem de elementos 

sociocientíficos, é conveniente refletir acerca do papel desempenhado pelos mesmos no processo 

educativo, isto é, se constituem apenas um recurso didático-pedagógico ou objeto do 

conhecimento em sala de aula, aspecto que demanda aprofundamentos. 

  

Em síntese, o levantamento realizado sinaliza para a existência de uma área de pesquisa 

ainda em consolidação no contexto do Ensino de Ciências brasileiro, sugere o interesse dos 

pesquisadores no desenvolvimento de trabalhos relacionados à abordagem de questões 

sociocientíficas. Por outro lado, também sinaliza para a necessidade de maiores discussões acerca 

das características das questões sociocientíficas e suas relações com outros referenciais, bem 

como para a necessidade de maiores sistematizações quanto ao desenvolvimento de propostas 

nessa perspectiva, tendo em vista maior consenso quanto aos critérios adotados na seleção dessas 

questões e ao papel desempenhado por elas no processo educativo.  
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Além disso, em consonância com os resultados de Lima e Martins (2013), a maioria dos 

trabalhos analisados compreende a abordagem de questões sociocientíficas como estratégia 

metodológica, embora Vargas e Martínez Pérez (2011) sinalizem que suas contribuições podem 

ser potencializadas quando desenvolvidas a partir de uma configuração curricular. 

Nesse sentido, partindo do pressuposto de que a abordagem de questões sociocientíficas, 

além de contemplar elementos do enfoque CTS, contribui com o desenvolvimento de ambientes 

de ensino e aprendizagem argumentativos, no próximo capítulo é discutida a proposta de 

estruturação curricular centrada em Questões Sociocientíficas apresentada por Jiménez 

Aleixandre (2010), enquanto possibilidade de contemplar tais aspectos no Ensino de Ciências. 

Além disso, são discutidos pressupostos da Educação Problematizadora, proposta por Paulo 

Freire, tendo em vista possíveis relações existentes entre essas perspectivas.  

Destaca-se que, conforme sinaliza o trabalho de Lima e Martins (2013), os trabalhos de 

Jiménez Aleixandre, embora constituam referência em pesquisas internacionais, têm sido pouco 

explorados no contexto brasileiro, ainda que contemplem as tendências identificadas no 

levantamento aqui apresentado de forma sistematizada. 



30 

 

CAPÍTULO 2 – ARGUMENTAÇÃO CENTRADA EM QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS E 

EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA: ALGUNS PRESSUPOSTOS 

 

 Com a finalidade de aprofundar a compreensão em torno das propostas da Argumentação 

centrada em Questões Sociocientíficas, proposta por Jiménez-Aleixandre (2010), e da Educação 

Problematizadora, proposta por Freire (2005), no presente capítulo são apresentados seus 

principais aspectos relacionados aos objetivos das propostas, bem como a elaboração e 

desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas em sala de aula. Para isso foi realizada uma 

análise teórica tendo como principais referências os livros “10 ideas clave: Competencias em 

argumentación y uso de pruebas” (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010) e “Pedagogia do 

Oprimido” (FREIRE, 2005). A opção por estas obras justifica-se por apresentarem os 

pressupostos fundamentais dos referenciais adotados no presente trabalho, bem como por 

constituírem ponto de partida para uma análise das especificidades e possibilidades de 

complementação entre elas. 

 

2.1 Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas 

  

 Segundo López Rodríguez e Jiménez-Aleixandre (2007), o estudo do discurso em sala de 

aula tem despertado grande interesse nas pesquisas em Ensino de Ciências desde meados dos 

anos noventa. Parte-se do pressuposto de que o estudo da argumentação é relevante para 

compreender o processo de construção do conhecimento em aulas de ciências em que o educando 

é conduzido a eleger as explicações mais plausíveis sobre um fenômeno estudado (LÓPEZ 

RODRÍGUEZ; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007). 

 Dentre estes estudos, encontra-se a proposta de Argumentação centrada em Questões 

Sociocientíficas proposta por Jiménez-Aleixandre (2010), em que se entende por argumentação a 

capacidade de relacionar dados e conclusões, justificando suas alegações e avaliando as alegações 

de outros, com base em dados empíricos ou provenientes de outras fontes. Para a autora, a 

Argumentação está relacionada à avaliação do conhecimento, à capacidade de avaliar enunciados 

com base em provas, se opondo a aceitação acrítica dos fatos e de argumentos de autoridade5. 

                                                 
5 Compreendidos por Jiménez-Aleixandre (2010) como argumentos baseados na autoridade intelectual de uma 

pessoa ou instituição de especialistas. 
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Nessa perspectiva, para Jiménez-Aleixandre (2010) a inserção da Argumentação em salas de aula 

de ciências pode contribuir com aspectos relacionados ao desenvolvimento: i) do aprender a 

aprender; ii) do pensamento crítico; iii) e da cultura científica. 

 Segundo a autora, a argumentação melhora o processo de aprendizagem na medida em 

que envolve tornar explícitos os processos de pensamento dos educandos, que necessitam apoiar 

suas afirmações com base em provas e avaliar distintas opções, o que se relaciona a regulação e 

controle dos próprios conhecimentos, aspecto fundamental para o desenvolvimento do “aprender 

a aprender” (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). Além disso, Jiménez-Aleixandre (2010) sinaliza 

que ao tornar público os processos cognitivos, através dos quais se adquire ou utiliza o 

conhecimento durante uma tarefa, a argumentação contribui também com o desenvolvimento da 

linguagem como instrumento de comunicação. 

 No que concerne às contribuições para o pensamento crítico, ao compreendê-lo como “a 

capacidade de desenvolver uma opinião independente, adquirindo a faculdade de refletir sobre a 

realidade e participar nela” (p. 39, tradução nossa) a autora o relaciona à Argumentação por 

envolver a avaliação da consistência de um enunciado e a disposição a questionar a mera 

autoridade. Entretanto, para Jiménez Aleixandre (2010), o pensamento crítico também possui 

uma dimensão voltada para a emancipação social, relacionada a capacidade de formar opiniões 

próprias, questionando as ideias dominantes e analisando criticamente discursos que justificam as 

desigualdades. 

 Ademais, para Jiménez Aleixandre (2010) aprender ciências implica se apropriar de 

práticas do trabalho científico, tais como: produzir, avaliar e comunicar conhecimento. Para a 

autora, uma vez que trabalhar a argumentação supõe levar para a sala de aula exemplos de 

avaliação do conhecimento na ciência, discutindo-se a consolidação de uma ideia nova (produção 

de conhecimento), o processo de aceitação de uma teoria ou outra (avaliação do conhecimento), e 

aprendendo a falar e escrever ciências (comunicar conhecimento), a argumentação contribui com 

o desenvolvimento de uma imagem do trabalho científico, assim como de aspectos relacionados à 

natureza da ciência, como reconhecer que o conhecimento é mutável e que dados e provas são 

interpretados segundo as lentes teóricas do cientista. 

 Destaca-se que justificar um argumento em aulas de ciências frequentemente implica 

sustentar a justificativa com base no denominado conhecimento básico (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2010), isto é, recorrer a conhecimentos teóricos ou empíricos, leis e teorias 
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científicas, que fundamentam tal perspectiva, indicando a conexão do argumento com os 

conhecimentos científicos. Todavia, Jiménez Aleixandre (2010) sinaliza que em práticas 

argumentativas em aulas de Ciências busca-se o equilíbrio entre a aprendizagem de conceitos 

científicos e a formação crítica dos educandos, sem que um aspecto se sobreponha ao outro. Na 

perspectiva apresentada pela autora, os objetivos do Ensino de Ciências abarcam, além da 

aprendizagem das matérias escolares, a formação do cidadão crítico, “capaz de identificar as 

contradições e inconsistências no discurso de distintas instâncias sociais” (p. 13, tradução nossa). 

 O desenvolvimento da argumentação, por outro lado, não tem lugar em todos os contextos 

escolares (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; AGRASO, 2006). Para que haja argumentação é necessário 

que se tenha conhecimento submetido à avaliação – neste caso, conhecimento científico – e provas 

para confirmá-lo ou refutá-lo (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). Além disso, classes que promovam 

a argumentação devem adotar uma perspectiva construtivista, isto é, “considera que as pessoas 

aprendem construindo seus próprios conhecimentos e não porque estes sejam transmitidos por 

outras.” (p. 190, tradução nossa), concebem a aprendizagem como uma tarefa coletiva, em que se 

resolvem problemas e se reflete sobre o que se aprende e como se aprende. 

 Objetiva-se, portanto, um ensino em que os educandos constituam integrantes de uma 

comunidade de aprendizagem, em que possam interagir com seus pares e tornar público seus 

processos de raciocínio, contribuindo com a utilização da linguagem, escrita ou falada, como 

instrumento de comunicação. Para Jiménez-Aleixandre (2010), os educandos constituem 

partícipes ativos no processo de ensino e aprendizagem, desempenhando “um papel ativo como 

produtor de conhecimento, mais do que como consumidor de conhecimento produzido por 

outros” (p. 164, tradução nossa). 

 Em ambientes de aprendizagem preocupados com a argumentação, conhecimentos 

científicos não devem ser apresentados como prontos e acabados, mediante perguntas que 

possuem uma única resposta e em que os estudantes não têm a oportunidade de questionar e 

expor suas ideias (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). Desenvolver a argumentação requer 

fornecer questões que favoreçam a indagação, requer que tal prática seja solicitada aos 

educandos, pois para Jiménez-Aleixandre (2010, p. 157, tradução nossa): “a argumentação e o 
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uso de provas, como outras competências6, necessitam ser praticadas para se desenvolver. A 

influência decisiva para favorecer a argumentação parece ser o clima ou cultura da aula.”. 

 Sob este prisma, Jiménez-Aleixandre (2007) discute princípios fundamentais para a 

organização de programas escolares que pretendem desenvolver a argumentação junto aos 

educandos, características compartilhadas por uma série de ambientes de aprendizagem, mas a 

partir dos quais é possível caracterizar a abordagem de Questões Sociocientíficas proposta pela 

autora. Tais princípios envolvem questões relacionadas ao papel dos estudantes, papel do 

professor, currículo, avaliação, metacognição e comunicação representados por Jiménez-

Aleixandre (2007) em um “floco de neve”, ilustrado na figura 2. Essa representação utilizada pela 

autora justifica-se, principalmente, por se tratar de um processo que cresce em torno de uma 

partícula de gelo que está no centro, neste caso, a avaliação do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Como competência, a autora entende “a capacidade de pôr em prática de forma integrada, em situações e contextos 

diversos, os conhecimentos, destrezas e atitudes desenvolvidos na aprendizagem” (p.33, tradução nossa) 
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Figura 2: "A Argumentação floco de neve: resumo dos princípios de design", extraído de Jiménez-

Aleixandre (2007, p.96) 

 

 Na interpretação da autora,  um ambiente de aprendizagem que favorece o 

desenvolvimento da argumentação está centrado, portanto, na avaliação do conhecimento. Nesse 

ambiente, exige-se dos estudantes a realização de práticas epistêmicas, em que se propõe, 

justifica e avalia enunciados do conhecimento numa determinada área (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2007). Além disso, para Jiménez-Aleixandre (2007), as atividades solicitadas 

aos educandos em ambientes argumentativos requer que eles: i) gerem produtos ou respostas; ii) 

escolham entre duas ou mais explicações sobre um fenômeno; iii) realize escolhas baseadas em 

provas; iv) desenvolva competências de avaliação; v) exercite falar e escrever ciência; vi) 

exercite a persuasão ou o estabelecimento de um acordo com seus pares. 
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 No que tange ao papel do professor, a autora destaca que ele constitui uma autoridade 

intelectual, a quem cabe dirigir e orientar os objetivos de aprendizagem, conduzindo as 

indagações e debates, contrastando ideias e provas e evitando confrontos pessoais (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2007). Segundo Jiménez-Aleixandre (2010; 2007), o educador deve estar 

preparado para: i) atuar como modelo e orientar a investigação dos alunos,; ii) incentivar o uso de 

provas pelos educandos, fazendo perguntas abertas que suscitam justificativas e desafiam as 

ideias; iii) compartilhar com os educandos os objetivos da aprendizagem, explicitando os critérios 

para avaliar provas e construir argumentos de qualidade; iv) traduzir objetivos epistêmicos 

relacionados à argumentação; v) estimular a reflexão dos alunos em torno da sua própria 

aprendizagem.  

 Quanto à estruturação do currículo, Jiménez-Aleixandre (2007) destaca que este deve ser 

organizado em torno de atividades autênticas, que constituem problemas que são relevantes, ou 

percebidos como relevantes, para a vida dos alunos, e que necessitam ser resolvidos utilizando 

procedimentos de investigação. Tais atividades não tem uma solução imediata, simplista, mas são 

concebidas de modo a produzir uma variedade de resultados; implicam a participação dos 

estudantes de forma produtiva, permitindo-lhes aplicar seus conhecimentos para resolver o 

problema; privilegiam a profundidade sobre a amplitude de conteúdos abordados; e requer que os 

recursos utilizados em sala de aula sejam projetados para o desenvolvimento de práticas 

epistêmicas (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007). 

 Dado o papel desempenhado pelos estudantes no processo educativo, sugere-se que os 

mesmos participem do processo de avaliação, tanto do processo de ensino quanto do próprio 

conhecimento (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007). Isto é, professores e alunos compartilham 

critérios públicos de avaliação e a autoridade para avaliar, relacionados, por exemplo, aos 

métodos de estudo, ao próprio desempenho dos estudantes, à reflexão sobre sua própria 

aprendizagem etc. 

 Segundo Jiménez-Aleixandre (2007), uma vez que a avaliação do conhecimento é uma 

característica específica de ambientes de aprendizagem voltados para a argumentação, exige-se a 

monitorização pelos alunos de seus próprios processos de pensamento e aprendizagem, que pode 

ocorrer da reflexão à metacognição. No que concerne à metacognição, esta pode ser identificada 

quando os alunos fazem referência explícita a sua forma de pensar, por exemplo: i) ao refletir 

sobre o caráter do conhecimento que foram convidados a ampliar; ii) ao ter consciência das 
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diferenças entre seus posicionamentos no início e final de uma atividade; iii) ao refletir sobre os 

padrões de argumentação; iv) ao refletir sobre a avaliação das explicações científicas (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2007). 

 Tendo em vista que a comunicação é uma dimensão central em sala de aula, em 

ambientes de aprendizagem centrados na argumentação ela apresenta aspectos relacionados: i) à 

aprendizagem colaborativa, permeada pela discussão, questionamento e avaliação crítica; ii) a 

contextos interativos, onde é possível negociar opções, por exemplo; iii) contextos cooperativos, 

resultando na co-construção de argumentos (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007). 

 Vale frisar que, embora para Jiménez-Aleixandre (2010), o desenvolvimento de 

competências relacionadas com a argumentação e o uso de provas depende mais das atividades 

desenvolvidas em sala de aula do que do ensino explícito dos componentes de um argumento, 

aprender a distinguir os elementos de uma explicação pode ajudar os alunos nesse processo. Por 

esta razão, embora a discussão em torno do que constitui um argumento transcenda o escopo do 

presente trabalho é importante mencionar a compreensão da autora a esse respeito. 

 Para caracterizar um argumento Jiménez-Aleixandre (2010) utiliza a estrutura básica do 

modelo proposto por Stephen Toulmin, composto essencialmente por: conclusão, provas e 

justificativa, e podendo incluir outros como conhecimento básico, qualificadores modais e 

condições de refutação. Destaca-se, entretanto, que apesar de utilizar a estrutura básica de 

Toulmin, Jiménez-Aleixandre (2010) utiliza nomes e caracterizações de alguns componentes 

julgados como mais adequados para o trabalho em sala de aula. Assim, podemos compreender os 

componentes de um argumento da seguinte maneira:  

i) Conclusões: enunciado de conhecimento que se pretende provar ou refutar, em ciências, 

interessam particularmente as explicações causais de fenômenos naturais;  

ii) Provas: apesar de Toulmin utilizar o termo dados, para a autora provas e dados possuem 

significados diferentes em função do contexto em que são utilizados, isto é, as provas, mais do 

que informações, são aquilo a que refere para mostrar que determinado enunciado é certo ou 

falso;  

iii) Justificativas: elemento que relaciona conclusão ou explicação com as provas e muitas vezes 

necessita ser sustentado com base em Conhecimento básico, termo a que Toulmin se refere 

por “backing”, mas utilizado desta forma pela autora para indicar sua conexão com os 

conceitos e modelos científicos;  
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iv) Qualificadores Modais: termos utilizados em um argumento para expressar o grau de certeza 

ou incerteza de um argumento ou condições que supõem a modificação do enunciado, tais 

como “provavelmente”, “depende” etc.; 

v) Refutação: compreendido como críticas as provas do adversário, diferente da proposta de 

Toulmin, que utiliza o termo Condições de Refutação para se referir ao reconhecimento de 

restrições ou exceções que se aplicam a uma conclusão. 

 Salienta-se que, embora os princípios representados na “Argumentação floco de neve” 

sejam compartilhados por outros ambientes de aprendizagem, a proposta de Jiménez-Aleixandre 

(2010) inclui a organização do currículo em torno de problemas autênticos carregados de valores 

sociais, denominados de Questões Sociocientíficas.  

 Para Jiménez-Aleixandre (2010), as Questões Sociocientíficas baseiam-se em noções 

científicas, mas estão carregadas de valores, tendo implicações em diversos campos – os quais 

devem ser selecionados com base em sua relevância para o processo de tomada de decisão. Como 

exemplo desses campos, a autora menciona: i) dimensões sociais: relacionadas às estruturas 

sociais, a exemplo, da economia, bem estar e consumo; ii) dimensões éticas:  aspectos 

relacionados ao que é aceitável ou não; iii) dimensões políticas: relacionadas aos direitos e 

liberdades das pessoas e iv) dimensões ambientais: voltadas para a preservação dos recursos 

naturais. 

 Jiménez-Aleixandre e Puig (2012) sinalizam para a dificuldade de distinguir entre 

questões científicas e sociocientíficas. Por isso, as autoras apresentam um espectro com 

argumentação sobre questões científicas em uma extremidade e argumentação sobre Questões 

Sociocientíficas na outra (Figura 3), representando o grau com que cada uma delas estão livres ou 

carregadas de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Espectro de argumentação em diferentes contextos, extraído de Jiménez-Aleixandre e Puig 

(2012) [tradução nossa] 
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 Jiménez-Aleixandre e Puig (2012) destacam, ainda, que as contribuições da argumentação 

para o pensamento crítico pode variar de acordo com a natureza do contexto das questões 

discutidas em sala de aula, isto é, questões científicas e sociocientíficas possuem contribuições 

diferentes para o seu desenvolvimento. Para as autoras, o pensamento crítico possui quatro 

componentes: dois voltados para a argumentação e dois para a emancipação social, como 

representado na figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo Jiménez-Aleixandre e Puig (2012), os componentes do pensamento crítico 

relacionados com a Argumentação dizem respeito à avaliação do conhecimento com base nas 

evidências disponíveis, envolvendo o uso de critérios para julgar o conhecimento e a disposição 

para procurar razões para reinvindicações e desafiar alegações sustentadas apenas por autoridade. 

Para as autoras, enquanto o primeiro componente refere-se à avaliação de alegações, o segundo 

refere-se à confiabilidade dos especialistas que as produzem. Já os componentes relacionados à 

emancipação social referem-se à capacidade de desenvolver opiniões independentes, avaliando 

cuidadosamente as informações fornecidas por diferentes fontes, e à capacidade de analisar e 

criticar discursos que justificam relações assimétricas de poder (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; 

PUIG, 2012). 

Figura 4: Caracterização dos componentes do pensamento crítico, extraído de Jiménez-Aleixandre e 

Puig (2012) [tradução nossa]. 
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 Jiménez-Aleixandre e Puig (2012) argumentam que para o desenvolvimento das 

dimensões relacionadas à Argumentação não há diferenças substanciais entre a abordagem de 

problemas científicos e sociocientíficos, embora a disposição de desafiar a autoridade seja 

especialmente apoiada em contextos sociocientíficos. No que concerne ao terceiro componente, a 

natureza mais aberta das Questões Sociocientíficas permite que os educandos sintam-se mais 

livres para desenvolver opiniões independentes em relação à natureza das questões científicas, 

que supõem uma alternativa melhor suportada. Quanto ao quarto componente, as autoras 

destacam ser uma contribuição específica da argumentação em contextos sociocientíficos, em que 

dimensões como interesses econômicos e questões éticas formam motivos para avaliar 

alternativas.  

 Com isso, constata-se que em contextos sociocientíficos, torna-se mais fácil envolver os 

educandos em práticas argumentativas e proporcionar oportunidades para desenvolver os quatro 

componentes do pensamento crítico. Por outro lado, Jiménez-Aleixandre (2010) sinaliza para a 

dificuldade de articular os aspectos científicos e sociais e de evitar que os educandos caiam em 

discussões simplistas sobre o assunto, visto que, não estão acostumados a abordar problemas com 

a complexidade da vida real. Jiménez-Aleixandre e Puig (2012) mencionam, ainda, que como a 

Argumentação sobre Questões Sociocientíficas está carregada de valores precisa considerar 

outras dimensões além do conteúdo científico, por isso, a influência das representações sociais na 

avaliação de provas, por exemplo, pode constituir uma das dificuldades a ser enfrentada em sala 

de aula ao abordar questões desta natureza. 

 Diante do desafio de articular o conhecimento científico e aspectos sociais, bem como 

gerenciar discussões que envolvem representações sociais dos indivíduos, entende-se que 

aspectos da Educação Problematizadora (FREIRE, 2005), que propõe a estruturação do currículo 

a partir de contradições sociais da comunidade escolar e da compreensão que delas tenham os 

indivíduos, poderiam ser melhor explorados por Jiménez-Aleixandre (2010) para o 

desenvolvimento do pensamento crítico em sala de aula, razão pela qual são apresentados alguns 

dos seus principais pressupostos na seção seguinte. 
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2.2 Educação Problematizadora  

 

 Proposta pelo educador brasileiro Paulo Freire, a concepção problematizadora da 

educação, parte do pressuposto de que a prática educativa, por seu caráter político, é uma forma 

de intervenção no mundo. Para Freire (2005), além do ensino de conteúdos, ela implica tanto a 

reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. 

