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RESUMO 

 

Historicamente houve diferentes formas de conceber e desenvolver tecnologias, das 

quais destaca-se a perspectiva da Tecnologia Social (TS) que tem o compromisso com a 

transformação social, a sustentabilidade, a inclusão social e a democratização do saber por 

meio da coaprendizagem, coprodução, autonomia e o protagonismo social. Além disso, a TS 

busca discutir aspectos teóricos e metodológicos que se aproximam da Educação em Ciências 

Tecnologia e Sociedade (CTS). A presente pesquisa tem como objetivo investigar como 

propiciar o envolvimento de uma comunidade escolar no processo de seleção e 

implementação de uma Tecnologia Social, tendo em vista a superação de uma demanda local 

na comunidade do Iguape, Ilhéus/BA. Metodologicamente, a pesquisa foi estruturado em três 

etapas: 1) desenvolvimento de um curso de formação aos professores da escola Padre Giusepe 

Bonomi na comunidade do Iguape, Ilhéus- BA, com o objetivo de trabalhar as demandas 

sociais desta comunidade e discutir possíveis alternativas de superação, como a Tecnologia 

Social; 2) realizou-se algumas atividades didático-pedagógicas, baseadas em brincadeiras, 

com crianças da Educação Infantil da referida escola em que o foco foi a Fossa Séptica 

Ecológica; 3) seleção e implementação de uma Fossa Séptica Ecológica, como TS, na escola 

em conjunto com  alguns moradores do bairro onde fica localizada a escola. As informações 

foram obtidas por meio de vídeogravações, gravações em áudios e entrevistas com questões 

semiestruturadas realizadas com moradores do bairro que participaram da construção da Fossa 

Séptica Ecológica. A análise deu-se por meio da Análise Textual Discursiva (ATD), em que 

teve como categorias mistas: Formação em uma perspectiva coletiva, Processos de tomadas 

de decisões, Coaprendizagem e, A TS no contexto de uma comunidade local. Dentre os aos 

resultados, destacam-se: a) a articulação entre os pressupostos teóricos da Investigação 

Temática e os aspectos teóricos da TS, tendo em vista possíveis contribuições para superação 

de uma demanda social/socioambiental em uma comunidade; b) constatou-se que a proposta 

pedagógica desenvolvida em perspectiva coletiva, viabilizou a democratização do saber e a 

integração social no contexto da comunidade; c) evidenciou-se também, que os processos de 

tomada de decisões contribuíram para a transformação local, por meio da iniciativa e 

participação efetiva dos moradores; d) bem como, o processo da Coaprendizagem possibilitou 

a integração do saber popular aos conhecimentos científicos, possibilitando a reaplicação da 

TS na comunidade local, além da transformação sociotécnica, que se deu por meio de um 

processo colaborativo; e) evidenciou também, o desenvolvimento da TS no contexto de uma 

comunidade possibilitou o desenvolvimento socioeconômico local, a potencialização da 

equidade social, a ampliação do pensamento crítico. Por fim, defende-se que a Investigação 

Temática além de sinalizar parâmetros para construção e efetivação de novos currículos, 

torna-se uma possibilidade viável para contribuir na identificação de uma demanda 

social/socioambiental local, bem como no processo de seleção e implementação de uma TS 

como alternativa de superação dessas demandas. 

   

PALAVRAS-CHAVE: Investigação Temática. Tecnologia Social. Ensino de Ciências. 

Educação Socioambiental. CTS.  
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INTRODUÇÃO   

 

A educação é imprescindível na formação do sujeito, pois potencializa o seu 

desenvolvimento como ser social e habilita-lhe para lidar com os novos desafios encontrados 

no contexto social que está inserido. Nesse sentido, Freire (1987) aponta que é necessário 

discutir uma educação dialógica e problematizadora, capaz de proporcionar uma formação 

docente crítica e reflexiva no processo de ensino-aprendizagem. Segundo o autor, essa 

proposta educacional tem em vista a transformação da realidade dos educandos de forma que 

contribua para sua qualidade de vida. 

Freire (1987) também explica que, para ocorrer uma efetiva mudança no contexto em 

que o sujeito está inserido, será necessário que se tenha uma concepção de mundo crítica, 

autônoma e mais consciente sobre as contradições sociais que emergem da sua realidade. 

Nesse sentido, Dias (1992) aborda a necessidade de criar estratégias a fim de desenvolver, nos 

sujeitos, uma participação mais ativa, reflexiva, crítica e consciente para o enfrentamento dos 

problemas socioambientais presentes na sociedade. A autora, ainda explica que se faz 

necessário e urgente, as mudanças de hábitos, de forma que possibilite um desenvolvimento 

sustentável capaz de contribuir na qualidade de vida da sociedade e no exercício dos direitos e 

deveres do cidadão em relação ao meio ambiente. 

Saheb e Luz (2011) explicitam que a sustentabilidade do nosso planeta depende de 

mudanças significativas nos setores sociais, econômicos e políticos. Mudanças nessas esferas 

refletirão no comportamento do homem na sociedade atual, pois, percebe-se que não é 

possível transformar os métodos de ensino e a formação do sujeito sem superar os problemas 

socioambientais. 

Os aspectos relacionados aos problemas socioambientais convergem para uma 

concepção da Educação Socioambiental, a qual é indispensável para a saúde do nosso planeta 

e a preservação dos seres vivos que nele habitam e dos seus recursos naturais. Seccon (2016) 

afirma que a Educação Socioambiental pode contribuir para a formação de sujeitos 

comprometidos com a valorização, preservação e conservação da biodiversidade, habilitando-

os para respeitarem a si mesmos, aos outros e ao meio ambiente que os cerca. 

Nesse contexto, documentos oficiais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação Ambiental, especialmente no seu Art. 2°, constituem-se em uma dimensão do 

sistema educacional e deve ser abordada como prática social, a fim de contemplar o 

desenvolvimento individual e coletivo, em relação com a natureza e a sociedade (BRASIL, 

1999). Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental propõem 



13 

  

potencializar as atividades humanas com o objetivo de torná-las eficientes nas práticas sociais 

e éticas no que diz respeito ao meio ambiente. 

Para tanto, percebe-se a necessidade de desenvolver estratégias de mudanças de 

atitudes nos indivíduos e propiciar uma reflexão crítica acerca do contexto social em que 

estão inseridos. Segundo Costa (2013), os problemas sociais ou socioambientais presentes em 

nossa sociedade podem ser discutidos na perspectiva da Tecnologia Social (TS). Salienta-se 

que outros pesquisadores têm discutido a TS como sendo capaz de contribuir com a equidade 

social, qualidade de vida e sustentabilidade, como: Dagnino, et al. (2004); Lassance Jr, 

Pedreira (2004); Dagnino (2011), (2014), (2015); Costa (2013) e Roso (2017). 

A TS, na concepção de Dagnino (2011), apresenta elementos importantes no sentido 

de minimizar ou superar as contradições sociais que afetam a sociedade. Para Lassance Jr. e 

Pedreira (2004), a TS pode ser desenvolvida coletivamente, organizada de maneira formal ou 

informal, mas sempre voltada para promoção da saúde, revitalização de espaços públicos 

ociosos, atividades de lazer ou resolução de conflitos sociais e socioambientais, ou seja, uma 

proposta que pode contribuir no processo de humanização (inclusão social).  

Dagnino et al. (2004) afirmam que a TS pode ser definida como: produtos, técnicas 

e/ou metodologias reaplicáveis e desenvolvidas com a participação da comunidade. Nesse 

sentido, Roso (2017) menciona que a TS é fundamental para a resolução de problemas sociais 

ou socioambientais, porém a TS deve ser planejada e implementada na interação com a 

comunidade onde se pretende desenvolvê-la. O autor cita, como exemplo, o programa “Um 

milhão de Cisternas no semiárido do Nordeste brasileiro,” desenvolvido em diversos lugares 

dessa região, junto à comunidade (ASA, 2011). 

No contexto do referido programa, compreende-se que a TS pode ser reaplicada no 

sentido de atender uma especificidade local ou em uma abrangência maior. No entanto, o seu 

desenvolvimento se consolida na interação com a comunidade e a sua finalidade está sempre 

ligada à superação de um problema social (ROSO, 2017).  

A atual conjuntura socioeconômica do Brasil é resultante do seu processo 

sóciohistórico, embora, algumas medidas têm sido desenvolvidas no sentido de minimizar ou 

sanar essa problemática, tanto por meio das políticas públicas, quanto por ações societárias, 

que visam a inclusão social, trabalhos colaborativos, como também o cooperativismos como 

estratégia para promover a equidade nas áreas de vulnerabilidade social (LASSANCE Jr., 

PEDREIRA, 2004). Mediante as problemáticas sociais que permeiam as regiões periféricas da 

nossa sociedade, Roso (2017) afirma que uma possibilidade de equacionar as demandas 
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sociais, pode ser por meio da construção de TS em áreas que estão excluídas da sociedade, em 

que os sujeitos participantes ampliem os seus horizontes de forma crítica, no sentido de 

superar as contradições sociais vivenciadas.      

Nessa perspectiva, Dagnino et al. (2004) propõem que haja uma inovação nas formas 

associativas e autogestionárias, para que a população que vive à margem da sociedade possa 

lutar contra o sistema hegemônico (sistema capitalista) que lhe oprime e marginaliza. Roso 

(2017) sinaliza que as contribuições epistemológicas de Freire (1987) como o processo de 

Investigação Temática (IT) são fundamentais para restruturação de currículos didático-

pedagógicos e também, pode auxiliar na identificação de demandas sociais, passivas de serem 

superadas pela TS.  

Durante o desenvolvimento da proposta teórico-metodológica freireana (IT) obtêm-se 

os Temas Geradores, que envolvem as contradições e demandas sociais, além de contribuir 

para a compreensão e superação dessas (FREIRE, 1987; DELIZOICOV, 1991; 2008; 

DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011; SILVA, 2004). Roso (2017) também 

indica que há uma necessidade de ampliar as discussões do processo de Investigação 

Temática (IT) na perspectiva da TS no contexto de uma comunidade escolar, caracterizando-

se tanto como estratégia para localizar contradições sociais, denominada por Freire (1987) de 

situações-limite
1
, quanto numa forma de sinalizar parâmetros que possibilitem a construção e 

desenvolvimento de programas curriculares escolares. A prática pedagógica, seguindo a 

perspectiva freireana, é organizada com base nos pressupostos teóricos da educação dialógica 

e problematizadora, estruturada para trabalhar situações-limites provenientes de contradições 

sociais vividas pela comunidade (FREIRE, 1987). 

A Investigação Temática, como explicita Roso (2017), pode constituir-se num 

importante processo para a identificação de demandas sociais, passivas de implementação da 

TS. Diante disso, semelhantemente as discussões de Auler e Delizoicov (2015) afirmam que 

as demandas sociais podem ser identificadas superadas por meio da IT. Sendo assim, 

emergem os seguintes questionamentos: Como selecionar uma TS com base na Investigação 

Temática? E, no contexto de uma comunidade local, como utilizar a Investigação Temática 

para identificar as demandas sociais e desenvolver uma TS? Como o processo de Investigação 

Temática pode contribuir para a interação dos sujeitos participantes no desenvolvimento da 

Tecnologia Social? De que forma a TS pode ser abordada no contexto escolar? 

                                                 
1
 Freire (1987) compreende situações-limite enquanto situações de injustiça social ou contradições sociais em que os sujeitos 

estão inseridos a ponto de não terem uma consciência crítica e nem compreenderem a existência de possíveis alternativas de 
superação. 
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Baseando-se nesses questionamentos, o presente estudo tem como objetivo geral 

investigar como propiciar o envolvimento de uma comunidade escolar no processo de seleção 

e implementação de uma Tecnologia Social, tendo em vista a superação de uma demanda 

local na comunidade do Iguape, Ilhéus/BA. Para tanto, os objetivos específicos consistem em:  

 Analisar as contribuições da Investigação Temática para a identificação de demandas 

sociais numa comunidade; 

 Analisar a potencialidade da Investigação Temática no processo de seleção e 

implementação da TS em uma comunidade local/escolar;  

 Analisar possíveis contribuições da Tecnologia Social no contexto escolar com ênfase 

na Educação em Ciências, por meio de elaboração e implementação de atividades 

didáticas;  

 Investigar a coaprendizagem, a coparticipação e a autonomia dos sujeitos 

participantes no processo de seleção e implementação da Tecnologia Social na 

comunidade do Iguape.   

Pressupõe-se que a TS, articulada ao processo da Investigação Temática, no contexto 

do Ensino de Ciências, possa contribuir para a interação entre escola e comunidade, 

valorizando os diferentes saberes, de diferentes sujeitos, a serviço da autonomia, 

coparticipação e da coaprendizagem. 

Metodologicamente, o estudo foi realizado em três etapas: 1) desenvolveu-se um curso 

de formação na Escola Padre Giuseppe Bonomi, na perspectiva da Investigação Temática 

(FREIRE, 1987), em que discutiu-se alguns aspectos teóricos da TS;  2) elaboração de uma 

atividade pedagógica com os educandos da Escola Padre Giuseppe Bonomi sobre a 

implementação de uma TS na escola e comunidade escolar, com o foco na Fossa Séptica 

Ecológica, que está relacionada a um problema do saneamento básico local; 3) esta etapa foi 

estruturada em dois momentos: i)  reunião com os pais dos educandos da Escola Padre 

Giuseppe Bonomi e demais moradores da comunidade local, em que discutiu-se sobre a 

importância da TS, sua seleção e implementação para solucionar um problema socioambiental 

local; ii)  implementação da Fossa Séptica Ecológica, como uma TS, na escola. Além disso, 

realizaram-se entrevistas com roteiros semiestruturados com participantes da implementação 

da TS. As informações obtidas em todas essas etapas da pesquisa foram transcritas e 

analisadas por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

A presente dissertação está estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta um breve histórico da Tecnologia Social e suas principais características. No 
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segundo capítulo, buscou-se compreender a perspectiva freireana e sua relevância no processo 

de seleção de uma TS como possibilidade de superar uma demanda socioambiental 

identificada por meio da Investigação Temática. Além disso, discutiu-se os aspectos da 

Investigação Temática articulados ao Ensino de Ciências. No terceiro capítulo, apresentam-se 

os encaminhamentos metodológicos da pesquisa que direcionaram os procedimentos de 

seleção e implementação da TS na Escola Padre Giuseppe Bonomi e na comunidade do 

Iguape. Esse processo foi direcionado por meio da Investigação Temática (FREIRE, 1987) e 

pelos pressupostos teóricos da TS, baseados em Dagnino (2004; 2011; 2015) e Roso (2017). 

No quarto capítulo, apresenta-se uma análise inicial sobre as informações obtidas por meio 

das gravações em áudios e vídeo, e das entrevistas semiestruturadas realizadas com oito 

moradores, que teve como foco investigar a coaprendizagem, coprodução, autonomia, desses, 

durante o processo de seleção e implementação de uma TS na comunidade do Iguape, em 

Ilhéus - BA.  

Tendo em vista essa proposta pedagógica, destaco que tenho formação em licenciatura 

em Biologia, pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), localizada em Ilhéus-BA. A 

minha atuação docente me propiciou momentos ímpares, porém trouxe muitos 

questionamentos relacionados ao modelo de educação hegemônico nas instituições em que 

trabalhei e, inclusive, questionamentos sobre a minha prática docente, como: minha prática 

docente, de fato, estava atendendo os requisitos necessários para uma formação de sujeitos 

críticos e atuantes na sociedade atual? Outro motivo que me intrigou foi a ausência de 

referenciais teóricos que me propiciassem um melhor direcionamento teórico-metodológico 

nos planejamentos e nas implementações das atividades didáticas, uma vez que sempre 

busquei trabalhar na perspectiva de uma educação dialógica, participativa e voltada para o 

contexto social dos educandos.  Meu interesse em cursar a Pós-Graduação em Educação em 

Ciências na referida Instituição, emergiu a partir do momento que senti a necessidade de uma 

formação continuada capaz de contribuir para a minha atuação docente, uma vez que tenho 

atuado na educação básica e venho desenvolvendo alguns projetos na área de Educação em 

Ciências, principalmente de cunhos socioambientais, tais como: a) PAPA-PILHAS 

(reciclagens de pilhas e bateria usadas) em parceria com a UESC, que está sistematizado no 

livro, cujo título é "
2
Reciclagem de Pilhas: Gestão e Educação Ambiental Escolar em Ilhéus" 

(ARCHANJO; LUCENA, 2018); b) Eco Praça – que consiste em revitalizar áreas públicas 

                                                 
2
 Link de acesso ao livro Reciclagem de Pilhas, disponível em: https://www.abeu.org.br/farol/abeu/catalogo-

unificado/item/editus/papa-pilhas-gestao-e-educacao-ambiental-escolar-em-ilheus/319775/ 

https://www.abeu.org.br/farol/abeu/catalogo-unificado/item/editus/papa-pilhas-gestao-e-educacao-ambiental-escolar-em-ilheus/319775/
https://www.abeu.org.br/farol/abeu/catalogo-unificado/item/editus/papa-pilhas-gestao-e-educacao-ambiental-escolar-em-ilheus/319775/
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ociosas a base de materiais reutilizáveis, como os Pneus realizado em parceria com a 

comunidade local e comunidade escolar, entre outros.  
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CAPÍTULO 1 – TECNOLOGIA SOCIAL: UM BREVE HISTÓRICO 

 

   

 Neste capítulo, apresentam-se alguns aspectos do surgimento da Tecnologia Social 

(TS), suas características, limitações e a diferenciação da Tecnologia Convencional. Além 

disso, aborda-se o desenvolvimento da TS com vista à inclusão social e sua aplicabilidade em 

diversos contextos sociais. 

 

1.1 Tecnologia Convencional e a sua hegemonia na sociedade 
 

Segundo Dagnino et al. (2004), a Tecnologia Convencional (TC) alinha-se aos 

pressupostos da economia capitalista, a fim de estabelecer na sociedade sua hegemonia 

tecnológica, empresarial e a hierarquização social. Além disso, Lassance Jr. e Pedreira (2004) 

explicitam que esse modelo de tecnologia dispõe de bancos de informação tecnológica em um 

ambiente constituído por empresas convencionais, previamente elaboradas e sistematizadas 

para aperfeiçoar e replicar a TC. 

Dagnino et al. (2004) seguem afirmando que esse processo é predominante nos países 

desenvolvidos e tem se mostrado relativamente pouco importante a participação ou/e 

conhecimento daqueles que efetivamente irão comercializar e consumir os produtos e serviços 

que a tecnologia permitirá produzir. Para Roso (2017), a TC não apresenta caráter 

sociotécnico, o que a torna poupadora de mão de obra hierarquizada, monopolizada e 

inadequada ao contexto social dos países subdesenvolvidos. 

Dagnino et al. (2004) afirmam ainda que a TC é desenvolvida para as empresas 

privadas a fim de atender aos interesses capitalistas da sociedade. Para o autor, esses 

interesses capitalistas implicam diretamente na mecanização da mão de obra, na maximização 

do lucro, na desigualdade social, na inadequação da inclusão social, no impacto 

socioambiental, sendo incompatível com a realidade dos países periféricos.  

 

1.2 A Tecnologia apropriada tornou-se inapropriada para a sociedade atual 
 

O movimento da Tecnologia Apropriada (TA) teve início na Índia a partir da década 

de 1920 e teve como referência principal Mahatma Gandhi, que lutou contra a injustiça social 

que oprimia seu povo (DAGNINO et al., 2004). Esse movimento, de acordo com Roso 

(2017), proporcionou uma reflexão crítica a respeito da condição social que os Hindus 

estavam imersos, sendo fundamental na sua transformação social. Dagnino et al. (2004) 
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também explicitam que a TA foi desenvolvida na República Popular da China, como será 

discutido posteriormente.  

Dagnino (2011) afirma que o surgimento da TA fez com que os pesquisadores de 

países desenvolvidos vissem, neste modelo de tecnologia, uma forma de suprir as demandas 

dos países periféricos, pelo fato de o modelo da TC não atender suas especificidades. No 

entanto, este autor também explicita que a TA foi criticada em diversos aspectos, como segue: 

Entre as ideias criticadas estava a de que a TA (denominação genérica para 

mais de vinte designações que então surgiram) poderia ser produzida por 

pesquisadores, “ofertada” por meio de bancos de dados, e “demandada” 

pelos pobres do campo e da cidade. Atacava-se também a noção de que, para 

desenvolver a TA, bastava utilizar o conhecimento “armazenado” na 

universidade, tentando adaptá-lo (ou simplificá-lo) para que sua aplicação 

evitasse os impactos negativos que a TC causava. Entre esses efeitos, estaria 

a demanda por mão-de-obra “qualificada”, o alto custo de capital por posto 

de trabalho gerado, o desemprego, a marginalização, o uso intensivo de 

insumos sintéticos, a degradação ambiental etc. (DAGNINO, 2011, p.2). 
 

Nesse sentido, o autor explicita que os aspectos da TA estavam sendo abordados de 

forma genérica, não levando em consideração as demandas reais das comunidades; o processo 

de interação entre pesquisador e sujeitos locais, a metodologia ou estratégia estabelecida para 

seus usuários de forma verticalizada, implicando diretamente na finalidade e aplicabilidade no 

processo de desenvolvimento dessa tecnologia.  

Entre as várias críticas relacionadas a TA, Roso (2017) aponta que seu processo de 

desenvolvimento não levou em consideração as necessidades locais e interesses da população. 

O autor também menciona que as demandas reais da comunidade não podem ser vistas de 

forma unidirecional, ou seja, “apenas a partir das lentes dos fazedores de política, dos técnicos 

ou da academia” mais sim, a partir da interação da comunidade em todo o processo. (ROSO, 

2017, p. 74).  

Para o autor, a ausência da interação com a comunidade, no processo de identificação 

das demandas cognitivas, sociais ou tecnológicas, não se caracteriza como políticas sociais. 

Nesse contexto, Dagnino (2011) explicita que, tendo em vista um referencial para o 

desenvolvimento da TA, é necessário compreender que a principal característica da 

Tecnologia Capitalista não é a propriedade privada dos meios de produção, mas, sim, o 

controle que ela exerce sobre a sociedade. Porém, o autor afirma que a TA foi formulada em 

uma concepção fundamentada nas ideias de neutralidade da ciência e do determinismo 

tecnológico, não levando em consideração os fatores políticos, socioeconômicos e culturais 

dessa tecnologia.  
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Sobre as críticas ao movimento da TA, Dagnino et al. (2004) explicam que:  

Os defensores de TA não compreenderam por que o desenvolvimento de 

tecnologias alternativas era uma condição apenas necessária – e não 

suficiente – para sua adoção pelos grupos sociais que pretendiam beneficiar. 

Em consequência, não foram capazes de conceber processos de geração e 

difusão de conhecimentos alternativos aos usuais que pudessem, por meio do 

envolvimento dos atores sociais interessados na mudança de estilo de 

desenvolvimento que propunham fazer com que a TA fosse, de fato, adotada 

e, muito menos, que tais processos fossem se incorporando, como força 

motora, num movimento autossustentado semelhante ao que caracteriza a 

TC. (DAGNINO et al., 2004, p. 11). 

 

O movimento da TA gerou muitas discussões e divergências na compreensão da sua 

totalidade, no seu desenvolvimento, potencial, aplicabilidade, demandas sociais, entre outros 

aspectos, como mencionam os autores. Outro fator apontado é que os adeptos ao movimento 

TA não se atentaram para a inserção dos interessados, ou seja, a interação dos atores sociais 

no processo do desenvolvimento e difusão dessa tecnologia. 

  

1.3 A origem da Tecnologia Intermediária e o desfecho do movimento de TA 
 

Após o movimento da TA, Dagnino et al. (2004) explicitam que essa tecnologia, que 

teve como precursor Mahatma Gandhi, influenciou o economista alemão Schumacher a 

desenvolver a Tecnologia Intermediária (TI) de baixo custo financeiro e pequena escala, para 

atender às demandas sociais e ambientais dos países pobres. 

Além disso, Dagnino et al. (2004) afirmam que o movimento da TI surgiu como uma 

necessidade de minimizar as inadequações da TC, superar os problemas conjunturais na 

sociedade e disponibilizar soluções tecnológicas para populações marginalizadas situadas nas 

regiões rurais de países periféricos. Estes autores, ainda, discutem que a ideia dessa tecnologia 

passou a ser definida como uma alternativa à TC. 

No entanto, o presente modelo de tecnologia, na compreensão de Roso (2017), tornou-

se apenas uma extensão da TA, considerada tecnocrática pelos seus críticos, que afirmam que 

a TA veio a findar pela escassez de pesquisadores na área. Dagnino et al. (2004) esclarecem 

que o movimento da TI, proposto pelo alemão Schumacher, não teve êxito na sociedade da 

época, pois essa tecnologia era compreendida como uma modalidade da TA.  

Após os pressupostos da TI não terem muita aceitação pelos pesquisadores da época, 

tornando-se escassas as pesquisas em suas áreas e insuficientes para superar os problemas 

socioambientais, sendo apenas mais uma modalidade de TA. Dagnino et al. (2004), também, 

explicitam que a TA entra novamente em evidência, como mostra: 
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O movimento da TA, ao alargar a perspectiva anterior – da tecnologia 

intermediária, que considerava tecnocrática –, incorporar aspectos culturais, 

sociais e políticos à discussão e propor uma mudança no estilo de 

desenvolvimento. (DAGNINO et al., 2004, p.7). 

 

Com o decorrer do tempo, a TA se torna uma tecnologia com propagação em diversas 

perspectivas, trazendo várias contradições conceituais, como Dagnino et al. (2009) 

apresentam a seguir: 

Durante as décadas de 1970 e 1980, houve grande proliferação de grupos de 

pesquisadores partidários da ideia da TA nos países avançados e 

significativa produção de artefatos tecnológicos baseados nessa perspectiva. 

Embora o objetivo central da maioria desses grupos fosse minimizar a 

pobreza nos países do Terceiro Mundo, a preocupação com as questões 

ambientais e com as fontes alternativas de energia, de forma genérica e, 

também, referida aos países avançados, era relativamente frequente. 

(DAGNINO et al., 2009, p.13). 

 

O processo de proliferação de grupos de pesquisadores culminou em sérios problemas 

para o movimento TA, a exemplo da escassez na operacionalidade dos meios que propiciam o 

desenvolvimento de tecnologias voltadas a atender às demandas sociais e suas 

especificidades. Dessa forma, o movimento da TA tornou-se insustentável, culminando em 

uma tecnologia distinta da demanda social, que emergia dos países periféricos (DAGNINO et 

al., 2009). 

Após o enfraquecimento do movimento da TA, no início da década de 1980, por não 

conseguir consolidar suas proposições ideológicas, Dagnino et al. (2004) propõem que a 

Tecnologia Social (TS) surgiu como uma alternativa mais viável, a fim de atender às 

necessidades sociais e socioambientais dos países periféricos (principalmente o contexto 

latino americano) e contrapor os princípios hegemônicos da TC. 

 

1.4 Tecnologia Social: contrapondo o modelo hegemônico da sociedade atual 
 

Dagnino et al. (2004) e Roso (2017) explicam que, ao se tratar dos aspectos 

relacionados ao ambiente econômico e tecnológico gerado pelas discussões neoliberalistas, 

surgiram as proposições que nortearam o desenvolvimento teórico, responsável pelo processo 

de elaboração ou formulação do conceito da TS. Esses procedimentos, segundo os autores, 

propiciaram os movimentos da Rede de Economia Solidária, mediante suas características e 

especificidades. 

Dagnino et al. (2004), também, afirmam que a TS surgiu em detrimento dos outros 

modelos de tecnologias que não foram bem sucedidos no âmbito econômico e tecnológico, 
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como explicitam a seguir: 

O detalhe com que se explora essa questão se deve à preocupação de evitar o 

ocorrido no passado, quando conceitos semelhantes foram engendrados sem 

adequada contextualização histórico-social e reflexão teórica, restringindo-se 

por isso a chance de sucesso dos movimentos aos que serviram de base. 

(DAGNINO et al., 2004, p.17). 

 

O movimento da TS foi sendo discutido de forma ponderada às necessidades de suas 

demandas, buscando sempre evitar os erros cometidos pelos modelos anteriores, procurando 

aperfeiçoar suas empregabilidades e fundamentando as suas discussões nos fóruns de debates.  

Outro aspecto relevante que Dagnino et al. (2004) mencionam é a  necessidade da 

adequação sociotécnica do modelo de tecnologia hegemônico para realidade da população que 

estão à margem da sociedade, de forma que lhe proporcione a qualidade de vida  no âmbito da 

sua realidade. Para isso, os autores afirmam que a TS é fundamental para superar algumas 

deficiências cognitivas que balizaram o movimento da TA, como: a participação direta dos 

sujeitos no processo de desenvolvimento e implementação da TS, na tentativa de desenvolver, 

nos atores sociais, o processo de coaprendizagem e autonomia.  

Na compreensão de Dagnino et al. (2004), esse processo se configura como a 

adequação sociotécnica, em que o modelo de tecnologia emerge a partir das demandas sociais 

locais e os sujeitos participam efetivamente de todo o processo, como: interage na discussão, 

produção e implementação na sociedade; não mais “um cientista ou tecnólogo que transfere a 

tecnologia gerada para um usuário que a demandasse”. (DAGNINO et al., 2004, p.18). 

Os autores chamam atenção para a democratização do saber, em que o sujeito participa 

diretamente no processo de planejamento, seleção e implementação da TS no contexto que 

está inserido. Para Dagnino (2011), a inserção dos moradores no desenvolvimento da TS 

contribuirá para uma formação crítica, autogestionária, não mais alienada, mas, sim, inclusiva 

e transformadora.  Ainda nesse contexto, Dias (2016) afirma que “a terminologia Tecnologia 

Social não surgiu do acaso, mas da necessidade de responder a limitações advindas de outras 

tecnologias. Pensando nas tecnologias existentes antes da TS”. (DIAS, 2016, p.28).  

Dagnino (2011) expõe que a TS vem sendo amplamente difundida no cenário 

brasileiro, na tentativa de articular um desenvolvimento adequado e de estabelecer objetivos 

consistentes ao contexto histórico-social. Para Roso (2017), a TS é um termo polissêmico, 

uma vez que sua origem se deu a partir de diversas concepções, com contribuições de vários 

autores, em diferentes épocas e em diferentes contextos geográficos.  

Diante de diversas concepções a respeito do conceito da TS, Roso (2017) elucida que: 



23 

  
A tecnologia social (TS) é uma modalidade de tecnologia em contraponto à 

convencional (TC), esta, marcada por características como poupadora de 

mão de obra, gerida por máquinas, ambientalmente insustentáveis, 

segmentada, alienante, hierarquizada, monopolizada, dentre outras. (ROSO, 

2017, p. 57). 

 

Na concepção de uma inovação social, o autor menciona que a TS é uma modalidade 

alternativa à TC, já que esta última é desenvolvida para atender aos interesses capitalistas que 

predominam na sociedade atual. A respeito do marco analítico-conceitual da TS, Roso (2017) 

compreende que esse processo tem origem por meio dos seguintes aspectos:  

Seu marco analítico-conceitual surge através da conformação, crítica e 

superação de diferentes perspectivas teórico-práticas e de diferentes campos 

do conhecimento. Por exemplo, o movimento de tecnologia apropriada 

desenvolvido na Índia, que teve Mahatma Gandhi como figura central, a 

tecnologia alternativa desenvolvida na França, as críticas marxistas à TC, 

teoria da inovação, abordagem sociotécnica, a filosofia crítica da tecnologia, 

a escola de Frankfurt, programa forte de Edimburgo, dentre outros vários. 

(ROSO, 2017, p. 57). 

 

O autor menciona que diversos aspectos contribuíram para a fundamentação da TS, 

principalmente a filosofia crítica da tecnologia de Andrew Feenberg, que se inspirou nos 

pressupostos teóricos da escola de Frankfurt. Esse processo histórico foi fundamental para a 

ampliação do movimento TS na sociedade, propiciando uma discussão mais acentuada em 

diversos foros de debates, tanto no âmbito econômico, quanto no tecnológico. 

Para Dias (2016), a TS surgiu a partir da necessidade de atender a uma demanda social 

local, em que os modelos tecnológicos existentes não supriam as especificidades locais, 

como: as demandas sociais dos sujeitos que vivem à margem da sociedade. Lassance Jr. e 

Pedreira (2004) chamam atenção para a dimensão da TS, pois ela pode ser desenvolvida em 

diversas áreas da sociedade, também por diversos atores sociais, como familiares, 

cooperativas, associações e comunidades.  

Mediante o conceito, as características e a aplicabilidade da TS no contexto social, 

Lassance Jr. e Pedreira (2004) apontam que a TS pode se tornar uma tecnologia capaz de 

superar os problemas sociais presentes na camada social de baixa renda, a qual é ignorada 

pela TC. Essa pluralidade de compreensões sobre a TS e os conceitos formulados a partir de 

várias perspectivas, bem como o surgimento da TS são apresentadas por Dagnino et al. 

(2004):  

Para iniciar a análise desse conceito ressaltamos nosso entendimento de que 

TS não é apenas um conceito novo. É algo que denota uma utopia que está 

sendo construída. E que não é colecionando iniciativas pontuais de 

desenvolvimento – aqui e ali – de tecnologias que julgamos coerentes com 
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algum dos “conceitos” de tecnologia social que estão “na praça” que vamos 

chegar a um modo de conceber tecnologia alternativa àquele que satisfaz os 

valores e interesses das empresas por maximizar o seu lucro. (DAGNINO et 

al., 2004, p.24). 

 

Os autores ressaltam que é necessária uma compreensão ampla sobre a TS, para que 

ela seja capaz de contrapor o modelo hegemônico na sociedade e atender às necessidades das 

camadas sociais emergentes. Pois, os aspectos da TS perpassam essa concepção hegemônica 

da sociedade capitalista e buscam viabilizar a inclusão social no contexto nacional. 

Roso (2017) afirma que a TS oferece elementos que possibilitam outros horizontes 

para os sujeitos participantes do processo de seu desenvolvimento, como: os valores morais, 

socioambientais, históricos, econômicos e políticos. Diante disso, percebe-se que a TS emerge 

de diversos campos do conhecimento, culminando o saber científico com o saber popular e 

ampliando sua interação a favor do bem está coletivo e da superação dos problemas sociais 

encontrados na sociedade. Para melhor compreensão, o Quadro 1 apresenta uma síntese dos 

pressupostos discutidos a respeito do breve histórico da TS. 

Quadro 1 - Evolução das tecnologias ao longo do tempo.  

Movimento - Tecnologia Convencional 

Fontes consultadas Dagnino (2004; 2011; 2014) 

Surgimento A partir da Revolução Industrial 

Características Gerida por máquinas; Uso de máquinas de grande porte; Poupadora de mão de obra; 

Produção em grande escala; Busca da maximização dos lucros. 

Objeções e 

Limitações  

Segmentada; Alienante; Hierarquizada; Monopolizada; Ambientalmente insustentável;  

 

Movimento - Tecnologia Apropriada (1ª fase) 

Fontes consultadas Dagnino (2004), Lassance Jr., Pedreira (2004). 

Surgimento 1960 

Características Produção de tecnologia em pequena escala; Para uso familiar ou comunitário; Não 

alienantes; De baixo impacto ambiental. 

Objeções e 

Limitações  

Pouco interesse dos pesquisadores; Irrelevante para os tecnólogos e pesquisadores de 

países desenvolvidos. 
 

Movimento - Tecnologias Intermediárias 

Fontes 

consultadas 

Dagnino (2004, 2010, 2014); Lassance Jr., Pedreira (2004); Roso (2017); Dias (2016) 

Surgimento 1960 

Características Orientadas para solucionar problemas locais; Voltadas para a satisfação de mercados de 

consumo local; Dirigidas para solucionar problemas de desemprego em países 

subdesenvolvidos; Baseadas em tecnologias industriais maduras; Requeriam mão de obra 

intensiva. 

Objeções e 

Limitações  

Escassez de pesquisas; Insuficiência em frente às problemas socioambientais; Ausência 

dos procedimentos sociotécnico. 
 

 

Movimento - Tecnologias Apropriadas (2ª fase) 



25 

  
Fontes 

consultadas 

Dagnino (2004, 2010, 2014); Lassance Jr., Pedreira (2004); Roso (2017); Dias (2016). 

Surgimento 1970 

Características Participação da comunidade na escolha tecnológica; Baixo custo dos produtos ou serviços 

e do investimento para produzi-los; Produção em pequena ou média escala. 

Objeções e 

Limitações  

Escassas pesquisas científicas e tecnológicas; Neutralidade da ciência; Determinismo 

tecnológico; Ineficiência no processo sociotécnico. Artefato a ser construído, pouco 

conectado ao contexto socioeconômico e político inicial. 
 

Movimento - Tecnologias Sociais  

Fontes 

consultadas 

Dagnino (2004, 2011, 2014); Lassance Jr., Pedreira (2004); Roso (2017); Dias (2016). 

Surgimento 1990 a 2001 

Características Não discrimina patrão x empregado; Empreendimentos autogestionários; Participação da 

população no processo de construção; Reaplicáveis; Representam soluções de 

transformação social. 

Objeções e 

Limitações  

A carência de uma ampla discussão no cenário educacional brasileiro; pouca aceitação nos 

órgãos públicos competentes. 

Fonte: adaptada de Dias (2004). 

Diante do exposto, percebe-se uma ampla discussão sobre a ciência e tecnologia em 

diferentes épocas e contextos, além de serem discutidas em diversas concepções, culminando 

com a introdução da TS no cenário econômico, político, social e tecnológico a partir da 

década de 1990. Rosso (2017) aponta que a TS, ao contrário da TC, tem sua essência na 

democratização do saber dos seus atores, na viabilização societária, nos empreendimentos 

autogestionários e na inclusão social. 

 

1.4.1 A educação CTS articulada aos princípios da TS 

 

 

Sobre a educação CTS, Roso (2017) afirma que as primeiras pesquisas nessa temática 

surgiram na metade do século XX, tendo como principal objetivo uma visão mais crítica em 

relação à Ciência e Tecnologia (CT) e sua articulação com a sociedade. O autor também 

menciona que as pesquisas voltadas para CTS iniciaram nos países localizados ao oeste da 

Europa e ao norte da América, com perspectiva mais acadêmica no contexto das Ciências 

Sociais e da Filosofia na Europa. Dessa forma, as pesquisas na perspectiva da CTS, 

emergiram também, nos movimentos de cunho social na América, tendo em vista 

problematizar o modelo de desenvolvimento da tecnologia hegemônica da sociedade. Ou seja, 

“passou-se a postular processos decisórios mais democráticos, em detrimento do modelo de 

decisões puramente técnico, tecnocrático”. (ROSO, 2017, p. 32). 

Além de problematizar a suposta neutralidade de (CT) e o determinismo tecnológico, 

Auler (2002) explicita que os estudos CTS propiciaram uma maior participação social em 
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assuntos relacionados à CT. Ou seja, contribuiu significativamente para a democratização em 

processo de tomada de decisões, tendo em vista uma formação do sujeito (educandos) 

cidadão, mais consciente do seu papel na sociedade.  

Roso (2017) sinaliza que esses pressupostos implicaram na construção de um currículo 

escolar da educação básica mais crítico, reflexivo e contextualizado com a realidade que a 

escola está inserida. O Brasil, o movimento na perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) ganhou visibilidade a partir da década de 1990, tendo como o órgão que promoveu um 

evento Ministério da Educação na área da CTS, seguido por demais pesquisadores, 

principalmente na área do Ensino de Ciências. O autor também aponta que os estudos 

baseados em CTS com o foco nas configurações curriculares, nas atividades didáticas, nos 

contextos da educação formal e informal, contribuem para uma educação voltada para a 

cidadania, democratização do saber e ações sociais engajadas na inclusão social.  

Os estudos CTS na América Latina são compreendidos de forma contextualizada, 

visando a sua aplicabilidade de acordo com cada região, com o objetivo de aproximar o saber 

científico da realidade local e também, a educação CTS na América Latina refere-se ao 

modelo que a configura (AULER, 2002). Para tanto, Roso (2017) esclarece que a educação 

CTS é compreendida como um instrumento capaz de democratizar o saber científico e 

tecnológico na sociedade contribuindo significativamente para o Pensamento Latino-

Americano em Ciências-Tecnologia-Sociedade (PLACTS), objetivando resgatar elementos 

sociais, históricos e culturais que contribuam com a formação do 
3
PLACTS.  

Um dos principais pilares do PLACTS é a relevância local da pesquisa realizada ou da 

tecnologia desenvolvida, (DAGNINO, 2011; ROSO, 2017) em que as demandas sociais 

devem está internalizadas ao contexto dos estudos e, também, à agenda de pesquisa. Desta 

forma, compreende-se que o PLACTS pode ser constituído a partir de um movimento social 

da sociedade civil organizada com o objetivo de reivindicar as inserções de políticas sociais 

na forma como se concebem as tecnologias/ciências ou, por uma cultura participativa com 

foco no conhecimento da realidade em que o sujeito está inserido.  

                                                 
3
 O PLACTS foi um movimento que surgiu no sentido de discutir a origem e os pressupostos dos estudos CTS, 

tendo como o ponto de partida e chegada a realidade vivenciada na América Latina nos anos 1960 do século XX 

(ROSO, 2017). Em 1990, Dagnino desenvolve um trabalho no sentido de resgatar os aspectos sociais e históricos 

vivenciados durante quatro décadas que propiciaram a consolidação do PLACTS, pois havia uma preocupação 

em aproximar o potencial de desenvolvimento científico e tecnológico das demandas nacionais (DAGNINO, 

2014). Para isso, o presente autor discute que algumas linhas de pesquisa em diversas áreas, como os Estudos 

Sociais da Ciências e Tecnologia, entre outras, têm realizado contribuições no sentido de potencializar iniciativas 

contemporâneas de produção e fomento de Ciências e Tecnologia para o desenvolvimento social.   
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Roso (2017) também explicita que a articulação PLACTS e Freire (1987) podem 

viabilizar possíveis soluções para superar a realidade em que os sujeitos se encontram 

(marginalizados, excluídos da sociedade). Além disso, o autor afirma que pode também, 

contribuir para uma formação crítica e reflexiva acerca do contexto social que estão imersos. 

Dessa forma, compreende-se que, essa articulação pode contribuir significativamente para a 

inclusão social desses sujeitos na sociedade, de forma que os tornem protagonistas de suas 

realidades. 

O foco do PLACTS consiste em reconfigurar o modelo da TC hegemônica na 

sociedade, por meio de discussões e estratégias que possibilitem a transformação social dos 

sujeitos que estão à margem da sociedade (AULER, DAGNINO, 2015). Para isso, como 

menciona Roso (2017), uma possibilidade de resolução seria a adequação sociotécnica como 

maneira de operacionalizar a aquisição de TS, pois essa tecnologia apresenta um maior 

potencial crítico-transformador. 

Nesse sentido, Dagnino et al. (2004) afirmam que a TS vem sendo desenvolvida na 

sociedade atual propiciando a interação social entre os diversos saberes (científicos, 

financeiros, mercadológicos, culturais etc.) e diversas áreas da sociedade, contribuindo para a 

inclusão social. 

 

1.5 A Tecnologia Social como um instrumento de inclusão social 

 

   

O movimento TS tem proporcionado movimentos mais amplos e reivindicatórios por 

mudanças estruturais nas estratégias de políticas sociais no que disrespeito às ciências e 

tecnologias (NERDER, 2015).  Partindo desse princípio, este movimento pode tornar-se 

imprescindível para o cooperativismo e para a inclusão social da população que vive à 

margem da sociedade, contribuindo efetivamente na discussão e superação de situações 

emblemáticas no contexto vivenciado pelo sujeito. No entanto, Lassance Jr. e Pedreira (2004) 

explicitam que a viabilidade da TS só é possível quando estruturada de forma flexível, sujeita 

a adaptações pertinentes ao contexto do seu usuário. 

Para tanto, Lassance Jr. e Pedreira (2004) chamam atenção para algumas tecnologias 

de baixo custo financeiro, pela simplicidade em desenvolvê-las, além da sua relevância social 

e fácil aplicabilidade ou reaplicação no contexto social dos atores sociais.  Outro fator 

relevante que esses autores destacam é sua aplicabilidade, de forma, em que os atores sociais 

façam parte do processo de planejamento e desenvolvimento da TS condizente à sua 
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necessidade. 

Tendo em vista a TS como uma tecnologia promotora da inclusão social, Lassance Jr. 

e Pedreira (2004) explicitam que ela pode ser compreendida como um “conjunto de técnicas e 

procedimentos, associados a formas de organização coletiva, que representam soluções para a 

inclusão social e melhoria da qualidade de vida.” (LASSANCE Jr.; PEDREIRA, 2004, p.66).  

Diante das compreensões de Lassance Jr. e Pedreira (2004) a respeito da TS, é 

possível compreender que esta tecnologia é formada por várias características e está sujeita a 

algumas adaptações para melhor se adequar à realidade onde está sendo desenvolvida. Diante 

disso, Delgado-Garcia (2007) destaca as dimensões, características e indicadores da TS como 

uma proposta a ser compreendida em diversas conjunturas sociais, como mostra o Quadro 2, a 

seguir: 

Quadro 2 – Dimensões e Indicadores da TS propostos por Delgado-Garcia (2007). 