 Ao reconhecer os seres humanos como indivíduos que existem historicamente, 

impregnando o mundo com a sua presença, vivendo uma relação dialética entre os 

condicionamentos e sua liberdade, Freire (2005) recusa os fatalismos sociais, tal como a fome e o 

desemprego, e insiste na problematização do futuro, recusando a sua inexorabilidade. 

 Freire (2005) se opõe a denominada educação bancária, na qual os educandos são 

compreendidos como agentes passivos em sala de aula, propondo uma Educação 

Problematizadora, comprometida com a problematização das relações homens-mundo existentes, 

reforçando a capacidade crítica do educando enquanto sujeito do conhecimento. Para o autor, 

[...] enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica numa espécie de 

anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, 

de caráter autenticamente reflexivo, implica num constante ato de desvelamento 

da realidade. A primeira pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, 

busca a emersão das consciências, de que resulte a sua inserção crítica na 

realidade. (FREIRE, 2005, p. 80) 

 A concepção problematizadora da educação implica uma horizontalidade entre educador e 

educando, e propõe uma relação dialógica entre os pares, em que “o trabalho do professor é o 

trabalho do professor com os alunos e não do professor consigo mesmo” (FREIRE, 1983, p. 63). 

Nela, sala de aula torna-se um espaço que estimula a pergunta e a reflexão sobre a própria 

pergunta, onde professor e alunos tornam-se sujeitos abertos à curiosidade indagadora (FREIRE, 

1983). Segundo o autor: “saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1983, p. 47). 

 Para Freire (1983), isto não significa reduzir a atividade docente, não minimiza a validade 

dos momentos explicativos em que o professor expõe o objeto cognoscível. Para ele, uma das 

tarefas centrais do educador, nesta perspectiva, consiste em apoiar o educando para que o mesmo 

vença suas dificuldades na compreensão do objeto e para que a curiosidade seja mantida e 

estimulada ao longo do processo educativo. Freire (1983, p. 117) enfatiza que o ato de educar não 

“é transferir a inteligência do objeto ao educando, mas instigá-lo no sentido de que, como sujeito 
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cognoscente, se torne capaz de inteligir e comunicar o inteligido”. Daí a importância do diálogo 

com o educando, para direcionar a prática pedagógica e fornecer os subsídios necessários para 

sua aprendizagem. 

 De acordo com Freire (2005), o diálogo na educação problematizadora deve estar 

fundamentado na relação direta entre ação e reflexão, se faz por meio da palavra que se configura 

como práxis, ou seja, palavra que é proferida criticamente com vistas à transformação da 

realidade. Para ele, esgotadas essas dimensões, o diálogo torna-se vazio de significado, a exemplo 

de quando se minimiza a ação e ele torna-se apenas “blá-blá-blá”, a partir do qual não há 

denúncia, ou quando a ação é enfatizada em detrimento da reflexão e ele torna-se mero ativismo. 

 Ao abordar questões relacionadas ao desvelamento da realidade e à sua transformação, 

tornam-se mais explícitos os aspectos políticos e sociais da Educação Problematizadora. Freire 

(1983) destaca a não neutralidade da educação na sociedade, na medida em que, a prática 

educativa demanda a existência de sujeitos, objetos, métodos e, em função do seu caráter 

diretivo, objetivos. Assim, a prática educativa é política e exige do educador um posicionamento, 

a consciência de que a sua postura pode ser auxiliadora ou perturbadora em processos de 

mudança na vida do educando. 

 Na perspectiva problematizadora, portanto, há uma preocupação não só com a formação 

científica do educando, mas também com a formação do cidadão crítico, capaz de reconhecer as 

amarras da sociedade e de buscar mecanismos para superá-las. 

 Ao compreender os educandos enquanto sujeitos, e não tábulas rasas, a Educação 

Problematizadora pressupõe o compromisso do educador de reconhecer os “conhecimentos de 

experiência feitos” com que os educandos chegam à escola, discutindo com os alunos a razão de 

ser de alguns desses saberes em relação ao ensino de conteúdos (FREIRE, 2005). Isto é, busca 

favorecer o desenvolvimento da consciência crítica dos educandos e, consequentemente, da 

denominada “curiosidade epistemológica”7, proporcionando não uma substituição, mas uma 

ruptura. A Educação Problematizadora implica um ato de desvelamento da realidade, em que 

cabe ao educador tentar a superação da doxa, esfera da mera opinião, pelo logos, ponto de vista 

                                                 
7 Relacionado a busca pelo conhecimento de forma crítica e sistematizada, como sinalizado por Freire (1996 ): 

“Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada ao saber do senso comum, é a mesma 

curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto 

cognoscível, se torna curiosidade epistemológica.” (p. 15). 
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da compreensão das ciências, “tentar superar o conhecimento preponderamente sensível por um 

conhecimento que, partindo do sensível, alcança a razão da realidade” (FREIRE, 1983, p. 20). 

 Nesse contexto, Freire (2005) chama a atenção que o diálogo na Educação 

Problematizadora não deve ser estabelecido apenas em sala de aula, mas necessita estar presente 

enquanto o educador reflete em torno do que irá dialogar com os educandos, enquanto reflete em 

torno do conteúdo programático. E nesta busca do conteúdo, o diálogo é estabelecido através do 

processo de Investigação Temática (FREIRE, 2005), que permite identificar o denominado Tema 

Gerador, a partir do qual será elaborado o programa escolar. 

 Tais temas estão relacionados com as denominadas situações-limites, as quais, baseando-

se nos estudos do Prof. Álvaro Vieira Pinto8, são compreendidas por Freire (2005) como 

determinantes históricas, situações percebidas pelos indivíduos como determinísticas e sobre as 

quais eles não possuem uma visão crítica. 

 A Educação Problematizadora propõe a organização do programa escolar a partir dos 

Temas Geradores, com a finalidade de “propor ao povo, através de certas contradições básicas, 

sua situação existencial, concreta, presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, 

lhe exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação.” (FREIRE, 2005, p. 100). É 

a partir destes temas que são selecionados os conhecimentos científicos que serão abordados em 

sala de aula. 

 A identificação do Tema Gerador exige o reconhecimento do contexto de vida da 

comunidade escolar, da sua percepção de mundo, que será realizada durante o processo de 

Investigação Temática, configurando ponto de partida do processo educativo. Todavia, uma vez 

que a proposta da Educação Problematizadora desenvolveu-se no âmbito da alfabetização de 

adultos em ambientes não formais, pesquisadores da área de Ensino de Ciências realizaram 

adaptações desse processo para o desenvolvimento de programas escolares.  

 Destaca-se, aqui, a proposta da Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011) e da Práxis Curricular via Tema Gerador (SILVA, 2004), as 

quais sistematizaram as etapas da Investigação Temática proposta por Freire (2005) para a 

elaboração de atividades didático-pedagógicas no contexto escolar. Tais propostas, embora 

proponham a organização do currículo com base em um Tema Gerador, diferem entre si em 

                                                 
8 No livro Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2005), ao tratar das situações-limites, Paulo Freire faz referência ao autor 

mencionando o livro: Álvaro Vieira Pinto, Consciência e realidade nacional. Rio de Janeiro: ISEB, 1960, v. 2, p. 284. 



43 

 

alguns aspectos como, por exemplo, na organização das etapas envolvidas na investigação do 

tema (TORRES, 2010; SOUSA et al., 2014). 

 O processo de Investigação Temática sistematizado na Abordagem Temática Freireana 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011) é organizado em cinco etapas: 1ª etapa – 

Levantamento Preliminar: pesquisa de informações das condições de vida dos educandos e seus 

familiares por meio de fontes secundárias e conversas informais com representantes locais; 2ª 

etapa – Análise das situações e escolha das codificações: a partir da análise dos dados obtidos são 

selecionadas e codificadas as situações que sintetizam as contradições vividas pela comunidade; 

3ª etapa – Diálogos Descodificadores: discussão das codificações no contexto dos círculos de 

investigação temática e obtenção do Tema Gerador; 4ª etapa – Redução Temática: elaboração do 

programa e do planejamento de ensino a partir dos resultados das etapas anteriores; 5ª etapa – 

Trabalho em sala de aula: desenvolvimento do programa em sala de aula. 

Vale frisar que, aprofundando as etapas de construção da proposta sugeridas por Freire 

(2005), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) voltam-se para a quarta e quinta etapas da 

Investigação Temática buscando contemplar as dimensões dialógica e problematizadora da 

proposta freireana. Os autores propõem como norteadores do processo de planejamento e 

desenvolvimento do programa em sala de aula os Conceitos Unificadores (ANGOTTI, 1993) e os 

Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1991). 

Os Conceitos Unificadores são assim denominados por minimizar a fragmentação de 

conteúdos e permitir uma articulação entre as partes e o todo, a qual pode ser percebida, de 

acordo com Angotti (1983), tanto do ponto de vista didático quanto epistemológico. Tais 

conceitos são também supradisciplinares, pois “permeiam os escopos da Física, Química, 

Biologia, Geologia, Astronomia” (ANGOTTI, 1983, p. 196), sem descaracterizar as 

especificidades de cada área do conhecimento. Angotti (1983) define os quatro Conceitos 

Unificadores, como: i) Transformações: da matéria no espaço e no tempo; ii) Regularidades: que 

agrupam transformações da matéria segundo as suas características; iii) Energia: que 

instrumentaliza transformações e conservações e apresenta a degradação; iv) Escalas: que 

enquadram os eventos em dimensões e devem ser consideradas na avaliação dos domínios de 

validade de determinada teoria.  

Os Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1991) constituem norteadores da 

dinâmica em sala de aula e podem ser sintetizados como segue: i) Problematização Inicial: 
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apresentação de situações conhecidas pelos educandos, vinculadas ao Tema Gerador, a partir das 

quais os estudantes são colocados a expor as suas explicações de tal modo que sintam a 

necessidade de aquisição de novos conhecimentos para compreendê-la; ii) Organização do 

Conhecimento: apresentação dos conhecimentos científicos necessários para compreender o 

tema, a situação problema em questão; iii) Aplicação do Conhecimento: retomada das questões 

abordadas na problematização inicial para explicá-las agora munidos dos conhecimentos 

científicos e abordagem de outras situações mais amplas e regidas pelos mesmos princípios. 

É importante salientar que é durante a Redução Temática (quarta etapa da Investigação 

Temática) que efetivamente se inicia a sistematização do conteúdo programático, pois nela há a 

seleção dos conceitos científicos necessários para a compreensão do tema, desempenhando papel 

crucial no desenvolvimento da proposta. Nesse sentido, contribuindo com a construção de 

propostas a partir de um Tema Gerador, Silva (2004) aprofunda o momento de Redução 

Temática distinguindo, por exemplo, a visão da comunidade e dos educadores acerca da situação-

limite identificada, propondo o Contratema como uma resposta ao Tema Gerador, indicando o 

caminho para o desvelamento da realidade que se pretende proporcionar junto aos educandos. 

Silva (2004) sugere ainda algumas etapas complementares ao processo de investigação do tema 

voltadas para a reflexão em torno da prática pedagógica vigente na escola, configurando-se como 

espaço para concretização da práxis. 

Na Práxis Curricular via Tema Gerador proposta por Silva (2004), o processo de 

Investigação Temática é organizado então em cinco momentos, que podem ser sintetizados da 

seguinte maneira: 

a) I Momento – Desvelamento do real pedagógico a partir das necessidades imanentes da 

prática: identificação e problematização das situações vivenciadas no contexto escolar, a 

partir das quais explicita-se o não envolvimento dos sujeitos como limite da superação das 

dificuldades apresentadas;  

b) II Momento – Resgate das falas significativas constituindo sentido à prática: elegendo 

temas/contratemas: levantamento de hipóteses de possíveis situações-limites vivenciadas 

pela comunidade escolar, visita à comunidade para identificação de situações significativas 

expressas nas falas dos indivíduos e problematização, junto aos educandos, das informações 

obtidas para identificação do Tema Gerador e do Contratema;  
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c) III Momento – Contextualização e percurso do diálogo entre falas e concepções da realidade 

local: Rede Temática e questões geradoras: construção de uma Rede Temática relacionando a 

visão de mundo dos educandos expressa no Tema Gerador com a visão dos educadores 

sintetizada pelo Contratema e elaboração de questões geradoras gerais para orientar a 

seleção dos conhecimentos a serem abordados no programa escolar; 

d) IV Momento – Planejamento e organização pedagógica da prática crítica: elaboração e 

implementação do programa escolar, com base nos Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; 

ANGOTTI, 1991);  

e) V Momento – Reorganização coletiva da escola a partir do fazer pedagógico: momento de 

autorreflexão buscando avaliar se os objetivos pretendidos foram alcançados e o que é 

preciso melhorar para que o sejam. 

 Embora as propostas apresentem algumas diferenças nas etapas do processo de 

Investigação Temática, o estudo de Torres (2010), que analisa as relações entre elas no plano 

teórico, sugere que os autores foram complementando o processo proposto por Paulo Freire 

aproximando-o do contexto escolar. Enquanto a Abordagem Temática Freireana avança em relação à 

proposta de Freire debruçando-se, por exemplo, sobre a relação entre tema e conteúdo e sala de aula 

em ciências; a Práxis Curricular via Tema Gerador incorpora tais modificações e avança no que 

tange, por exemplo, à relação entre o educador e a proposta temática.  Além disso, Sousa et al. 

(2014), ao analisarem as relações entre as etapas da Investigação Temática da Abordagem 

Temática Freireana e da Práxis Curricular via Tema Gerador no contexto empírico, destacam que 

as etapas presentes na investigação do tema nessas propostas não podem ser compreendidas como 

estanques, ou seja, momentos únicos a serem realizados apenas em uma etapa definida, mas sim 

como fases que ajudam a orientar o processo didático-pedagógico baseado na Educação 

Problematizadora. 

 A sistematização do processo de Investigação Temática proposta pela Abordagem 

Temática Freireana e pela Práxis Curricular via Tema Gerador segue a proposta original 

apresentada por Freire (2005) com algumas adaptações, mas sem perder a sua essência, isto é, 

permanece a sua essência que é a busca por situações-limites que caracterizam o Tema Gerador. 

Segundo Sousa et al. (2014), ao organizarem o processo de investigação do tema, Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2011) e Silva (2004) tem como objetivo torná-lo mais acessível para 

aqueles que pretendessem desenvolver a Educação Problematizadora no contexto escolar. 
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 Embora na Educação Problematizadora a busca dos Temas Geradores tenha como ponto 

de partida a realidade do educandos isso não significa que a estruturação do currículo escolar 

deve restringir-se à sua realidade imediata. Para Freire (2005), ainda que os Temas Geradores 

sejam localizados em áreas específicas de uma sociedade, estas unidades mantêm relação com o 

todo de que fazem parte. Além disso, ao salientar a necessidade do reconhecimento dos “saberes 

de experiência feitos” com que os estudantes chegam à escola, Paulo Freire defende uma 

coerência epistemológica na construção do conhecimento, para ele: 

Os educadores se esquecem, por vezes, de reconhecer que ninguém passa de um 

lado da rua para o outro sem atravessá-la! Ninguém atinge o outro lado partindo 

desse mesmo lado. Não se pode chegar lá partindo de lá, mas de cá. O nível 

atual de meu conhecimento é o outro lado para meus alunos. Tenho de começar 

pelo lado oposto, o de meus alunos. Meu conhecimento é uma realidade minha, 

não deles. Então, tenho de começar a partir da realidade deles para trazê-los para 

dentro de minha realidade. (FREIRE; MACEDO, 1990, p. 127) 

 Ainda que o processo educativo, nessa perspectiva, tenha como ponto de partida 

situações-limites da comunidade escolar, a Educação Problematizadora busca um ponto de 

equilíbrio entre tais aspectos no processo de aprendizagem, pois Freire (2006) enfatiza que 

“ensina-se a pensar certo9 através do ensino dos conteúdos. Nem o ensino dos conteúdos em si 

[...], nem o exercício do ‘pensar certo’ desligado do ensino dos conteúdos” (p. 29). É durante a 

etapa de Redução Temática que são elencados os conhecimentos científicos necessários para 

compreender o tema de forma mais ampla, evitando o esvaziamento de conteúdos. 

 Na Educação Problematizadora, os denominados “conhecimentos universais” constituem 

ferramentas para compreensão da realidade. Nela, o processo educativo centra-se na relação entre 

a “consciência real” e a “consciência máxima possível”10 (FREIRE, 2005). Para Freire (2005), ao 

nível da consciência real, o indivíduo encontra-se restrito às situações-limites, sem perceber a 

possibilidade de ir mais além, de atingir o “inédito viável”. Já ao aintingir a consciência máxima 

possível, pode identificar o que Freire (2005) se refere como soluções praticáveis despercebidas. 

No Ensino de Ciências será ao longo do processo de aprendizagem que, progressivamente, o 

conhecimento científico, enquanto inédito viável, vai se tornando tangível ao aluno permitindo a 

                                                 
9 Vale frisar que o “pensar certo” para Paulo Freire, está relacionado, dentre outros aspectos, à percepção crítica da 

realidade, de quem mais do que simplesmente memoriza conhecimento, mas reflete sobre ele e o articula ao seu 

entorno, de quem tem consciência da sua incompletude e respeita os saberes alheios (FREIRE, 1983). 
10Consciência real e Consciência máxima possível constituem categorias de análise utilizadas por Lucien Goldma na obra: 

GOLDMANN, L.C. Ciências Humanas e Filosofia. O que é a sociologia? 4 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S.A, 1974. 
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possibilidade do mesmo compreender as situações-limites de forma mais ampla e crítica, 

tornando-a possível de superação. 

 Em resumo, na proposta da Educação Problematizadora parte-se da realidade dos 

educandos, de situações-limites envolvidas no Tema Gerador, abordando os conhecimentos 

universais para melhor compreendê-la, visando o desenvolvimento da consciência máxima 

possível e a possibilidade de atuar sobre o mundo em que vive e de transformá-lo. 

 Percebe-se, portanto, que no que tange ao desenvolvimento de propostas didático-

pedagógicas para o Ensino de Ciências, a Educação Problematizadora, refletida nas adaptações 

da Abordagem Temática Freireana e da Práxis Curricular via Tema Gerador, apresentam 

sistematizações no que concerne à relação entre o social e o científico e, consequentemente, à 

visão dos educandos e das suas representações sociais a esse respeito, visto que, a sua percepção 

da realidade é de suma importância para a identificação do Tema Gerador. Nesse sentido, parte-

se da premissa de que tais aspectos poderiam ser explorados na estruturação de atividades 

centradas em Questões Socio-científicas propostas por Jiménez-Aleixandre (2010), aspecto que 

será abordado no próximo capítulo, em que se discute as possibilidades de complementação entre 

essas perspectivas. 
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CAPÍTULO 3 – RELAÇÕES ENTRE A ARGUMENTAÇÃO CENTRADA EM 

QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS E A EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA 

 

 No presente capítulo, são discutidas possíveis relações pedagógicas e epistemológicas 

entre a Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas e a Educação Problematizadora, no 

que concerne à organização do currículo e ao papel do educando e do educador. Parte-se do 

pressuposto de que alguns aspectos da Educação Problematizadora poderiam ser melhor 

explorados no desenvolvimento de ambientes argumentativos, como proposto por Jiménez-

Aleixandre (2010), contribuindo com o desenvolvimeno de competências argumentativas e com 

as quatro dimensões do pensamento crítico, defendidas por Jiménez-Aleixandre e Puig (2012). 

 Destaca-se, que a escolha dos aspectos em análise teve como referência os princípios de 

design da “Argumentação floco de neve” discutida por Jiménez-Aleixandre (2007) e apresentada 

no Capítulo 1. Ainda que os seis princípios interajam sinergicamente, foram selecionados aqueles 

considerados essenciais para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

3.1 A estruturação do currículo: relações entre Temas Geradores e Questões Sociocientíficas 

 

 A proposta da Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas, apresentada por 

Jiménez-Aleixandre (2010), propõe uma estruturação curricular organizada com base em 

Problemas Autênticos, os quais constituem questões que necessitam ser resolvidas utilizando 

procedimentos de investigação e que devem ser percebidas como relevantes para a vida dos 

educandos. 

 A conexão dos Problemas Autênticos com a vida real, no entanto, não requer que estes 

sejam verdadeiros, podendo ser uma situação elaborada com base em uma situação real 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). Além disso, para Jiménez-Aleixandre (2007), as 

características das atividades estruturadas com base em Problemas Autênticos são: não tem uma 

solução imediata, simplista, mas são concebidas de modo a produzir uma variedade de resultados; 

implicam a participação dos estudantes de forma produtiva, permitindo-lhes aplicar seus 

conhecimentos para resolver o problema; privilegiam a profundidade sobre a amplitude de 

conteúdos abordados; e requerem que os recursos utilizados em sala de aula sejam projetados 

para o desenvolvimento de práticas epistêmicas. 
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 Com base em Jiménez-Aleixandre (2010), entende-se que as Questões Sociocientíficas 

podem configurar-se como sendo um tipo de Problema Autêntico. Segundo Jiménez-Aleixandre 

(2010), tais questões têm em sua base noções científicas, mas estão implicadas em um debate 

social, apresentando como questão central a conexão entre as aulas de ciências com problemas 

relevantes para a vida dos educandos. Como exemplo, encontra-se a questão abordada no 

trabalho de Bravo, Eirexas e Jiménez-Aleixandre (2008), em que discute-se o planejamento de 

uma unidade didática que “aborda um problema autêntico que tem suscitado grande controvérsia 

social: a instalação de granjas de cultivo de peixes no litoral da Galícia” (p. 192), o qual, “como 

outras questões sociocientíficas, tem dimensões científicas e também outras de caráter social e 

econômico” (p. 196). 

 Para Jiménez-Aleixandre (2010), as Questões Sociocientíficas baseiam-se em noções 

científicas, mas estão carregadas de valores, tendo implicações em diversos campos – os quais 

devem ser selecionados segundo a sua relavância para o processo de tomada de decisão. Como 

exemplo desses campos, a autora menciona: i) dimensões sociais, relacionadas às estruturas 

sociais, tais como a economia, bem estar e consumo; ii) dimensões éticas, isto é, aspectos 

relacionados ao que é aceitável ou não; iii) dimensões políticas, relacionadas aos direitos e 

liberdades das pessoas; iv) dimensões ambientais, voltadas para a preservação dos recursos 

naturais. 

 Trabalhos nesta perspectiva  sugerem que a identificação dessas questões, além de atender 

as características dos Problemas Autênticos, envolvem a seleção de problemas: com relevância 

social, que envolvam uma carga afetiva; que sejam controversos, isto é, que tenham distintos 

pontos de vista a seu respeito; e que demandem outros conhecimentos, além dos científicos, para 

a sua “solução”(BRAVO-TORIJA; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2013; AGRASO; JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2006; BRAVO-TORIJA; EIREXAS; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008; 

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; AGRASO, 2006). 

 Os trabalhos que propõem a adaptação dos pressupostos da Educação Problematizadora 

para o Ensino de Ciências  (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011; SILVA, 2004), 

por sua vez, propõem a organização do programa escolar com base em um Tema Gerador, 

relacionado a uma situação-limite vivenciada pela comunidade escolar e identificado por meio do 

processo de Investigação Temática (FREIRE, 2005). Tal tema não se encontra de forma isolada, 

nem dos homens, nem do mundo, mas sim nas relações homens-mundo.  
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 Para Freire (2005), os seres humanos, diferente dos outros animais, têm consciência de 

sua atividade e do mundo em que estão. Os seres humanos não são reféns do seu habitat, mas 

vivem uma relação dialética entre os condicionamentos e sua liberdade, tendo como ponto de 

partida de sua decisão suas relações com o mundo e com os outros. Esta relação, entre os homens 

e o mundo, auxilia a compreensão do que vem a ser as situações-limites. 

 Segundo Freire (2005), no momento em que as situações-limites se configuram como 

obstáculo para a libertação dos homens, estas revelam sua dimensão histórica da realidade, 

revelam que não são elas mesmas: 

[...] geradoras de um clima de desesperança, mas a percepção que os homens 

tenham delas num dado momento histórico [...] No momento em que a 

percepção crítica se instaura, na ação mesma, se desenvolve um clima de 

esperança e confiança que leva os homens a empenhar-se na superação das 

“situações-limites”. (FREIRE, 2005, p. 105) 

É, portanto, por meio da percepção crítica da realidade, da ação sobre ela, que os homens poderão 

superar as situações-limites. 

 O Tema Gerador, como norteador do processo educativo, e por suas relações com um 

dado momento histórico, e as situações-limites inerentes a ele, pode ser considerado “um 

caminho para se conhecer, compreender e intervir criticamente na realidade estudada” (SÃO 

PAULO, 1991, p.9). Ele remete, por estar situado no tempo e no espaço, para uma organização 

provisória do currículo, que pode ser reorganizado almejando a compreensão do real. 

 Salienta-se que a “compreensão do real” requer, como proposto por Freire (2005), no 

momento de redução do tema – uma das etapas do processo de Investigação Temática – que este 

seja classificado num quadro geral das ciências. Assim, na etapa de Redução Temática 

(DELIZOICOV, 1991) são selecionados os conhecimentos científicos, identificados pelo 

professor como necessários para compreensão do tema, assim como, podem ser incluídos outros 

temas – denominados “temas dobradiças” – para compreensão das relações percebidas entre o 

conteúdo geral e a visão de mundo do povo. 

Dado o exposto, é possível estabelecer relações entre o Tema Gerador e as Questões 

Sociocientíficas, tendo como pano de fundo a gênese de ambos e a relação entre as dimensões 

social e científica em cada abordagem. 

No que se refere à gênese dos Temas Geradores, estes têm em sua base as situações-

limites, implicadas na realidade existencial do educando, enquanto as Questões Sociocientíficas 

encontram-se alicerçadas em noções científicas. Todavia, a compreensão do Tema Gerador, o 
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desvelamento da realidade proposto por Freire (2005), implica sua leitura à luz dos 

conhecimentos científicos selecionados durante a Redução Temática. Pois, como mencionado no 

Capítulo 1, para Freire (1983) cabe ao educador contribuir com a superação, pelos alunos, da 

esfera da mera opinião pelo ponto de vista da compreensão das ciências. 

Já as Questões Sociocientíficas encontram-se imersas em valores sociais, sem os quais o 

processo de tomada de decisão implicaria numa concepção de ciência neutra e em decisões 

simplistas, que esgotariam sua vertente de controvérsia científica e seu objetivo de abordar 

aspectos relacionados à realidade do educando. 

Portanto, tanto no Tema Gerador quanto nas Questões Sociocientíficas, busca-se articular 

elementos da realidade do educando11, tendo em vista a formação de um cidadão crítico, no que 

concerne a sua capacidade de refletir e atuar sobre a realidade de forma consciente. Para melhor 

compreender este aspecto, organizou-se o esquema-síntese, conforme a Figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema-síntese do programa escolar na Educação Problematizadora e na 

Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas  

 

Na Figura 5, estão representadas as relações entre o Tema Gerador e as Questões 

Sociocientíficas com os conhecimentos científicos. Na Educação Problematizadora, a 

estruturação do programa escolar parte da realidade do educando, em que identificam-se as 

situações-limites e, consequentemente, o Tema Gerador. Assim, selecionam-se os conhecimentos 

                                                 
11 Na concepção problematizadora da educação, elementos relacionados às contradições sociais, e no caso da 

Argumentação centrada em Questões Sóciocientíficas, relacionadas às controvérsias científicas. 
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científicos necessários para compreender o tema e que irão contribuir para a compreensão de 

aspectos presentes na realidade dos sujeitos. Na proposta da Argumentação de Jiménez-

Aleixandre (2010), as Questões Sociocientíficas são selecionadas por envolverem em sua base 

noções científicas, enquanto mantêm relação estreita com a realidade do educando. Sob este 

prisma, as controvérias científicas estão implicadas nas Questões Sociocientíficas, estando 

emersas num debate social. Ademais, percebe-se que, embora os Temas Geradores e as Questões 

Sociocientíficas sejam distintos em sua gênese, isto é, enquanto um emerge da realidade dos 

educandos o outro emerge de noções científicas, de modo geral, convergem na abordagem de 

aspectos científicos e sociais e no interesse em desenvolver a visão crítica do educando. 

Vale argumentar, no entanto, que há necessidade de se explicitar uma maior 

sistematização do processo de seleção das Questões Sociocientíficas, tendo em vista a influência 

do tema em debate e de fatores pessoais e sociais sobre a argumentação dos alunos 

(SIMONNEAUX, 2007). Aspecto que pode reduzir o risco mencionado por Mendes (2012) de 

abordar Questões Sociocientíficas em sala de aula como uma associação superficial de tópicos do 

cotidiano, sem o aprofundamento necessário para o desenvolvimento das competências 

preconizadas. 

O estudo de Delizoicov e Auler (2011) fornece encaminhamentos epistemológicos que 

podem corroborar com a proposição de um processo de identificação de Questões 

Sociocientíficas. De acordo com esses autores, embora a reflexão epistemológica contemporânea 

tenha superado a concepção da neutralidade do conhecimento científico, visto que as interações 

entre o sujeito e o objeto do conhecimento não são neutras, mas possuem uma intencionalidade, a 

concepção de Ciência neutra ainda permanece em vários âmbitos da sociedade. 

Delizoicov e Auler (2011) argumentam que a não-neutralidade da Ciência tem relação 

com uma dimensão espaço-temporal. Eles enfatizam que, para além de uma limitação temporal, 

tendo em vista a intencionalidade histórica do sujeito epistêmico, há também uma relação da não 

neutralidade com a localidade em que se produz Ciência e Tecnologia. Isto porque, baseados nos 

estudos do geográfo brasileiro Milton Santos, os autores compreenderm que o espaço, mais do 

que apenas um lugar geográfico, relaciona-se com outros fatores, políticos e ideológicos, por 

exemplo, que exercem influência sobre ele e sobre os seus modos de produção. Assim, para os 

autores, dado o vínculo estreito dos modos de produção com Ciência e Tecnologia, seus 

processos de produção tem relação com uma dimensão espaço-temporal. 
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Os autores destacam, ainda, utilizando os estudos do epistemólogo francês Gaston 

Bachelard, que a gênese dos conhecimentos científicos também tem relação com o enfrentamento 

de problemas. Dessa forma, dada a dimensão espaço-temporal dos conhecimentos científicos, os 

problemas possuem uma intencionalidade na sua localização e formulação, sendo elaborados a 

partir de demandas históricas e localmente determinadas. Demandas que direcionam os 

problemas eleitos para serem investigados, que atendem aos interesses priorizados num 

determinado tempo e espaço. 

No que concerne a abordagem de Questões Sociocientíficas, proposta por Jiménez-

Aleixandre (2010), ao defender a formação do cidadão crítico capaz de participar de processos de 

tomada de decisão relacionados à Ciência e Tecnologia, envolve a discussão de aspectos 

relacionados a não-neutralidade da Ciência em sala de aula, tal como a reflexão em torno do 

modelo de decisões tecnocráticas, como sinalizado pela autora ao se referir a natureza das 

questões abordadas em sala de aula: 

Preparar os estudantes para serem cidadãos informados e participantes requer 

levar à sala de aula questões de relevância social; de outra forma estaríamos 

ajudando a deixar as decisões sobre esses temas nas mãos dos especialistas ou 

dos técnicos, tirando dos cidadãos a possibilidade de agir. (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2006, p. 30) 

Pode-se argumentar que tais questões, enquanto ponto de partida do processo educativo, 

gênese do conhecimento a ser construído em sala de aula, também possuem uma dimensão 

espaço-temporal, cuja busca de uma demanda localizada pode contribuir tanto com a abordagem 

de temas relevantes para os alunos quanto com a abordagem de problemas que não tem sido 

devidamente enfrentados, a exemplo da noção de “raças humanas” discutida por Puig e Jiménez-

Aleixandre (2006). 

Para identificar tais demandas localizadas, Delizoicov e Auler (2011) destacam a 

possibilidade de utilizar o processo de Investigação Temática proposto por Freire (2005). 

Segundo os autores, através desse processo dialógico e participativo, é possível identificar 

temáticas significativas oriundas de especificidades espaço-temporais, a partir das quais se 

formularão os problemas a serem investigados. 

Nesse sentido, os procedimentos envolvidos no processo de Investigação Temática podem 

contribuir com a identificação de questões relevantes para os educandos e que contribuam com o 

enfrentamento de um dos desafios encontrados ao se abordar questões de relevância social, qual 

seja: 
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[...] é que os valores que sustentam a tomada de decisões ficam implícitos, dão-

se por supostos mas não são explicitados, nem se põe de manifesto que decisões 

diferentes podem se dever não a distintos conhecimentos, mas a distintas 

hierarquias de valores (por exemplo, ambientais versus econômicos). 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2006, p. 30) 

Isto é, a Investigação Temática, enquanto processo de busca que exige dos seus sujeitos a 

interpretação dos problemas oriundos da realidade, pode contribuir com a identificação da 

percepção da comunidade escolar em torno das questões a serem abordadas e com o 

gerenciamento das representações sociais e hierarquias de valores em sala de aula. Neste caso, o 

processo de investigação, poderia ampliar sua análise para aspectos e situações relacionados à 

Ciência e Tecnologia implicados na realidade dos educandos e nem sempre percebidos como 

relevantes e controversos pelo professor. 

 Embora o Tema Gerador tenha em sua essência as situações-limites, a concepção 

problematizadora de educação tem em seu cerne a intenção de proporcionar uma leitura crítica do 

mundo, o desvelamento da realidade. Nesse sentido, por não ser a-histórica é que Auler e 

Delizoicov (2001) sugerem que se torna fundamental para esta “leitura do mundo” 

contemporâneo incluir uma compreensão crítica das interações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade na concepção freireana de educação. A esse respeito Freire (1992) afirma: 

O que me parece fundamental para nós, hoje, mecânicos ou físicos, pedagogos 

ou pedreiros, marceneiros ou biólogos é a assunção de uma posição crítica, 

vigilante, indagadora, em face da tecnologia. Nem, de um lado, demonologizá-

la, nem, de outro, divinizá-la. Nunca, talvez, a frase quase feita – exercer o 

controle sobre a tecnologia e pô-la a serviço dos seres humanos – teve tanta 

urgência de virar fato quanto hoje, em defesa da liberdade mesma, sem a qual o 

sonho da democracia se esvai. (p. 133) 

 Uma vez que tal compreensão crítica da ciência e tecnologia encontra-se implicada na 

abordagem das Questões Sociocientíficas, os princípios de diálogo, problematização e 

conscientização da proposta freireana podem potencializar as discussões em torno de 

controvérsias científicas, sendo uma orientação favorável à argumentação, como sinalizado por 

Mendes e Santos (2013). Uma articulação entre as propostas de Jiménez-Aleixandre (2010) e 

Freire (2005) pode contribuir, portanto, com o desenvolvimento de uma alfabetização científica e 

tecnológica numa perspectiva ampliada de desmitificação da ciência e do seu papel na sociedade 

(AULER; DELIZOICOV, 2001). 

 Por outro lado, as Questões Sociocientíficas, ao estarem embasadas numa dimensão 

conceitual, se situadas na Organização do Conhecimento – segundo Momento Pedagógico –, 
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durante a implementação de atividades de ciências pautadas no referencial freireano, podem 

contribuir com a apropriação de conceitos científicos. Ao permitir a sistematização de atividades 

que valorizam a indagação e o diálogo em sala de aula, tendo como referência os conceitos 

científicos inerentes a uma situação problemática da vida real, as Questões Sociocientíficas 

podem favorecer tanto a abordagem de conteúdos conceituais quanto de conteúdos 

procedimentais e atitudinais, que contribuem com a inserção dos alunos numa sociedade cada vez 

mais marcada pela ciência e tecnologia. Tal relação pode ser representada na Figura 6: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Possível relação entre a abordagem do Tema Gerador e as Questões Sociocientíficas 

 

A Figura 6, sugere a abordagem de Questões Sociocientíficas no desenvolvimento de 

propostas na perspectiva freireana em sala de aula. Nela, a partir da relação entre o Tema 

Gerador e as Questões Sociocientíficas, parte-se da realidade do educando para obtenção do 

tema, mas a sistematização dos conhecimentos científicos necessários para compreendê-lo é 

realizada tendo como referência as Questões Sociocientíficas. Isto é, há uma relação de 

complementariedade entre a Educação Problematizadora e a proposta de Jiménez-Aleixandre 

(2010) no momento de sistematização do conhecimento científico em sala de aula. Vale salientar 

que, na figura 6 as setas duplas representam a relação indissociável entre o Tema Gerador e as 

situações-limites e entre o Tema Gerador e os conhecimentos científicos, que são selecionados a 

partir do tema, mas para melhor compreendê-lo. 
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Por outro lado, destaca-se que as relações entre a Educação Problematizadora e a 

Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas necessitam considerar outros elementos 

presentes no processo educativo para serem melhor compreendidas e, inclusive, superar a 

percepção das Questões Sociocientíficas apenas enquanto estratégia metodológica. Por esta razão, 

na seção seguinte são discutidas suas especificidades no que concerne ao papel do educando e do 

educador em sala de aula, enquanto protagonistas desse processo. 

 

3.2 O processo de ensino e aprendizagem: relação entre educador e educando 

 

 Com a finalidade de discutir possíveis relações pedagógicas e epistemológicas entre a 

Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010) e a 

Educação Problematizadora (FREIRE, 2005), optou-se por um recorte dos princípios de design 

da “Argumentação floco de neve”, considerando o currículo, por refletir as intencionalidades 

formativas e nortear o processo educativo, e o papel do educador e do educando, enquanto 

protragonistas desse processo. 

Nesse sentido, nos tópicos a seguir, discute-se as mudanças nos papéis desempenhados 

por estudantes e professores no desenvolvimento de práticas pedagógicas pautadas tanto na 

abordagem de Questões Sociocientíficas quanto no desenvolvimento da Educação 

Problematizadora, visto que, tais propostas não configuram “receitas” a serem seguidas, mas 

envolvem mudanças significativas nas posturas desses sujeitos no processo de ensino e 

aprendizagem. Destaca-se que, apesar do desafio de discutir o papel desempenhado por educador 

e educando de forma dissociada, organizou-se a discussão em dois tópicos por fins “didáticos”. 

 

3.2.1 O papel dos estudantes 

 

Segundo Jiménez-Aleixandre (2010), para que os alunos argumentem em sala de aula, tal 

prática deve ser solicitada, de modo que o desenvolvimento da argumentação encontra-se 

condicionado à organização das tarefas e ao ambiente da aula. Isto é, a autora adota uma 

perspectiva em que “[...] a argumentação e o uso de provas, como outras competências, 

necessitam ser praticadas para se desenvolver, e que o ensino explícito dos componentes de um 

argumento não é o mais importante.” (JIMÈNEZ-ALEIXANDRE, 2010, p. 157, tradução nossa). 



57 

 

Para a autora: 

Em classes em que se apresentam os conhecimentos, seja através de textos ou 

pelo professor, como algo completo e acabado, em que o alunado não tem a 

oportunidade de realizar suas próprias indagações ou de expressar suas ideias, 

senão unicamente para contestar perguntas que tem uma única resposta correta, é 

difícil de encontrar argumentos. (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010, p. 159, 

tradução nossa). 

Por esta razão, a autora defende a estruturação do currículo em torno de Problemas Autênticos, 

dentre os quais encontram-se as Questões Sociocientíficas, que requerem que os estudantes 

participem ativamente do processo educativo. 

 Jiménez-Aleixandre (2010) destaca que, nesta perspectiva, a sala de aula consiste num 

tipo de classe construtivista, com ênfase na avaliação do conhecimento. Ou seja, são classes que 

partem do pressuposto de que as pessoas constroem seus próprios conhecimentos, “em que a 

aprendizagem não é uma questão individual, mas sim uma tarefa do grupo, que resolve 

problemas em comum e reflete sobre o que se aprende e como se aprende.” (p. 156, tradução 

nossa). Os estudantes constituem, assim, protagonistas de sua própria aprendizagem. Segundo a 

autora, salas de aula que favorecem a argumentação se aproximam da perspectiva construtivista 

na maneira de compreender o papel do aluno e do professor e no tipo de currículo e avaliação, 

enquanto a avaliação de enunciados, teorias ou opções constitui uma característica específica da 

argumentação. 

 Ao incorporar aspectos do construtivismo nestes ambientes, os estudantes desempenham 

um papel ativo, mais como produtores do que consumidores de conhecimento, o que, por outro 

lado, não significa que a aprendizagem seja completamente autônoma, mas proveniente de 

situações dirigidas pelo professor (LÓPEZ RODRÍGUEZ; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007).  

 Em ambientes projetados para o desenvolvimento da Argumentação centrada em 

Questões Sociocientíficas, os estudantes não se limitam a escutar e contestar perguntas fechadas, 

mas se envolvem em práticas de avaliação do conhecimento que implicam: i) gerar produtos ou 

respostas, tais como projetos experimentais, informes escritos e explicações para questões 

problema; ii) escolher entre duas ou mais explicações sobre um fenômeno físico ou natural, como 

o comportamento da luz; iii) realizar escolhas baseadas em provas, selecionando dados 

empíricos, ou hipotéticos para apoiar suas reivindicações; iv) desenvolver competências de 

avaliação do conhecimento, utilizando critérios para distinguir entre bons e maus argumentos, 

isto é, utilizando critérios adequados para avaliar argumentos; v) exercitar falar e escrever 
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ciências, resolvendo problemas experimentais ou formulando hipóteses e experiências para testá-

las etc.; vi) exercitar a persuação ou o estabelecimento de um acordo entre seus pares (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2007; 2010). 

 Na Educação Problematizadora, o educando também participa ativamente do processo de 

ensino e aprendizagem. Ao se opor à concepção bancária da educação, na qual a educação é um 

ato de depositar, sendo os educandos os depositários e o educador o depositante, na Educação 

Problematizadora os estudantes, em lugar de serem recipientes dóceis, tornam-se investigadores 

críticos, em diálogo com o educador (FREIRE, 2005). 

 Ao compreender os educandos enquanto sujeitos, e não tábulas rasas, a Educação 

Problematizadora pressupõe o compromisso do educador de reconhecer os “conhecimentos de 

experiência feitos” com que os educandos chegam à escola (FREIRE, 2005). Delizoicov, Angotti 

e Pernambuco (2011), ao adaptar os pressupostos da concepção problematizadora de educação 

para o Ensino de Ciências, realizam reflexões epistemológicas a esse respeito, destacando a 

relevância do diálogo entre educando e educador no processo educativo. 

 Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), uma vez que a epistemologia 

contemporânea considera que o conhecimento tem sua origem na interação não neutra entre 

sujeito e objeto, no Ensino de Ciências, embora estejamos nos referindo ao conhecimento já 

disponível, tal consideração não pode ser descartada. Estes autores salientam o papel do 

educando enquanto sujeito de sua aprendizagem que não deve ser considerado do ponto de vista 

da cognição como tábula rasa, visto que: 

A escola formal é somente um dos espaços em que as explicações são 

construídas. [...] Nenhum aluno é uma folha de papel em branco em que são 

depositados cohecimentos sistematizados durante sua escolarização. As 

explicações e os conceitos que formou e forma, em sua relação social mais 

ampla do que a de escolaridade, interferem em sua aprendizagem de Ciências 

Naturais. (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 130 e 131). 

 Destaca-se, portanto, a relevância da apreensão pelo professor do conhecimento de que o 

aluno é portador para a sua problematização. A relevância da participação ativa do educando para 

a instituição do diálogo – concebido como mais do que uma conversa com o educando, mas como 

mecanismo através do qual há a apreensão mútua de conhecimentos entre professor e educando – 

a partir do qual as interpretações dos alunos acerca dos temas abordados são externalizadas e 

problematizadas para a construção de novos saberes (FREIRE, 2005; DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011). 
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 Nessa perspectiva, na Educação Problematizadora a dinâmica de interação em sala de 

aula é estruturada com base no processo de codificação-problematização-descodificação, o qual 

permite, através da apresentação de códigos (representações figurativas relacionadas ao tema 

abordado) a apreensão pelo educador das compreensões dos alunos a seu respeito para serem 

problematizadas; propiciando a formulação de problemas a serem enfrentados pelos educandos; e 

consequentemente a apreensão pelos alunos da interpretação oriunda dos conhecimentos 

científicos sobre o mesmo fenômeno (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011).  