DIMENSÕES  CARACTERÍSTICAS/INDICADORES 

 

Conhecimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. 

1. Objetivo solucionar problemas sociais 

2. Organização e sistematização  

3. Grau de inovação 

 

Participação, Cidadania e Democracia 

 

4. Democracia e cidadania 

5. Metodologia participativa 

6. Disseminação  

 

Educação 

 

7. Processo pedagógico 

8. Diálogo entre saberes 

9. Apropriação/ Empoderamento 

 

Relevância Social 

 

10. Eficácia   

11. Sustentabilidade  

12. Transformação social 

Fonte: extraído de Delgado-Garcia (2007, p. 5). 

Para Delgado-Garcia (2007), a ordem das dimensões apresentadas no Quadro 2 inicia 

na criação e desenvolvimento da TS até a sua implantação e funcionamento. Esta 

sistematização foi denominada, por Delgado-Garcia (2007), como “trajetória real ideal”, em 

que: 

Essa sequência real ideal corresponde ao seguinte processo: O primeiro 

momento da tabela corresponde ao da sua concepção tecnológica, o segundo 

ao do seu desenvolvimento ou ao seu fazer se de forma participativa, o 

terceiro aos aprendizados gerados nesse processo e por fim contemplar-se-ia 

a suposta real ideal da tecnologia social criada, observando-a funcionando e 

produzindo os resultados esperados. (DELGADO-GARCIA, 2007, p.3). 

  
Após selecionar as quatro dimensões da TS em seus estudos, Delgado-Garcia (2007) 



29 

  

organizou as principais características ou propriedades das TS no âmbito de cada dimensão 

mencionada. O autor menciona que as dimensões são desenvolvidas por etapas e de forma 

sistematizada, culminando na implementação e resolução de uma problemática social.  

Segundo Dias (2016), em toda tecnologia se faz necessário aplicar o conhecimento 

presente na dimensão da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Nesse sentido, Dagnino 

(2011) discute que com a TS não é diferente, pois em seu desenvolvimento, a comunidade 

deixa de ser passiva e assume um papel de protagonista na transformação da sua realidade, 

propiciando um espaço de democratização do conhecimento nas áreas de ciências, tecnologias 

e saber popular. 

A dimensão Participação, Cidadania e Democracia aborda a garantia dos direitos 

humanos, por meio de metodologias participativas, planejadas e executadas pela população, 

junto com profissionais especializados (DIAS, 2016). Para Roso (2017), essas abordagens 

estão em consonância com a TS, pois podem ser desenvolvidas e implementadas a partir da 

junção de diversos atores sociais, inclusive técnicos e especialistas. 

No que se refere à dimensão Relevância Social, Dias (2016) afirma que a TS contribui 

significativamente para o processo da inclusão de sujeitos marginalizados na sociedade, para a 

sustentabilidade socioambiental e para os aspectos econômico e social, promovendo 

efetivamente a qualidade de vida. Na compreensão de Lassance Jr. e Pedreira (2004), a TS é 

fundamental para a transformação social, pois cria condições para que o sujeito se posicione 

com responsabilidade diante dos problemas sociais e socioambientais que emergem da sua 

realidade. 

Com base no que foi exposto, observa-se que a TS abrange diversas áreas do 

conhecimento e pode ser organizada em várias dimensões, porém o seu desenvolvimento não 

pode está desvinculado de valores sociais, socioambientais e morais, como foi sinalizado por 

Delgado-Garcia (2007), na sua sistematização do ideal real. Para Roso (2017), não é qualquer 

percurso formativo, individual ou coletivo que se alinha à perspectiva da TS, uma vez que sua 

produção tem um sentido amplo à concepção, aos métodos avaliativos e ao desenvolvimento. 

E, está igualmente vinculada aos valores mencionados por Delgado-Garcia (2007). 

No entanto, Roso (2017) compreende que, embora a TS possa ser desenvolvida em 

várias dimensões, é necessário está em consonância com propriedades que são essenciais no 

seu desenvolvimento, como: coaprendizagem, coprodução e autonomia. Para tanto, o autor 

discute implicitamente as propriedades da TS no âmbito da educação e aponta que:  

No âmbito da TS a formação/educação é mais ampla: usuários e sociedade, 
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direta ou indiretamente relacionada com os "produtos", são fundamentais no 

processo de desenvolvimento no sentido que eles também se educam ao 

educarem os técnicos envolvidos a partir das diferentes visões de grupo. 

Ainda, as decisões tomadas não são centralizadas em determinadas pessoas 

e/ou grupo, mas, sim, tomadas pelo coletivo tendo como horizonte processos 

cada vez mais democráticos. (ROSO, 2017, p.85). 
 

Para o autor, a coaprendizagem é uma propriedade fundamental para a formação 

coletiva dos atores sociais durante o processo de planejamento, seleção e implementação da 

TS, como também, compreende que o planejamento e desenvolvimento de uma TS na 

comunidade pode demandar novo conhecimento a partir de suas necessidades, disponibilidade 

de recursos e condições de trabalho. O autor argumenta que a coaprendizagem é uma 

propriedade fundamental da TS para a democratização do conhecimento. Entre as iniciativas 

sociais e socioambientais ancoradas nos pressupostos da TS, destaca-se o Programa de “Um 

Milhão de Cisternas no Semiárido Nordestino”, também conhecido como Articulação do 

Semi-Árido (ASA) e compreendido como: 

Uma rede, um fórum de organizações da sociedade civil que trabalha para o 

desenvolvimento social, econômico, político e cultural da região semiárida, 

reúne cerca de 750 entidades entre ONGs, sindicatos de trabalhadores rurais, 

associações de agricultores, cooperativas, organização ambientalistas, 

pastorais, igrejas, outros. (ASA, 2011, p.3). 

 
 

O Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) tem proporcionado um movimento de 

articulação e de convivência sustentável com o ecossistema do Semiárido, por meio do 

fortalecimento da sociedade civil, da mobilização social, do envolvimento coletivo e da 

capacitação das famílias, com uma proposta de educação processual (DUTRA, 2017).  

Lassance Jr. e Pedreira (2004) afirmam que as cisternas de placas de concreto são 

denominadas como um processo de coaprendizagem e possibilitam a geração de trabalho e 

renda dos profissionais locais e de outros usuários. 

As Figuras 1 e 2 ilustram as cisternas desenvolvidas por meio do P1MC no Semiárido 

Nordestino brasileiro na tentativa de superar uma demanda social dessa localidade: a escassez 

de água.  

 

 

 

 

 

1 2 
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Figura 1. Atores sociais em volta da Cisterna.                   Figura 2. Ilustração das cisternas na zona rural. 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=programa+1+milh%C3%A3o+de+cisternas+pdf&source 

 

As Figuras 1 e 2 apresentam um exemplo de TS desenvolvida em uma comunidade 

rural do semiárido brasileiro, com participação comunitária de forma efetiva durante o 

processo de desenvolvimento do P1MC. A ASA (2011) apresenta que a ação do P1MC 

contribui para a mobilização e formação das famílias na construção do entendimento de que a 

água é um direito e a TS, uma conquista da comunidade local, culminando no processo de 

coaprendizagem.  

Na concepção de Roso (2017), a proposta da ASA opõe-se à lógica do capital, uma 

vez que o processo construtivo da cisterna de placa é iniciado pelas pessoas da comunidade, 

como: os pequenos produtores e pedreiros locais, ou seja, grupo familiar. Tendo em vista uma 

grande adesão da proposta pela comunidade local, diversas instituições se mobilizaram na 

tentativa de ampliar a implantação das cisternas em outras áreas que enfrentavam o mesmo 

problema, que era a escassez de água para o consumo e atividades cotidianas.  

  Após a ampliação da proposta, houve um interesse do governo em tornar o projeto da 

construção de cisternas de placas de cimentos em um programa que pudesse atender todo o 

Semi-Árido brasileiro com o objetivo de minimizar os problemas dessa região, por conta da 

seca (ROSO, 2017). Mediante a adesão do governo, o projeto tornou-se uma Política Pública, 

porém, estabeleceu-se em torno desse processo um conflito porque a proposta do governo era 

tornar as cisternas de placas em uma tecnologia convencional, implantando as cisternas em 

PVC na comunidade, negando a sua participação em todo o processo.      

Nessa linha da coaprendizagem, Marques (2010) destaca outro exemplo de projeto na 

perspectiva da TS, cujo título é “Promovendo a saúde rural”, que teve como objetivo o 

saneamento básico no meio rural no município de Bandeiras/SC, por meio do emprego de 

uma fossa séptica. O projeto foi desenvolvido de acordo com os interesses dos moradores 

locais e pesquisadores, a ação solidária e colaborativa, a fim de transformar a realidade local e 

desenvolvê-la social e economicamente.  

 O projeto teve como finalidade propor estratégias de ações no contexto da Educação 

Ambiental a fim de promover a inserção de uma TS para o tratamento de dejetos domésticos 

no meio rural do município de Bandeiras/SC (MARQUES, 2010). A autora afirma que a 

participação dos moradores locais durante todas as etapas da construção da fossa foi muito 

importante para a superação do problema da comunidade. Isso está de acordo com a 

concepção de Lassance Jr. e Pedreira (2004) ao explicitarem que a TS tem a finalidade de 
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sanar ou minimizar um problema social e de promover a coaprendizagem por meio do 

trabalho coletivo a respeito das demandas que emergem de sua realidade. 

A Figura 3 ilustra a participação comunitária no projeto “Promovendo a saúde rural”, 

no município de Bandeiras/SC, no processo da implementação das fossas com os moradores 

da zona rural.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 3. Instalação de fossas ecológicas na zona rural. 

                    Fonte: Marques (2010, p.49). 

 

Para Marques (2010), o projeto “Promovendo a saúde rural” contempla várias 

propriedades da TS, como a coaprendizagem como uma possibilidade para o desenvolvimento 

da autonomia, em que estão intrinsicamente vinculadas ao trabalho coletivo, à interação 

mediante à participação direta dos sujeitos mediante o processo de desenvolvimento da TS. A 

autora destaca que a metodologia participativa e reflexiva contribui na interação da 

comunidade em todas as etapas do projeto e na valorização da coletividade.  

A coletividade, segundo a concepção Roso (2017), propicia a coprodução, uma vez 

que está vinculada à formação da população para o “saber fazer”, possibilitando a 

democratização do saber. Para Samagaia (2016), a coprodução se estabelece na troca de 

conhecimento entre o saber técnico e o saber popular em processo de interação dos atores 

sociais no desenvolvimento de uma TS.  A coprodução também apresenta indicativos que 

possibilitam a sua associação às práticas educativas para a formação do sujeito no processo de 

ensino-aprendizagem humanizador capaz de propiciar a troca de saberes sobre o que 

fazem/desenvolvem (ROSO, 2017) .  

Outro exemplo de coprodução é desenvolvido pela Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis (ACATA), na cidade de Ijuí/RS, em parceria com a Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), que vem efetivando ações 

cooperativas com o movimento de economia solidária. Por meio da Incubadora de Economia 
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Solidária, a UNIJUÍ busca assessorar o projeto da ACATA de Material Reciclável, auxiliando 

no processo de promoção do saber e na inclusão social. Pena et al. (2015) explicam que o 

projeto se desenvolveu:   

A partir do diagnóstico dos problemas socioambientais existentes 

relacionados com o recolhimento e destino dos resíduos sólidos gerados no 

município e aliado praticamente a inexistência de lixeiras e do contato e 

diálogo com membros da ITAMARE - Cooperativa de Catadores e da 

necessidade da proposição de uma ação que pudesse auxiliar na solução de 

tais problemáticas. (PENA et al., 2015, p.27). 

 

A UNIJUÍ busca promover ações cooperativas nos quais o foco é desenvolver 

trabalhos autogestionários de caráter 
4
sociotécnico com a finalidade de superar um problema 

socioambiental presente no contexto social da comunidade localizada na cidade de Ijuí/RS.  

Essas ações alinham com as discussões teóricas de Dagnino (2015), ao discutir a 

importância das instituições de ensino superior desempenhar o seu papel social na 

comunidade que está inseridas. Ainda, no contexto da UNIJUÍ, destaca-se o projeto 

Ecodesign que é uma proposta de criação de lixeira ecológica, com a finalidade de promover 

um desenvolvimento de produtos sustentáveis. O projeto Ecodesign busca a redução do 

impacto ambiental de produtos, além de promover a conscientização na sociedade atual 

(PENA et al, 2015). Pena et al., (2015) explica que a proposta do Ecodesign surgiu com a 

criação de lixeira ecológica com o reaproveitamento de materiais reutilizáveis como as 

garrafas pet.  

Além desse projeto da UNIJUÍ, destacam-se aqueles desenvolvidos pelos Núcleos 

Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (
5
NEOJIBA), localizado na cidade de 

Salvador/ BA, que visam: 

A excelência e a integração social por meio da prática coletiva da música. 

Sua estratégia está focada na construção ética e pedagógica da infância e da 

juventude, mediante a instrução e a prática orquestral e coral, capacitação em 

ensino musical, novas tecnologias e na reparação de instrumentos musicais. 

Além de ser uma iniciativa de cunho artístico-cultural, o Programa 

NEOJIBA é uma importante ação de formação e capacitação de crianças e 

adolescentes, com foco na ampliação da cidadania e na transmissão e 

multiplicação do conhecimento. (SAMPAIO; FILHO, 2012, p.3).  

                                                 
4
  A ordem Sociotécnica tem em vista a participação e a adequação às necessidades locais, promovendo uma 

construção social (DAGNINO, 2015; ROSO, 2017). 
5
 Os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA) são exemplo inovador de política 

pública que alia, de forma pioneira na Bahia, as áreas da Cultura, da Educação e do Desenvolvimento Social. O 

programa foi criado em 2007 pelo pianista, educador, regente e gestor cultural Ricardo Castro e está vinculado à 

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Governo do Estado da Bahia. A gestão da 

iniciativa é realizada pelo Instituto de Ação Social pela Música (IASPM), fundado em 2008 para promover, 

incentivar e apoiar o desenvolvimento e a interação social pela prática musical coletiva”. (NEOJIBA, 2019). 

Disponível: https://neojiba.org/quem-somos/neojiba. 
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Esse programa também segue a perspectiva da TS visando à formação e ao 

empoderamento de crianças e jovens, por meio da prática orquestral, promovendo a arte 

vinculada à educação, à integração social e ao protagonismo juvenil na sociedade. Sampaio e 

Filho (2012) explicitam que o programa NEOJIBA, desenvolvido no processo da interação, 

torna-se fundamental para a transformação social dos sujeitos que vivem em situações de 

vulnerabilidade social por meio do ensino e da prática musical coletivo.  

Para Sampaio e Filho (2012), o programa NEOJIBA desenvolvido na perspectiva da 

TS se caracteriza como coprodução pelo fato de haver a interação e a colaboração entre os 

participantes. Os autores também discutem que este programa se constitui em uma rede de 

pessoas atuantes nos campos do desenvolvimento social, da educação e da cultura e tem a 

finalidade de desenvolver em seus participantes, competências e aptidões múltiplas, além de 

assumir diferentes papéis para o enfrentamento dos desafios presentes em seu cotidiano.  

Marques (2010) afirma que na perspectiva de uma tecnologia desenvolvida com o 

objetivo de promover a sustentabilidade e a qualidade de vida da população economicamente 

desfavorecida, alguns projetos têm sido desenvolvidos em um viés da TS, com o propósito de 

viabilizar a autonomia e de contribuir para a transformação do contexto de seus atores sociais. 

O autor também entende que a perspectiva da autonomia é uma propriedade da TS e se 

configura nos valores e autogestão do reprojetamento da TS, tanto do ponto de vista dos 

sujeitos quanto do processo. Para Samagaia (2016), a autonomia é uma palavra de ordem na 

relação dos conhecimentos científico e popular, e sinaliza:  

Nestas novas relações que a comunicação científica se propõem a tecer entre 

leigos e especialista, a palavra de ordem é a autonomia. Perante o 

aprendizado das ciências, perante as decisões cotidianas envolvendo a vida 

privada dos indivíduos mas ainda nas resoluções e debates acerca das 

definições quanto ao futuro comum dos sujeitos. (SAMAGAIA, 2016, 

p.330).   

 

A autora menciona que a autonomia é construída mediante interação do sujeito com os 

grupos sociais e acadêmicos e as tomadas de decisões. Na concepção de Freire (1987), a 

autonomia é concebida a partir da aquisição de novos conhecimentos ou ampliação do saber 

que o sujeito traz consigo, permitindo criar condições para que esse se posicione com 

responsabilidade em frente às demandas sociais, que emergem no seu contexto. Para Dagnino 

(2014), a autonomia na perspectiva da TS permite que todos os indivíduos que participam do 

planejamento e desenvolvimento desta tecnologia, aprendam todo o processo do 

desenvolvimento desta tecnologia e reapliquem no seu contexto, de forma que propicie a 
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mudança local. Nesse sentido, serão apresentados alguns projetos que foram desenvolvidos 

nessa perspectiva.  

Projetos com foco no desenvolvimento da autonomia do sujeito, seguindo a 

perspectiva da TS, são desenvolvidos na Incubadora Social da Universidade Federal de Santa 

Maria (IS/UFSM), interligando atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. Filho et 

al. (2015) explicitam que:  

A finalidade da Universidade consiste em produzir conhecimentos 

científicos, técnicos e organizacionais para o desenvolvimento sustentável 

dos Empreendimentos Econômicos Solidários – EES e da sociedade. Neste 

sentido, a IS/UFSM abriga em um espaço comum projetos e 

empreendimentos sociais que se baseiam em cooperação, autogestão e 

inovação, tendo como vetor a integração de saberes e as tecnologias sociais, 

visando proporcionar as condições necessárias para que empreendedores 

sociais e grupos com experiências coletivas de trabalho fortaleçam sua 

cidadania, reduzindo vulnerabilidades socioeconômicas mediante inserção e 

permanência no mercado, o que promove melhoria nos indicadores de 

desenvolvimento social e humano de Santa Maria e região.  (FILHO et al., 

2015, p.3). 

 

Diante do exposto, apresenta-se uma síntese de alguns projetos na IS/UFSM, de 

relevância social, como o projeto “Pão e Pronto”, que visa produzir e comercializar 

artesanato, bijuterias e acessórios de moda e decoração, com o reaproveitamento de materiais 

recicláveis. O objetivo do projeto consiste em que:  

[...] o grupo consiga conduzir-se de forma autogestionário e participativa e 

através do trabalho cooperado resgatar a cidadania, fortalecendo a 

consciência e a prática da solidariedade, sustentabilidade, comércio ético e 

justo, pautando-se por uma lógica econômica que valoriza o ser humano e o 

trabalho digno. (FILHO et al., 2015, p.3). 
 

O projeto “Delícias Caseiras” tem como finalidade a elaboração e a comercialização 

de produtos de produtos alimentícios em uma perspectiva que busca a promoção, a autonomia 

e, consequentemente, a dignidade humana dos seus participantes. Filho, et al. (2015) abordam 

que a produção do projeto se dá de forma “coletiva,  cooperada e autogestionária, 

proporcionando assim um acréscimo na renda familiar e contribuindo na melhoria da 

qualidade de vida das mulheres participantes” (FILHO et al., 2015, p.3). 

O projeto “Birô de Empreendedorismo Cultural” é mais um empreendimento de cunho 

social, que visa propor a formação de empreendimentos culturais em Santa Maria e na região 

em torno:   

Pretende contribuir para o desenvolvimento eficaz dos negócios/projetos na 

área cultural, incentivando a cultura local e a promoção de cidadania. 

Objetiva a formação de gestores culturais, transferindo conhecimentos 

técnicos e administrativos na área de gestão cultural, criação, organização e 
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desenvolvimento de projetos, captação de recursos e formações específicas 

no campo cultural. (FILHO et al., 2015, p.3). 

 

Esse projeto busca contribuir na promoção da autonomia e propicia a construção de 

conhecimentos para diversos grupos sociais, principalmente aqueles marginalizados. Nesse 

sentido, a IS/UFSM busca desempenhar o seu papel social, por meio dos Empreendimentos 

Econômicos Solidários (EES), contribuindo efetivamente na transformação social em seu 

entorno. 

Os EES tem como objetivo ampliar a discussão e conscientização dos diversos 

segmentos da sociedade sobre a exclusão social e propiciar a mobilização social necessária 

para formular e implementar as políticas públicas. Para tanto, a mobilização de grupos como 

cooperativas e associações, pequenos produtores rurais, fábricas recuperadas e outros 

empreendimentos econômicos solidários e movimentos sociais opõem-se ao aparelhamento de 

estado que buscar manter o atual modelo econômico (DAGNINO, 2015).  

Nesse sentido, Dagnino (2015) destaca que:  

Cada vez mais, temos que pensar as áreas das políticas públicas que se 

relacionam mais diretamente com o conhecimento (e a política de ensino e 

de C&T são aqui fundamentais e fundantes) como germes de uma futura 

política cognitiva que orientará nosso caminho na direção de uma sociedade 

em que o conhecimento seja de todos e para todos; compartilhado e 

produzido por todos. (DAGNINO, 2015, p.330). 
 

O autor aponta a importância de aproximar as políticas públicas com as políticas de 

ensino e de Ciência e Tecnologia, ou seja, discutir as demandas sociais nos espaços 

educacionais, a exemplo das universidades. Além disso, as políticas públicas com as políticas 

de ensino e de Ciência e Tecnologia, propicia estratégia capaz de promover na sociedade o 

pensamento crítico a respeito do modelo de conceber a tecnociência que, tem sido produzida 

sem levar em consideração o critério de justiça social, equidade, responsabilidade 

socioambiental, havendo uma necessidade de ser discutido amplamente pelos movimentos 

sociais.  

Para Costa (2013), a TS alicerça-se em duas premissas fundamentais para sua 

propagação: a participação das pessoas das comunidades que as desenvolvem e a 

sustentabilidade nas soluções apresentadas. Para sustentar essa concepção, o autor explicita a 

relação da TS com a Fundação Banco do Brasil que tem se tornado uma das instituições de 

grande relevância para o desenvolvimento de TS no Brasil e a sua articulação com políticas 

públicas, a saber:  

Em 2001, a Fundação Banco do Brasil criou o programa Banco de 
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Tecnologias Sociais (BTS), passando a investir na captação e difusão de 

tecnologias já implementadas, reaplicáveis e efetivas na resolução de 

problemas sociais. Como estratégia de captação das tecnologias sociais a 

comporem o BTS, no mesmo ano, a FBB instituiu o Prêmio Fundação Banco 

do Brasil de Tecnologia Social. As tecnologias sociais certificadas por meio 

do Prêmio são incluídas no BTS, base de dados disponível no site da 

Fundação, iniciando-se, a partir daí, um trabalho de disseminação das 

tecnologias sociais. A partir de 2003, a FBB, em sintonia com o Programa 

Fome Zero do governo federal, passou a trabalhar com a reaplicação de 

tecnologias sociais voltadas à geração de trabalho e renda. Esta decisão 

exigiu que fosse definido um conjunto de ações estruturantes, através da 

articulação de parcerias e incentivo aos empreendimentos econômicos e 

solidários, com o propósito de melhorar as condições de vida de 

comunidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

(COSTA, 2013, p. 6). 