 Como possibilidade de contemplar tais aspectos em sala de aula, emerge a proposta dos 

Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011), em que são 

apresentadas aos educandos situações reais relacionadas ao Tema Gerador, em que estes são 

desafiados para expor as suas compreensões (I Momento – Problematização Inicial), em seguida 

há a sistematização pelo professor dos conhecimentos científicos necessários para compreensão 

da situação problematizada (II Momento – Organização do Conhecimento) e por fim a retomada 

das questões discutidas inicialmente para que sejam explicadas por meio dos conhecimentos 

abordados e a apresentação de outras situações regidas pelos mesmos princípios (III Momento – 

Aplicação do Conhecimento). 

 Portanto, embora a Educação Problematizadora enfatize a participação do educando em 

sala de aula e a instituição do diálogo, enquanto caminho para se problematizar os conhecimentos 

que os estudantes detêm para a construção de uma compreensão mais ampla do Tema Gerador, 

não explicíta com detalhes as atividades a serem desenvolvidas pelos educandos em sala de aula, 

aspecto que se difere da proposta da Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas.  

 As adaptações da perspectiva freireana para o Ensino de Ciências, através da Abordagem 

Temática Freireana (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011) e da Práxis Curricular 

via Tema Gerador (SILVA, 2004), que propõem a estruturação das interações em sala de aula 

através dos Momentos Pedagógicos, abarcam inúmeras possibilidades de atividades dada a 

amplitude da Organização do Conhecimento. De modo que, a ausência de maiores 

sistematizações destas propostas, se comparado a proposta da Argumentação centrada em 

Questões Sociocientíficas, contribui por um lado para o desenvolvimento das mais variadas 

atividades e, por outro, dá margem ao desenvolvimento de um ensino bancário, baseado na 

resolução de problemas de lápis e papel, por exemplo (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011).    



60 

 

 Assim, como tanto a Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas quanto a 

Educação Problematizadora consideram o aluno como sujeito do conhecimento, protagonista de 

sua própria aprendizagem, bem como compreendem que o processo de construção do 

conhecimento em sala de aula terá como ponto de partida o enfretamento de problemas12 pelos 

educandos, alguns aspectos da Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas, podem 

contribuir com o desenvolvimento de atividades que articulem o envolvimento ativo do 

educando. Características das Questões Sociocientíficas, enquanto Problemas Autênticos, tais 

como: envolver processos de investigação e implicar a participação dos educandos de forma 

produtiva para resolver um problema, podem amenizar o risco de se desviar de uma perspectiva 

dialógica e problematizadora de educação recaindo no ensino tradicional, com o desenvolvimento 

de atividades que articulem tais características aos princípios da Educação Problematizadora 

numa relação de complementariedade. 

 Aspectos da Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas podem ser 

incorporados no desenvolvimento de atividades baseadas na Educação Problematizadora, não 

apenas no momento de sistematização dos conhecimentos científicos, como representado na 

Figura 6, mas em todo o processo educativo durante os Momentos Pedagógicos, com a finalidade 

de manter o educando enquanto protagonista em sala de aula e de envolvê-lo na resolução de 

problemas que articulem a compreensão mais ampla do Tema Gerador com a aprendizagem de 

Ciências.  Nesse sentido, a Figura 6 pode ser reestruturada como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Para a proposta de Argumentação de Jiménez-Aleixandre (2010) problemas relacionados à Questão Sóciocientífica 

abordada e, para a proposta de Freire (2005), àqueles provenientes da problematização junto aos educandos da sua 

compreensão sobre aspectos envolvidos no Tema Gerador. 
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 Todavia, essa relação de complementariedade entre a abordagem de um Tema Gerador e 

os Problemas Autênticos necessita de aprofundamentos, tal como uma análise da consonância 

entre o papel desempenhado pelo professor nestas perspectivas, aspecto que será abordado no 

próximo item. 

 

3.2.2 O papel do professor 

 

 A estruturação do currículo em torno de Questões Sociocientíficas, proposta por Jiménez-

Aleixandre (2010), remete não apenas para uma mudança nos papéis desempenhados pelos 

educandos no processo educativo, mas também na postura do professor em sala de aula.  

 Segundo a autora, o protagonismo dos estudantes em contextos argumentativos não reduz 

a atividade docente, mas a conduz à responsabilidade de orientar as atividades na direção dos 

objetivos pretendidos, sendo o papel docente crucial para conduzir debates, contrastar ideias e 

provas e evitar confrontos pessoais. Para Jiménez-Aleixandre (2007; 2010), o educador constitui 

a autoridade intelectual em sala de aula, que não deve ser confundida com autoritarismo, atuando 

em consonância com as competências que pretende desenvolver e proporcionando o suporte para 

o desempenho dos estudantes. 

Figura 7: Possível relação entre a abordagem de um Tema Gerador e as Questões 

Sóciocientíficas, enquanto Problemas Autênticos 
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 Jiménez-Aleixandre (2007; 2010) destaca que em ambientes argumentativos o professor 

deve estar preparado para: i) atuar como modelo e orientar a investigação dos alunos, em que 

entende-se por “atuar como modelo” o desenvolvimento de ações pelo professor que deseja-se 

que sejam realizadas pelos educandos tais como: investigar, perguntar, usar provas, falar e 

escrever ciências etc. ii) incentivar o uso de provas pelos educandos, apontando inconsistências, 

desafiando ideias e  elaborando atividades que conduzam os estudantes a justificar explicações, 

por exemplo, por meio de perguntas abertas que suscitam tornar explícitas as provas; iii) 

compartilhar com os educandos os objetivos da aprendizagem, explicitando os critérios para 

avaliar provas e construir argumentos de qualidade; iv) traduzir objetivos epistêmicos 

relacionados à argumentação, isto é, refletir em sua fala aspectos relacionados à argumentação, 

tais como, falar e ouvir, construir argumentos, avaliar argumentos, contra argumentar e debater; 

v) estimular a reflexão dos alunos em torno da sua própria aprendizagem. 

 Destacam-se aqui as contribuições de Zohar (2007) ao sinalizar que o ensino na 

perspectiva da argumentação requer que os professores tenham domínio no desenvolvimento de 

atividades argumentativas e que compreendam a mudança pedagógica implicada neste processo, 

uma vez que, a implementação de práticas argumentativas em uma sala de aula tradicional 

envolve mais do que adotar um novo currículo, implica compreender o papel do professor não 

como figura de autoridade que fornece respostas certas, mas como um facilitador da 

aprendizagem dos educandos. Entende-se que o desenvolvimento de uma prática docente na 

perspectiva da argumentação requer ter objetivos claros e um alto nível de consciência para 

responder aos eventos inesperados, típicos de ambientes de aprendizagem indagadores (ZOHAR, 

2007). 

 Já na Educação Problematizadora, Freire (1996) apresenta os saberes indispensáveis à 

prática docente nesta perspectiva, dentre os quais encontra-se a necessidade de compreender que 

ensinar não é transferir conhecimento. Para Freire (1996) aprender “é construir, reconstruir, 

constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito” (p. 68, 

grifo do autor). Por esta razão, o educador necessita conribuir para que o educando vá se 

tornando arquiteto de sua formação, deve estar atento de que sua postura pode ser auxiliadora ou 

perturbadora em processos de mudança na vida dos educandos (FREIRE, 1996). 

 Ser um educador na perspectiva problematizadora da educação compreende, ainda, que 

ensinar não se esgota no tratamento do conteúdo, mas sim abarca a produção de condições para 
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se aprender criticamente, exigindo a presença de educadores e educandos criadores, instigadores 

e rigorosamente curiosos etc. Requer, também, compreender que a avaliação consiste num 

instrumento norteador do processo educativo, que contribui com a comunicação entre os pares no 

processo de ensino e aprendizagem, o que remete para a necessidade de refletir criticamente 

sobre a prática, tomando-a como objeto de análise, de modo que, ao perceber as razões de ser, 

possa mudar e melhorar a prática futura (FREIRE, 1996). 

 Outro aspecto fundamental da prática docente na perspectiva freireana consiste em 

compreender que não há ensino sem pesquisa, que docência e pesquisa são interdependentes. 

Para Freire (1996), “faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O 

de que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque 

professor, como pesquisador.” (p. 30). Além disso, também, é fundamental reconhecer que o 

ensino dos conteúdos é indissociável da formação ética dos educandos sendo necessário se 

posicionar, tendo em vista que sua prática não é neutra, sendo o testemunho das suas concepções 

e respeitando o posicionamento dos educandos a este respeito. 

 Esses aspectos, para Freire (1996),  sinalizam para a necessidade de qualidades ou 

virtudes necessárias à docência crítica, tais como: respeito aos outros, abertura ao novo, 

disponibilidade à mudança, recusa aos fatalismos etc, uma vez que a prática pedagógico-

progressista não se faz apenas com ciência e técnica. Contudo, Freire (1996) compreende que 

esta perspectiva não remete para uma visão dos educadores críticos como seres santificados, que 

buscam a absoluta coerência, mas sugerem a busca constante e a compatibilidade entre o dito e o 

feito. Freire (1996) reconhece que tais aspectos compõem uma postura exigente e difícil, que 

requer a vigilância constante sobre nós mesmos para evitar simplismos e incoerências grosseiras. 

 Nesse contexto, percebe-se que, no que concerne à postura do professor no processo de 

ensino e aprendizagem, Jiménez Aleixandre (2010) destaca o seu papel enquanto viabilizador, 

orientador do processo educativo na proposição de Problemas Autênticos. Neste momento, cabe 

ao professor incentivar o uso de provas pelos educandos para justificar suas proposições, 

desafiando as suas concepções. Esta postura inquiridora, no sentido de promover a reflexão do 

educando, aproximando-o do seu objeto cognoscível para melhor compreendê-lo, desvelando a 

sua essência, aproxima-se ao conceito de problematização proposto por Freire (2005).  

Jiménez Aleixandre (2010) refere-se à necessidade do educador, neste processo, estimular 

a reflexão dos alunos em torno da sua própria aprendizagem. Embora a reflexão na Educação 
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Problematizadora enfatize o desvelamento da realidade, a relação dialógica, que prioriza o falar 

com e não o falar a, pode contribuir para que o educando explicite as suas dificuldades em torno 

da construção do conhecimento e tome consciência do seu processo de aprendizagem. Freire 

(2005) defende que o professor auxilie o educando a reconhecer-se enquanto arquiteto de sua 

prática cognoscitiva, de tal forma que “é ensinando matemática que ensino também como 

aprender e como ensinar, como exercer a curiosidade epistemológica indispensável à produção do 

conhecimento.” (p. 122). 

Além disso, Jiménez Aleixandre (2010) destaca a necessidade do educador atuar como 

modelo, de refletir em sua prática aspectos da argumentação, apresentando coerência entre sua 

teoria e prática. Coerência que também pode ser identificada na necessidade, apontada pela 

autora, do professor compartilhar os objetivos da aprendizagem, situando os educandos acerca da 

perspectiva em que o educador está trabalhando. Esta coerência também é mencionada por Freire 

(2011) como inerente à prática do educador crítico. 

Com relação à reflexão no processo de ensino e aprendizagem, Freire (2011) realiza 

aprofundamentos discutindo a necessidade de o educador refletir criticamente sobre a prática, 

tendo como ponto de partida a consciência da sua inconclusão, para melhorá-la. Freire (2011) 

avança ao abordar a relação indissociável entre pesquisa e ensino e, com isso, a necessidade da 

formação permanente do professor. Para o autor, enquanto se ensina continua-se a busca pelo 

conhecimento, sendo a formação permanente o espaço em que o professor irá se perceber 

enquanto pesquisador. 

No que tange aos encaminhamentos destas relações para o Ensino de Ciências, as 

aproximações entre a Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas e a Educação 

Problematizadora estão relacionadas: à postura inquiridora e problematizadora, respectivamente, 

do professor; à relevância da reflexão dos alunos sobre sua aprendizagem; e a coerência assumida 

pelo docente entre os pressupostos teóricos que fundamentam a sua prática pedagógica e a sua 

postura em sala de aula. Tais aspectos corroboram com a proposta apresentada no tópico 

precedente voltada para uma articulação entre os Momentos Pedagógicos e as Questões 

Sociocientíficas ao apresentar convergências quanto ao papel do professor. 

 

 Ao discutir as relações entre a Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas e a 

Educação Problematizadora no que se refere à organização do currículo e aos papéis 
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desempenhados pelos estudantes e professor, foram encontradas relações de complementariedade 

entre tais propostas suscitando implicações para a estruturação de atividades didático-

pedagógicas para o Ensino de Ciências. Sinaliza-se para a relevância de utilizar procedimentos da 

Investigação Temática na identificação de Questões Sociocientíficas, dada a sua dimensão 

espaço-temporal, e para a incorporação de aspectos das Questões Sociocientíficas, enquanto 

Problemas Autênticos13, nos Momentos Pedagógicos, tendo em vista o desenvolvimento de uma 

perspectiva dialógica e problematizadora para o Ensino de Ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 A referência às Questões Sóciocientíficas enquanto Problemas Autênticos significa que, neste caso, estamos nos 

referindo as suas características relacionadas aos processos de investigação implicados no processo de ensino e 

aprendizagem e não necessariamente à discussão de controvérsias científicas. 
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CAPÍTULO 4 – ENCAMINHAMENTOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 Dadas as relações de complementariedade entre as propostas da Argumentação centrada 

em Questões Sociocientíficas e da Educação Problematizadora discutidas até então, no presente 

capítulo, é apresentada a reestruturação de uma aula, elaborada com base nos pressupostos da 

concepção problematizadora da educação, através da incorporação de aspectos da proposta de 

Jiménez-Aleixandre (2010), como possibilidade para o desenvolvimento dessas articulações no 

contexto do ensino de Ciências.  

 

4.1 Interações em sala de aula: implicações para os Momentos Pedagógicos 

 

 Apresenta-se a seguir uma proposta elaborada com base na Educação Problematizadora, 

a partir da qual serão discutidas possíveis reestruturações necessárias para a incorporação de 

aspectos de ambientes argumentativos (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010) nos Momentos 

Pedagógicos  (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011).  

 

4.1.1 Tema Gerador “Consumo de água na comunidade do Banco da Vitória” 

  

 No capítulo 1 explicitou-se que a Educação Problematizadora emergiu no contexto da 

alfabetização de adultos em ambientes não formais e que seu desenvolvimento no Ensino de 

Ciências, no contexto escolar, envolveu adaptações, as quais foram realizadas e sistematizadas 

nas propostas da Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2011) e da Práxis Curricular via Tema Gerador (SILVA, 2004). Tais abordagens, embora 

proponham a organização curricular com base em um Tema Gerador, diferem entre si nas etapas 

do processo de obtenção do tema, apresentando diferentes sistematizações da Investigação 

Temática, que embora mantiveram os pressupostos freireanos, foram se aproximando da 

realidade escolar. 

 Nessa perspectiva, como exemplo de uma proposta fundamentada na Educação 

Problematizadora, voltada para o Ensino de Ciências, encontram-se as atividades elaboradas a 

partir do Tema Gerador “Consumo de água na comunidade do Banco da Vitória” (SOUSA, 

2013) (Apêndice A), obtido por meio da articulação das etapas de investigação do tema da 
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Abordagem Temática Freireana e da Práxis Curricular via Tema Gerador. Tal proposta foi 

desenvolvida no contexto de um trabalho de conclusão de curso14, em que, o processo de 

obtenção do Tema Gerador, bem como o planejamento de suas atividades didático-pedagógicas, 

foi realizado no contexto da Escola Municipal do Banco da Vitória (EMVB), situada no bairro 

Banco da Vitória do município de Ilhéus-BA, mediante a parceria entre um coletivo de 

professores de ciências e o Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática no Ensino de Ciências 

(GEATEC), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

 Destaca-se que, localizado a sete quilômetros do município de Ilhéus-BA, o Banco da 

Vitória tem como principal via de acesso a BA 415, rodovia na qual se encontra a Universidade 

Estadual de Santa Cruz. Isto é, o Banco da Vitória faz parte do trajeto diário de boa parte dos 

universitários e funcionários da UESC que transitam do município de Ilhéus até a universidade. 

Apesar da proximidade com a UESC, há indicativos de que existe uma carência no 

desenvolvimento de projetos da universidade neste ambiente que possam contribuir com a 

melhoria das condições de vida dessa comunidade. Vale frisar que o bairro apresenta problemas 

relacionados ao saneamento básico, infraestrutura, segurança, entre outros, conforme sinalizado 

por Dias (2010), que estão relacionados tanto ao poder público quanto à cultura local.  

 Nesse sentido, a construção de uma proposta que abordasse as situações-limite desta 

comunidade em sala de aula, proporcionando a tomada de consciência dos educandos, a 

construção de uma compreensão crítica sobre a sua realidade, pode contribuir com a melhoria das 

condições de vida da comunidade escolar. O que justifica a opção pelo desenvolvimento da 

proposta neste contexto. 

 Participaram efetivamente da construção das atividades a partir do Tema Gerador 

“Consumo de água na comunidade do Banco da Vitória” o GEATEC, composto no período por 

uma licencianda em Física, uma pedagoga com mestrado na área de Ensino de Ciências, uma 

bióloga com mestrado em Ensino, História e Filosofia das Ciências, e uma professora 

universitária com formação em Física, coordenadora do grupo, e três professores de Ciências da 

Escola Municipal do Banco da Vitória. Os professores da escola possuem formação em Ciências 

Biológicas e especialização em Educação Ambiental, ministrando as aulas de Ciências Naturais 

do 6° ao 9° ano no ensino regular e em turmas da Educação de Jovens e Adultos da EMBV.  

                                                 
14 Trabalho desenvolvido pela autora durante o curso de Licenciatura em Física.  
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 Os encontros semanais com os professores aconteciam na escola durante o horário das 

suas Atividades Complementares (AC), que correspondem há aproximadamente uma hora e trinta 

minutos. Já os encontros do GEATEC, ocorriam na própria UESC, precedendo as atividades na 

escola. As atividades em conjunto com os professores ocorreram no período de março a julho de 

2013.  

Seguindo a articulação das etapas de Investigação Temática, da Abordagem Temática 

Freirana e da Práxis Curricular via Tema Gerador, o processo de construção das atividades, 

discutido por Sousa et al. (2014), pode ser compreendido como segue:  

 

i) Aproximações iniciais com a comunidade escolar: Foi realizado um levantamento de 

informações sobre a comunidade em blogs da região e sites jornalísticos15 de maior repercussão, 

a partir do qual foi identificada a recorrência de alguns problemas locais, além de aspectos 

relacionados à cultura dos moradores.  

 Buscando corroborar as informações obtidas nos sites, a pesquisa foi complementada com 

a identificação de trabalhos acadêmicos (FONTES; MORORÓ, 2001; SOUZA, 2006; DIAS, 

2010) que analisam aspectos relacionados às condições de vida no Banco da Vitória. A partir das 

informações obtidas emergiram três hipóteses de situações-problema vivenciadas pela 

comunidade: “Saneamento Básico”; “Água: abastecimento e consumo acrítico”; 

“Violência/Tráfico”, as quais foram discutidas com os professores com vistas a identificar os 

limites e possibilidades16 de abordar determinados aspectos em sala de aula, resultando na 

escolha do problema do abastecimento de água e seu consumo acrítico no bairro como hipótese 

de situação-limite.   

ii) Apresentação de possíveis situações-limites para a comunidade local: Realização de uma 

visita à comunidade, pelo GEATEC, para verificação da hipótese de situação-limite, em que 

foram identificados novos elementos relacionados a problemática em questão. Durante a visita à 

comunidade foi apresentado aos moradores um painel (Figura 8) com imagens, dos sites e 

trabalhos acadêmicos, relacionadas aos diferentes recursos hídricos aos quais a comunidade tem 

                                                 
15http://www.blogdogusmao.com.br;http://www.r2cpress.com.br;http://www.mp.ba.gov.br/;http://g1.globo.com/; 

http://www.correio24horas.com.br/   
16 Os professores utilizaram como principal critério de seleção das situações-problema os riscos envolvidos na 

discussão de determinados aspectos e o impacto das discussões em sala de aula na vida dos estudantes. Por isso foi 

descartada, por exemplo, a questão do tráfico na comunidade e selecionada a questão do consumo de água, como 

aquela que poderia afetar a cultura de consumo acrítico existente na comunidade e beneficiar a saúde das pessoas.   
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acesso, assim como imagens relacionadas a alguns dos agentes poluentes dessas fontes d’água. 

Através da apresentação do painel aos moradores procurou-se investigar suas impressões das 

imagens ali apresentadas, elementos que merecem destaque, aspectos relevantes que não estavam 

representados etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Imagens apresentadas aos moradores durante a visita à comunidade17 

 

iii) Legitimação da hipótese: Nesta etapa, houve a discussão junto aos professores dos 

resultados da visita de campo, a partir da qual foi identificada a real situação-limite, relacionada 

ao fato da comunidade ter que recorrer a águas de diversas origens para suprir as suas 

necessidades básicas. Além disso, houve a organização do tema “Consumo de água na 

comunidade do Banco da Vitória” e do Contratema (SILVA, 2004) “Consumo consciente da 

água”, que representa a visão dos educadores sobre o tema, organizados em uma Rede Temática 

(figura 9), baseada em Silva (2004), que sintetiza as compreensões da comunidade e dos 

educadores acerca da situação-limite em questão. 

 

 

 

 

                                                 
17 Imagens extraídas de Fontes e Mororó (2001), http://www.otabuleiro.com.br/blog/matadouro-do-banco-da-vitoria-

continua-abandonado/; http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/05/03/a-vergonhosa-situacao-do-lixo-em-ilheus/; 

http://bancodavitoria.wordpress.com/page/22/   
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Figura 9: Rede Temática construída a partir do tema “Consumo de água na comunidade do Banco da 

Vitória” 
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 Na Rede temática, observa-se na base a presença das falas da comunidade, a partir das 

quais foi possível estabelecer a questão geradora da proposta: “Rios, poços e nascentes: que água 

escolher?”, que auxilia a seleção dos conhecimentos que poderão ser abordados na proposta e 

apresenta a problemática local com vistas a superação da situação-limite identificada pelos 

educadores, qual seja: “Recorrer a águas de diversas origens para suprir as suas necessidades 

básicas”, visto que, a comunidade utiliza a água de poços, bicas, rio e fornecida pela central de 

abastecimento do município de acordo com suas necessidades.  

 Na região central da Rede Temática, encontra-se o Tema Gerador “Consumo de água na 

Comunidade do Banco da Vitória”, o qual sintetiza as situações-problema vivenciadas pela 

comunidade escolar e identificadas durante o processo de investigação. Na sequência, após o 

Tema Gerador, são apresentados alguns aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais 

relacionados ao tema e obtidos a partir das discussões junto aos professores, através dos quais foi 

possível eleger o Contratema: “Consumo consciente da água”, situado no topo da rede, o qual 

revela as contradições sociais envolvidas e sintetiza a visão dos educadores. 

 

 iv) Organização da Programação Curricular: Após a construção da Rede Temática (SILVA, 

2004), o GEATEC, em conjunto com os professores, deu início à construção das atividades 

didático-pedagógicas para a disciplina de Ciências do 6º ano do Ensino Fundamental. Nesta etapa 

ocorreu o processo de seleção de alguns conhecimentos científicos de Biologia, Física, 

Matemática e Química necessários para compreensão do tema, a exemplo de: densidade, tipos de 

água (destilada, mineral etc.), tratamento da água, doenças causadas por água contaminada, 

poluição, consumo consciente, desperdício, unidades de medida, porcentagem, gráficos e tabelas, 

sólidos geométricos.  Identificado o Tema Gerador, as atividades foram então organizadas com 

base em falas dos moradores seguindo os Momentos Pedagógicos (ANEXO A).  

 

 Como resultado desse processo foi elaborada uma proposta composta por dez (10) planos 

de aula organizados em quatro unidades, representativas das fontes de água da comunidade: Água 

do Rio, Água do Poço, Água da EMBASA18 e Água da Bica, para o 6° ano do Ensino 

Fundamental (ANEXO B). 

                                                 
18  Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A 
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 Para discussão da incorporação de aspectos das Questões Sociocientíficas, isto é, das suas 

características enquanto Problemas Autênticos, na sistematização das interações em sala de aula 

em ambientes estruturados em torno de um Tema Gerador, foi selecionada a Aula 8 da unidade 

“Água da Bica” (ANEXO B), por estar relacionada aos critérios utilizados pela comunidade local 

para identificar uma água potável. Tal aspecto está estritamente relacionado à situação-limite da 

proposta, uma vez que, a comunidade recorre a águas de diversas origens para suprir as suas 

necessidades básicas, estabelecendo critérios, com base no senso comum, para o uso adequado de 

cada uma delas. Por exemplo, utiliza-se a água da bica para beber por se tratar de uma fonte 

subterrânea, compreendida como naturalmente protegida de impurezas por encontrar-se 

“embaixo da terra”, enquanto a água fornecida pela central de abastecimento (EMBASA), em 

função dos produtos utilizados no seu tratamento, não seria apropriada para o consumo humano, 

podendo ocasionar problemas de saúde (SOUSA, 2013). 

 

4.1.2 Caracterização de uma atividade 

 

 Estruturada com base nos Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011), a aula segue a seguinte estrutura19: 

 

a) Problematização Inicial: Apresentação de imagens da “bica da água boa” (a exemplo da Figura 

10), nascente muito utilizada pelos moradores do bairro e da região para consumo de água, e 

realização de questionamentos: A água da bica é boa para consumo? Ela é diferente da água 

mineral que é vendida em garrafas? Como saber se determinada água é própria para consumo? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19Destaca-se que a proposta elaborada pelo GEATEC e os professores de Ciências da Escola Municipal do Banco da Vitória 

apresenta todos os materiais necessários para o desenvolvimento da aula, sendo apresentada aqui apenas uma ideia geral da 

atividade selecionada. 
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b) Organização do Conhecimento: Realização da análise de uma conta de água, em conjunto com 

os alunos, para identificar os parâmetros utilizados pela empresa de tratamento de água e que são 

designados pelo Ministério da Saúde, tais como: cor, turbidez, concentração de cloro, coliformes 

totais, Escherichia coli, flúor (ver Figura 11). Sugere-se a definição pelo professor de cada um 

dos indicadores de qualidade da água identificados, bem como a explicação de que sua análise 

ocorre através de um estudo em laboratório e por pessoas especializadas. No entanto, deve-se 

destacar a importância do tratamento caseiro para o consumo de água. Sugere-se, ainda, a 

possibilidade do professor convidar um representante da associação de moradores do bairro para 

discutir os encaminhamentos necessários para a análise da água de algumas das fontes do Banco 

da Vitória. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: À esquerda, morador da comunidade do Banco da Vitória coletando água na "bica da água boa" 

próximo ao aviso: “Atenção, um galão por pessoa de 20 lt” e à direita, outra nascente ao lado deste local. 

(Imagens obtidas pelo GEATEC) 
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Figura 11: Modelo de conta de água fornecido pela empresa de abastecimento de água local. Em destaque 

os parâmetros de qualidade água, conforme legislação vigente, e o seu significado. 

(Fonte:http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php/conheca-sua-conta 
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c) Aplicação do Conhecimento: Retomada das questões abordadas na Problematização Inicial e 

realização do seguinte questionamento: E quanto à “bica da água boa”? Alguém já analisou a 

sua qualidade?. Apresentando uma amostra da água da bica, o professor poderá propor a análise 

pelos alunos de alguns dos parâmetros apresentados durante a aula. Uma vez que o parâmetro de 

análise dos coliformes não pode ser avaliado pelos estudantes, sugere-se a apresentação do 

resultado da análise realizada em um laboratório. Através da análise laboratorial é possível 

aprofundar a compreensão dos educandos a respeito da bactéria Escherichia coli (ver Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Resultado da análise bacteriológica de uma amostra de água da “bica da água boa” realizada 

pelo Laboratório de Águas da UESC, no mês de Junho, sob coordenação do Prof. Fábio Alan Carqueija 

para fins didáticos. Destacam-se os comentários adicionados pelo GEATEC e professores para discussão 

de alguns aspectos relacionados às bactérias. 
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 A estruturação das aulas com base nos Momentos Pedagógicos relaciona-se à 

preocupação com a concepção problematizadora de educação, de envolver o educando em um 

processo de reflexão crítica em torno do objeto de conhecimento. Implicações da incorporação de 

aspectos dos Problemas Autênticos20 nesta dinâmica são discutidas a seguir. 

 

4.1.3 Contribuições das Questões Sociocientíficas para os Momentos Pedagógicos 

 

 Na concepção freireana de educação, tanto no processo de Investigação Temática quanto 

no desenvolvimento do programa escolar em sala de aula, a codificação e a descodificação da 

situação existencial constituem ponto de partida para a aprendizagem. O que se pretende é, 

apresentando a codificação, representação figurativa do objeto de análise, identificar a 

compreensão que delas tenham o sujeito cognoscente, problematizando, de um lado, o objeto 

codificado e, de outro, as próprias respostas dos sujeitos, tendo em vista sua descodificação, o 

desenvolvimento de uma visão mais clara e ampla do que está sendo abordado (FREIRE, 2005). 

Este processo de codificação-problematização-descodificação, no contexto da educação formal, é 

estruturado com o auxílio dos Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011). A seguir, discutem-se algumas características dos Momentos 

Pedagógicos enquanto norteadores do processo educativo no Ensino de Ciências e algumas 

possibilidades de articulação com a proposta da Argumentação centrada em Questões 

Sociocientíficas. 

 

a) Problematização Inicial 

  

 Segundo Delizoicov (2005), a concepção freireana de educação enfatiza a necessidade de 

um trabalho constante e sistemático do conhecimento prévio do aluno, em que, partindo da 

consciência real efetiva, relacionada à imersão das consciências na situação-limite, à visão 

simplista de senso comum, se atinge a consciência máxima possível, relacionada à visão mais 

                                                 
20 Neste tópico será feita referência aos Problemas Autênticos por serem suas as características evidenciadas por 

Jiménez-Aleixandre (2008), compartilhadas com as Questões Sóciocientíficas, ao se referir aos papéis 

desempenhados por estudantes e professores em sala de aula, isto é, as interações que se estabelecem em função da 

perspectiva curricular adotada.  



77 

 

ampla da realidade e das possíveis soluções para as situações-limite, ou com a visão com base 

nos conhecimentos universais. 

 É na Problematização Inicial que se apresentam situações reais, conhecidas pelos 

educandos e envolvidas nos temas, que exigem a introdução de conhecimentos científicos para 

interpretá-las (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011), problematizando os 

conhecimentos que os educandos vão expondo, aguçando as explicações contraditórias, fazendo 

com que o aluno sinta a necessidade de aquisição de novos conhecimentos, configurando a 

situação como um problema que precisa ser enfrentado (DELIZOICOV, 2005). Os problemas, 

abordados na Problematização Inicial, podem então ser compreendidos como codificações de 

situações existenciais vinculadas ao Tema Gerador e ao mesmo tempo a gênese do conhecimento 

a ser construído, envolvendo os alunos na tarefa de pensar criticamente e de buscar por novos 

conhecimentos. 

 Por outro lado, Jiménez-Aleixandre (2009), partindo do conceito antropológico de cultura, 

entendida enquanto símbolos significativos para tornar as nossas vidas inteligíveis, compreende a 

aprendizagem em ciências como vinculada a um processo de enculturação. A autora sinaliza que 

as atividades escolares raramente são elaboradas com base na cultura da disciplina, não 

produzindo uma aprendizagem que possa ser utilizada em outros contextos, de modo que, 

enquanto processo de enculturação, aprender ciências envolve aprender não só conhecimentos 

teóricos, mas conhecimentos práticos em torno de como usar as ferramentas cognitivas 

(JIMÉNEZ ALEIXANDRE, 2009).  

 Nesse sentido, a articulação entre as características dos Problemas Autênticos e das 

questões propostas na Problematização Inicial pode contribuir tanto com o envolvimento dos 

educandos em discussões relacionadas às situações significativas envolvidas nos Temas 

Geradores, quanto com o desenvolvimento de atividades relacionadas à cultura científica, no que 

tange à resolução de problemas. Norteando o fazer pedagógico, mantendo o equilíbrio entre o 

social e o científico, a diretividade do processo educativo. 

 

b) Organização do Conhecimento 

 

Destaca-se que, a abordagem de Problemas Autênticos na Problematização Inicial afeta o 

desenvolvimento das atividades realizadas na Organização do Conhecimento, visto que, segundo 
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Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), neste momento, os conhecimentos necessários para 

compreensão do tema são sistematicamente estudados por meio das mais variadas atividades. 

Entretanto, os autores chamam a atenção para o risco de supervalorização dos denominados 

exercícios de lápis e papel, em detrimento da localização e formulação de problemas de outra 

espécie. 

 A abordagem de problemas sob a tônica dos Problemas Autênticos na Problematização 

Inicial, suscitará o desenvolvimento de processos de investigação, como o desenvolvimento de 

práticas científicas21, as quais são compreendidas por Jiménez Aleixandre (2010) não apenas 

como o desenvolvimento de experimentos, mas relacionadas à proposição e avaliação de ideias, 

seleção e interpretação de dados e proposição de explicações e modelos. 

Tal aspecto envolve mudanças nas interações entre professor e educandos. Para isso, 

Jiménez Aleixandre (2009) sugere organizar a classe como uma comunidade de aprendizagem 

em que os alunos 

[...] realizam atividades variadas, leem e escrevem resumos para ensinar aos seus 

companheiros, desenham experiências, argumentam suas posturas. Não só 

aprendem ciências mas também aprendem como aprender. Podemos dizer que 

estão aprendendo muito mais que conceitos, procedimentos ou atitudes: 

aprendem a pensar cientificamente a pensar com os modelos da ciência. 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2009, p. 21, tradução nossa). 

Além disso, nessa perspectiva, os educandos são compreendidos, não como receptores de 

conhecimento, mas como protagonistas de sua própria aprendizagem (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2009). Aspecto consonante com a Educação Problematizadora ao se opor a 

concepção bancária da educação, na qual os educandos são compreendidos como agentes 

passivos em sala de aula, cabendo-lhes incorporar os conhecimentos transmitidos pelo professor 

(FREIRE, 1987). 

 

c) Aplicação do Conhecimento 

 

 Na Educação Problematizadora, no entanto, o desenvolvimento de práticas científicas, a 

abordagem do conhecimento universal, não é um fim em si mesmo. Há uma preocupação com o 

desenvolvimento da consciência máxima possível, com uma percepção para além da situação-

limite. Tornando o momento de Aplicação do Conhecimento necessário enquanto momento em 

                                                 
21 As quais não são necessariamente idênticas à da comunidade científica, mas relacionadas com a capacidade de 

propor, revisar e avaliar ideias, selecionar e interpretar dados etc. 
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que se analisa e interpreta as situações abordadas na Problematização Inicial, bem como outras 

que possam ser compreendidas pelos mesmos conhecimentos abordados na Organização do 

Conhecimento, buscando capacitar os alunos ao emprego do conhecimento científico à realidade 

(DELIZOICOV, 2001).) 

 Na perspectiva apresentada por Jiménez-Aleixandre (2010), também há uma preocupação 

com o desenvolvimento de um ensino que contribua para a aplicação dos conceitos e modelos em 

diferentes situações e contextos, que permita ao educando pensar com o conhecimento aprendido 

na escola e não apenas recordá-lo mediante o estímulo de uma pergunta (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2009). Entretanto, há indicativos da ausência da sistematização de um momento 

da aula reservado para isso, ainda que a retomada do problema esteja implícita na proposição de 

respostas durante o processo de investigação, carecem de orientações para a sua ampliação para 

outros contextos. 

 

 Sob este prisma, podemos sinalizar para a seguinte estruturação da dinâmica em sala de 

aula ao incorporar aspectos da proposta de Jiménez-Aleixandre (2010) nos Momentos 

Pedagógicos:  

 

i) Primeiro Momento: Pode ser compreendido em duas fases: contextualização e proposição. Na 

contextualização há a apresentação de uma situação problema, relacionada a um Tema Gerador, a 

partir da qual os educandos poderão expor os seus entendimentos para problematização pelo 

professor. Já na proposição há a apresentação de um problema proveniente da situação abordada 

que demanda o desenvolvimento de práticas investigativas pelos educandos. Na aula aqui 

apresentada, vinculada ao tema “Consumo de água na comunidade do Banco da Vitória”, uma 

possível reestruturação seria:  

i.i) Contextualização: Permanece a apresentação de imagens da “bica da água boa” e a 

realização de questionamentos como “A água da bica é boa para consumo? Por quê?”, 

buscando identificar a compreensão dos educandos em torno dos critérios para consumo de 

água;  

i.ii) Proposição: Ao apresentar a questão “Como saber se determinada água é própria para 

consumo?”, propor um processo de investigação para os alunos. Isto é, utilizar o processo 

de problematização para conduzi-los a proposição de parâmetros cada vez mais 
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“sofisticados”. Sugere-se, então, apresentar aos alunos amostras de água com características 

distintas e propor que, divididos em pequenos grupos, estabeleçam parâmetros iniciais de 

análise da água e possíveis procedimentos para verificá-los. 

 

ii) Segundo Momento: Caracteriza-se pelas etapas de aprofundamento, em que novas 

informações são fornecidas para resolução do problema e novas etapas do processo de 

investigação são desenvolvidas, e de sistematização pelo professor dos conhecimentos 

envolvidos no processo. Na aula em análise teríamos: 

ii.i) Aprofundamento: Propor o compartilhamento pelos pequenos grupos dos parâmetros e 

procedimentos no contexto do grande grupo. Sugere-se que o professor suscite a discussão 

das ideias entre os grupos, amenizando possíveis conflitos, e problematize as proposições 

dos alunos. 

ii.ii) Sistematização: Após estabelecer alguns consensos, sugere-se a sua complementação, 

via problematização, isto é, sinalizando para a sua necessidade, das informações 

apresentadas pelos alunos por aquelas do conhecimento universal. Por exemplo, a discussão 

de que alguns parâmetros estão ausentes, de que outros necessitam ser analisados em 

laboratório etc. A apresentação da análise da presença de coliformes fecais na água da bica 

pode ser apresentada e discutida neste momento, ao invés de ser discutido apenas no final 

da aula. 

iii) Terceiro Momento: Fechamento das discussões apresentadas pelos alunos, retomada das 

questões abordadas no Primeiro Momento, tanto da contextualização quanto da proposição, e 

ampliação dos conhecimentos abordados para outros contextos.  

Na aula sobre a água da bica, por exemplo, seriam delineados os parâmetros finais (ressaltando 

outros para além dos determinados pelo ministério da saúde na conta de água, tais como: 

presença de metais, toxinas etc.) e retomadas as questões iniciais para verificar se os estudantes 

conseguiram compreender que reconhecer a qualidade da água não é uma atividade trivial, sendo 

necessário, por vezes, buscar informações mais detalhadas a esse respeito. Deve-se, ainda, 

destacar a importância dos processos de filtração e cloração da água para a saúde, visto que, sua 

contaminação não pode ser percebida com facilidade. 
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 Destaca-se que tais alterações na dinâmica em sala de aula, consistem apenas em uma 

sugestão para a incorporação de aspectos da proposta de Jiménez-Aleixandre (2010) no 

desenvolvimento de atividades pautadas no referencial freireano. Não se trata de apenas adicionar 

mais etapas aos Momentos Pedagógicos, tornando a prática pedagógica cada vez mais complexa, 

mas de sinalizar para as contribuições da incorporação de aspectos da Argumentação centrada em 

Questões Sociocientíficas para articular a compreensão crítica em torno da realidade (dimensão 

social) com o aprendizado de conceitos e práticas da ciência (dimensão científica), considerando 

o argumento de Jiménez-Aleixandre (2009) de que atividades estruturadas sem considerar a 

cultura da disciplina, na maioria das vezes, não proporcionarão o desenvolvimento de uma 

aprendizagem que possa ser utilizada em outros contextos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as aproximações e especificidades entre a 

Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010) e a 

Educação Problematizadora (FREIRE, 2005), com o intuito de contribuir com a articulação entre 

a dimensão social e científica no Ensino de Ciências, em especial no contexto de propostas 

curriculares que integram elementos da realidade dos educandos. Porém, antes de realizar essas 

discussões, considerou-se importante caracterizar a compreensão que a pesquisa em Ensino de 

Ciências no Brasil apresenta sobre Questões Sociocientíficas, que foi realizada mediante a análise 

de trabalhos publicados nas últimas nove edições do ENPEC. 

Dentre os resultados da análise, constatou-se que houve um aumento nos trabalhos que 

discutem a abordagem de Questões Sociocientíficas nos últimos anos, em especial a partir do VII 

ENPEC em 2009, com maior interesse no estudo do envolvimento dos estudantes durante 

atividades que envolvem elementos sociocientíficos e na formação de professores como foco de 

pesquisa. Também constatou-se indicativos de uma tendência dos pesquisadores brasileiros de 

articular a abordagem de Questões Sociocientíficas e o enfoque CTS(A), ainda que existam 

controvérsias acerca das relações entre estes referenciais na área de Ensino de Ciências, enquanto 

que ainda são incipientes os estudos que articulam a discussão dessas questões em sala de aula 

com o desenvolvimento da Argumentação dos alunos.  

Ao analisar o entendimento dos pesquisadores acerca das Questões Sociocientíficas, 

identificou-se que embora poucos trabalhos discutam suas características e sejam utilizadas 

diferentes nomenclaturas para se referir a elementos sociocientíficos, há um certo consenso 

quanto ao fato de integrarem aspectos científicos e sociais, assim como de envolverem diferentes 

áreas do conhecimento para sua compreensão, aspectos morais e éticos e processos de tomada de 

decisão.  

Os trabalhos identificados no levantamento que discutem o desenvolvimento de atividades 

centradas em Questões Sociocientíficas apresentam diferentes pontos de partida para seleção 

destas questões, tais como: temas discutidos na atualidade, relação com o conteúdo, realidade 

e/ou interesse dos educandos e entendimento do professor. Também são utilizadas diferentes 

estratégias para discussão das Questões Sociocientíficas, as quais sejam: discussão de texto de 

referência, debate, júri-simulado, Role Playing Game (RPG) e discussão de produção 
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audiovisual. Ainda que as diferentes estratégias empregadas priorizem o envolvimento dos alunos 

em discussões tendo em vista capacitá-los para processos de tomada de decisão, remetem para a 

reflexão em torno do papel desempenhado pelas Questões Sociocientíficas no processo educativo, 

isto é, se constituem recurso didático-pedagógico ou objeto do conhecimento em sala de aula, 

aspecto que demanda aprofundamentos. 

Em síntese, há indicativos de que a abordagem de Questões Sociocientíficas enquanto 

objeto de estudo dos pesquisadores brasileiros constitui uma área de pesquisa ainda em 

consolidação no contexto do Ensino de Ciências, que carece de maiores discussões acerca das 

características das Questões Sociocientíficas e suas relações com outros referenciais, assim como 

necessita de maiores sistematizações quanto ao desenvolvimento de propostas nessa perspectiva, 

tendo em vista maior consenso quanto aos critérios adotados na seleção dessas questões e ao 

papel desempenhado por elas no processo educativo.  

As informações obtidas sobre à compreensão da pesquisa em ensino de Ciências  sobre 

Questões Sociocientíficas viabilizaram a discussão da proposta de Argumentação centrada 

Questões Sociocientíficas (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010) que, embora seja pouca explorada 

no contexto brasileiro, apresenta maiores sistematizações no desenvolvimento de propostas 

didático-pedagógicas para o Ensino de Ciências. Nesse sentido, as discussões acerca da 

Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas realizadas no Capítulo 2 contribuíram para 

salientar não apenas seus pressupostos e contribuições para o Ensino de Ciências, mas também a 

possibilidade de articular elementos da Educação Problematizadora à abordagem de Questões 

Sociocientíficas, tendo em vista a influência das representações sociais e hierarquias de valores 

implicadas  na discussão dessas questões e a sistemazação da visão de mundo dos educandos no 

programa escolar proposta pela Educação Problematizadora. Assim, no Capítulo 3, foram 

analisadas as relações pedagógicas e epistemológicas entre essas perspectivas tendo como 

referência aspectos relacionados à estruturação curricular e ao papel desempenhado pelo 

professor e pelos educandos no processo educativo. 