  

Ao apresentar  o contexto histórico e a relevância da Fundação Banco do Brasil para o 

desenvolvimento de TS no sentido de superar os problemas sociais, Costa (2013) destaca a 

relação dessa instituição como um Programa Federal e a sua contribuição socioeconômica. 

Além disso, o autor chama a atenção para as instituições que adotaram a proposta da TS, pois 

essas podem contribuir para a discussão da TS na perspectiva de políticas públicas.  

No entanto, Dagnino (2015) explica que o desenvolvimento de Incubadoras de 

Empreendimentos Solidários por meio da extensão universitária pode contribuir para a 

orientação e produção de TS, aproveitando as habilidades e saberes da população 

marginalizada, somando a produção de conhecimento cientifico-tecnológico, propiciando para 

inclusão social e também, potencializando conhecimentos necessários para a elaboração das 

políticas públicas. 

Lassance Jr. e Pedreira (2004) apontam dois obstáculos que impossibilitam o 

desenvolvimento de TS como Política Pública: i) há uma resistência por parte de alguns 

dirigentes governamentais com relação à adesão a uma postura criativa e inovadora, como 

propõe a TS; ii) a falta de recurso destinado para o desenvolvimento de atividades na 

perspectiva da TS, uma vez que os recursos são destinados aos setores e políticas responsáveis 

pelo desenvolvimento de tecnologias convencionais. 

Os obstáculos apresentados com relação à TS e às Políticas Públicas possibilitam uma 

reflexão crítica sobre a forma como a Ciência é produzida na sociedade atual e como se 

constitui o poder público com relação às demandas sociais.  No entanto, tendo em vista à 

superação desses obstáculos, Fonseca e Serafim (2004) propõem duas formas de relação entre 

Políticas Públicas e a TS, quais sejam:   

1 - Utilização da TS como um tema transversal, que perpasse todos os 

campos, como uma política-meio em relação às demais políticas. Para isso, é 
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necessária a identificação, em cada um desses campos, de quais os conteúdos 

que podem comportar a abordagem da TS; 2 - Utilização da TS como 

orientadora da PCT, com vistas à promoção do desenvolvimento social. 

Busca-se, nesse caso, apoiar ações que conectem diretamente a produção do 

conhecimento, onde quer que ela ocorra, com as demandas sociais. Supera-

se, dessa forma, a relação indireta entre o empreendimento científico-

tecnológico e o desenvolvimento social, isto é, intermediação da ação da 

política pela empresa privada, que se constitui na condição de reprodução do 

capital e na apropriação privada do excedente econômico. (FONSECA, 

SERAFIM, 2004, p.143). 
  

Ao compreender a TS com uma abordagem transversal, possibilita a sua discussão em 

diversos fóruns de debates, inclusive, no âmbito das políticas públicas, como já foi discutido 

anteriormente. Sendo assim, Nerder (2015) menciona alguns aspectos da TS que se 

aproximam das políticas públicas, quais sejam: 

As tecnologias sociais e as políticas públicas possuem características 

comuns, entre as quais podemos elencar: atendem a demandas da sociedade, 

resultam de interações sociais, envolvem atores públicos e privados, 

promovem o desenvolvimento e a sustentabilidade socioeconômica e 

ambiental, fortalecem e estimulam a organização com participação social e 

política, proporcionando a inclusão social por meio da geração de trabalho e 

renda. Assim como as políticas públicas, as tecnologias sociais pressupõem a 

participação efetiva da comunidade no seu processo de construção e/ou 

apropriação. (NERDER, 2015, p. 7). 

   

A TS alinhada às políticas públicas pode evidenciar a potencialidade para a superação 

das contradições sociais presentes na sociedade, principalmente, aos grupos que estão à 

margem lógica do mercado. Além disso, a relação entre os sujeitos participantes das 

discussões voltadas para a TS e as Políticas Públicas pode promover a criatividade e a 

capacidade de organizar-se quanto, sociedade civil, a fim de não apenas ampliar o 

conhecimento técnico, mas numa perspectiva crítica com relação ao sistema hegemônico que 

o cerca e, buscar estratégias efetivas para as agendas de relevâncias sociais. 

É válido informar que os movimentos sociais e partes da comunidade científica 

contribuíram para as discussões sobre a TS nos fóruns de debates. Nesse sentido, Roso (2017) 

argumenta que para a construção do seu conceito, existem vários valores científicos ou 

cognitivos, dentre esses: imparcialidade, neutralidade e autonomia, que são considerados 

ideais. O autor também afirma que, esses valores estão ligados aos aspectos sociais, políticos, 

culturais, ideológicos, econômicos etc. A autonomia é compreendida nesse contexto como um 

valor cognitivo que está vinculado aos diversos aspectos presentes na sociedade, aspectos que 

foram constatados de forma explícita ou implícita nos projetos aqui apresentados.   

Os projetos que foram apresentados na perspectiva da TS estabeleceram características 
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peculiares dessa tecnologia, como a participação comunitária de forma efetiva durante todo o 

processo, como também a tomada de decisão com relação à escolha e execução da TS, de 

forma que proporcione aos participantes a autonomia para a coprodução, a inclusão social e 

por fim, a qualidade de vida.  Além disso, pode-se compreender que o desenvolvimento da TS 

propicia o processo da interação entre o conhecimento técnico-científico e o saber popular, 

viabilizando, assim, para equidade de cidadãos que estão em situações de vulnerabilidade 

social. 

É importante ressaltar que a TS pode ser desenvolvida em diferentes contextos sociais, 

como: saúde, educação, cultura, sustentabilidade, lazer, entre outros; como já foram 

apresentados nos presentes trabalhos.  Na concepção de Lassance Jr. e Pedreira (2004), a TS 

tem a finalidade de promover diversos benefícios na localidade em que está sendo 

implementada, como: a geração de emprego e renda para a comunidade local, saúde, 

produção de alimentos, habitação, interações sociais; bem como a sustentabilidade dos 

recursos naturais a nível local e global, entre outros aspectos que foram constatados nos 

projetos apresentados. 

Diante das discussões anteriores, percebe-se que a TS pode ser fundamental para a 

resolução de problemas sociais ou socioambientais e tanto na produção de produtos, quanto 

no desenvolvimento de técnicas e/ou metodologias, que podem ser reaplicáveis e 

desenvolvidas na interação com a comunidade. Há necessidade de ampliar a discussão da TS 

como uma alternativa para a superação dos impactos negativos ocasionados pela ação 

antrópica na natureza, presentes na sociedade contemporânea (MARQUES, 2010).  

Outros autores têm discutido sobre os impactos socioambientais causados na 

sociedade, assim como propõem estratégias para a superação dessa problemática, dentre eles 

destacam-se Saheb e Luz (2011) em que sinaliza que a abordagem da TS no contexto da 

Educação Socioambiental pode contribuir para os processos educativos socioambientais, 

tornando-os uma condição essencial para construir uma nova racionalidade socioambiental e 

uma melhor qualidade de vida. Além disso, o desenvolvimento da TS fornecem subsídios 

para auxiliar nos enfrentamentos dos novos desafios sociais, como os problemas 

socioambientais presentes em nossa sociedade. 

As problemáticas ambientais estão presentes no cotidiano das pessoas em diversas 

áreas da sociedade, pois se acredita que o homem é parte integral do meio ambiente, diante 

disso, Marques (2010) chama atenção para uma transformação efetiva no cenário da educação 

em que propicia mudanças comportamentais e atitudinais a respeito do meio ambiente que o 
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cerca, qual seja:  

A Educação Ambiental é o elemento fundamental para a implantação desse 

novo modelo, pois, “acredita-se que o Desenvolvimento Sustentável seja a 

forma mais viável de sairmos da rota da miséria, exclusão social e 

econômica, consumismo, desperdício e degradação ambiental em que a 

sociedade humana se encontra.” (MARQUES, 2010, p.15).  

 

Segundo a autora, a inserção da Educação Ambiental na sociedade, principalmente, no 

cenário educacional pode contribuir de forma significativa para a superação dos problemas 

socioambientais que emergem do novo modelo de sociedade, em que se alinham ao sistema 

capitalista, promovendo a marginalização social e degradação dos recursos naturais 

disponíveis. Vale salientar, que a perspectiva da Educação Socioambiental é de suma 

importância para ampliar as discussões nos espaços formais e não formais sobre as 

problemáticas socioambientais atuais. Diante dessas discussões, percebe-se que os 

pressupostos que norteiam à Educação Socioambiental, dialogam com a proposta da TS, 

como afirma Roso (2017) a respeito de sua importância para a sociedade e a educação: 

Tem muito que contribuir com valores desejáveis para a sociedade, para a 

ciência e para a tecnologia. Valores como solidariedade, sustentabilidade, 

outra organização econômica, nova forma de relações de trabalho, modelos 

produtivos, dentre outros. (ROSO, 2017, p.27). 

 

O autor faz menção sobre a importância da TS para uma educação mais democrática 

em que os valores relacionados à sustentabilidade sejam discutidos de forma efetiva; que seja 

capaz de formar um sujeito crítico, autônomo e mais consciente do seu papel na sociedade. 

Semelhantemente, Marques (2010) afirma que a Educação Socioambiental articulada à TS é 

fundamental para promover o desenvolvimento sustentável e para apresentar alternativas 

eficazes, de baixo custo, para minimizar os impactos negativos causados pelo homem ao meio 

ambiente.  

Roso (2017) também destaca a importância da TS na construção de um modelo de 

comunidade potencialmente crítica, em que as demandas locais possam ser trabalhadas de 

maneira contextualizadas e que também, de fato, atendam às demandas socioambientais locais 

e contribuam para equidade social, tecnologia e ciências mais sustentáveis. Nesse sentido, é 

válido destacar a importância da TS como possibilidade de contribuir na superação dos 

problemas socioambientais. 

A fim de discutir a TS no âmbito educacional, Dagnino (2015) sugere que os projetos 

de extensão universitárias, na perspectiva das incubadoras de tecnologias populares, economia 

solidária, entre outros, são fundamentais para aproximar as instituições de ensino superior das 
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comunidades locais, propiciando o exercício do seu papel social na comunidade que estão 

inseridas. Roso (2017) compreende que a TS pode ser discutida na perspectiva da extensão 

universitária como meio de aproximar o conhecimento cientifico do saber popular, ou seja, de 

maneira que viabilize a democratização do saber.  

Além disso, o autor sinaliza que o processo de IT pode ser uma estratégia teórico-

metodológica fundamental para identificar as demandas sociais, passivas de serem superadas 

pelas TS. Deste modo, há indícios que a TS pode ser inserida no contexto educacional por 

meio do processo da IT. Nesse sentido, no próximo capítulo discute-se a perspectiva freireana 

no contexto da TS, articulando a relação universidade, escola e comunidade. 
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CAPÍTULO 2 – A INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA COMO UM DOS CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL (TS) 

 

Neste capítulo, a proposta dessa pesquisa busca compreender a perspectiva freireana e 

a sua relevância no processo de seleção de uma TS, como possibilidade de superar uma 

demanda social identificada por meio da Investigação Temática (IT). Além disso, serão 

apresentados alguns aspectos relacionados ao Tema Gerador no contexto do Ensino de 

Ciências, articulado aos pressupostos teóricos da TS. 

 

2.1 O Tema Gerador como proposta didático-pedagógica para uma educação 

emancipadora 

 

A IT, segundo Freire (1987), surge como uma estratégia pedagógica na tentativa de 

problematizar a realidade do sujeito que se encontra à margem da sociedade e/ou oprimido. 

Ao evidenciar as contradições sociais na comunidade investigada, alguns pesquisadores, 

como Delizoicov (1991); Silva (2004), Gehlen (2009), Stuani (2010), Torres (2010), 

Delizoicov, Angotti, Pernambuco (2011); Solino (2013), Sousa et al. (2014), Novais (2015), 

Magalhães (2015), Neres (2016), Fonseca (2017), Almeida (2018), Assunção (2019), Bonfim 

(2019) e Milli (2019) têm recorrido à dinâmica da Abordagem Temática Freireana (FREIRE, 

1987) com o intuito de promover uma educação emancipadora. 

Além disso, por meio do processo da IT, os presentes autores têm buscado 

desenvolver, na educação básica, uma formação de educadores críticos e reflexivos, na sua 

prática pedagógica (práxis), assim como a reconfiguração do currículo escolar (SILVA, 2004) 

de forma que contemple os aspectos epistemológicos, sócio-históricos, socioambientais e 

socioculturais “para a qualificação do fazer educativo nos diferentes momentos do processo 

de construção curricular.” (SILVA, 2004, p. 16). 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) defendem que uma educação emancipadora 

consiste na inserção de sujeitos em uma relação entre sociedade, cultura e natureza, tendo em 

vista a sua formação não neutra, mas crítica e capaz de possibilitar a apropriação de novos 

conhecimentos fundamentais para uma visão de mundo ampla e não mais ingênua.  

A educação balizada na dinâmica da Abordagem Temática Freireana, para Silva 

(2004), emerge da realidade concreta do sujeito “em uma constante devir e, não como algo 

estático” (FREIRE, 1987, p. 114), verticalizado e unidirecional, mas, uma educação 

problematizadora que se constitui na relação homem-mundo, tornando-se fundamental para o 

desenvolvimento de uma consciência crítica do sujeito.  
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Freire (1987) discute que a visão de mundo pode ser manifestada de diversas formas 

no cotidiano do sujeito e essas manifestações revelam a condição de mundo que esse 

indivíduo se encontra. O autor também afirma que, para haver uma compreensão da realidade 

concreta do sujeito, é necessária uma comunicação “eficiente entre o educando e o educador, 

de forma que aproximem os conteúdos pedagógicos do contexto deste indivíduo”, ou seja, 

“inserir os sujeitos numa forma crítica de pensarem seu mundo” (FREIRE, 1987, p. 134). 

Silva (2004) explica que para aproximar os conteúdos científicos da realidade concreta 

dos educandos, será necessário levar em consideração os desafios presentes no contexto de 

uma escola convencional até a implementação das atividades pedagógicas em sala de aula.  O 

autor também afirma que as atividades pedagógicas devem ser organizadas a partir da seleção 

de falas significativas da comunidade, Temas Geradores sistematizados na Rede Temática, a 

fim de articular dialeticamente diferentes dimensões do contexto sociocultural em que os 

sujeitos estão imersos. Dessa forma, Silva (2004) argumenta que os Temas Geradores são: 

Objetos de estudo selecionados no processo de investigação junto à 

comunidade e a partir de seu caráter significativo, conflituoso e 

contraditório. São limites que a comunidade possui de intervir 

concretamente em situações de desumanização por ela vivenciada, ou seja, 

esta proposta recomenda uma prática ético-crítica, para além dos interesses 

imediatos dos sujeitos e, tem como ponto de partida, uma problemática local 

legitimada, que seja relevante para os educandos, comunidade e educadores. 

(SILVA, 2004, p. 162).  

 

Portanto, para chegar ao Tema Gerador, segundo Freire (1987), é necessário seguir 

algumas etapas estabelecidas no processo de IT, as quais direcionam as estratégias teórico-

metodológicas que visam abordar a realidade dos educandos no planejamento das aulas, sem 

perder o caráter dialógico e problematizador. Segundo Delizoicov (1991), este modelo de 

educação busca sistematizar o conhecimento acerca das situações concretas presentes nos 

Temas Geradores, obtidos mediante o processo de IT, especificamente a quarta etapa, 

nomeada de Redução Temática.   

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) é necessária a problematização das 

situações-problemas dos sujeitos, a fim de torná-los agentes ativos no processo de ensino-

aprendizagem. Segundo os autores, este modelo de educação não separa sujeito e objeto, mas 

busca a sua interação, evidenciando a aquisição de novos conhecimentos e possibilitando 

(DELIZOICOV, 1991) a ruptura do senso comum. Nesse sentido, Freire (1987) propõe que “é 

importante reenfatizar que o tema gerador não se encontra nos homens isolados da realidade, 

nem tão pouco na realidade separada dos homens. Só pode ser compreendido nas relações 

homens-mundo” (FREIRE, 1987, p. 136). 
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Sendo assim, a IT se constitui na interação do educador com a realidade em que a 

escola está inserida, (FREIRE, 1987) proporcionando a aproximação do sujeito no contexto 

escolar. Nessa interação, surgem os conteúdos científicos, os quais serão abordados na sala de 

aula, configurando assim o ponto inicial do processo educativo transformador. Como 

estratégia pedagógica, busca-se  a efetivação de sua estrutura teórico-metodológica, que se 

encontra no capitulo três da obra Pedagogia do Oprimido, sistematizada em quatro etapas 

(FREIRE, 1987) , tendo em vista, o contexto da educação não formal.  

1° etapa: Levantamento Preliminar: constitui-se no reconhecimento da comunidade local em 

torno da escola, com a finalidade de obter informações sobre a realidade dos educandos 

(FREIRE, 1987). Para tanto, procura-se obter as informações nas fontes primárias, que se 

constituem em conversas com moradores locais, lideranças da comunidade e pais dos 

educandos. Nesta etapa, pretendem-se também as informações em fontes secundárias como, a 

consulta aos documentos obtidos nas associações de moradores, dados do IBGE, em órgãos 

governamentais, entre outras instituições sociais locais. Após a coleta e impressões das 

informações, organiza-se e forma-se um dossiê.  

2° etapa: Codificação - consiste em análise e escolha de contradições sociais vivenciadas 

pelos envolvidos. Esta etapa consiste na análise das informações obtidas na primeira etapa, a 

fim de constituir uma relação entre as falas dos moradores, as demais informações das fontes 

secundárias e a visão dos sujeitos participantes (FREIRE, 1987). Vale salientar que as 

codificações representam a escolha das situações-limite, também nomeadas de contradições 

sociais vivenciadas pelos sujeitos envolvidos no processo, em que esses não percebem que 

essas situações são passiveis de superação. Freire (1987) também explica que os códigos são 

compreendidos como as falas, imagens, fotografias que representam as situações 

significativas da comunidade investigada.  

3° etapa: Descodificação: representada pelo momento em que o sujeito percebe e interpreta 

um problema que antes não era visto. Ou seja, evidencia-se uma situação-limite presente no 

contexto social do sujeito. Além disso, constatam-se as situações significativas para a 

comunidade, em que evidenciam os Temas Geradores (FREIRE, 1987).   

Na compreensão de Silva (2004), a Situação-limite pode ser representada por meio de 

falas dos sujeitos e da problematização das falas significativas que expressam as interações 

socioculturais entre os fatores sociais da localidade. Silva (2004) também explica que, na 

perspectiva de um currículo como prática social e cultural, faz-se necessário identificar os 

problemas vivenciados pela comunidade escolar que estão velados, representando uma 
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Situação-limite que precisa ser desvelada e superada.  

4° etapa: Redução Temática: esta etapa consiste na elaboração dos planejamentos 

pedagógicos a serem desenvolvidos em sala de aula, em que são selecionados os conteúdos de 

diferentes disciplinas, necessários para a compreensão do Tema Gerador (DELIZOICOV, 

1982; 1991). Além disso, cabe aos educadores, em suas áreas de conhecimentos, discutir com 

a equipe interdisciplinar a proposta de redução sobre seu respectivo tema, a fim de formar as 

unidades de aprendizagem. Vale informar que, nesta etapa, desenvolveram-se algumas 

estratégias didático-pedagógicas, como: a Rede Temática, Contra-Tema (SILVA, 2004), Ciclo 

Temático (FONSECA, 2017) e, posteriormente, ampliando por Milli, Almeida; Gehlen 

(2018). 

A dinâmica pedagógica para a escolha dos Temas Geradores foi sistematizada para o 

contexto escolar por Delizoicov (1991; 1982), ampliando para mais uma etapa, a 5° etapa, 

denominada “Desenvolvimento em sala aula”. Corresponde à implementação de atividades 

didático-pedagógicas em sala de aula, com o intuito de aproximar os problemas que permeiam 

o contexto do sujeito dos conteúdos científicos trabalhados no espaço escolar, a fim de serem 

compreendidos e superados criticamente. 

A proposta de uma educação emancipadora tem sido discutida em diversos fóruns de 

debates, por diversos autores, entre eles, Saul e Saul (2017) e Delizoicov (1991) discutem que  

a IT está ancorada na epistemologia dialética e contribui significativamente na compreensão 

da realidade do sujeito, que também é entendida como um processo histórico, complexo e 

contraditório, em permanente devir no precesso de ensino-aprendizagem. Para Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2011), o processo da IT propicia o planejamento e a implementação 

dialógica e humanizadora no contexto do Ensino de Ciências. A proposta da IT está ganhando 

espaço no Ensino de Ciências, pois tem contribuído significativamente na reorientação 

curricular, que visa problematizar, em sala de aula, situações significativas que estão 

presentes no contexto social em que os educandos estão inseridos, como será discutido nos 

próximos itens (MUENCHEM, 2010). 

 

2.2 O processo de Investigação Temática e seu papel no Ensino de Ciências 

 

Segundo Neres e Gehlen (2018), os pressupostos freireanos abordados na Educação 

em Ciências têm contribuído de modo significativo para o processo formativo de professores 

da educação básica, propiciando uma educação dialógica e problematizadora. Nesse sentido, 

vários pesquisadores têm usado esse referencial para embasar seus estudos, tais como: 
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Delizoicov (1991), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), Silva (2004), Muechem (2010), 

Stuani (2010), Torres (2010), Furlan et al. (2011); Lambach (2013) Sousa et al. (2014), 

Novais (2015), Magalhães (2015), Magalhães et al. (2016), Mendonça (2016),  Rambo 

(2017), Fonseca (2017), Almeida (2018), Bomfim (2018), Centa e Muenchem (2018), 

Assunção (2019) e Milli (2019), a fim de proporcionar uma educação libertadora no contexto 

da educação básica.  