Com base na análise realizada  constatou-se que, embora a proposta de Jiménez-

Aleixandre (2010) proponha a organização do currículo em torno de Questões Sociocientíficas e a 

proposta apresentada por Freire (2005) em torno de Temas Geradores, ambas buscam considerar 

elementos da realidade do educando, com vistas à formação de um indivíduo capaz de refletir e 

atuar sobre a realidade de forma consciente. Ademais, tanto Freire (2005) quanto Jiménez-
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Aleixandre (2010) consideram que o educando necessita constituir protagonista da sua própria 

aprendizagem, de modo que, cabe ao professor gerenciar as discussões e propiciar o 

distanciamento crítico dos educandos do objeto cognoscível para melhor compreendê-lo.  

Essas relações remetem para algumas possibilidades de complementação entre a 

perspectiva da Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas e da Educação 

Problematizadora. Algumas características das Questões Sociocientíficas, enquanto Problemas 

Autênticos, tais como: envolver processos de investigação e implicar a participação dos 

educandos de forma produtiva para resolver um problema, podem amenizar o risco de se desviar 

de uma perspectiva dialógica e problematizadora em propostas baseadas no referencial freireano. 

Isto é, aspectos da Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas podem ser incorporados 

no desenvolvimento de atividades baseadas na Educação Problematizadora, em todo o processo 

educativo, durante os Momentos Pedagógicos, com a finalidade de manter o educando enquanto 

sujeito do conhecimento em sala de aula e de envolvê-lo na resolução de problemas que articulem 

a compreensão mais ampla do Tema Gerador com a aprendizagem em Ciências. 

No que tange à organização do currículo, há indicativos de que elementos do processo de 

Investigação Temática, realizado para a obtenção do Tema Gerador na Educação 

Problematizadora, podem contribuir com a identificação de Questões Sociocientíficas a partir de 

especificidades espaço-temporais, favorecendo a abordagem de questões relevantes para os 

educandos e com o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas que considerem a 

compreensão da comunidade a seu respeito. Isto é, advoga-se que as Questões Sociocientíficas 

apresentam uma dimensão espaço-temporal e que procedimentos da Investigação Temática  

podem contribuir para um processo mais sistematizado de seleção dessas questões através da 

identificação de demandas localizadas. 

Nesse contexto, defende-se que a abordagem de Questões Sociocientíficas necessita estar 

articulada à mudanças profundas no processo educativo, envolvendo a reestruturação do 

currículo, com a finalidade de ampliar as suas contribuições para a formação do educando, no que 

concerne ao aprender a aprender e ao desenvolvimento do pensamento crítico e da cultura 

científica. Mais do que objeto de discussão, estabelecido pelo professor, as Questões 

Sociocientíficas, se articuladas à realidade dos educandos através de demandas localizadas, 

podem contribuir tanto com o aprendizado de conceitos e práticas da ciência quanto com a 
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compreensão crítica da realidade, favorecendo a articulação das dimensões social e científica em 

sala de aula. 

 Quanto às possibilidades de trabalhos futuros, vale frisar a necessidade de 

aprofundamentos das relações entre a Argumentação centrada em Questões Sociocientíficas e a 

Educação Problematizadora no que tange à compreensão dessas propostas acerca da formação 

crítica dos educandos, assim como da utilização de elementos da Investigação Temática para 

obtenção de Questões Sociocientíficas oriundas de especificidades espaço-temporais. Salienta-se, 

ainda, que maiores encaminhamentos para o Ensino de Ciências demandam uma análise dos 

demais princípios de design da Argumentação Floco de Neve (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007), 

quais sejam: metacognição, comunicação e avaliação. 
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A argumentação em discussões sócio-
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Gomes Zuin 
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VI ENPEC – Florianópolis-SC, 2007 
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A utilização de temas controversos na 

formação de licenciandos numa 

abordagem CTSA 

Vânia Gomes Zuin 

e Denise Freitas 
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professores 
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Controvérsias científicas em sala de 

aula: uma revisão bibliográfica 

contextualizada na área de Ensino de 

Ciências e nos Estudos Sociológicos da 
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Mariana Brasil 

Ramos e Henrique 

César da Silva 

Levantamento 

bibliográfico 

VII ENPEC – Florianópolis-SC, 2009 

5  

Qual deveria ser o principal 

combustível do Brasil nas próximas 

décadas? Uma proposta para introduzir 

uma controvérsia CTS em sala de aula 

Ricardo de 

Oliveira Freitas e 

Marco Braga 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes 

6  

Energia e desenvolvimento humano: 

uma abordagem sociocientífica no 

Ensino de Ciências 

Nataly Carvalho 

Lopes e 

Washington Luiz 

Pacheco de 

Carvalho 

Estratégias de 

ensino 

7  

Uma análise sobre as características de 

argumentos de alunos do Ensino Médio 

sobre temática sócio-científica 

Rafael Gonçalves 

Pereira e Silvia 

Trivelato 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes 

8  

O uso do Role Playing game (RPG) 

como estratégia de avaliação da 

aprendizagem no Ensino de Química 

Ricardo Castro de 

Oliveira, Alice 

Helena Pierson e 

Vânia Gomes Zuin 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes 
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Aspectos da racionalidade instrumental 

apresentados por alunos em redações 
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Washington Luiz 
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Carvalho 

Análise de 

material 
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A abordagem de temas controversos no 

ensino de ciências: enfoque das 

pesquisas brasileiras nos últimos anos 

Luis Gustavo 

D'Carlos Barbosa 

e Maria Emília 

Caixeta de Castro 

Lima 

Levantamento 

bibliográfico 

1
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Temas Sócio-científicos: análise dos 

processos argumentativos num contexto 

escolar 

Adriana 

Borboletto e 

Washington L. P. 

de Carvalho 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes 
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Mudanças Climáticas: o trabalho da 

textualização televisiva em aulas de 
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Mariana Brasil 

Ramos e Henrique 

César da Silva 
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envolvimento dos 
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Mírian Rejane 
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sociocientíficas: compração entre 

estudantes brasileiros e espanhóis 

Rita de Cássia 

Medeiros Silva, 

Marina Castells 
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Wildson Luiz 

Pereira dos Santos 

Análise do 
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estudantes 
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conhecimentos científicos em seus 
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Rafael Gonçalves 

Pereira e Silvia 

Trivelato 
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sociocientíficas no ensino de ciências: 

uma compreensão das sequências 

didáticas propostas por pequisas da 

área 

Paulo Gabriel 

Franco dos Santos, 

Nataly Carvalho 

Lopes, Michel Pisa 

Carnio, Lizete 

Maria Orquiza de 

Carvalho, 

Washington Luiz 

Pacheco de 

Carvalho 

Levantamento 

bibliográfico 

17  

A abordagem de questões 

sociocientíficas na formação de 

professores de Biologia 

M. P. Carnio, N. 

C. Lopes, W. L. P. 

Carvalho 

Formação de 

professores 
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Construção e validação de ferramenta 

para investigação das relações entre 

Dáli melissa 

Conrado, Claudia 

Elaboração de 

modelos 
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questões sócio-científicas 
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Braga Leal, Ítalo 

Nascimento de 

Carvalho, Leonídia 

Maria S. Cruz, 

Maíra Miele O. R. 

de Souza, Tiago P. 

de Almeida, Uelen 

O. Moura, Charbel 

Niño El-Hani 

19  

A inserção de aspectos sociais da ciência 

e da tecnologia no Ensino de Ciências: 

identificação de convergências 

nacionais 

Sidnei Percia da 

Penha e Anna 

Maria Pessoa de 

Carvalho (USP) 

Análise de 

material 
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Abordagem do tema controverso 

Radioatividade/Energia Nuclear em 

sala de aula no Ensino Médio - Um 

Estudo de Caso 

Fernanda Leite da 
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Pessanha e 

Roseantony 

Bouhid 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes 

21  

O funcionamento de diferentes 

textualizações de discursos sobre um 

mesmo tema sociocientífico em sala de 

aula 

Aline Trombini 

Ferreira Lima e 

Henrique César da 

Silva 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes 

22  

A abordagem de questões 

sociocientíficas no ensino de ciências: 

Contribuições à pesquisa da área 

L. F. Matínez 

Pérez W. L. P. 

Carvalho, N. C. 

Lopes, M. P. 

Carnio, N. J. B. 

Vargas 

Formação de 

Professores 

23  

Contribuições e dificuldades da 

abordagem de questões sociocientíficas 

à prática de professores de ciências 

L. F. Martínez 

Pérez, W. L. P. 

Carvalho 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes 

24  

Enseñanza de las Ciencias para 

ciudadanía em estudiantes de educación 

media a patir de cuestiones científicas 

N. J. B. Vargas e l. 

F. Martínez Pérez 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes 

IX ENPEC – Águas de Lindóia-SP, 2013 

25  

Questões de Física do ENEM/2012 com 

caráter sociocientífico: um estudo do 

potencial argumentativo à luz do 

padrão de Toulmin 

Marcos Fernandes 

Sobrinho E Tiago 

Clarimundo 

Ramos 

Análise de 

material 

26  

As interfaces entre a abordagem CTS e 

as questões sociocientíficas nas 

pesquisas em educação em ciências 

Amanda Lima e 

Isabel Martins 

Levantamento 

bibliográfico 

27  

Questões sociocientíficas: uma análise 

do raciocínio informal a partir de 

discussões sobre aquecimento global 

Karolina Martins 

Almeida e Silva, 

Aurélio Venturelli 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes; 
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Delmondes, 

Shirley Margareth 

Buffon da Silva, 

Wildson Luiz 

Pereira dos Santos 

Formação de 

professores 

28  

O enfoque CTS na formação de 

professores de Ciências e a abordagem 

de questões sociocientíficas 

Rosa Oliveira 

Marins Azevedo, 

Evandro Ghedin, 

Maria Clara da 

Silva Forsberg, 

Amarildo Menezes 

Gonzaga 

Levantamento 

Bibliográfico; 

Formação de 

professores 

29  

Palavra própria e palavra alheia: 

análise de uma Questão Socialmente 

Controversa numa turma de 

Licenciatura do Campo 

Rodrigo dos 

Santos Crepalde, 

Orlando Gomes 

Aguiar Jr. 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes; 

Formação de 

professores 

30  

Construção discursiva para a 

argumentação em discussões 

sociocientíficas 

Mírian Rejane 

Magalhães 

Mendes e Wildson 

Luiz Pereira dos 

Santos 

Formação de 

professores 

31  

Interações discursivas em debates 

sociocientíficos mediados por textos 

didáticos 

Mayara Soares de 

Melo e Wildson 

Luiz Pereira dos 

Santos 

Formação de 

professores 

32  

Abordagem sobre alimentos 

transgênicos por meio de alfabetização 

científica e tecnológica 

Leila Cristina 

Aoyama Barbosa, 

Franciani Becker 

Roloff, Carlos 

Alberto Marques 

Estratégias de 

Ensino 

33  

Abordagem sobre alfabetização 

científica, formação cidadã e questão 

sociocientífica: um ensaio com alunos 

de Licenciatura em Ciências Naturais e 

Matemática 

Kátia Dias Ferreira 

Ribeiro e Marta 

Maria Pontin 

Darsie 

Formação de 

Professores 

34  

Aspectos Químicos, ambientais e temas 

controversos presentes nas pesquisas 

em ensino de ciências: uma análise das 

produções dos ENPEC 

Danilo Seithi 

Kato, Beatriz 

Vivian Schneider 

Fenicio, Dayse 

Kelly da Silva, 

Rubia Amanda 

Guimarães Franco 

Levantamento 

Bibliográfico 

35  
Aquecimento Global e Educação 

Científica e Tecnológica 

Simone Leal 

Schwertl, Fátima 

Peres Zago 

Estratégias de 

ensino 
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Oliveira, Walter 

Antonio Bazzo 

36  

Os estudos sobre os temas controversos 

sociocientíficos nas pesquisas: a relação 

entre Educação Ambiental e o Ensino 

de Ciências no Encontro de Pesquisa 

em Educação Ambiental (EPEA) 

Dayse Kelly da 

Silva, Danilo Seith 

Kato, Rúbia 

Amanda 

Guimarães Franco, 

Beatriz Vivian 

Skalee Schneider 

Levantamento 

Bibliográfico 

37  
Trabalhador rural, agrotóxicos e ensino 

de ciências: uma análise 

Cinthia Letícia de 

Carvalho Roversi 

Genovese, Jadir de 

Moraes Pessoa 

Ambiente de 

ensino-

aprendizagem 

38  

A vida começa aos 14 dias: argumentos 

de licenciandos de biologia sobre o 

início da vida humana no contexto das 

pesquisas com células tronco 

embrionárias 

Wildio Ikaro da 

Graça Santos, 

Daniela Santos 

Machado, Maria 

Thamires J. da C. 

Almeida, Monica 

Santos Oliveira, 

Márcio Andrei 

Guimarães, 

Washington Luiz 

Pacheco de 

Carvalho, Nadja 

Kelly Andrade 

Barros 

Formação de 

professores; 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes 

39  

Limites e possibilidades do uso de 

situações problemas como recurso 

pedagógico: os temas controversos sócio 

científicos e as relações CTSA como 

perspectiva para o ensino de ciências 

Cintia Garcia 

Montoya Moreira 

Santos, Danilo 

Seithi Kato 

Ambiente de 

ensino-

aprendizagem 

40  

Olhares CTS às controvérsias em torno 

da construção da usina hidrelétrica de 

Belo Monte 

Raquel Former 

Corrêa, Bethania 

Medeiros 

Geremias 

Ambiente de 

ensino-

aprendizagem 

41  

Tomadas de decisões pessoais e 

cotidianas na perspectiva de Bakhtin: 

outro modo de dialogar com os estudos 

CTS 

Luis Gustavo 

D'Carlos Barbosa 

e Maria Emília 

Caixeta de Castro 

Lima, Andréa 

Horta Machado 

Ambiente de 

ensino-

aprendizagem 

42  

E-lixo: um tema sociocientífico para 

aulas de Química com enfoque CTS na 

educação politécnica 

Liciane Magda 

Melo, Nicolau 

Santiago Prímola, 

Patrícia Fernandes 

Estratégias de 

ensino 
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lootens Machado 

43  

O júri simulado e a alternância de 

papeis em uma discussão 

sociocientífica: Uma possiblidade para 

o desenvolvimento de habilidades 

argumentativas de professores 

José Roberto da 

Rocha Bernardo, 

Rodrigo Drumond 

Vieira, Heriédna 

Cardoso 

Guimarães, 

Viviane Florentino 

de Melo 

Formação de 

professores 

44  

A promoção da sensibilidade moral 

através da inserção de questões 

sociocientíficas em salas de ciências: 

Um estudo comparativo entre os 

contextos técnicos e social 

Sidnei Percia da 

Penha e Anna 

Maria Pessoa de 

Carvalho 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes 

45  

O tratamento de questões 

sociocientíficas na formação de 

professores de ciências: possibilidades e 

desafios nas vozes dos licenciandos 

Michel Pisa 

Carnio, 

Washington Luiz 

Pacheco de 

Carvalho 

Formação de 

Professores 

46  

Agrotóxicos - toxidade versus custos: 

uma experiência de formação de 

professores com as questões 

sociocientíficas no ensino de ciências 

Nataly Carvalho 

Lopes, 

Washington Luiz 

Pacheco de 

Carvalho, Paulo 

Cézar de Faria 

Formação de 

professores 

47  

A potencialidade do uso de questões 

sociocientíficas para o desenvolvimento 

da competência argumentativa em 

alunos do ensino médio 

Ana Flávia lopes 

Lenharo e Nataly 

Carvalho lopes 

Análise do 

envolvimento dos 

estudantes 
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ANEXO A 

 Planejamento das atividades didático-pedagógicas do tema “Consumo de água na 

comunidade do Banco da Vitória” 

UNIDADE PLANEJAMENTO 

ÁGUA DO 

RIO 

Fala Tem algum lugar [do rio] que não tá poluído 

Problematização 

inicial 

De que forma sabemos que a água do rio não está poluída? 

Quando não há lixo boiando no rio podemos afirmar que ele está 

limpo? Por quê? 

Organização do 

Conhecimento 
Densidade e microrganismos. 

Aplicação do 

Conhecimento 

Retomada da problematização inicial, sistematização das 

atividades através de uma produção textual. 

Fala Muita gente afirma ter tomado banho no rio e passado mal 

Problematização 

inicial 

Quais os cuidados que devemos ter no uso de águas que podem 

estar contaminadas? 

Organização do 

Conhecimento 

Alimentação saudável, proliferação de microrganismos e doenças 

obtidas via contato com águas poluídas. 

Aplicação do 

Conhecimento 

Retomada da problematização inicial e construção de cartazes de 

conscientização. 

ÁGUA DO 

POÇO 

Fala São boas [águas dos poços], não é salobra. 

Problematização 

inicial 
Vocês usam a água do poço? De que forma? 

Organização do 

Conhecimento 

Origem da água do poço, agentes poluentes, proteção do poço e 

cuidados para o consumo (filtração, doenças adquiridas através da 

pele, etc.) 

Aplicação do 

Conhecimento 
Construção de um filtro e atividade de sistematização. 

Fala 
O poço é um perigo para crianças que podem cair e para a 

proliferação do mosquito da dengue 

Problematização 

inicial 

Você sabe quais os cuidados que devem ser tomados para evitar a 

proliferação do mosquito da dengue? Do que o mosquito precisa 

para se reproduzir? Pergunta opcional: Será que a água do poço 

contribui com o problema da dengue? 

Organização do 

Conhecimento 
Sintomas, agente transmissor e prevenção da Dengue. 

Aplicação do 

Conhecimento 
Construção de uma mosquitoeira. 

ÁGUA DA 

EMBASA 

Fala 
Água cheia de veneno [água da embasa]. Eles colocam muito 

produto. 

Problematização 

inicial 

Você já observou, ou já ouviu falar, no aspecto esbranquiçado que 

algumas vezes a água da torneira apresenta? Será que isso 

acontece em todo lugar? 

Organização do 

Conhecimento 
Funcionamento da Estação de Tratamento de Água. 
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Aplicação do 

Conhecimento 

Síntese das etapas de tratamento da água e análise das substâncias 

utilizadas e a sua finalidade para o tratamento da água. 

Fala 
Água cheia de veneno [água da embasa]. Eles colocam muito 

produto. 

Problematização 

inicial 

Problematizar o conteúdo das águas da embasa e da bica, 

apresentando amostras destas águas e questionando: O que vocês 

observam nestes recipientes? O que há dentro deles? Há alguma 

diferença entre eles? Ampliar a discussão para outras misturas 

com diferentes concentrações. 

Organização do 

Conhecimento 
Mistura homogênea e heterogênea. 

Aplicação do 

Conhecimento 

Discutir os resultados experimentais a partir do que foi exposto e 

retomar a problematização inicial classificando os tipos de 

misturas utilizadas. 

Fala 
Água cheia de veneno [água da embasa]. Eles colocam muito 

produto. 

Problematização 

inicial 

O que vocês fariam para tratar a água de um dos poços do Banco 

da Vitória? 

Organização do 

Conhecimento 
Concentração química. 

Aplicação do 

Conhecimento 

Ampliar a compreensão de concentração para outros contextos, a 

exemplo dos rótulos de alguns alimentos. 

ÁGUA DA 

BICA 

Fala A melhor coisa [bica] que tem aí pra gente. 

Problematização 

inicial 

A água da bica é boa para consumo? Ela é diferente da água 

mineral que é vendida em garrafas? Como saber se determinada 

água é própria para consumo?  

Organização do 

Conhecimento 

Parâmetros que caracterizam a água potável, como: cor, turbidez, 

presença de coliformes, etc. 

Aplicação do 

Conhecimento 

Propor análise da água da Bica com base em alguns parâmetros, 

analisar o resultado da análise realizado em laboratório, 

construção e um texto respondendo a questão: A partir dessa 

discussão você entende que a água da bica é realmente boa para 

beber? Justifique. 

Fala É muito importante pra nós [bica]. 

Problematização 

inicial 

Vocês já perceberam como o Banco da Vitória é rico em recursos 

hídricos? Vocês consideram essas fontes de água importantes para 

as pessoas que vivem aqui? Vocês acham que as pessoas cuidam 

dessas fontes de água? 

Organização do 

Conhecimento 
Distribuição e desperdício de água no planeta  

Aplicação do 

Conhecimento 

Confecção de cartazes sobre as fontes de água abordadas na 

proposta e cartazes de conscientização. Expor os cartazes pela 

escola e comunidade. 
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ANEXO B 

 Atividades didático-pedagógicas relacionadas ao Tema Gerador “Consumo de água na 

comunidade do Banco da Vitória” (SOUSA, 2013). 

 

Escola Municipal do Banco da Vitória 

Área: Ciências da Natureza e Matemática 

 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas 

 

 

 

“Consumo de água na Comunidade do Banco da Vitória”: 

atividades didático-pedagógicas de Ciências para o Ensino 

Fundamental (versão preliminar) 

 

Débora Jamile Silva N. de Sousa (Bióloga e Especialista em Ed. 
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AULA 1 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

De que forma sabemos que a água do rio não está poluída?Quando não há lixo boiando no 

rio podemos afirmar que ele está limpo? Por quê? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Atividade de Organização:  

 

Atividade22 em grupo:  

Neste momento, os alunos irão testar os objetos que representam os lixos do rio (tais como: 

garrafa pet, sacola plástica, borracha, pedaço de papel, pedras, pedaço de ferro, etc.) num 

recipiente com água e registrar na tabela abaixo o que acontece, comparando os resultados 

com as suas hipóteses iniciais. 

 

 

 

 

 

 

Pedir aos alunos para desenharem os objetos que flutuaram e os que afundaram, 

representando-os de perfil numa cuba contendo água, como indica a figura abaixo: 

 

 

                                                 
22

Atividade extraída do livro de SCHIEl, D.; ORLANDI, A. S (org). Ensino de Ciências por investigação. Centro de Divulgação Científica e 

Cultural. USP, 2009.  Livro Disponível online:  http://www.cdcc.usp.br/maomassa/Livros/livro09/livro09Documentos/livro_enscien09.pdf. 

(adaptado) 

UNIDADE 1 - ÁGUAS DO RIO 

Nesta primeira unidade, propomos atividades que visam discutir a compreensão de poluição 

das águas apresentadas pelos educandos, bem como os riscos envolvidos no uso de águas 

contaminadas. Dentre os conteúdos abordados nesta fase da temática encontram-se: Poluição 

das águas, Flutuabilidade dos corpos, Riscos do consumo de águas contaminadas. 

http://www.cdcc.usp.br/maomassa/Livros/livro09/livro09Documentos/livro_enscien09.pdf
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Figura 1 

 

 

Por fim, cada grupo expõe suas conclusões e com o auxílio do professor é elaborado um 

cartaz coletivo negociado, levando em consideração a diversidade de opiniões dos grupos.   

O que interfere na flutuação de um objeto? Como podemos explicar? 

O professor poderá questionar os alunos: 

- Como são os objetos que afundaram? 

- O que eles têm em comum? 

- Como são os objetos que flutuaram? 

- O que há em comum entre eles? 

 -O que há de diferente entre os objetos que afundaram e os que flutuaram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

b) Atividade em grupo: 

Após a construção do cartaz, o professor pode indagar os alunos sobre a seguinte questão:  

Vocês já tentaram boiar no rio? E no mar? Em qual situação vocês conseguem boiar mais? 

Por que isso acontece? 

- Após a discussão da problematização, propor aos alunos a construção de um instrumento, 

densímetro artesanal, para testá-lo na água com e sem sal.  

Material: 5 Canudos, Massa de Modelar, 10 bacias com água, sal. 

Procedimento: Dividir a turma em 5 grupos. Cada grupo receberá os materiais para construir 

o densímetro para em seguida testar na água com e sem sal, conforme exemplo abaixo: 
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Em seguida, pedir para os alunos comentar o resultado. Após a discussão dos alunos, o 

professor poderá explicar o que é DENSIDADE.  

c) Atividade em grupo: 

Para complementar a atividade acima, o professor pode solicitar aos alunos que coloquem 3 

copos lado a lado com diferentes líquidos (água, agua com sal e álcool), perguntando-lhes o 

que acontecerá com um ovo quando colocado em cada um desses copos.  

Material: 15 copos descartáveis, 5 ovos, álcool, agua e sal. 

Procedimento: Ainda em grupo de 5 alunos, cada grupo receberá 3 copos com uma unidade 

de cada material. Solicitar que os mesmos realizem o experimento e após isso registrem os 

resultados no caderno, explicando o ocorrido. No final o professor ainda pode questioná-los: 

Onde seria mais fácil ir para o fundo: em um rio cheio de água ou em um rio cheio de óleo? 

Segue exemplo abaixo: 

  

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Retomar a problematização inicial: De que forma sabemos que a água do rio não está 

poluída? Quando não há lixo boiando no rio podemos afirmar que ele está limpo? Por quê? 

(Analisar possibilidade de abordar mar morte ou nascente em Bonito.) 

Atividade: Solicitar que os alunos escrevam uma pequena história em quadrinho, 

relacionando os conceitos físicos trabalhados na aula com o Rio Cachoeira. 
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AULA 2 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Quais os cuidados que devemos ter no uso de águas que podem estar contaminadas? 

Atividade: 

Observe as imagens abaixo e responda: 

- Vocês reconhecem esse lugar? 

- O que as pessoas estão fazendo nessas imagens?  

- Alguém de vocês já tomou banho no rio? Por quê?  

- Alguém já comeu os peixes do rio cachoeira?  

- Será que os peixes desse rio são saudáveis? 

. 

FOTO DO RIO CACHOEIRA - BANCO DA VITÓRIA 

 

http://ograpiuna.blogspot.com.br/2009/05/aquele-desejo-nostalgico-de-quando.html 

 

 

Autor: André Elvas 

http://www.flickr.com/photos/andrelvas/990836985/in/set-72157616177389467/ 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Fazer a leitura do texto abaixo. Solicitar que cada aluno leia um parágrafo em voz alta e ir 

interpretando junto com eles ao término de cada parágrafo. 

 

 

http://ograpiuna.blogspot.com.br/2009/05/aquele-desejo-nostalgico-de-quando.html
http://www.flickr.com/photos/andrelvas/990836985/in/set-72157616177389467/
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Peixe - o alimento que vem do rio e do mar – e as águas poluídas23 

 O peixe é uma fonte alimentar que contém muitos nutrientes importantes, entre eles 

proteínas, que devia ser um dos elementos principais da nossa dieta. Contudo, o declínio no 

consumo de peixe é uma das principais alterações dietéticas do nosso século. Basta uma 

pequena porção de peixe (100 g) para fornecer entre 1/3 e 1/2 das proteínas necessárias por 

dia. Na sua maioria, os peixes são também ricos em vitamina B12, que é essencial para um 

sistema nervoso saudável, e em iodo, de que a tiroide precisa para funcionar eficazmente. Os 

peixes gordos, como o salmão ou o atum, contêm pelo menos o dobro das calorias dos peixes 

magros. Porém, ao contrário das gorduras contidas nas carnes vermelhas, os óleos de peixe 

são muito benéficos, e descobriu-se que as pessoas que comem peixe gordo pelo menos uma 

vez por semana têm menos probabilidades de sofrerem um acidente vascular cerebral ou de 

doenças cardíacas. Contudo, os peixes são muito vulneráveis à poluição. De um modo geral, 

os peixes de mar estão menos em risco, mas os de água doce já têm sido muito afetados pela 

poluição nos rios. 

 A contaminação da água pode se dar através da falta de saneamento básico, lixo, 

agrotóxicos e outros materiais. Na água contaminada observamos a proliferação de 

microrganismos que acabam por diminuir a quantidade de oxigênio na água levando a morte 

os peixes e outros seres vivos, que necessitam do oxigênio para viver.  

 Os peixes nestes ambientes, às vezes, resistem e não morrem, mas assimilam toxinas 

presentes na água. Deste modo, quando algumas pessoas consomem esses peixes acabam 

desenvolvendo graves doenças que podem levar até a morte, a curto e longo prazo. Isso 

também acontece com outros seres vivos como os mariscos que também assimilam toxinas.  

 As águas poluídas também podem nos prejudicar quando entramos nelas para tomar 

banho, pois sempre acabamos ingerindo um pouco de água, e quando lavamos roupas, pois a 

água transmite doenças pela pele, como a esquistossomose. Há muitas outras doenças que são 

transmitidas pelo contato com águas poluídas, como perturbações gastrointestinais, infecções 

nos olhos, ouvidos, garganta e nariz, entre outros.  

 A contaminação da água do rio, assim, pode provocar graves doenças nas pessoas, 

animais e vegetais, portanto, é importante tomar alguns cuidados, evitando qualquer contato 

direto com a água (como lavar roupa, tomar banho e etc.) como indireto (consumir peixes e 

mariscos retirados do rio).   

 

Atividade:  

a) De acordo com o texto, os peixes são uma fonte de alimento muito importante. Por 

quê? 

b) Por que os peixes morrem em águas poluídas? 

c) Sublinhe no texto frases que retratam os problemas de saúde que podem ser adquiridos 

através do contato com água contaminada.  

 

 

 

 

 

                                                 
23Texto adaptado de : 
http://www.seleccoes.pt/peixe_o_alimento_que_vem_do_rio_e_do_mar 

http://proflilian5serie.no.comunidades.net/index.php?pagina=1184802815 

 

http://www.seleccoes.pt/peixe_o_alimento_que_vem_do_rio_e_do_mar
http://proflilian5serie.no.comunidades.net/index.php?pagina=1184802815
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APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomar a problematização inicial: Quais os cuidados que devemos ter no uso de águas que 

podem estar contaminadas? 

Atividade: 

a) Construção de cartazes de conscientização 

Divida a turma em grupos que deverão confeccionar cartazes em que alertam outras pessoas 

para os perigos de entrar em contato com a água contaminada do rio.   

Materiais: revistas, tesoura, cola, lápis de cor e hidrocor, papel madeira branco. 

OBS: Os cartazes podem ser colocados em diferentes locais da escola (em diferentes salas, 

por exemplo) 
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AULA 3 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

Observe as imagens abaixo e responda: 

- Vocês reconhecem esse lugar? Já viram algo parecido? 

- Vocês usam esse tipo de água? De que forma? 

- Vocês sabem de onde ela vem? Como saber se ela pode ser utilizada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagens obtidas pelo grupo 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Fazer a leitura coletiva do texto a seguir: 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 2 – ÁGUA DO POÇO 

Nesta unidade, propomos atividades que visam relacionar a contaminação da 

água dos poços com a contaminação do lençol freático que abastece residências do 

bairro, assim como discutir algumas das formas de poluição destes cursos d’água e os 

cuidados no consumo destas águas. As atividades desta unidade incluem conteúdos 

relacionados às águas subterrâneas e tratamento caseiro da água. Serão discutidos ainda 

os cuidados necessários ao uso de poços para evitar a proliferação do mosquito da 

dengue. 
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Águas subterrâneas24 

 

 A água subterrânea é uma das principais fontes de onde a água pode ser captada. Ela é 

proveniente da chuva e se acumula formando o lençol freático, de onde pode ser obtida 

cavando-se poços. As nascentes de água, também chamadas fontes ou bicas, são locais em 

que a água do subsolo vem espontaneamente à superfície. 

 Mas atenção! Ainda que a água de poços e bicas sejam provenientes de águas 

subterrâneas precisamos tomar alguns cuidados antes de consumi-la. Isso porque mesmo que 

a água seja transparente, sem gosto e sem cheiro isso não significa que ela seja apropriada 

para consumo humano. Há muitas substâncias tóxicas que não têm cor, cheiro ou gosto e que 

podem estar na água. Além disso, a água também pode conter microrganismos prejudiciais à 

saúde. 

 As águas subterrâneas, por exemplo, podem ser contaminadas quando existem fossas 

secas na região. A fossa seca é um buraco no chão sobre o qual é erguida uma casinha de 

madeira, sendo utilizada como vaso sanitário dos moradores.Ao despejar os dejetos 

diretamente no solo, a fossa seca pode contaminar a água subterrânea. Por isso deve haver 

uma distância de 15 metros entre o poço e a fossa, e o poço deve estar situado num terreno 10 

metros mais alto. 

Outro tipo de fossa mais nociva ao meio ambienteé a chamada fossa absorvente, poço 

negro ou sumidouro. O poço negro é um buraco cavado no chão para o qual é direcionado o 

esgoto doméstico, causando uma contaminação mais séria das águas subterrâneas. Uma forma 

de amenizar esse problema é colocar um tanque séptico, um recipiente de concreto, enterrado 

entre a casa e a fossa absorvente no trajeto da tubulação. Os resíduos despejados permanecem 

por um tempo dentro dele, sofrendo decomposição. Assim, o líquido que sai do tanque e vai 

para a fossa é água misturada aos resíduos dessa decomposição. Neste caso, também deve 

haver uma distância de 15 metros entre o poço e fossa. 

 Por isso, para nos prevenir dos riscos de consumir água contaminada é preciso tratá-la. 

A água retirada de um rio, lago, nascente ou poço pode, e deve, ser tratada em casa. 

Primeiramente, a água deve ser filtrada. O filtro de água caseiro contém, em seu interior, uma 

vela de porcelana que é responsável pela filtração. A vela possui pequenos poros que deixam 

passar a água, mas retêm o barro e também alguns microrganismos. 

 Em seguida, a água deve ser clorada. Algumas gotas de solução de hipoclorito de 

sódio (fornecida gratuitamente em postos de saúde e também vendida nas farmácias) devem 

ser adicionadas à água, de acordo com as instruções do rótulo. A cloração mata os 

microrganismos e previne doenças. Em vez de clorada, a água pode também ser fervida por 

alguns minutos. A fervura mata alguns microrganismos. Enquanto esfria, é bom deixar a 

panela coberta para que moscas e outros insetos não pousem na água. 

 

Ou 

 

Fazer a leitura coletiva e discutir o texto “Captação de águas” (p. 99 do livro didático). Após a 

leitura do texto o professor deve ressaltar que ainda que a água seja transparente, sem gosto e 

sem cheiro ela pode não estar apropriada para consumo. Além disso, o professor deverá 

apresentar alguns dos possíveis agentes poluentes no caso dos poços d’água através da leitura 

do texto “Os tipos de fossa” (página 116 do livro didático). Nesse sentido, serão abordados os 

cuidados necessários para o consumo de água potável através do texto “Água potável e 

tratamento caseiro” (página 102 do livro didático). 

 

                                                 
24 Adaptado de: CANTO, E. L. do. Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano. 3ª ed., São Paulo: Moderna, 2009. p.99, 102 e 

116 
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Atividade de organização 

 

Apresentada a importância do consumo de água tratada, o professor discutirá a seguinte 

questão com os alunos: 

 

Como funciona um filtro de água? Para que serve? 

 

Materiais:  

- garrafa pet de 2 litros transparente;  

- um punhado de algodão (ou um filtro de café);  

- 1 copo de areia limpa;  

- 1 copo de pedras pequenas;  

- 1 copo de carvão em pó (envolva as pedrinhas de carvão em um pano, e quebre-as usando 

um batedor de carne);  

- tesoura sem ponta;  

- água suja (misture água limpa com terra preta, um pouquinho de tinta, folhas secas e papel 

picado). 

 

Procedimento: 

 

 

 

 

 

 

 

Divida a garrafa plástica em dois pedaços, dando um corte um pouco acima da sua 

metade. Na parte de cima da garrafa, onde fica o bico, coloque uma camada de algodão (ou o 

filtro de café) e sobre ela uma camada do carvão em pó, depois uma de areia, e por fim as 

pedras. Depois arrume a parte de cima da garrafa dentro da outra metade, como se fosse um 

funil. 

Antes de pedir para que os alunos derramem a água suja no filtro, questionar: Será que 

este filtro conseguirá deixar a água mais limpa? O que será que vai acontecer? Solicitar que 

os alunos registrem suas hipóteses. 

Pedir aos alunos que agora joguem a água no filtro e anotem o que aconteceu. 

 

Explicação: Cada camada do filtro que você acabou de fazer é responsável por retirar um dos 

elementos que estão poluindo a água. As pedras e a areia servem de barreira física às 

partículas de terra misturadas na água e aos pequenos objetos – como as folhas secas e opapel 

picado. Já o carvão filtra os poluentes químicos – invisíveis a olho nu –, como metais 

dissolvidos na água, pesticidas e outros. O algodão também serve para reter partículas 

maiores. Quanto maior forem as camadas do seu filtro, mais transparente a água sairá pela 

parte de baixo. 

 

Já o sal, embora seja uma partícula muito pequena, não consegue ser filtrado por nenhuma das 

camadas do nosso filtro caseiro. É muito difícil separá-lo da água. Muitas pesquisas estão 

sendo desenvolvidas para simplificar a dessalinização, para que, no futuro, por exemplo, 

possamos converter a água dos oceanos em água potável sem gastar muito dinheiro.  

 

Fonte: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/um-filtro-so-seu/. Atividade adaptada. 
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1. Desenhe o experimento realizado em sala de aula sobre “Como funciona um filtro de água?” 

nas duas situações explicitadas no quadro abaixo e depois explique com suas palavras, qual a 

importância da filtração da água. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retornar a problematização inicial: Vocês usam a água do poço? De que forma? Vocês sabem 

de onde ela vem? Como saber se ela pode ser utilizada? 

 

a) Logo após a problematização, mostrar a imagem abaixo e questionar aos alunos: O que 

vocês veem na figura? Em sua opinião, porque na situação A, a água do poço pode estar 

contaminada e na situação B, a água pode estar limpa? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.drm.rj.gov.br/index.php/projetos-e-atividades/subterraneas 

 

CARACTERÍSTICA DA ÁGUA ANTES 

DE PASSAR PELO FILTRO 

CARACTERÍSTICA DA ÁGUA 

DEPOIS DE PASSAR PELO FILTRO 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drm.rj.gov.br/index.php/projetos-e-atividades/subterraneas
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Explicação: Em lugares onde o lençol freático for muito próximo à superfície, o uso de fossas 

sépticas pode ser pernicioso, porque o efluente não inteiramente tratado é lançado diretamente 

no lençol, contaminando-o. 

SITUAÇÃO A - Embora a água contaminada atravesse mais de 100 metros antes de alcançar 

o Poço 1, a água move-se muito rapidamente através do calcário cavernoso para ser 

purificada; 

SITUAÇÃO B - Como a descarga da fossa séptica percorre através de um arenito permeável, 

ela é purificada em uma distância relativamente curta. 

 

b) Uma outra grande preocupação de contaminação dos lençóis freáticos são os postos de 

gasolina. Os casos de vazamento em tanques ou na linha tem sido comuns em qualquer parte 

do mundo. Segundo a USEPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) os 

acidentes chegam a 1.000 por ano naquele país. No Brasil, estima-se que existam 5.700 casos 

de vazamentos. Soma-se aos vazamentos a contaminação de cursos d’água e do solo 

resultante da lavagem dos carros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.drm.rj.gov.br/index.php/projetos-e-atividades/subterraneas 

 

- Para evitar esses danos, o que você acha que deve ser feito?  

Explicação: Para evitar esses danos, torna-se necessário a implantação de normas técnicas, 

cercando de máxima impermeabilização os tanques e pisos desses postos efluentes das 

lavagens de carros. 

(*) Atividades adaptadas do site: http://www.drm.rj.gov.br/index.php/projetos-e-

atividades/subterraneas. Acesso em 22.05.13 

Como atividade para casa o professor poderá dividir a turma em grupos e propor uma 

entrevista com o funcionário de um posto de combustível. Cada grupo ficará responsável por 

Posto de Gasolina 

http://www.drm.rj.gov.br/index.php/projetos-e-atividades/subterraneas
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fazer uma pergunta. Os alunos deverão pesquisar sobre o assunto e discutir em sala de aula se 

a atitude do estabelecimento é correta ou não e o que a comunidade poderia fazer para 

amenizar os impactos de atitudes incorretas. Algumas perguntas poderão ser feitas com o 

funcionário do posto de combustível: 

 De que material é feito o reservatório de combustível? 

 O que é feito para evitar vazamento de combustível? 

 Para onde vai a água utilizada para lavagem de carros? 

 

AULA 4 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

Discutir as seguintes imagens com os alunos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você sabe quais os cuidados que devem ser tomados para evitar a proliferação do mosquito 

da dengue?  

Do que o mosquito precisa para se reproduzir? 

Pergunta opcional: Será que a água do poço contribui com o problema da dengue? 

 

 

 

 

 

Ilhéus realiza caminhada de conscientização contra a 

dengue 

Fonte: 

http://www.ilheus.ba.gov.br/home/provisorio/ver.php?n_id=1014&u=ilheus_reali

za_caminhada_de_conscientizacao_contra_a_dengue/ 

700 CASOS DE DENGUE EM 

ILHÉUS 

 

 

Fonte: 

http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2013/05/08/

700-casos-de-dengue-em-ilheus/ 

http://www.ilheus.ba.gov.br/home/provisorio/ver.php?n_id=1014&u=ilheus_realiza_caminhada_de_conscientizacao_contra_a_dengue/
http://www.ilheus.ba.gov.br/home/provisorio/ver.php?n_id=1014&u=ilheus_realiza_caminhada_de_conscientizacao_contra_a_dengue/
http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2013/05/08/700-casos-de-dengue-em-ilheus/
http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2013/05/08/700-casos-de-dengue-em-ilheus/
http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2013/05/08/700-casos-de-dengue-em-ilheus/
http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2013/05/08/700-casos-de-dengue-em-ilheus/
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ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Leitura coletiva da revista em quadrinho (ler da esquerda para direita).  
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Complementar a leitura com a apresentação do folder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 

A partir dos nossos estudos identifique na imagem a seguir os focos de proliferação do mosquito 

da dengue. Em seguida, discuta com seus colegas e professor o que pode ser feito para evitá-los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: http://www.estadao.com.br/especiais/jogo-encontre-os-focos-de-dengue,154857.htm 
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APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomada da Problematização Inicial: Você sabe quais os cuidados que devem ser tomados 

para evitar a proliferação do mosquito da dengue, do que o mosquito precisa para se 

reproduzir? 

 

Atividade: COMO FAZER UMA MOSQUITOEIRA 

 

Material: 

1 garrafa pet vazia 

1 tesoura  

1 folha de lixa 

1 pedaço de micro tule fino 

1 fita isolante 

1 fita larga 

 

Antes de realizar a atividade, o professor deverá utilizar um dos vídeos para explicar aos 

alunos como se faz a mosquistoeira.   

 

Vídeo 1: http://www.youtube.com/watch?v=B_Bwo8vYnVY 

Vídeo 2: http://aartedeensinarblog.blogspot.com.br/2008/04/dengue.html 

Procedimentos: 
Corte a garrafa ao meio, depois retire o anel ou lacre da tampa da garrafa. Em seguida, lixe a 

parte de dentro do funil para criar uma parece porosa.  Coloque no bico do funil o micro tule 

(ou filó) e prenda-o com o lacre na boca do funil. Em seguida coloque 2grãos de arroz 

amassados dentro da água e encaixe de cabeça para baixo o funil dentro da outra metade da 

garrafa. Prenda primeiro com a fita isolante e depois reforce com a fita larga. Coloque agora a 

água até o nível que está o bico do funil e pronto. Fixe sua mosquitoeira em um local com 

sombra. 

 

Resultado: O mosquito fêmea deposita seu ovo na parede porosa do recipiente. Em seguida, 

esse ovo irá eclodir, surgindo as larvas. Essas larvas irão atravessar o micro tule do funil, 

descendo para água do recipiente.  Com um tempo, essa larva vai crescer e transformar-se no 

mosquito que transmite a dengue. Esse mosquito vai querer sair, mas o micro tule na ponta do 

funil vai impedir a sua saída, levando-o a sua morte dentro da garrafa. Essa mosquitoeira 

serve como armadilha para prender e matar o mosquito transmissor da Dengue. 