Para Silva (2004), a proposta de desenvolver o Ensino de Ciências na perspectiva 

freireana tem como propósito contribuir com a reorganização do currículo pedagógico das 

escolas na educação básica e promover uma educação emancipadora. Na concepção de 

Muenchem (2010), os trabalhos balizados na perspectiva freireana evidenciam uma 

reorientação no currículo escolar para o Ensino de Ciências, propondo ações pedagógicas na 

tentativa de estabelecer a autonomia escolar nas discussões coletivas a respeito da realidade 

que a escola se encontra.  Muenchem (2010) também discute que para efetivar a dinâmica da 

IT, é necessário seguir as etapas estabelecidas por Freire (1987) e ampliadas por Delizoicov 

(1991), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) para o Ensino de Ciências, uma vez que a 

dinâmica teórico-metodológica de Freire (1987) não foi proposta para a educação formal. 

Conforme já sinalizado no item 2.1, Delizoicov (1991) amplia esta dinâmica pedagógica em 

cinco etapas, bem como acrescenta alguns aspectos às demais etapas para contemplar a 

educação escolar. Além disso, diversos pesquisadores têm se debruçado sobre a elaboração e 

o desenvolvimento dessas etapas no contexto da Educação Básica, ampliando os seus 

procedimentos e características. Tal como apresenta-se a seguir.  

1. Levantamento preliminar – busca de informações referentes às condições da 

comunidade, por meio de fontes primárias e secundária (conversas informais com os 

moradores, imagens, reportagens etc.). Esse momento possibilita a aproximação dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa com a comunidade, a fim de identificar elementos que retratam as 

situações socioeconômicas, Sócio-histórica, socioambientais e culturais da localidade que a 

escola se encontra.  

2. Codificação – consiste na representação de uma situação concreta que se configura 

em contradições vivenciadas pelos educandos e pela comunidade como um todo, a fim de ser 

discutida pelos educandos em sala de aula. Para Freire (1987), essa etapa é imprescindível à 

participação dos sujeitos, no entanto, faz-se necessário um olhar minucioso para as 

especificidades do local. Na compreensão de Muenchem (2010), essa etapa é desenvolvida 

pelos professores-investigadores que buscam analisar de forma sucinta e abstrair informações 
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equivalentes aos códigos a fim de descodificá-los. 

3. Descodificação - consiste no momento em que a equipe de pesquisadores volta à 

comunidade para realizar os diálogos descodificadores, desafiando os participantes a expor 

anseios, angústias e problemas existenciais codificados (FREIRE, 1987). Para Delizoicov 

(1991) e Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), essa etapa se configura no momento em 

que os educadores retornam à comunidade com hipóteses de situações-limites, as quais 

representam possíveis temas significantes para serem discutidos, analisados e legitimados das 

contradições sociais vivenciadas pela comunidade; permitindo que os educadores 

participantes desenvolvam estratégias ou recursos didático-pedagógicos, a fim de ampliar a 

visão do sujeito acerca da sua realidade.  

4. Redução Temática - consiste na elaboração de um planejamento pedagógico a ser 

desenvolvido em sala de aula, tendo em vista selecionar os conteúdos multidisciplinares para 

melhor compreender o tema gerador. Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), ao 

selecionar os conteúdos, eles devem ser organizados de acordo com suas áreas de 

conhecimento. Os professores irão reduzir esses temas e constituir unidades de aprendizagem.  

Além disso, a Redução Temática também é constituída no contexto do Ensino de Ciências 

pela Rede Temática e o Contra-Tema, propostos por Silva (2004) em seus estudos, e pelo 

Ciclo Temático, elaborado por Fonseca (2017). 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) afirmam que, após selecionar os conteúdos 

e conceitos científicos, faz-se necessário organizar as aulas seguindo a dinâmica dos Três 

Momentos Pedagógicos (3MP). Muenchem (2010) afirma que a dinâmica dos 3MP contrapõe 

a educação hegemônica em nosso país (educação bancária, criticada por Freire) e contribui no 

processo de um ensino-aprendizagem democrático, dialógico, emancipador e contextualizado 

à realidade que a escola está inserida. Para Freire (1987), a educação emancipadora é aquela 

que propicia uma formação de cidadãos críticos, capazes de superar as contradições sociais 

em sua realidade. 

 Nesse sentido, Delizoicov (1991) argumenta que a dinâmica dos 3MP pode contribuir 

na dialogicidade no âmbito educacional, além de propiciar a inserção das questões cotidianas 

na sala de aula. Em suma, os 3MP têm por finalidade problematizar e desenvolver em sala de 

aula o Tema Gerador, seguindo as etapas que foram estruturadas por Delizoicov (1991) e 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) da seguinte forma:  

a) Problematização Inicial: é o momento em que o professor problematiza situações 

relacionadas ao contexto que o educando está inserido e o seus conhecimentos prévios acerca 
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da temática em questão, fazendo-o refletir de forma crítica sobre a realidade que o cerca. 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) explicitam que a Problematização Inicial 

possibilita identificar possíveis limitações e explicações contraditórias sobre a temática 

discutida em sala de aula. Os autores também mencionam que este momento propicia um 

pensamento crítico do aluno, quando se defronta com as interpretações da temática em 

questão.  

b) Organização do Conhecimento: é o momento em que os conceitos científicos são 

discutidos em sala de aula com o objetivo de compreender o tema e as questões que estão 

sendo trabalhadas. Nessa etapa, também é necessária a implementação de atividades que 

possibilitem a compreensão científica das questões que foram problematizadas anteriormente.  

c) Aplicação do Conhecimento: nessa etapa, o professor retoma as questões da 

Problematização Inicial para serem discutidas e implementadas a fim de buscar possíveis 

alternativas para sua resolução, além da busca da compreensão conceitual.  Essa etapa 

objetiva desenvolver no educando uma visão crítica e autônoma em relação aos problemas 

locais ou situação-limite. Silva (2004) propõe que por meio da dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógicos (3MP) os professores busquem trabalhar em sala de aula conteúdos direcionados 

por situações-limite vivenciadas pelos educandos e que essas situações sejam problematizadas 

nesse contexto, a fim de superá-las.  

5. Desenvolvimento em Sala de Aula: Delizoicov (1991), Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011) propõem abordar as questões que foram discutidas e planejadas nas 

etapas anteriores de forma que propiciem o processo de problematização, conscientização e 

superação dos problemas presentes no cotidiano do sujeito, por meio de discussões no  

contexto da sala de aula. Compreende-se que o desenvolvimento em sala de aula caracteriza a 

implementação de atividades didático-pedagógicas pautadas na realidade do educando, 

contribuindo para a superação das contradições em que se encontram. 

Destaca-se que o processo de IT na perspectiva do Ensino de Ciências tem sido 

importante para a apropriação e compreensão dos conceitos científicos, propiciando a 

ampliação da visão de mundo do sujeito (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2011). Segundo Delizoicov (1991), o processo da IT, na obtenção de Temas Geradores, 

colabora para uma educação problematizadora e dialógica, oportunizando a participação 

efetiva do educando na construção de novos conhecimentos, tornando-se o “ponto culminante 

da atuação docente”. (DELIZOICOV, 1998, p. 137). 
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2.3. A Investigação Temática articulada à TS no contexto educacional 

 

Na proposta de uma educação emancipadora, Freire (1987) defende que o processo da 

IT se constitui na problematização e dialogicidade, com a finalidade de estabelecer 

mecanismos que possibilitem a superação do sujeito que se encontra oprimido à margem da 

sociedade. Esta proposta de educação está em consonância com as características da TS, pois, 

para Dagnino (2011), essa tecnologia apresenta indicativos capazes de promover uma 

formação cidadã do sujeito diante dos conflitos sociais presentes na realidade em que se 

encontra e de tornar esse indivíduo em agente transformador da sua história. 

Dagnino (2011) afirma que para desenvolver a autonomia no sujeito será necessário 

compreender a educação como um processo de interação, coletividade e busca constante pela 

construção da cidadania e para a organização de uma sociedade mais inclusiva. Partindo desse 

princípio, o autor argumenta que a TS, na perspectiva da educação, busca unir os 

conhecimentos (não substituir o saber popular pelo conhecimento especializado), a fim de 

proporcionar ferramentas valiosas para a inclusão social e a promoção do sujeito no contexto 

na sociedade atual.  

Roso (2017) também menciona que os pressupostos teóricos que embasam a TS 

contribuem para a interação entre o saber popular e o conhecimento científico. O autor explica 

que, nesse processo de trocas de conhecimentos, contribui para a coletividade e 

democratização do saber. Sendo assim, o autor afirma que os princípios da TS confrontam o 

modelo hegemônico de educação da sociedade atual: 

Diferente da TC, a TS objetiva o desenvolvimento local de 

tecnologia de acordo com necessidades, objetivos, interesses de grupos 

sociais que, em geral, estão à margem da lógica de mercado. TS configura-

se, portanto, como uma forma não tradicional de compreender as relações 

CTS, deslocando, sobretudo, a origem da demanda por soluções técnicas, da 

lógica de mercado para a sociedade, para populações que passam a ser 

consideradas grupos sociais relevantes. (ROSO, 2017, p. 19). 
 

A TS pode contribuir de forma efetiva na formação de sujeitos críticos e 

transformadores, tendo em vista a construção de conhecimentos e práticas capazes de lhes 

propiciar uma intervenção crítica no contexto social que estão inseridos. Para tanto, Roso 

(2017) explica que a transformação local requer uma postura não neutra dos sujeitos, mas uma 

atuação efetiva e consciente das relações existentes entre sua realidade e a sociedade que os 

cercam. 

 Na perspectiva da educação escolar, Freire (1987) critica o modelo de “educação 

bancária” em que o sujeito é passivo no processo de ensino-aprendizagem. Na perspectiva de 
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uma educação humanizadora, Loureiro e Torres (2014) criticam o comportamento passivo dos 

sujeitos em relação ao enfrentamento dos problemas sociais atuais em diversas esferas da 

sociedade. Além disso, eles afirmam que “o sujeito crítico e transformador é formado para 

atuar em sua realidade no sentido de transformá-la, ou seja, é o sujeito consciente das relações 

existentes entre sociedade, cultura e natureza”. (LOUREIRO; TORRES, 2014, p. 15). 

 A proposta da TS também se opõe ao modelo tradicional de tecnologias (atende aos 

interesses do sistema capitalista), modelo criticado por Auler e Delizoicov (2015). Estes 

autores apresentam o PLACTS como uma proposta que se posiciona contra o modelo 

tradicional, denominado pelos autores de processo unidirecional, em que os sujeitos não 

fazem parte do processo de produção, tornando-os meramente usuários passivos da 

tecnologia.  

No final do século XX, diversos movimentos reivindicavam a inserção de valores 

sociais na produção cientifica/tecnológica da sociedade, pois a creditava-se que tais produções 

cientificas deveriam atender as demandas das áreas marginalizadas da sociedade, diante disso, 

Roso (2017) vem afirmar que o PLACTS surgiu na tentativa de superar as dependências dos 

países da América Latina em relação ao sistema hegemônico da Tecnologia Convencional, em 

que esses países importavam tecnologias, ou produtos, de países centrais, além da imitação de 

suas pesquisas, reprodução de culturas e marginalização do potencial de trabalho dos 

pesquisadores dos países latinos. A participação do sujeito no processo de seleção, construção 

e implementação da TS é fundamental na sua ressignificação como agente transformador de 

sua realidade. Nesse sentido, há indícios de convergência dos princípios da TS com os 

pressupostos epistemológicos de Freire uma vez que ambos apresentam elementos 

fundamentais para a transformação social, assim como a inclusão do sujeito numa sociedade 

mais igualitária (ROSO, 2017).  

Roso (2017) sinaliza que os pressupostos teórico-metodológicos de Freire (1987) e da 

TS evidenciam a autonomia do sujeito por meio da coaprendizagem e da práxis, contribuindo 

para a formação crítica na sua concepção de mundo e o protagonismo na sua existência. Há 

uma necessidade de formar sujeitos habilitados para o enfrentamento dos problemas sociais 

que emergem no seu contexto social, potencializando suas habilidades para que se possa 

avançar na inclusão social e na ampliação da cidadania (DAGNINO, 2004). Para tal, o autor 

explicita que é necessário formar um sujeito autônomo, que contribua na identificação dos 

problemas concretos que permeiam o seu cotidiano e participe ativamente na seleção e 

desenvolvimento de TS, a fim de atender às demandas da sua comunidade. 
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 Roso, Dalmolin e Auler (2011) apresentam o PLACTS com a finalidade de combater 

o modelo de produção capitalista, responsável por contribuir para uma sociedade opressora, 

excludente e alienante. Auler e Delizoicov (2015) abordam que as contradições sociais que o 

PLACTS busca discutir na sociedade apresentam indicativos de que podem ser investigadas e 

localizadas por meio do processo da IT (FREIRE, 1987), tendo em vista a superação das 

contradições sociais em que os sujeitos se encontram.  

Em consonância com a proposta da IT, o desenvolvimento da TS, segundo Dagnino 

(2004; 2011; 2015) e Roso (2017), tem em vista a participação ativa dos sujeitos por meio da 

interação social, a fim de promover sua autonomia e a reaplicação desta tecnologia como 

estratégia de superação das situações conflituosas. Nesse sentido, Dagnino (2015) também 

discute sobre os modelos tecnológicos e educacionais que devem ser desenvolvidos para 

atender às necessidades dos sujeitos de forma mais democrática. Porém, o modelo tecnológico 

que tem sido desenvolvido para atender interesses do mercado capitalista, conforme Dagnino 

(2014), tem um viés mecanicista, linear, determinista e acrítico na sociedade, sendo 

apresentado como uma “tecnologia de ponta”. Nesse contexto, percebe-se que a tecnologia 

produzida em grande escala está a serviço de um sistema capitalista e que sua 

operacionalização é responsável por um grande impacto nocivo na sociedade que a utiliza.  

Além do mais, Dagnino (2014) traz uma reflexão crítica sobre essa temática, 

apontando que a produção da “tecnologia de ponta” parte de um princípio que se opõe aos 

valores socioculturais, sóciohistóricos e socioambientais da sociedade, sendo desenvolvida 

para reforçar um processo vigente e capitalista, que impossibilitam a inclusão social e a 

democratização do conhecimento científico na nossa sociedade. 

Roso (2017) e Dagnino (2004) afirmam que o desenvolvimento de TS, possibilitará a 

superação das contradições sociais, pois esta visa identificar as demandas sociais e cognitivas, 

para que possa superá-las, por meio da educação, dos movimentos sociais, dos 

empreendimentos solidários, articuladas à organização civil, aos órgãos governamentais e às 

comunidades locais. Partindo desse princípio, Roso (2017) menciona que há uma necessidade 

de se trabalhar a proposta da IT como possibilidade de identificar contradições sociais 

presentes nas comunidades para que seja implementada como alternativa para a superação 

dessas problemáticas encontradas no contexto que o sujeito estiver imerso, como está 

explícito a seguir: 

A realização da investigação temática além de sinalizar parâmetros para a 

construção e execução de novos currículos poderiam ser um importante 

processo de identificação de demandas locais, necessidades reais da 
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sociedade local. (ROSO, 2017, p. 25 e 26). 

 

De acordo com a proposta de Roso (2017), os elementos presentes na IT podem 

auxiliar na identificação das problemáticas que emergem da realidade do sujeito, objetivando 

que a TS seja uma possibilidade de superação e promoção do protagonismo social.  

 

2.4  O GEATEC e seus processos formativos na perspectiva da IT 

 

 

O Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática no Ensino de Ciências (GEATEC), 

vinculado à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), localizada no bairro do 

Salobrinho, Ilhéus/BA tem contribuído de forma significativa para uma educação 

emancipadora, principalmente, no ensino de Ciências no Sul da Bahia. Os integrantes que 

compõe o grupo são alunos de Iniciação Científica, licenciados, mestrandos, doutorandos e 

professores da educação básica com formação em diferentes áreas do conhecimento, como: 

Biologia, Filosofia, Física, Pedagogia e Química.  O GEATEC constituiu-se no ano de 2012 

com a finalidade de desenvolver cursos de formação para professores da Educação Básica na 

região sul da Bahia e contribuir na restruturação dos currículos das instituições de ensino, 

especificamente, no Ensino de Ciências. Esses processos formativos realizados com os 

professores da Educação Básica são ancorados nos pressupostos teórico-metodológicos de 

Freire (1987), principalmente no processo da IT. Nesse sentido, alguns avanços têm sido 

realizados pelo GEATEC no que concerne ao desenvolvimento da IT, como a sistematização 

do Ciclo Temático (MILLI, ALMEIDA e GEHLEN, 2018), que será explicitado no item 

2.4.1. 

Entre os trabalhos realizados no contexto do GEATEC, destaca-se a dissertação de 

mestrado de Assunção (2019), cujo título é “A Abordagem Temática Freireana na elaboração 

do Projeto Político-Pedagógico configurado como Práxis Criadora”, que investigou 

contribuições da IT na construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola Padre 

Giuseppe Bonomi de Educação Infantil, situada no bairro do Iguape, Ilhéus/BA. Para isso, a 

autora e a equipe do GEATEC realizaram um processo de formação em colaboração com as 

professoras da escola. A formação foi organizada seguindo as etapas da IT, estruturadas por 

Sousa et al. (2014), quais sejam: “a) Aproximações iniciais com a comunidade local e 

escolar; b) Apresentação de possíveis situações-limite à comunidade local; c) Legitimação da 

hipótese; d) Organização curricular”. A seguir, apresenta-se uma síntese dessas etapas 

desenvolvidas na escola Padre Giuseppe Bonomi, detalhadas no estudo de Assunção (2019):  
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1) Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar: buscou-se conhecer a realidade 

local e o contexto escolar por meio de diversas estratégias, como: fotografias que retratam 

vários aspectos do bairro, notícias em blogs e sites relacionados à comunidade do Iguape, 

Ilhéus-BA, conversas informais com os moradores locais e dados estatísticos sobre o bairro.  

2) Apresentação de possíveis situações-limite à comunidade local: foram realizadas 

discussões durante o curso de formação de professores, a partir das informações que foram 

obtidas na comunidade, por meio de imagens e falas relacionadas ao contexto local. Essas 

informações evidenciaram a compreensão das educadoras sobre possíveis situações-limite 

vivenciadas pela comunidade, quais sejam: violência, acidentes de trânsito, precariedade do 

transporte público, precariedade na saúde, emissão de gases poluentes pelas fábricas, falta de 

água, suspensão de aulas na escola municipal, abandono do bairro por parte da administração 

local, despejos de dejetos no manguezal, deficiência no saneamento básico, entre outros 

(ASSUNÇÃO, 2019). Segundo a autora, as informações foram codificadas, organizadas em 

fotografias e portfólio, tendo em vista apresentá-los aos moradores locais e representantes do 

poder público com a finalidade de que esses sujeitos refletissem e compreendessem sobre as 

contradições sociais presentes em seu contexto social.  

3. Legitimação da hipótese: nessa etapa, foram discutidas com os professores as contradições 

sociais e as percepções dos sujeitos a respeito dos problemas constatados na comunidade, com 

a finalidade de identificar as situações-limite. Esse processo evidenciou os seguintes Temas 

Geradores: “Comunidade, você reconhece seu bairro”, e “As riquezas naturais do Iguape: 

entre o discurso e a prática”. 

4. Organização curricular: selecionaram-se os conceitos pertinentes para a compreensão e 

superação dos Temas Geradores e construiu-se a Rede Temática, baseada em Silva (2004), o 

Ciclo Temático, de acordo com Milli, Almeida e Gehlen (2018), e as Unidades de Ensino, os 

quais serão explicitados no item 2.3.1 com fins de aproximações com a TS.  

5. Desenvolvimento em sala de aula: salienta-se que o trabalho de Assunção (2019) não 

desenvolveu essa etapa do processo IT, pois foi realizado apenas até a quarta etapa (Redução 

Temática) da IT. Além disso, a autora não realizou os planejamentos das aulas (Redução 

Temática), pelo fato de não ser o foco do seu trabalho. Portanto, outros trabalhos como os de 

Santos (2020), Barbosa (2020) e a presente dissertação estão sendo desenvolvidos a partir do 

trabalho de Assunção (2019), dando continuidade aos planejamentos das atividades que 

compõem a quarta etapa da IT e também o desenvolvimento em sala de aula que contempla a 

sua quinta etapa.   
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2.4.1 O papel da Redução Temática na seleção da TS 

Conforme discutido no item anterior, a quarta etapa da IT, caracterizada pela Redução 

Temática, viabilizou no processo formativo da escola Padre Giuseppe Bonomi, a construção 

conjunta com as professoras da Rede Temática, do Ciclo Temático e das Unidades de Ensino 

(ASSUNÇÂO, 2019).  

i) A Rede Temática  

Baseada na proposta de Silva (2004), a Rede Temática é estruturada da seguinte 

forma: a base da Rede apresenta as falas significativas dos sujeitos; e o Topo da Rede, parte 

superior, conta a visão dos educadores. Como mostra a Figura 4: 

 

            Figura 4: Síntese da Rede Temática adaptada de Silva (2004). 

            Fonte: Milli, Almeida e Gehlen (2018, p.9). 

 

Na compreensão de Silva (2004), a Rede Temática almeja estabelecer relações a partir 

dos planos micro e macro que são engendrados na organização social. O autor também 

explicita que, na Rede Temática, estão sistematizadas a visão dos moradores locais e o olhar 

da comunidade escolar. As falas significativas da comunidade, na percepção de Silva (2004), 

representam as situações-limite vivenciadas no contexto social investigado que estão 

presentes na base da Rede Temática como subsídio para legitimar o Tema Gerador. Para o 

autor, essas falas expressam as situações conflituosas presentes no contexto dos sujeitos na 

comunidade investigada, apresentando indicativos de delimitações e dificuldades enfrentadas 

por esses indivíduos, a fim de transformar suas condições concretas, como elucida a seguir: 

A partir da problematização das falas selecionadas, identificando as tensões 

entre os conhecimentos presentes sobre a realidade local –, que registre as 

análises relacionais da micro e da macro organização social realizadas pela 

comunidade escolar expressas em diferentes relações entre os aspectos 

socioculturais da infra-estrutura local, inserindo-a em um contexto mais 
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amplo (elementos da macro organização sociocultural e econômica), 

propiciando a compreensão dos conflitos como contradições sociais 

passíveis de superação a partir da prática dos sujeitos envolvidos. (SILVA, 

2004, p.185). 
 

O autor elucida que a forma como os sujeitos se expressam representa o nível de 

consciência sobre o contexto local. No entanto, para que os sujeitos possam superar essa 

problemática, será necessário desenvolver uma consciência crítica, capaz de ampliar sua visão 

a respeito das dificuldades encontradas e levar em consideração os fatores significativos 

presentes na relação micro e macro da organização social (SILVA, 2004).   