 

Explicação: O mosquito para se proliferar precisa de alimento. Normalmente, esse alimento 

são os micróbios. Por isso precisamos do grão de arroz, pois os grãos já vêm com micróbios 

próprios que se proliferam com o contato com a água. Os mosquitos fêmeas quando vão 

depositar seus ovos identificam os recipientes favoráveis através da água que está evaporando. 

Ou seja, os mosquitos possuem sensores térmicos que permitem detectarem esse ambiente 

favorável para a sua reprodução. Portanto, quando as fêmeas vão depositar seus ovos no 

recipiente, anteriormente, elas examinam a água para saber se lá possuem alimento para sua 

prole. Caso não encontre, ela não põe seus ovos. Por isso, nem sempre a água limpa e parada 

pode ser favorável para proliferação da Dengue.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=B_Bwo8vYnVY
http://aartedeensinarblog.blogspot.com.br/2008/04/dengue.html
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AULA 5 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

Discutir com os estudantes as seguintes questões: 

 

 Você já observou, ou já ouviu falar, no aspecto esbranquiçado que algumas vezes a água da 

torneira apresenta? 

 Será que isso acontece em todo lugar? 

 

(Orientação para o professor – caso nem todos os alunos tenham visto questioná-los se a água 

da sua casa é proveniente de uma caixa d’água ou “da rua”, orientando-os que este aspecto 

está relacionado à fonte de armazenamento da água) 

 

Em seguida, encher um copo com a água de uma torneira que receba água diretamente do 

sistema de distribuição (não pode ser de um tanque) e mostrar aos alunos para que observem o 

que acontece. Os alunos deverão analisar, além o fato de a água apresentar um aspecto 

esbranquiçado, o momento em que a água torna-se transparente. Caso não seja possível levar 

o copo com água nestas condições, poderá ser apresentado o vídeo “Água Branca”25 que 

apresenta essa situação, como representado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir discutindo: 

                                                 
25 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sah9ehGKrwI 

UNIDADE 3 – ÁGUA DA EMBASA 

Nesta fase da temática, propomos atividades que visam problematizar a compreensão 

dos educandos sobre o processo de tratamento de água e a necessidade e importância deste 

para a saúde da população. Dentre os conteúdos abordados em sala de aula encontram-se: 

funcionamento de uma Estação de Tratamento de Água, conceito de mistura homogênea e 

heterogênea, concentração de substâncias. 

https://www.youtube.com/watch?v=sah9ehGKrwI


120 

 

 

 Por que você acha que isto acontece? Será que isto está relacionado ao processo de 

tratamento desta água? 

 Vocês sabem de que maneira é realizado o tratamento de água em sua cidade? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Explicar o processo de tratamento de água através da Animação/Simulação “Como funciona 

uma estação de tratamento de água”26 da editora Abril Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a discussão, explicar que ainda que muitas pessoas relacionem o aspecto esbranquiçado 

da água com o excesso de cloro, a água torna-se esbranquiçada pela presença de micro bolhas 

resultantes da pressão da água na tubulação, no instante da abertura da torneira. Assim, caso 

essa água fique em repouso por algum tempo ela volta a ficar transparente. 

                                                 
26 Disponível em: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/5035 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/5035


121 

 

 

Para salientar que o aspecto esbranquiçado não é uma característica específica da água clorada 

fornecida pela empresa responsável pelo tratamento de água, o professor poderá levar três 

recipientes com águas de diferentes tipos: mineral, da torneira e de bica, por exemplo. Em 

seguida, convidar três alunos para coletar parte da água com uma seringa e despejar de volta 

no recipiente. Com isso, os alunos poderão observar a formação de micro bolhas resultantes 

da pressão com que a água é ejetada da seringa. 

 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Retomar a problematização inicial “Vocês sabem de que maneira é realizado o tratamento de 

água em sua cidade?”, enfatizando a finalidade das substâncias químicas utilizadas durante 

este processo. 

 

Responder a atividade27: 

 

Complete as sentenças a seguir preenchendo a cruzadinha. 

 

1. A água de rios, lagos e represas podem conter impurezas. Por isso para que possamos 

consumi-la ela deve passar por um processo de tratamento. Nas cidades, a limpeza da água 

acontece nas Estações de __________ de Água, conhecidas simplesmente como ETA. 

2. A água captada dos reservatórios é levada para a ETA através de grossas tubulações, também 

chamadas _____. 

3. Após ser captada a água passa por grades que iniciam o processo de _______ extraindo 

detritos maiores como troncos. 

4. Durante a __________ a água recebe sulfato de alumínio. Este produto permite que as 

partículas de sujeira suspensas na água formem flocos maiores. 

5. Na etapa de __________ a água fica em repouso numa espécie de piscina para que os flocos 

de sujeira se depositem no fundo. 

6. Os flocos de sujeira depositados no fundo dos decantadores são bombeados para um canal de 

______. 

7. Retirados os flocos de sujeira, a água é levada para _______ formados por camadas de carvão, 

areia, pedregulho e cascalho. 

8. Após a filtragem, a água passa por um processo de ___________. 

9. Para desinfetar a água adiciona-se a água o cloro para eliminar microrganismos causadores de 

_______. 

10. No término do tratamento de água são adicionados ainda o cal, para evitar a corrosão dos 

canos da rede de abastecimento e o flúor, para prevenir ______ na população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Resposta: 1) Tratamento; 2) Adutoras; 3) Limpeza; 4) Floculação; 5) Decantação; 6) Esgoto; 7) Filtros; 8) 

Desinfecção; 9) Doenças; 10) Cáries. 
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Sugestão: Após o desenvolvimento desta aula poderá ser realizada uma palestra com um 

representante da Estação de Tratamento de Água (ETA) do município para apresentação e 

explicação de uma maquete da ETA, e esclarecimento de dúvidas dos alunos. 

 

AULA 06 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 
 

Levar oito recipientes transparentes de aproximadamente 200 ml, um contendo água do Rio 

Cachoeira (uma porção bem heterogênea com gorduras, etc.), um contendo a água fornecida 

pela EMBASA, três deles contendo água e sal com diferentes concentrações e os outros três 

para que seja feita a mistura de água com suco artificial em pó.A diferença nas concentrações 

deve ser grande de modo que em cada recipiente a presença do sal torne-se cada vez mais 

evidente, por exemplo, o primeiro copo pode conter somente uma colher de chá (uma porção 

rasa) de sal, o segundo, uma colher de chá cheia de sal, e o terceiro, duas colheres de chá 

cheias de sal. 

 

Inicialmente, apresentar os recipientes contendo as águas da EMBASA e do Rio Cachoeira e 

questionar aos estudantes: 

 

 O que vocês observam nestes recipientes? O que há dentro deles? 

 Há alguma diferença entre eles? 

 

Neste momento, identificar algumas das compreensões dos educandos sobre a composição da 

água. Em seguida, apresentar os recipientes contendo sal dissolvido na água e questionar 

novamente: 
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 O que vocês observam nestes recipientes? O quê há dentro deles? 

 Há alguma diferença entre eles? Por quê? 

 

Convidar um estudante para que prove uma colher de chá de cada solução e depois comente 

as sensações que teve. Retomar a questão: “O que há de diferente entre eles?”. Assim, os 

estudantes poderão compreender que a quantidade de uma determinada substância na água 

provoca efeitos distintos. 

Para que a diferença na concentração de soluto nos recipientes torne-se mais evidente, 

adicionar o suco artificial em pó na água aos outros recipientes formando soluções com 

diferentes concentrações. Neste caso, recomenda-se adicionar apenas uma pitada do suco em 

um dos recipientes, no segundo recipiente adicionar uma colher de chá rasa de suco e no 

terceiro uma colher de chá cheia de suco. Discutir: 

 

 O quê acontece com o suco artificial quando ele é despejado na água? 

 Conseguimos distinguir o suco e a água? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Explicar a apresentação de slides a seguir para os estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma sugestão consiste em pedir para que cada estudante seja um personagem e faça a leitura 

da sua fala ao longo da apresentação. 
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Neste momento é indicado refletir junto aos educandos sobre as misturas que eles conhecem 

destacando que, além das bebidas, a água também é utilizada para fazer outras receitas, sendo 

utilizada para misturar ingredientes, conforme slide a seguir. Outras misturas identificadas 

pelos educandos poderão ser registradas na própria apresentação de slides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, discutir com os alunos o que eles compreendem por mistura e apresentar sua 

definição. 
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Em seguida o professor poderá propor uma atividade experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para isso, os alunos serão divididos em grupos e o professor distribuirá um ou mais 

recipientes para cada grupo (dica: utilizar materiais reaproveitáveis) e substâncias como: sal, 

areia, vinagre, óleo, pó de serra, etc. Em seguida os estudantes deverão fazer as misturas 

(utilizar palitos de picolé, por exemplo, para que os estudantes não entrem em contato com as 

substâncias). 
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Os alunos deverão registrar em uma folha em branco entregue pelo professor o que aconteceu 

em cada caso, ou seja, em cada mistura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo da atividade recomenda-se exibir a esquematização da atividade experimental no 

data show. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a atividade os estudantes apresentarão para a turma os seus resultados. O professor 

registrará as principais observações no quadro de maneira que possa agrupar junto aos alunos 

as misturas de acordo com as suas características chegando ao conceito de mistura homogênea 

e heterogênea. Ao apresentar o conceito de mistura homogênea e heterogênea o professor 

poderá apresentar um exemplo (sem fazer referência à atividade experimental), como 

mostram os slides a seguir.  
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É importante ressaltar junto aos alunos que as misturas homogêneas são também chamadas de 

SOLUÇÕES. Neste caso uma substância é capaz de dissolver a outra. A esta substância 

chamamos de SOLVENTE. Já a substância que é dissolvida é chamada de SOLUTO, esta 

geralmente existe em menor quantidade numa solução. 
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Com isso o professor poderá exemplificar, conforme sua demonstração no inicio da aula: 
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Em seguida, destacar que não existem apenas soluções aquosas, isto é, no estado líquido. 

Algumas soluções podem ser gasosas, a exemplo do ar atmosférico, assim como sólidas, o 

caso do ouro utilizado pelo joalheiro, uma mistura de ouro e cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Ainda utilizando a apresentação de slides questionar aos estudantes: Na experiência quem foi 

ou foram os solventes e solutos? 
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As respostas poderão ser registradas pelo professor no quadro utilizando uma tabela como 

segue: 

 

SOLVENTE SOLUTO 

  

  

  

  

  

  

  

 

Em seguida, retomar a discussão em torno dos recipientes contendo a água do Rio Cachoeira 

e da EMBASA: O que há nestes recipientes? Podemos afirmar que existe água pura? Quais 

substâncias podem estar dissolvidas nestes recipientes? Podemos perceber isso apenas 

observando? E pelo que foi estudado?  

Neste momento é importante enfatizar que a água da EMBASA, por exemplo, contém outras 

substâncias utilizadas para o seu tratamento e que é, portanto, uma mistura homogênea. 

Comparando as águas, enfatizar a importância do processo de tratamento, enquanto um 

processo de separação de misturas, realizado tanto pela ETA quanto pelo filtro. Algumas 

etapas da ETA ou o princípio de funcionamento do filtro, já abordados, poderão ser 

retomados. 

AULA 07 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 
 

Discutir com os estudantes: 

 O que vocês fariam para tratar a água de um dos poços do Banco da Vitória? 

 

Apresentar as seguinte imagens (ler da esquerda para direita) extraídas da simulação 

“Concentração de cloro na água”28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Disponível em 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5040/sim_qui_concentracaodecloro.htm 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5040/sim_qui_concentracaodecloro.htm
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Perguntar aos alunos: 

 Vocês concordam com o tio de Renan? 

 Se vocês fossem tratar a água de um dos poços do Banco da Vitória, quanto de cloro vocês 

utilizariam? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Utilizando a simulação o professor poderá apresentar a definição de concentração química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discutir com os estudantes as unidades de medida apresentadas na simulação. O professor 

poderá fazer uma analogia da quantidade de cloro necessária por litro de água com 

concentrações que os estudantes conhecem, como, por exemplo, no caso do suco artificial 

utilizamos a medida de um pacotinho por litro, ou a cada dois litros.Em seguida, apresentar 

através do data show as seguintes imagens disponíveis no panfleto “Cuidados com a água 

para consumo humano”2930: 

                                                 
29 Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/folder_agua_consumo_2011.pdf 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/folder_agua_consumo_2011.pdf
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30 Se possível imprimir uma cópia da cartilha, de apenas duas páginas, para cada aluno. 
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Durante a leitura da imagem acima, é importante enfatizar as unidades de medida utilizadas. 
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Os alunos deverão responder a questão proposta pela simulação. Em seguida, o professor 

deverá fazer outro cálculo de concentração proposto pela simulação em conjunto com os 

educandos. Caso os estudantes apresentem dificuldades em cálculos do tipo, o professor 

poderá utilizar o recurso da calculadora disponível na simulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de clicar na opção correta, é importante que o professor discuta com os estudantes as 

outras opções e que poderia acontecer caso as quantidades de cloro indicadas fossem 

adicionadas na água para consumo. Ao clicar nas opções a simulação representa o que 

aconteceria com o consumidor desta água, conforme as figuras abaixo. 
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APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Aprofundar a compreensão de concentração. Para isso o professor poderá apresentar rótulos 

de água mineral, por exemplo, de 500 ml, 1 litro, etc, de uma mesma distribuidora. 

Analisando o rótulo destas substâncias, observar juntos aos educandos que a concentração de 

determinada substância nas embalagens é idêntica, no entanto, a embalagem de 500 ml a 

contém em menor quantidade comparado com a de 1 litro ou 1,5 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://educorumbatai.blogspot.com.br/2011/02/agua-engarrafada.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educorumbatai.blogspot.com.br/2011/02/agua-engarrafada.html
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AULA 08 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 
 

Apresentando imagens da bica, questionar aos estudantes: 

A água da bica é boa para consumo?  

Ela é diferente da água mineral que é vendida em garrafas?  

Como saber se determinada água é própria para consumo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://bancodavitoria.wordpress.com/2009/05/14/a-

estrada-de-ilheus-itabuna-e-a-agua-boa-de-banco-da-vitoria/ 

UNIDADE 4 – ÁGUA DA BICA 

Na quarta e última unidade da temática, são propostas atividades que visam 

problematizar os parâmetros que caracterizam uma água própria para consumo humano e a 

importância de preservar as fontes de água do Banco da Vitória. A intenção desta última fase 

é discutir o consumo acrítico da água da bica, retomar aspectos que foram abordados nas 

outras atividades e desenvolver atividades voltadas para a conscientização dos educandos 

sobre a importância dos cursos d’água. 

 

Fonte: Imagens obtidas pelo grupo 
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ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Propor a análise de uma conta de água para identificar em conjunto com os alunos os 

parâmetros utilizados pela empresa de tratamento de água e que são designados pelo 

Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php/conheca-sua-conta?id=130 

http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php/conheca-sua-conta?id=130
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Para melhor compreender estes parâmetros o professor poderá explicar aos alunos um pouco 

mais cada um deles, para isso poderá utilizar os slides a seguir contendo suas definições31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida o professor deverá destacar que a análise deste, e de outros parâmetros, só pode 

ser feita através de um estudo em laboratório e por pessoas especializadas. No entanto, deve-

se destacar a importância do tratamento caseiro para o consumo de água. Caso seja possível, 

após esta aula, o professor poderá convidar um representante da associação de moradores do 

                                                 
31 Adaptado de http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=40 

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=40
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bairro para discutir os encaminhamentos necessários para a análise de água de algumas das 

fontes do Banco da Vitória. 
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APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Após esta discussão, buscando responder as perguntas da Problematização Inicial, abordar a 

qualidade da água da bica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentando uma amostra da água da bica, o professor poderá propor a análise pelos alunos 

de alguns dos parâmetros apresentados durante a aula. Uma vez que o parâmetro de análise 

dos coliformes não pode ser avaliado pelos estudantes, apresentar o resultado da análise em 

laboratório a seguir: 
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ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DA FONTE DO BANCO DA 

VITÓRIA  

 

A presença de Escherichia Coli (Coliformes fecais) denota que a água 

mineral sofreram contaminação de origem fecal, que são encontrados nas 

fezes do homem ou em fezes de animais de sangue quente. Esta bactéria pode 

ser veículo de transmissão de doenças como a hepatite ou a cólera, ou agente 

causador de problemas gastro-intestinal.  

 

Foi realizada a análise das características bacteriológicas, sendo determinado 

o número de Unidades Formadoras de Colônias por mililitros (UFC/mL), 

coliformes fecais, através das técnicas de membrana filtrante.  

 

Duas amostras foram coletadas em frascos diferentes, no mesmo instante, na 

fonte de água do Banco da Vitória, Ilhéus-BA. Os resultados estão 

apresentados na tabela abaixo. 

 

 

 
 

Segundo a legislação, a água potável, destinada ao consumo humano, deve 

atender às seguintes características:  

 

 

 

Uma nova análise será realizada para confirmar os resultados.  

 

Se ocorrer mais uma vez o número superior ao recomendado, deverá ser 

providenciada imediata coleta e inspeção local pela vigilância sanitária. 

É uma 

bactéria 

(organismo 

invisível a 

olho nu) 

que vive 

naturalment

e no nosso 

intestino, 

mas pode 

causar 

doenças. 

Uma das maneiras 

de avaliar a 

abundância de 

microorganismos é 

semeando a 

amostra em um 

meio de cultivo e 

contar as colônias 

(conjunto de 

organismos) que se 

desenvolvem. A 

tais colônias dá‐ se 

o nome de Unidade 

Formadora de 

Colônia (UFC). 
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Confirmada e/ou constatada irregularidade, deverão ser tomadas providências  

para sua regularização. 

 

 

Com isso, o professor poderá enfatizar a importância do tratamento caseiro para o consumo de 

água e retomar com os estudantes os procedimentos para que seja realizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o professor poderá questionar aos educandos: 

A partir dessa discussão você entende que a água da bica é realmente boa para beber? 

Em seguida, os estudantes serão convidados a escrever um texto justificando a sua resposta. 
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AULA 09 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 
 

Apresentar imagens das diferentes fontes de água encontradas no Banco da Vitória: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.ferias.tur.br/fotos/387/banco-da-

vitoria-ba.html 

Fonte: http://mpcidadania.ning.com/profiles/blogs/por-

cima-do-muro-da-escola 

Imagem obtida pelo grupo 

Fonte: http://bancodavitoria.wordpress.com/page/22/ 

 

Extraído de FONTES, I. B. de M.; MORORÓ, V. S. O. 

Agentes poluentes dos corpos d' água e estuário da 

bacia do rio Cachoeira, Banco da Vitória, Ilhéus-BA. 

Monografia (Graduação) – Ilhéus-BA: UESC, (2001) 

Fonte: 

 http://www.efecade.com.br/patosdeminas/?p=1735 

http://www.ferias.tur.br/fotos/387/banco-da-vitoria-ba.html
http://www.ferias.tur.br/fotos/387/banco-da-vitoria-ba.html
http://mpcidadania.ning.com/profiles/blogs/por-cima-do-muro-da-escola
http://mpcidadania.ning.com/profiles/blogs/por-cima-do-muro-da-escola
http://www.efecade.com.br/patosdeminas/?p=1735
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Questionar aos estudantes: 

 Vocês já perceberam como o Banco da Vitória é rico em recursos hídricos? 

 Vocês consideram essas fontes de água importantes para as pessoas que vivem aqui? 

 Vocês acham que as pessoas cuidam dessas fontes de água? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Em seguida o professor poderá apresentar aos estudantes como a água está distribuída no 

planeta Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após discutir com os educandos sobre a quantidade de água potável disponível no planeta, o 

professor poderá destacar que todo este sistema está interligado. Isto é, que a quantidade de 

água existente no planeta é uma constante, que a contaminação do poço, por exemplo, no 

Banco da Vitória não afeta apenas o poço. Para isso, vale apresentar o vídeo “Universidade 

das Crianças: De onde vem a água do rio?”32. 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Disponível em: http://www.universidadedascriancas.org/perguntas/resposta.php?id=7 

Fonte: http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/4-ano/a-agua-no-planeta-terra.html 

http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/4-ano/a-agua-no-planeta-terra.html
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APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Em seguida o professor poderá questionar: 

 Vocês consideram importante cuidar das fontes de água disponíveis no Banco da 

Vitória? Por quê? 

 Mas como podemos fazer isso? 

O professor poderá apontar algumas medidas para evitar o desperdício de água, assim como a 

sua contaminação. Sugere-se como material de suporte ao professor a cartilha “Vamos falar 

sobre economia de água”33 e as dicas sobre a preservação da água no planeta encontrados no 

texto “Cinco ações para preservar a água”34. 

Assim, os estudantes serão divididos em cinco grupos, em que, quatro grupos ficarão 

responsáveis por uma das fontes de água no Banco da Vitória e construirão um cartaz sobre os 

aspectos estudados sobre elas ao longo das aulas. O quinto grupo ficará responsável pela 

confecção de um cartaz de conscientização da preservação de água no Banco da Vitória. Os 

cartazes podem ser distribuídos pela comunidade. 

 

                                                 
33Disponível: 

http://www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativo/arquivos/2011/05/16/ec

onomiaAgua.pdf 
34Disponível: 

http://www2.gazetadopovo.com.br/aguasdoamanha/noticias/post/id/214/titulo/Cinco+a%C3%A7%C3%B5es+pa

ra+preservar+a+%C3%A1gua 

http://www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativo/arquivos/2011/05/16/economiaAgua.pdf
http://www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativo/arquivos/2011/05/16/economiaAgua.pdf
http://www2.gazetadopovo.com.br/aguasdoamanha/noticias/post/id/214/titulo/Cinco+a%C3%A7%C3%B5es+para+preservar+a+%C3%A1gua
http://www2.gazetadopovo.com.br/aguasdoamanha/noticias/post/id/214/titulo/Cinco+a%C3%A7%C3%B5es+para+preservar+a+%C3%A1gua