Outro fator importante relacionado à estrutura da Rede Temática refere-se ao topo da 

mesma, que é constituído pela visão dos educadores sobre as situações vivenciadas pela 

comunidade local (SILVA, 2004). Este autor, também, explica que o Topo da Rede é 

composto pelas discussões acerca dos conteúdos e conhecimentos científicos necessários para 

a compreensão do Tema Gerador, bem como a sua superação por meio da indicação de ações 

a serem desenvolvidas na comunidade escolar e local. 

É no topo da rede que fica localizado o Contra-Tema, entendido como uma síntese das 

falas significativas dos moradores (SILVA, 2004). O autor também explica que o Contra-

Tema se configura na superação do problema presente na comunidade. Milli, Almeida e 

Gehlen (2018) também afirmam que o Contra-Tema sintetiza a compreensão dos professores, 

a partir dos conhecimentos universais sistematizados e das situações significativas nas 

contradições sociais. 

Já a Questão Geradora (MILLI; ALMEIDA; GEHLEN, 2018) serve como um meio 

problematizador da realidade concreta e busca superar as contradições sociais e as falas 

significativas da comunidade que se encontram, em meio às situações-limite, e são vinculadas 

à base da Rede para justificar o Tema Gerador selecionado. 

Nesse sentido, a Rede Temática tem um potencial transformador no âmbito 

educacional, pois possibilita selecionar alternativas viáveis, capazes de superar as 

problemáticas locais e de ampliar a compreensão dos sujeitos no que diz respeito às situações-

limite existenciais (SILVA, 2004). Dentre essas alternativas, a TS torna-se uma possibilidade 

que pode ser desenvolvida pela comunidade escolar/local na tentativa de superar os problemas 

presentes no seu contexto social. 

 Nesse sentido, salienta-se que a Rede Temática é constituída por palavras 

representativas de conceitos e conhecimentos científicos (SILVA, 2004), além de representar 

as contradições sociais e possibilitar estratégias de desenvolvimento de ações na comunidade 
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escolar e local a fim de superar as situações-limite. 

 Tendo em vista a TS como uma possibilidade para superar as demandas sociais locais, 

Lassance Jr. e Pedreira (2004) explicam que esta tecnologia pode contribuir para a resolução 

de um problema local, como também na democratização do saber, na inclusão social para os 

seus participantes, no protagonismo social, na democratização do saber, coletividade, 

autonomia, entre outras contribuições que podem propiciar a superação das contradições 

sociais vivenciadas pelos seus participantes.  

Os elementos presentes no topo da Rede Temática podem representar uma demanda 

social a ser superada pela TS. Nesse sentido, a Rede Temática elaborada no trabalho de 

Assunção (2019) representa falas significativas dos moradores do Iguape, acerca das 

contradições sociais vivenciadas em seu cotidiano.  Há indicativo, que as presentes 

contradições sociais podem ser superadas por meio da TS. A seguinte Rede Temática foi 

elaborada em conjunto com integrantes do GEATEC e as Professoras da Escola Padre 

Giuseppe Bonomi, a qual, tem como Tema Gerador “As riquezas do Iguape: entre o discurso 

e a prática” . 
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Figura 5: Topo da Rede Temática elaborada com os integrantes do GEATEC e as educadoras de escola 

Padre Giuseppe Bonomi. 

Fonte: Assunção (2019, p. 110).  

 

  

 
   

 Figura 6: Base da Rede Temática elaborada com os integrantes do GEATEC e as educadoras de escola 

Padre Giuseppe Bonomi. 

Fonte: Assunção (2019, p. 110). 

 
 

Segundo Assunção (2019), os elementos presentes no topo da Rede foram organizados 

em três aspectos, representados por cores diferentes, quais sejam: lilás – representa os 
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aspectos da TS, que foram selecionados juntos à comunidade e apresenta indicativos que 

poderão desenvolver uma TS para superar o problema evidenciado; verde – representa os 

conceitos científicos que emergiram no processo de investigação, os quais poderão ser 

trabalhados no contexto da sala de aula; amarelo – representa as ações que poderão ser 

desenvolvidas na comunidade escolar/local acerca das problemáticas constatadas no processo 

de investigação.  

Entre as demandas sociais da comunidade do Iguape-Ilhéus-BA, representadas no topo 

da Rede Temática (Figura:5), Assunção (2019) destaca aquelas passíveis de serem superadas 

por meio de uma TS, quais sejam: coleta seletiva, plantio, compostagem (construção de 

Composteira), saneamento básico, esgotos, fossas, tratamento da água, lazer, pesca predatória, 

cultura de subsistência e turismo. Compreende-se que esses aspectos sinalizados pela autora 

apresentam relações entre si e constituem-se, de fato, em possíveis TS. 

Por exemplo, na comunidade do Iguape constatou-se diversas demandas sociais 

passíveis de serem superadas por uma TS como a deficiência no saneamento básico da 

comunidade, a poluição do manguezal, do rio e do mar, que estão em suas imediações, tem 

causado sérios problemas, segundo os moradores locais. Diante dessas demandas, a presente 

pesquisa buscou organizá-las de forma sistemática para melhor compreender a relação dos 

indicativos de uma TS sinalizados no trabalho de Assunção (2019). Além disso, discutiu-se 

como os problemas de uma comunidade podem está interligados, tendo como ponto de partida 

aqueles de maior relevância social, segundo a ótica da comunidade. Enfim, o esquema 

ilustrado na Figura 7 apresenta a TS como uma alternativa para a compreensão dos itens que 

estão sistematizados, fazendo uma alusão às demandas sociais locais, os seus impactos na 

localidade, e possíveis soluções, tendo como ponto de partida o problema no saneamento 

básico, seguido dos demais problemas relacionados de forma direta ou indiretamente a ele.  

Os aspectos selecionados referentes à perspectiva da TS estão organizados e 

estruturados na Figura 7:  
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Figura 7: Representação dos aspectos do topo da Rede na perspectiva da TS, organizados de forma sistemática.  

Fonte: o autor. 

 

Diante da representação dos aspectos do topo da Rede Temática abordados de forma 

sistemática na Figura 7, entende-se que a Rede Temática apresenta um importante papel na 

seleção de TS que pode ser implementada no contexto de uma comunidade escolar/local, 

como alternativa capaz de superar ou minimizar uma demanda social, identificada no 

processo de IT.  

ii) O Ciclo Temático 

Após a construção da Rede Temática, elaborou-se o Ciclo Temático (MILLI, 

ALMEIDA, GEHLEN, 2018) compreendido como recurso metodológico para auxiliar na 

organização de Unidades de Ensino. No processo formativo das professoras da escola Padre 

Giuseppe Bonomi, Assunção (2019) explica que o Ciclo Temático foi elaborado com o intuito 

de desenvolver possíveis alternativas para superar o Tema Gerador “As riquezas do Iguape: 

entre o discurso e a prática”. Dessa forma, a sistematização do Ciclo Temático contribuiu 

significativamente com discussões sobre causas, consequências e alternativas dos/aos 

problemas identificados na comunidade do Iguape, passivos de serem inseridos em 

planejamento das atividades didáticas, como ilustra a Figura 8, estruturada por Assunção 

(2019). 
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Figura 8: Ciclo Temático.  
Fonte: Assunção (2019, p. 115). 

 

Conforme apresentado na Figura 8, as causas estão relacionadas aos problemas 

manifestados no Tema Gerador, como a cultura de subsistência, conscientização ambiental, 

deficiência no saneamento básico, ausência de políticas públicas e visão limitada do bioma 

manguezal (ASSUNÇÃO, 2019).  

Quanto às consequências, Assunção (2019) afirma que devido à falta de uma 

consciência crítica dos moradores sobre as questões socioambientais do bairro do Iguape, 

problematizaram-se implicações relacionadas à pesca predatória, poluição das Águas, 

contaminação do solo, degradação do manguezal e as consequências geradas nos animais 

endêmicos deste bioma. Além disso, os integrantes do GEATEC juntos à comunidade 

discutiram sobre as doenças causadas pelos problemas apresentados, a exemplos: descarte 

irregular de resíduos sólido-domésticos e dejetos domésticos, entre outros aspectos 

pertinentes a realidade local.  

Ainda, neste contexto, é possível constatar que as consequências relacionadas aos 

problemas socioambientais presentes na comunidade do Iguape, podem ser superados por 

meio de possíveis atividades didático-pedagógicas e ações na perspectiva da TS. Assunção 

(2019) também afirma que as atividades pedagógicas tem a finalidade de discutir estratégias 
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que possibilitem superar as problemáticas da comunidade, como, a conscientização em 

relação à pesca, políticas públicas, cultura de subsistências, saneamento básico, coleta de 

resíduos domésticos, fossas sépticas, dentre outras questões.  

As alternativas apresentadas são essenciais à sustentabilidade local e global e pode 

proporcionar a comunidade uma melhor qualidade de vida, quando implementada de forma 

efetiva. Assunção (2019) explicita que a implementação das alternativas, poderá propiciar aos 

sujeitos, uma visão de mundo sobre seu contexto de forma crítica e consciente, tornando-os, 

agentes transformadores da sua realidade.    

A sistematização do Ciclo Temático implica na discussão e no planejamento de 

possíveis estratégias didáticas dos problemas identificados da comunidade, avaliando-os de 

acordo como os aspectos, causas, consequências e alternativas. Vale salientar, que o foco do 

presente estudo, no que se refere ao Ciclo Temático, são nas possíveis alternativas, pois tem 

em vista superá-las por meio TS.  

A TS pode ser uma alternativa no sentido de superar a demanda social local.  Para 

tanto, o Ciclo Temático pode ser desenvolvido tendo em vista, a TS como uma possível 

alternativa para resolução da contradição social. Entre, as alternativas presentes no Ciclo 

Temático, destacam-se àquelas que podem tornar-se, ou ser desenvolvida uma TS, quais 

sejam: Cultura de substâncias, Saneamento básico, fossas, coleta de resíduos domésticos,  

tratamento de água, turismo ecológico, mobilização da comunidade, preservação e resgate 

histórico das riquezas naturais do Iguape.  

Desta forma, há possibilidade de que o Ciclo Temático, articulado a TS, poderá ser 

uma estratégia didática essencial na discussão, planejamento e superação dos problemas 

identificados na comunidade. Desse modo, a TS representa efetivas soluções na 

transformação social de uma comunidade (DAGNINO, 2011). 

iii) Unidades de Ensino 

 A sistematização do Ciclo Temático com as causas, consequências e alternativas 

possibilitou a organização, em conjunto com as professoras da escola Padre Giuseppe 

Bonomi, de três Unidades de Ensino (ASSUNÇÃO, 2019): i) Poluição das águas; iii) Pesca e 

iii) Manguezal, como ilustra o Quadro 2.  

Quadro 3- Unidades e subunidades desenvolvidas no contexto do processo formativo da Escola Padre Giuseppe 

Bonomi de Ilhéus/BA. 

Unidade I Unidade II Unidade III 

Poluição das Águas Pesca Manguezal 



62 

  
Resíduos domésticos no 

manguezal e no rio; 

Fossas; 

Doenças: contaminação dos 

animais e dos alimentos; 

Tratamento de água: 

EMBASA/filtros de água; 

Rede de esgoto; 

Políticas Públicas. 

Tipos de pesca; 

Instrumentos de pesca; 

Marés: Fases da Lua; 

Tipos de peixes e mariscos; 

Pesca predatória; 

Aspectos históricos; 

Preservação; 

Conscientização; 

Cultura de subsistência; 

Fiscalização. 

 

 

Subunidade 

Ecossistemas: Biodiversidade 

Diferença entre mangue e manguezal; 

Poluição do manguezal; 

Desvalorização da cultura local; 

Descaso da população; 

Resgate histórico das riquezas naturais do 

bairro; 

Preservação do manguezal; 

Cultura de subsistência; 

Importância econômica. 

Falas de moradores 

M1- Limpo num é né, até 

porque tem muito esgoto 

num é? Prejudica os peixes, 

prejudica as crianças né, 

atrai muito..., mas, pra mim 

tá de boa. 

M3- Pra mim não atrapalha 

não, até ajuda por que 

agora mermo com esse 

negoço da água, até água 

agente pegou lá pra jogar 

no vaso sanitário, porque 

tinha oito dia sem água 

né...Agora o saneamento 

básico que é ruim porque 

não tem o esgoto, aqui não 

passa, aí caí lá (se referindo 

ao mangue). 

M2- Então, ainda essa semana a 

gente foi pescar. A gente vai sempre 

pescar camarão, e a gente outro dia 

estava pensando: de onde tira o 

próprio alimento e o pessoal tem 

coragem de jogar lixo, esgoto... 

M4- [..] muitas pessoas que não tem 

condições né, de sobreviver e vai lá 

né, pegar o pão de cada dia. Eu 

mesmo, por exemplo, agora Deus 

abriu uma porta pra mim, e eu não 

preciso de tá no mangue. Mas, de 

vez em quando também eu vou né, 

mas tem muitas pessoas que convive 

do mangue né? Que é área de pesca 

também né? É. Entendeu né? Os 

marisqueiros se vira como pode 

(sic).  

M6- Eu acho que seria melhor né, mas acabar 

com toda vegetação também fica difícil, né? 

Pesq.: Mas seria melhor em que sentido? Tirar 

o mangue? O mangue é ruim? 

M6- Se contamina as pessoas, que estão se 

alimentando infelizmente. 

Ag- [..] a maioria aqui já sabe que o rio é 

poluído, não toma banho. Esse rio deveria ser 

mais tratado, mas a comunidade não ajuda. Até 

o poder público mesmo não ajuda no sentido 

de fazer rede de esgotos, né as fossas, rede 

encanada de drenagem. Essa água deveria ser 

tratada, mas não é, então todo detrito se joga 

no rio e por isso a água é poluída, aí o povo 

não toma banho, os peixes são contaminados, e 

até nós mesmo que comemos esses peixes, aí 

podemos pegar uma doença, isso por falta do 

poder público né? Que não valoriza, não 

trabalha. 

 Fonte: Assunção (2019 p.117). 

 

Diante das questões abordadas nas Unidades I, II e III, nos estudos de Assunção 

(2019), é possível identificar diversos conteúdos que podem ser articulados à TS. Dentre eles, 

destaca-se a Fossa, presente na Unidade I, pode ser abordada no contexto da sala de aula, na 

tentativa de aproximar questões relacionadas ao contexto dos educandos aos conteúdos 

didáticos (SILVA, 2004).  

Tendo em vista, a Fossa Séptica Ecológica um conteúdo didático que pode ser 

problematizado em sala de aula, em que poderá abordar diversas questões relacionadas ao 

saneamento básico, como: o tratamento e o destino dos dejetos produzidos nas casas da 

comunidade local; assim como, os problemas gerados para comunidade e para o meio 

ambiente, quando não destina corretamente os resíduos domésticos produzidos pelas 

residências locais.  

Além disso, pode-se discutir no contexto da sala de aula aspectos como: algumas 

doenças infecciosas (por conta do contato com os dejetos domésticos), forma de 
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contaminação, prevenção, tratamentos; à ação dos microrganismos no processo de 

decomposição da matéria orgânica; possíveis alternativas para solucionar o destino irregular 

dos dejetos domésticos, como a Fossa Séptica Ecológica quanto uma TS; construir uma 

maquete da Fossa Séptica Ecológica (proposta de uma atividade didática pedagógica) 

representando o sistema de tratamento dos dejetos domésticos, e discutir também, outros 

aspectos relacionados a essa TS, como: finalidade, importância ecológica, econômica e social, 

dentre outras possibilidades que podem ser planejadas e efetivadas na sala de aula. 

Em síntese, a Rede Temática, o Clico Temático e as Unidades de Ensino são 

estratégias teórico-metodológicas desenvolvidas a partir do processo da Redução Temática, 

importantes no processo de uma educação emancipadora, bem como podem contribuir na 

seleção e implementação de uma TS em sala de aula. Além disso, a Rede Temática sinaliza a 

necessidade de que algumas TS necessitam ser elaboradas e/ou replicadas na comunidade do 

Iguape, contudo há necessidade de se obter a concepção dos moradores da comunidade sobre 

essa necessidade. Ou seja, é importante identificar junto com a comunidade quais seriam as 

Tecnologias Sociais a ser implementadas. Nesse sentido, no próximo Capítulo 3 são 

apresentadas as atividades relacionadas à implementação de uma TS na comunidade do 

Iguape e na escola Padre Giuseppe Bonomi.  
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CAPÍTULO 3 - IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL NA 

COMUNIDADE DO IGUAPE, EM ILHÉUS-BA 
 

O presente capítulo explicita os aspectos metodológicos que direcionaram os 

procedimentos de seleção e implementação da Tecnologia Social (TS) na Escola Padre 

Giuseppe Bonomi e na comunidade do Iguape, localizada em Ilhéus, BA, assim como o relato 

da atividade didática pedagógica desenvolvida com as crianças na perspectiva da TS. Esse 

processo foi norteado pela dinâmica da Investigação Temática (FREIRE, 1987) articulado aos 

pressupostos de Dagnino (2004; 2011; 2015) e Roso (2017) que propõem o desenvolvimento 

da TS na perspectiva da autonomia, da coaprendizagem e da superação de uma demanda 

social. 

 

3.1 Etapas da Pesquisa 

 

O presente estudo foi realizado em quatro etapas, quais sejam:  

Primeira etapa: o curso de formação de professores.  

Desenvolveu-se um curso de formação de professores na Escola Padre Giuseppe 

Bonomi, em colaboração com as professoras da escola e o GEATEC, denominado “
6
O 

Brincar no contexto dos Três Momentos Pedagógicos”. Com carga horária de 40 horas, 

ocorreu no período entre março e novembro de 2018. Teve o objetivo de elaborar e 

implementar atividades relacionadas ao brincar na Educação Infantil. As atividades do curso 

foram realizadas de forma colaborativa entre integrantes do GEATEC, 8 (oito) professoras da 

escola e moradores da comunidade do Iguape, como ilustra o 
7
Quadro 4.  

Vale salientar que do 12º até o 17º encontros, realizou-se atividades na perspectiva 

da TS, atendendo os objetivos da presente pesquisa. A presente dissertação tem como foco 

investigar o envolvimento dos moradores durante todo o processo das etapas de 

desenvolvimento da TS. No entanto, também é importante relatar as 
8
atividades realizadas 

com as crianças da Escola Padre Giuseppe Bonomi, que ocorreram no 13° encontro, apesar de 

não terem sido foco dessa pesquisa, considerou-se de suma importância apresentar essas 

                                                 
6
 É objeto de analise em outras duas dissertações de mestrados 

7
 O Quadro 4 está  sistematizado da seguinte forma: do 1° encontro ao 11° (cor azul) refere-se as atividades 

implementadas com as crianças, mas com o foco na dissertação de Barbosa (2020). A partir do 12° ao 17° 

encontro (cor cinza) refere-se às atividades com o foco dessa dissertação.    
8
 Uma análise mais sistemática dessas atividades está explicitada no trabalho de Barbosa (2020), que tem como 

foco as atividades desenvolvidas com as crianças.  
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atividades que foram realizadas no contexto da escola, uma vez que não estão dissociadas de 

todo o processo que envolve a superação da demanda social local na perspectiva da TS.   

 

Quadro 4 - 
9
Atividades do processo formativo “O Brincar no contexto dos Três Momentos Pedagógicos”. 

 

Encontros Períodos Atividades 

1) Reunião 

do GEATEC 

08/03/2018 - Planejamento e organização do curso;  

- Discussão acerca da atividade a ser realizada com as professoras, 

a partir de um dos Temas Geradores; 

- Divisão de tarefas. 

2) Atividade 

na Escola 

14/03/2018 - Apresentação da proposta do curso; 

- Retomada de alguns aspectos do curso anterior, denominado “A 

Abordagem Temática Freireana na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico da Escola Padre Giuseppe Bonomi 

Iguape\Ilhéus\BA”;  

- Apresentação dos objetivos do curso. 

3) Atividade 

na Escola 

21/03/2018 - Implementação da aula “A Fumaça das Fábricas” com foco em 

conceitos da área de Ciências Naturais, estruturada nos Três 

Momentos Pedagógicos (3MP); 

- Caracterização dos 3MP: Problematização Inicial; Organização 

do Conhecimento, Aplicação do Conhecimento; 

- Introdução sobre o Brincar articulado aos 3MP no contexto da 

Educação Infantil; 

- O papel dos 3MP na formação de professores e na Educação 

Infantil.  

4) Reunião 

do GEATEC com 

as professoras 

17/08/2018 - Discussão sobre a elaboração e implementação de brincadeiras, 

via 3MP, a partir de atividades didático-pedagógicas com foco nas 

Ciências Naturais;  

- Planejamento da brincadeira “Bandeirinha no Mangue”. 

5) Atividade 

na Escola 

20/09/2018 - Implementação da aula sobre o conteúdo de Resíduos 

Domésticos por meio da brincadeira “Bandeirinha no Mangue”. 

6) Reunião 

do GEATEC com 

as professoras 

21/09/2018 - Avaliação e discussão sobre a implementação da atividade 

“Bandeirinha no Mangue”; 

- Planejamento da brincadeira “Maré sobe, maré desce”. 

7) Atividade 

na Escola 

27/09/2018 - Implementação da aula sobre o conteúdo Lua e Maré mediante a 

brincadeira “Maré sobe, maré desce”. 

8) Reunião 

do GEATEC com 

as professoras 
 

28/09/2018 - Avaliação e discussão sobre a implementação da atividade 

“Maré sobe, maré desce”; 

- Planejamento da brincadeira “O meu mangue”. 

9) Atividade 

na Escola 
 

04/10/2018 - Implementação da aula sobre o Mangue com a brincadeira “O 

meu mangue”. 

10) Reunião 

do GEATEC com 

as professoras 
 

05/10/2018 - Avaliação e discussão sobre a implementação da atividade “O 

meu mangue”; 

- Planejamento da brincadeira “Passando a nuvem”. 

11) Atividade 

na Escola 

11/10/2018 - Implementação da aula sobre o conteúdo de Esgoto e Poluição 

das águas mediante a brincadeira “Passando a nuvem”. 

12) Reunião 

do GEATEC com 

as professoras 

12/10/2018 - Avaliação e discussão sobre a implementação da atividade 

“Passando a nuvem”; 

- Planejamento de uma aula sobre o conteúdo Tratamento das 

                                                 
9
 Salienta-se, que o Quadro 4 está estrutura de acordo as atividades desenvolvidas na Escola Padre Giuseppe 

Bonomi para as crianças da referida instituição, para isso, organizou-se as atividades na perspectivas do brincar, 

sendo as 11 (onze) primeiras aulas com o foco no brincar (BARBOSA, 2020) e também, com o foco nos valores 

(SANTOS, 2020). Já as atividades desenvolvidas a partir da 12 (doze) teve como foco a TS no contexto da sala 

de aula. 
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águas, mediante a brincadeira “Construindo uma fossa séptica”.  

13) Atividade 

na Escola 

18/10/2018 - Implementação da aula com as crianças “Construindo uma fossa 

séptica”, que consistiu na montagem de uma réplica da fossa 

séptica, posteriormente, construída na escola, com materiais 

recicláveis. 

14) Reunião 

do GEATEC 

19/10/2018 - Avaliação e discussão sobre a implementação da atividade com 

as crianças “Construindo uma fossa séptica”; 

- Planejamento da implementação de uma Tecnologia Social na 

escola, a partir da cooperação entre comunidade, escola e 

universidade. 

15) Reunião 

do GEATEC, 

professores e 

comunidade 

30/10/2018 - Apresentação do Tema Gerador “As riquezas Naturais do 

Iguape: entre o discurso e a prática” para a comunidade do bairro 

Iguape e discussão sobre a possibilidade da implementação de 

uma Tecnologia Social, a partir da cooperação entre escola, 

universidade e comunidade;  

- Discussão com a comunidade sobre o despejo de dejetos no 

manguezal, causas, consequências e possíveis alternativas para 

superar a problemática local; 

- Apresentação da Fossa Séptica Ecológica, enquanto uma 

Tecnologia Social, que possibilita a superação do problema 

relacionado à falta de saneamento básico da comunidade do 

Iguape – Ilhéus-BA;  

- Planejamento da construção de uma Fossa Séptica Ecológica na 

escola em colaboração com a comunidade. 

16) Atividade 

com GEATEC, 

professores e 

comunidade 

15/11/2018 - Construção da Fossa Séptica Ecológica nas dependências da 

escola, em colaboração com a comunidade escolar. 

17) Reunião 

do GEATEC com 

as professoras 

16/11/2018 - Avaliação e discussão com as professoras e o GEATEC sobre a 

construção da Fossa Séptica ecológica; 

- Planejamento para o acompanhamento do funcionamento da 

Fossa Séptica Ecológica na escola. 
10

Fonte: extraído de Santos (2020, p. 71)  

 

 

No estudo de Assunção (2019), em que se realizou um processo formativo anterior a 

este, com o foco na elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola Padre Giuseppe 

Bonomi, há um detalhamento do processo de obtenção do Tema Gerador “As riquezas 

naturais do Iguape: entre o discurso e a prática”. Já este curso de formação detalhado no 

Quadro 4 é uma continuidade deste trabalho de Assunção (2019) com desdobramentos da 

Redução Temática e do Desenvolvimento em sala de aula – quarta e quinta etapas da 

Investigação Temática, respectivamente. Foi nessas etapas (quarta e quinta) que se 

desenvolveu a presente pesquisa, uma vez que foram realizadas atividades sobre a 

importancia da TS no contexto da comunidade, em sala de aula com as crianças da escola e 

também com a comunidade, no momento da identificação da necessidade da construção de 

uma Fossa Séptica Ecológica, bem como de sua implementação.     

                                                 
10

 Vale salientar que, o foco da presente pesquisa é o processo de seleção e implementação da TS junto à 

participação colaborativa da comunidade do bairro do Iguape, Ilhéus-BA, descritas nas etapas dos itens (3.1e 

3.6). 
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Segunda etapa: elaboração e implementação de atividades com as crianças.     

Nesta etapa, elaborou-se e desenvolveu-se uma proposta didática pedagógica com uma 

turma da educação infantil, composta por 18 (dezoito) crianças, na Escola Padre Giuseppe 

Bonomi. Portanto, trata-se de uma continuação dos estudos de Barbosa (2020) que estava 

trabalhando com a questão das brincadeiras articuladas à dinâmica dos 3MP na educação 

infantil em conjunto com as professoras e os integrantes do GEATEC, tendo como foco as 

demandas sociais do bairro do Iguape. Desta forma, deu-se continuidade as atividades 

pedagógicas elaboradas por Barbosa (2020), em que professores, em conjunto com integrantes 

do GEATEC, elaboraram e implementaram uma atividade para as crianças sobre a Fossa 

Séptica Ecológica, como uma TS capaz de superar um problema socioambiental presente na 

comunidade, como os dejetos domésticos destinados inadequadamente ao manguezal local. 

Essa atividade foi estruturada de acordo com a proposta dos 3MP, em que foram 

problematizadas questões relacionadas à poluição do manguezal, dos dejetos domésticos, no 

rio e no mangue. A atividade teve como foco a abordagem de algumas palavras 

representativas de conteúdos e conceitos da área de Ciências Naturais e em estratégias que 

possibilitariam superar essas demandas da comunidade do Iguape.  

Terceira etapa: seleção e implementação da TS  

Essa etapa foi realizada na Escola Padre Giuseppe Bonomi em conjunto com a 

comunidade do bairro Iguape, formada por moradores e pais dos alunos que frequentam a 

escola. Salienta-se, que esta etapa foi organizada em dois momentos, quais sejam:   

a) Encontro com a comunidade na escola: realizou-se uma reunião na escola, 

oportunidade em que participaram alguns pais das crianças, moradores do bairro, coordenação 

pedagógica e integrantes do GEATEC, com o objetivo de discutir sobre algumas das 

demandas sociais do bairro Iguape e possíveis alternativas para superá-las, por meio da TS. 

Os participantes sinalizaram que o descarte de dejetos domésticos no manguezal é uma das 

problemáticas mais urgentes a serem superadas na comunidade. Para tal, os integrantes do 

GEATEC apresentaram a TS “Fossa Séptica Ecológica”, explicando o mecanismo dessa 

tecnologia, inclusive o processo de construção, funcionalidade e reaplicação. Acordou-se, no 

encontro, que seria necessário implementar essa TS na escola, uma vez que seus dejetos 

domésticos são todos despejados no mangue.  

b) Implementação da TS na escola: realizou-se a construção e implementação de uma 

Fossa Séptica Ecológica na escola, com o objetivo de minimizar os impactos ambientais e 

apresentar um modelo aos moradores para que possam reaplicá-la em suas respectivas 
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moradias. A construção da fossa foi realizada no feriado do dia 15 de novembro de 2019, com 

a participação ativa de moradores da comunidade – em sua maioria pais das crianças da escola 

–, professoras da instituição, coordenação pedagógica, direção da escola, estudantes, 

integrantes do GEATEC e alguns representantes da comunidade do Iguape, como os líderes 

comunitários.  

Quarta etapa: realização de entrevistas semiestruturadas com moradores da 

comunidade que participaram da implementação da TS nas imediações da Escola Padre 

Giuseppe Bonomi.  

 

3.2 Características e contexto da pesquisa  

 

A presente pesquisa configura-se como qualitativa, na qual, segundo Bogdan e Biklen 

(1994), a investigação necessita ocorrer no ambiente natural do sujeito, pois essa estratégia 

facilita a compreensão dos elementos significantes do contexto que o indivíduo está inserido e 

contribui para a construção de consciência crítica da sua realidade. Para os autores, esse 

processo é constituído por meio de entrevista direcionada por um roteiro semiestruturado, ou 

seja, dinâmica, mediante a interação do pesquisador com o sujeito. 

Em consonância com a abordagem qualitativa, a pesquisa participante, segundo Gil 

(2002), tem muito a contribuir no processo de investigação, uma vez que parte do princípio da 

interação entre pesquisadores e integrantes das instituições investigadas, visando promover 

uma transformação social em benefício dos sujeitos participantes.  

No entanto, as etapas que constituem o desenvolvimento da TS,  dessa pesquisa, serão 

direcionadas pelo processo de Investigação Temática (IT), segundo os pressupostos de Freire 

(1987), assim como terão o aporte teórico dos estudos de Dagnino et al. (2004); Dagnino 

(2011; 2014) e Roso (2017) no sentido de direcionar  os processos teórico-metodológicos que 

concerne à seleção e implementação da TS na comunidade do Iguape.  

A presente pesquisa foi realizada na Escola Padre Giuseppe Bonomi, situada no bairro 

do Iguape, em Ilhéus-BA. Esse bairro é caracterizado como um bairro industrial, por conter 

diversas indústrias em sua intermediação (ASSUNÇÃO, 2019). A comunidade oriunda desta 

localidade é formada, em sua maioria, por uma população de poder econômico relativamente 

baixo. Tem como principais fontes rendas: a pesca, o comércio e a indústria.  O mapa a seguir 

(Figura 8) mostra a localização geográfica da Escola Padre Giuseppe Bonomi, localizada no 

bairro do Iguape, em Ilhéus-BA.  
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     Figura 9: Localização do bairro do Iguape no mapa de Ilhéus-BA. 

        Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Iguape,+Ilh%C3%A9us 

O bairro está localizado em uma área litorânea, como mostra o mapa da Figura 8, 

situado na zona norte de Ilhéus/BA, uma região periférica, com uma população que tem uma 

economia, relativamente, baixa. Também é banhado pelo Rio Almada, o qual passa em meio à 

comunidade. Ao longo desse rio, encontra-se uma extensa área de manguezal, favorável às 

atividades pesqueiras, sendo essa uma atividade de subsistência para muitos moradores desta 

comunidade, vale salientar que este manguezal está inserido de forma harmônica com a maré, 

a qual encontra-se com o presente rio que, desagua no Oceano Atlântico.  

Assunção (2019) aponta que a precarização no saneamento básico, em alguns pontos 

do bairro Iguape
11

, tem gerado sérios problemas de saúde pública e socioambiental para essa 

comunidade, tais como: contaminação do solo e da água, poluição dos manguezais, já que os 

dejetos produzidos pela comunidade são destinados de formar irregular a esses ambientes, 

impactando negativamente nos ecossistemas marinhos; além das inundações nas ruas por falta 

de uma rede pluvial adequada, entre outros problemas.  

Essas problemáticas implicam diretamente na interação dos sujeitos com o meio em 

que vivem, agravando a situação socioeconômica e socioambiental. A exemplo da 

interferência direta nas atividades pesqueiras, devido à contaminação e às mortes das espécies 

endêmicas desse hábitat (peixes, camarões, siri, caranguejos, guaiamum, aratu, e outros), 

gerando problemas à cultura de subsistência dos moradores dessa localidade, já que muitos 

                                                 
11

 Segundo as informações obtidas do IBGE (2015), apenas 65,9% dos domicílios urbanos do munícipio de 

Ilhéus possui esgotamento sanitário adequado.  
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moradores sobrevivem de atividades pesqueiras. Essas problemáticas também provocam 

sérios problemas à saúde desses moradores.  

A Escola Padre Giuseppe Bonomi fica localizada no bairro do Iguape. A escola é parte 

da comunidade católica Novo Céu, de cunho filantrópico, mantida por recursos obtidos de 

doações e parcerias com empresas da iniciativa privada e instituições religiosas. A Escola 

Padre Giuseppe Bonomi foi escolhida para realização desta pesquisa, pois já estava 

desenvolvendo diversas atividades em conjunto com o GEATEC, desde o ano de 2015, 

quando sua coordenadora pedagógica passou a integrar o grupo, com objetivo de reestruturar 

o currículo pedagógico da escola, motivo pelo qual foi realizada a presente pesquisa nesta 

escola. 

A estrutura física da Escola Padre Giuseppe Bonomi é composta por: 4 salas de aulas, 

1 biblioteca, 1 videoteca, 2 banheiros, 1 sala da secretaria, 1 sala da coordenação pedagógica, 

2 áreas externas para atividades recreativas – sendo uma coberta e outra, ao ar livre. O quadro 

pedagógico constitui-se em: 8 professores, 1 coordenadora pedagógica, 1 secretária e 1 gestor 

pedagógico. Já o seu quadro discente é formado por 70 alunos que estão matriculados na 

educação infantil, mais especificamente, na pré-escola. Além disso, a escola funciona nos 

turnos matutino e vespertino, atendendo alunos oriundos da comunidade.  

 

3.3 Sujeitos participantes da pesquisa 

 

Como sujeitos da presente pesquisa, contou-se com a participação de 8 (oito) 

moradores da comunidade do Iguape, entre eles alguns pais dos educandos da Escola Padre 

Giuseppe Bonomi. A escolha é justificada pelo fato de esses moradores terem participado do 

processo de seleção e implementação da TS na comunidade do Iguape. Sua participação deu-

se nos seguintes momentos: a) encontro com os moradores durante a reunião a fim de discutir 

as demandas sociais do bairro local e com o objetivo de selecionar uma TS capaz de superar a 

demanda social do presente bairro; b) implementação da Fossa Séptica Ecológica; e c) 

entrevista semiestruturada.   

O Quadro 5 apresenta informações mais detalhadas dos moradores que participaram 

da pesquisa, todos moradores do bairro Iguape, os quais têm idades variadas entre 26 e 65 

anos.   

 
Quadro 5 - Caracterização pessoal e profissional dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 
 



71 

  
Moradores Nível de escolaridade Profissão 

M1 Ensino Médio incompleto Dona de casa 

M2 Ensino Médio completo Dona de casa 

M3 Ensino Médio completo Operador de máquinas / 

líder comunitário 

M4 Ensino Superior completo Coordenador Escolar 

M5 Ensino Médio completo Caixa de supermercado 

M6 Ensino Fundamental completo Dona de casa 

M7 Ensino Médio completo Motorista 

M8 Ensino Fundamental completo Pedreiro 

Fonte: Autor  

 

3.4. Instrumentos de obtenção de informações e a análise 

    

Para a obtenção das informações desta pesquisa, foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 

1) Vídeogravações: realizou-se a videogravação em três momentos: i) durante o curso de 

formação de professoras, quando o encontro com as professoras da Escola Padre Giuseppe 

Bonomi foi videogravado, no qual discutiu-se sobre as demandas sociais do bairro do Iguape 

a fim de implementar a TS como uma possibilidade de superação dos problemas constatados, 

a partir da cooperação entre escola, universidade e comunidade; ii) em uma reunião na Escola 

Padre Giuseppe Bonomi com as professoras da respectiva escola, comunidade e integrantes 

do GEATEC, afim de discutir  sobre o despejo de dejetos no Manguezal, além de apresentar 

possíveis alternativas para superar a demanda social como a TS de Fossa Séptica Ecológica, 

que possibilita a superação do problema relacionado à falta de saneamento básico da 

comunidade do Iguape; iii) durante o processo de sua implementação na comunidade do 

Iguape em colaboração com os moradores locais, professores, coordenadora pedagógica e 

gestor da respectiva escola e os integrantes do GEATEC, além de algumas lideranças da 

comunidade local. 

Salienta-se que as videogravações tiveram como objetivo obter informações mais 

detalhadas sobre a compreensão da comunidade sobre as demandas sociais e acerca da 

apropriação das características da TS durante seu planejamento e implementação. 

2) Entrevista semiestruturada: a entrevista foi realizada com 8 moradores participantes do 

processo de discussão e implementação da TS e teve como objetivo investigar a compreensão 

dos moradores sobre a TS e os problemas socioambientais presentes na comunidade. As 

questões que nortearam a entrevista estão relacionadas aos aspectos mencionados por Roso 

(2017), que envolvem o desenvolvimento e a implementação de uma TS, quais sejam: 
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coaprendizagem, coparticipação, autonomia e reaplicação. A entrevista foi realizada tendo 

como referência um roteiro de questões, como mostra o Quadro 6. 

Quadro 6 – Questões que guiaram a entrevista. 

Fonte: Autor (2019). 

Para melhor compreender as informações obtidas e garantir a privacidade dos sujeitos 

participantes desta pesquisa, utilizou-se o sistema alfanumérico (M1, M2, M3...) para as falas 

dos moradores obtidas nas videogravações e nas entrevistas semiestruturadas.  

Destaca-se que, durante a pesquisa, também houve a participação de integrantes ou 

pesquisadores do GEATEC, que foram identificados como PQ1, PQ2 e PQ3, no momento da 

reunião com os moradores, em que discutia-se sobre as demandas sociais do bairro. Assim 

como houve a participação de duas crianças, nomeadas de CR1 e CR2, que gravaram um 

vídeo expondo os problemas dos dejetos despejados nos manguezais, o qual foi exibido 

durante a reunião com os moradores do Iguape. 

Além disso, salienta-se que, durante uma atividade aplicada às crianças da Escola 

Padre Giuseppe Bonomi, participaram também duas professoras, as quais serão identificadas 

como PROF1 e PROF2, e três crianças, que serão nomeadas de CR1, CR2 e CR3, conforme o 

sistema alfanumérico.   

As informações obtidas dos moradores durante a seleção e implementação da Fossa 

Séptica Ecológica, por meio da videogravação, e a entrevista semiestruturada, foram 

analisadas por meio da Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011), que tem 

sido utilizada no ensino de Ciências como procedimento de análise em diversos estudos 

(TORRES et al., 2008; MILLI; ALMEIDA; GEHLEN, 2018; ARAÚJO; MUENCHEN, 

2018). Moraes e Galiazzi (2011) sinalizam que a ferramenta de ATD é constituída em três 

processos capazes de estruturar as informações e possibilitar novos entendimentos 

sistematizados, quais sejam: Unitarização, Categorização e Comunicação.  

1. O que você está achando da proposta da fossa séptica sustentável? 

2. Você acredita que está fossa séptica pode ajudar a resolver o problema do esgoto que é 

despejado no manguezal? 

3. Esta fossa pode gerar alguns benefícios para o meio ambiente? Quais? 

4. Quais benefícios esta fossa pode gerar para o bairro?  

5. Você conseguiria fazer uma fossa desta em sua casa? 

6. É possível se reunir com os vizinhos para fazer uma fossa desta, na sua rua?  

Se sim. (Por onde você começaria?) Se não. (Por quê?). 

7. O que mais lhe chamou atenção durante a instalação da fossa séptica? 

8. Para você, a Tecnologia Social pode contribuir para o desenvolvimento da comunidade? 
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 Ainda, em conformidade com Moraes e Galiazzi (2011), o primeiro processo da ATD, 

o de unitarização, consiste em analisar as informações em suas especificidades, 

fragmentando-as, no sentido de chegar às unidades constituintes, conforme os enunciados 

referentes aos fenômenos analisados. Nesse processo, as unidades de significado foram 

obtidas das videogravações e das entrevistas semiestruturadas que constituem o corpus da 

presente pesquisa. Portanto, os fragmentos darão origem às Categorias, pois serão agrupadas 

de acordo com suas semelhanças semânticas.  Moraes e Galiazzi (2011) explicitam que as 

categorias podem ser classificadas como a priori ou a posteriori, pois elas podem ser pré-

estabelecidas e ancoradas em um referencial teórico ou emergirem a partir de uma releitura 

crítica das informações obtidas.  

Nesse sentido, a articulação realizada no processo de codificação foi permeado pelo 

diálogo e, aos poucos as unidades de significados foram sendo distribuídas em grupos 

temáticos, compondo assim o processo de categorização. A categorização se constitui no 

processo de entropia textual, visando estabelecer articulações entre as unidades de análise 

para a construção de uma nova ordenação, é nesse momento que ocorre a separação de 

unidades de significado, agrupando-as em categorias que se assemelham (MORAES e 

GALIAZZI, 2011). 

Nesse sentido, o presente estudo adotou as seguintes categorias: (i) formação em uma 

perspectiva coletiva; (ii) processos de tomadas de decisões; (iii) coaprendizagem e; (iv) A TS 

no contexto de uma comunidade local. Salienta-se que as três primeiras categorias foram 

estruturadas no trabalho de Roso (2017) e, portanto, são a priori; já a quarta, é uma categoria 

a posteriori, pois emergiu durante a análise das informações. Para Roso (2017), os 

pressupostos da TS se alinham aos aspectos socioambientais e a sustentabilidade, pois ambos 

podem contribuir para a transformação da realidade vivenciada em direção a outros valores.  

Ainda, quanto à ATD, Milli (2019) destaca que ela é uma ferramenta de suma 

importância para os processos formativos na perspectiva freireana, pois auxilia no estudo 

interpretativo dos níveis de percepção do sujeito acerca dos obstáculos presentes em sua 

realidade. Além disso, o autor explicita que a utilização da ATD se deu por conta do Potencial 

Dialético Explicativo, pelo fato de contribuir nas interpretações dos diálogos entre os sujeitos 

participantes do processo, além de fomentar hipóteses ou agregar sentidos nas informações 

obtidas.  

Na concepção desse autor, esse modelo de análise possibilita ao pesquisador ir além de 

apresentar apenas os elementos presentes no corpus, pois propicia analisar sistematicamente 
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as relações tecidas no momento da categorização, em que constitui o movimento dialético 

entre o todo (corpus) e as partes (categorias), viabilizando um momento da construção do 

metatexto ao pesquisador.  

Outro fator relevante é que a partir do momento em que o pesquisador constrói o 

metatexto o mesmo viabiliza a emergência de novas compreensões, passivas de resultar na 

superação das contradições presentes na realidade que está posta nas unidades de sentido 

retiradas do corpus (MORAES e GALIAZZI, 2006). 

 

3.5 A proposta didático-pedagógica “Construindo uma Fossa Séptica Ecológica” 

 

Salienta-se que a atividade didática desenvolvida com as crianças, conforme já 

explicitado no item 3.1, não foi o foco dessa dissertação, contudo considerou-se de suma 

importância apresentar essas atividades que foram realizadas no contexto da escola, uma vez 

que elas estão integradas em todo o processo desenvolvido na comunidade local e tem em 

vista promover ou potencializar a TS, enquanto proposta didática para o âmbito escolar.  

Destaca-se, também, que uma análise sistemática dessas atividades é realizada no estudo de 

Barbosa (2020).   

A 
12

proposta didático-pedagógica, intitulada “Construindo uma fossa séptica 

ecológica”, foi planejada e desenvolvida com as professoras da Escola Padre Giuseppe 

Bonomi e os integrantes do GEATEC para uma turma com 18 crianças de 5 anos de idade, da 

Educação Infantil. A atividade foi organizada tendo como referência a Unidade de Ensino I, 

estruturada a partir do Tema Gerador “As riquezas naturais do Iguape: entre o 

discurso e a prática” (Assunção, 2019). O planejamento seguiu a dinâmica dos 3MP tendo 

como ponto de partida a seguinte fala significativa, obtida durante o Levantamento 

Preliminar, realizado por Assunção (2019):  

  [...] a maioria aqui já sabe que o rio é poluído, não toma banho. Esse rio 

deveria ser mais tratado, mas a comunidade não ajuda. Até o poder público 

mesmo não ajuda no sentido de fazer rede de esgotos, né as fossas, rede 

encanada de drenagem. Essa água deveria ser tratada, mas não é, então 

todo detrito se joga no rio e por isso a água é poluída, aí o povo não toma 

banho, os peixes são contaminados, e até nós mesmo que comemos esses 

peixes, aí podemos pegar uma doença, isso por falta do poder público né? 

Que não valoriza, não trabalha. (Agente de saúde – ASSUNÇÃO, 2019, 

p.117). 

 

                                                 
12

 A proposta didática pedagógica em questão tem em vista abordar aspectos que constituem a TS no contexto da 

sala de aula. Para tal, vale informa que essa proposta não é o foco dessa pesquisa, mas uma etapa constituída a 

fim de representar a possibilidade e a potencialidade da TS no âmbito educacional.  
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Com base na fala do Agente de Saúde, que também é morador, a atividade 

contemplou, no momento da Problematização Inicial (PI), discussões sobre aspectos que 

envolvem a poluição do rio e do solo causada pelos despejos dos dejetos domésticos nos 

manguezais da comunidade do Iguape. Dentre as problematizações, destacam-se: vocês já 

tomaram banho de água do rio? E da maré? 

Outras perguntas foram feitas para auxiliar na problematização, tais como: vocês 

gostam da água da maré aqui do Iguape? O que acontece no Iguape quando chove? Para onde 

vai a chuva aqui? A água da chuva aqui no bairro é limpa? E a água do rio que passa aqui no 

Iguape? Como é a água do mangue próximo à rua Beira Rio? Pode comer o peixe que vive na 

maré da localidade? E o caranguejo do mangue? A água da maré é a mesma do mangue 

daqui? Qual a cor dessa água? Por que ela tem essa cor?  

Organização do Conhecimento - dividiu-se a turma igualmente em dois grupos e 

iniciaram-se as discussões sobre os resíduos domésticos que poluem a água do rio e da maré 

que cercam o bairro do Iguape. Disponibilizou-se sobre a mesa da sala de aula alguns 

recipientes com algumas soluções: água com plástico, água com areia, água com terra, água 

com raízes de plantas, água com tinta e água transparente. Outros materiais foram 

disponibilizados para as crianças, tais como: utensílios de cozinha, recipientes plásticos, 

peneiras, talheres, pratos, filtros de papel e pedaços de tecidos, como mostra a Figura 9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda nesse momento, os pesquisadores e as professoras realizaram a explanação 

sobre o experimento, em que os educandos se aproximaram da mesa em seu respectivo grupo 

para manusear os objetos disponíveis. Logo depois, foram instruídos por meio das seguintes 

perguntas: todos os recipientes estão com água da mesma cor? Algum recipiente tem água 

parecida com a água da chuva que cai aqui no bairro? Por quê? Algum recipiente tem água 

parecida com a água da maré daqui do Iguape? E do rio daqui? Por quê? Algum recipiente 

tem água parecida com a água da sua rua quando chove? Por quê? Quais instrumentos vocês 

Figura 10. Imagem referente aos objetos utilizados no experimento. 

Fonte: Autor (2019).  

 



76 

  

utilizariam para tentar “limpar” a água? Por quê? Agora a água ficou limpa? O que é água 

limpa? Toda água limpa é potável? Vocês sabem o que é água potável? 

Mediante esse processo, os dois grupos fizeram várias tentativas usando diversas 

estratégias com a intenção de “limpar” a água o máximo possível, como mostram as Figuras 

10 e 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No momento da Organização do Conhecimento (OC), foram trabalhadas com as 

crianças algumas palavras representativas de conceitos científicos, tais como: água potável, 

tratamento de água, poluição. Além disso, também buscou-se estabelecer relações entre o 

experimento  da purificação da água, ilustrado nas Figuras 11 e 12, e a poluição da água do 

rio que banha o bairro Iguape, que tem ocorrido por meio do esgoto doméstico que é 

despejado de maneira irregular nos manguezais, gerando sérios problemas para os moradores 

dessa comunidade. 

A relação consistiu em problematizar, aos alunos, sobre sua percepção com os tipos de 

água na chuva presente na sua localidade, à forma como eles percebem a água da maré e a 

água do rio no Iguape, comparadas com as águas dos recipientes na Figura 10. Além disso, 

relacionou também a água dos recipientes com os resíduos sólidos (plásticos, metais etc.) e 

orgânicos (dejetos domésticos, resto de alimentos etc.) presentes na água do rio e da maré do 

Iguape, causado pelo problema de saneamento básico local.  

Ainda, na OC, apresentou-se uma maquete
13

 para as crianças, representando uma 

Fossa Séptica Ecológica
14

 como uma TS, para contribuir com a explicação da relação entre o 

                                                 
13

 A maquete foi construída pelas professoras em conjunto com os integrantes do GEATEC.  
14

A fossa séptica ecológica foi confeccionada com materiais reutilizáveis, no intuito de contextualizar os 

conteúdos pedagógicos abordados de forma acessível aos educandos. 

Figura 10 e 11. Imagens referentes ao processo de purificação da água. 

Figura11.  As crianças separando as 

substâncias nos recipientes com água. 

Fonte: Autor (2019).    

Figura 12.  As crianças buscando 

alternativa para tornar a água potável 

Fonte: Autor (2019).    
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experimento da purificação da água ilustrado nas Figuras 10 e 11, e a problemática do 

despejo de “esgoto” nos manguezais, na tentativa de apontar possíveis soluções para essa 

problemática.  A maquete teve o objetivo de representar duas situações geradas pela falta de 

saneamento básico na comunidade em torno da Escola Padre Giuseppe Bonomi, em que as 

casas destinam os dejetos domésticos para o manguezal local, problema que é vivenciado 

pelas crianças do bairro do Iguape, pois têm as suas residências próximas ao manguezal 

(situação B da Figura 13). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A situação A, ilustrada na Figura 13, representa uma casa com o sistema da Fossa 

Séptica Ecológica, em que o “esgoto” passa pelo processo de tratamento biológico, devido à 

ação das bactérias aeróbicas e anaeróbicas que são responsáveis pela eliminação da matéria 

orgânica e transformação da matéria inorgânica (Fezes e Urina – danosa à saúde humana e ao 

meio ambiente quando descartada de modo irregular),
15

 contribuindo com o tratamento e 

descarte correto desses dejetos domésticos. Para facilitar a compreensão dos educandos sobre 

o sistema representado, usou-se uma linguagem acessível e uma explicação minuciosa, 

atentando-se para as curiosidades dos participantes e o seu entendimento sobre cada etapa do 

                                                 
15

 As bactérias dos gêneros Nitrossomonas e Nitrobacter transformam respectivamente, a amônia (NH3) liberada 

pela urina dos animais em nitrito e o nitrito em nitrato, o que aumenta a fertilidade do solo.   

Ver mais informações em:  https://educacao.com.br/disciplinas/biologia/bacterias-1-conheca-a-importancia-e-as-

varias-utilidades-das-bacterias.htm?cmpid=copiaecola 

Figuras 13 e 14. Imagens referentes à Maquete da Fossa Séptica Ecológica.  

Figura 13.  Representação de uma casa com 

Fossa Séptica Ecológica e a outra despejando 

o esgoto no rio. 

Fonte: Autor (2019).   

Figura 14.  Representação de um 

ambiente saudável e outro poluído. 

Fonte: Autor (2019).    
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processo.  

Na situação B da Figura 13, buscou-se representar uma residência da comunidade do 

bairro do Iguape, em que o seus dejetos domésticos são despejados diretamente no rio, sem 

passar por nenhum tipo de tratamento, pelo fato da ausência de uma rede de tratamento de 

esgoto adequada, causando sérios problemas para o seu entorno. 

 Outro fator relevante no sistema da maquete foi à introdução de insetos (mosca, 

barata, libélula e gafanhoto) nos dois ambientes. No ambiente A da Figura 14, colocou-se o 

gafanhoto e a libélula; enquanto que, no ambiente B desta mesma figura, colocou-se a barata e 

a mosca. Os insetos foram postos nos ambientes representando o seu nicho natural (forma de 

vida, disponibilidade de recursos naturais, reprodução e alimentação), provocando nos 

estudantes (no momento da organização do conhecimento) a associação dos saberes prévios 

com os conhecimentos científicos. 

iii. Aplicação do Conhecimento: a atividade consistiu na retomada de algumas questões da PI, 

na tentativa de responder às questões com base nos conhecimentos científicos abordados na 

OC, bem como na realização de uma atividade didática sobre a maquete que será detalhada no 

próximo parágrafo. Perguntou-se: o que acontece no Iguape quando chove? A água da chuva 

que cai aqui no bairro é limpa? E a água do rio do Iguape? Como é a água do mangue 

próximo à rua Beira Rio? Pode comer o peixe que vive na maré aqui do Iguape? E o 

caranguejo do mangue que fica próximo a sua casa, pode comer? Qual a cor da água da maré 

aqui do Iguape? Por que ela tem essa cor?  

Nesse momento, os alunos também foram desafiados a realizarem uma atividade que 

consistiu em desmontar a maquete, dividindo os estudantes em dois grupos, para facilitar a 

interação e a criação de estratégias na realização da tarefa. Depois, desafiá-los a montar a 

maquete de acordo as orientações dadas, quais sejam: 1 - monte a maquete de forma que 

represente uma casa no bairro do Iguape; 2 - diante dos problemas discutidos sobre a poluição 

do rio, da maré, das ruas e do manguezal, você deve montar a maquete que represente uma 

alternativa para solucionar estes problemas; 3 - diante das situações ilustradas na maquete 

(Figura 14), vocês devem montá-la de forma que represente melhor a situação que pode 

contribuir para a proteção dos peixes, caranguejos e siris; 4 - expliquem os motivos que 

levaram vocês a montarem a maquete representando essa situação. 

Vale salientar que, na representação de cada situação (A e B da Figura 14), os 

educandos teriam que introduzir os insetos nos ambientes coerentes às situações representadas 

e explicar os motivos que levaram a chegarem a tal conclusão.  
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Na AC algumas falas representam as discussões dos pesquisadores juntos às 

professoras e às crianças durante a atividade de montagem da maquete, ilustrada nas Figuras 

15 e 16.  

-A professora falou lá na sala que... a gente aprendeu semana passada sobre 

o que ? (PROF2). 

-Esgoto. (CR1). 

-O que mais? (PROF2). 

-Lixo. (CR2). 

-E isso é bom para gente? (PROF2). 

-Não. (CR1) 
-Tem um cano aqui, ele sai do banheiro? (PQ1). 

-Pro rio /água / coco/ xixi. (CR3). 

-Que formam o esgoto? (PROF1). 

-Sim. (CR2) 

-Então, o esgoto que passa por esse caminho vem parar aonde? (PQ1). 

-Pro rio, pra praia. (CR2). 

-Pro mangue também. (CR1) 

 
Neste diálogo entre os integrantes do GEATEC e as professoras, foi possível constatar, 

nas falas das crianças, uma compreensão crítica ao relatar que o “esgoto da sua casa vai para o 

rio, para praia e para o manguezal” sinalizando, que esse resíduo pode ser ruim para esses 

ambientes. Além disso, quando PQ1 questiona o mecanismo de funcionamento da Fossa 

Séptica Ecológica, por meio da maquete para as crianças, Tem um cano aqui, ele sai do 

banheiro? a criança CR3 reponde que o destino dos dejetos domésticos é o rio, a saber: Pro 

rio /água / coco/ xixi. Assim, evidenciando a legitimação do problema da comunidade e 

sinalizando uma possível apropriação dos conhecimentos relacionados ao mecanismo da 

Fossa Séptica Ecológica. Representa também aspectos que se alinham à coaprendizagem no 

Figuras 15 e 16. Imagem referente à montagem da maquete da Fossa Séptica Ecológica. 

c

c

Figura 15. Atividade didática  sobre a 

Maquete. 

Fonte: Autor  (2019)  

Figura 16.  Atividade didática sobre a 

Maquete. 

Fonte: Autor (2019)  
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processo de desenvolvimento de uma TS, propostos por Roso (2017).  

A proposta didático-pedagógica buscou problematizar a realidade dos educandos no 

contexto da sala de aula (FREIRE, 1987), tendo em vista ampliar a visão de mundo desses 

educandos sobre a sua realidade, para que eles pudessem ter uma concepção crítica e reflexiva 

sobre seu contexto social. 

O desenvolvimento da atividade didática pedagógica com as crianças, segundo 

informações inicias de Barbosa (2020), possibilitou as mesmas o acesso a palavras 

representativas de novos conhecimentos científicos, assim como propiciou problematizações 

sobre questões relacionadas ao seu contexto social, quais sejam: dejetos domésticos, poluição 

do manguezal, poluição da água (maré, rio, praias), algumas doenças infecciosas, entre outras 

temáticas (BARBOSA, 2020).  

 

3.6 A TS na Escola Padre Giuseppe Bonomi  

 

Na Escola Padre Giuseppe Bonomi, realizou-se um encontro (Figura 16) com os pais e 

a comunidade do bairro Iguape, em que foram expostos, pelos integrantes do GEATEC, 

diversos problemas identificados no estudo de Assunção (2019), com o objetivo de a 

comunidade identificar uma demanda social mais significativa, na visão dela, bem como a 

possibilidade de discutir alguns encaminhamentos para a compreensão e superação da mesma, 

que seria a TS.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

As discussões realizadas no encontro seguiram a dinâmica dos 3MP, também 

importante para a organização de atividades extra sala de aula, a exemplo de reuniões, 

encontros, eventos etc. (PERNAMBUCO, 1993), tal como apresenta-se a seguir:       

Figuras 17. Imagem referente à reunião dos moradores da comunidade do Iguape/Ilhéus – BA. 

Fonte: Autor (2019).  
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a) Problematização Inicial: no encontro, foram apresentadas algumas imagens de 

problemas do bairro, como a precarização do saneamento básico na comunidade (Figuras 17 e 

18), que podem ocasionar sérios problemas, como: a poluição do solo, do rio e do manguezal 

local, devido ao despejo de dejetos domésticos, entre outros problemas apontados pela 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apresentação das imagens das Figuras 17 e 18 foram seguidas das seguintes 

questões:  

O que as imagens (Figuras 17 e 18) representam para vocês? Vocês já viram algo 

semelhante? Vocês conseguem identificar esses lugares? Representam algo bom ou ruim? Por 

quê? As condições do saneamento básico do bairro do Iguape podem gerar problemas para os 

moradores? Quais? Para onde vão esses dejetos domésticos (Figura 17) quando chove? O que 

vocês acham desse esgoto sendo despejado diretamente no manguezal (Figura 18)? Existem 

medidas que podem ser tomadas para solucionar essas situações? Quais? Vocês conhecem 

algum lugar que teve situação semelhante e que conseguiram solucionar? Como? 

Dentre as respostas dos moradores, destacam-se as de M3 e M2: 

Com os esgotos daqui da rua beira rio, vai tudo para o mangue, contamina 

os animais, os caranguejos, peixes, e se a gente tiver contato, pode ainda 

pegar uma doença. (M3). 

 

Tem uma vizinha que ficou cheia de coceira no corpo por causa da água da 

maré. (M2). 

 

As falas dos moradores evidenciam uma preocupação acerca dos despejos irregulares 

Figuras 18. Imagem referente à falta de 

saneamento básico na comunidade do 

Iguape/Ilhéus-BA. 

Fonte: Autor (2019). 

Figuras 19. Imagem referente aos dejetos 

sendo despejados diretamente no manguezal 

na comunidade do Iguape/Ilhéus-BA. 

Fonte: Autor (2019). 
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de dejetos domésticos para o manguezal, devido à falta de saneamento básico na comunidade. 

Além disso, M3 e M2 apontam alguns problemas relacionados à saúde dos moradores locais, 

decorrente do contato com os dejetos domésticos que são destinados à maré e ao rio da 

comunidade. 

Conforme Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), o processo da dialogicidade não 

se restringe ao simples conversar entre pesquisadores, professores e educandos/moradores da 

comunidade local sobre uma determinada questão, mas sim, à apreensão mútua dos distintos 

conhecimentos e práticas que os sujeitos têm a respeito das situações significativas presentes 

em sua realidade. Dessa forma, constata-se no extrato das falas de M3 e M2 um conhecimento 

significativo sobre a realidade que estão inseridos, sinalizando a necessidade de uma ação que 

possibilite a superação dos problemas sociais vivenciados (FREIRE, 1987).   

b) Organização do Conhecimento (OC): consistiu na exibição de um vídeo com o 

depoimento de alguns educandos da Escola Padre Giuseppe Bonomi sobre os dejetos 

domésticos que são despejados irregularmente no manguezal, em torno da comunidade, 

inclusive, da presente escola. Entre os depoimentos das crianças no vídeo, destacam-se as 

falas de CR1 e CR2. 

Não pode jogar o lixo no mangue e nem o esgoto no mangue, porque isso os 

peixinhos vão morrer, não vão sobreviver ir ir... vão achar que o lixo é pra 

comida e depois vão comer plástico e é muito nojento e aí... quando pega o 

lixo, ele tem que pegar e depois jogar o lixo lá no lixo, mais quando você 

fica sem lixo todo lago é bom e aí os peixes ficam vivos o dia todo, mas se 

jogar o lixo no mangue não é bom, porque assim não pode, assim como a 

praia não pode jogar lixo e nem o mangue, nem o rio que não pode jogar 

lixo. (CR1).  

 

Não pode poluir o mangue, não pode jogar lixo no mangue. O é o lugar 

onde fica os bichos não por isso o esgoto não pode ir para lá, se não suja o 

mangue todo. (CR2).  

 

Os depoimentos das crianças evidenciam a necessidade de ampliar as discussões sobre 

as demandas sociais presentes na comunidade, como o destino irregular que é dado aos 

dejetos domésticos, trazendo uma série de problemas para a comunidade. Entre os problemas, 

o destacado na fala de CR1: a morte de animais que habitam o manguezal, por conta do 

esgoto lançado nesse bioma. Além disso, CR1 sinaliza a importância de não descartar os 

resíduos no manguezal, nem nos rios e nas praias. Diante disso, compreende-se que os 

depoimentos de CR1 e CR2 explicitaram preocupações com a saúde socioambiental da 

comunidade, o que também poderá implicar nos aspectos relacionados à saúde dos moradores 

locais, ao consumirem peixes ou mariscos contaminados, tal como no aspecto econômico. 
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Segundo Assunção (2019), muitos moradores desta localidade têm a pescaria como uma 

atividade de subsistência. Mas, diante do problema (poluição do manguezal, rio e maré), fica 

inviável exercer essas práticas. 

Após as contradições sociais (problema relacionados à falta de saneamento básico) 

serem evidenciadas pelos sujeitos, Freire (1987) explicita que é de suma importância que eles 

reconheçam essas contradições presentes em sua realidade. Esta reflexão crítica foi constatada 

no extrato da fala dos moradores M5 e M6, a exemplo: 

Se as crianças desta idade já tem esse pensamento, nós adultos temos buscar 

ajuda para evitar que isso aconteça. (M5). 

 

É engraçado, mais o ao mesmo tempo é muito sério o que o menino falou, a 

gente que mora aqui tem que se preocupar, porque é um problema [a 

questão da poluição do manguezal] sério que a gente vive aqui, entra ano e 

sai ano, e essa situação nunca muda, espero que agora a gente se unam 

para melhorar esse problema. (M6). 
 

Diante da fala dos moradores, percebe-se uma percepção crítica sobre o problema 

local e sinaliza-se a necessidade de mudanças nessa realidade cotidiana. O morador M5 expõe 

uma reflexão crítica sobre o problema socioambiental presente na comunidade e sinaliza a 

necessidade de superação do problema local explicitado pelos educandos C1 e C2. É possível 

constatar, também, que M6 se preocupa acerca da poluição do manguezal local, por conta do 

“esgoto”, apontando a ação coletiva da comunidade como medida de superação, o que 

evidencia a superação da visão ingênua do seu contexto social e constata uma conscientização 

da realidade que o cerca. 

O processo de conscientização, segundo Freire (1987), pode ser desencadeado por 

meio de uma construção crítica e reflexiva sobre os problemas locais da comunidade e 

efetivação de ações voltadas para a superação desses problemas. Nesse mesmo sentido, 

Pernambuco (1994) afirma que é de suma importância a interação entre escola e comunidade, 

a qual possibilita a compreensão de diversos aspectos que compõem a comunidade 

investigada, contribuindo para um conhecimento amplo da realidade que compõe a população 

local.  

Ainda, nesse momento da Organização do Conhecimento, os integrantes do GEATEC 

discutiram com a comunidade alguns aspectos relacionados aos problemas presentes na 

realidade do Iguape e as consequências causadas pela falta do saneamento básico na 

localidade. Para isso, apresentou-se a Figura 19 com imagens de algumas situações de risco, 

doenças infecciosas e sintomas no organismo humano, por conta do contato direto com esses 

dejetos domésticos em locais impróprios. A finalidade dessa imagem foi discutir com os 



84 

  

moradores do bairro do Iguape sobre algumas doenças que podem infeccioná-los, uma vez 

que o bairro vivencia situações semelhantes as da Figura 20.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

Na Figura 20, discutiu-se com os moradores os seguintes aspectos: imagem A – 

abordou-se a falta de saneamento básico e o contato de crianças com os dejetos domésticos 

expostos na rua; nas imagens B e C – discutiu-se sobre os sintomas de doenças infecciosas, 

causadas por parasitoides (Amebíase, Giardíase e Teníase), devido o contato com água 

contaminada por dejetos domésticos, como é representada por uma criança e adolescente; na 

imagem D – discutiu, também, sobre os sintomas de uma pessoa infectada por Hepatite A, 

que é uma doença infecciosa, transmitida pelo consumo de água e alimentos (vegetais, ostras, 

caranguejos etc.) contaminados com microrganismos provenientes de fezes e urinas; nas 

imagens E e F – discutiu-se sobre situações de riscos às doenças já citadas e, também, a outras 

doenças que podem ser transmitidas por estas situações, como, por exemplo: febre tifoide, 

cólera e leptospirose, que são transmitidas por microrganismos patológicos presentes nos 

dejetos domésticos.  

Durante as discussões realizadas com os moradores sobre as consequências negativas 

dos dejetos domésticos que são despejados em locais indevidos, constatou-se que os 

moradores associaram as imagens da Figura 20 à realidade em que vivem. Foi possível 

observar, também, que houve uma preocupação em relação aos riscos que estão expostos, 

uma vez que não tinham uma percepção dos problemas presentes na sua realidade, a exemplo 

Figura 20. Representações de doenças infecciosas causadas pelo contato com o esgoto. 

 Fonte: imagens extraídas da internet. 

 

Situações de risco aos moradores 

e doenças infecciosas 
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do que é apresentado por M7 e M2.   

Eu não vou comer mais marisco. Depois de saber que a gente pode pegar 

todas essas doenças aí, a gente corre um grande risco com esse esgoto. 

(M7). 

 

Eu conheço um rapaz daqui da rua, que teve febre, dor de cabeça por causa 

que tomou banho na maré. (M2). 
 

A fala do morador M7, sobre as possíveis doenças infecciosas causadas pelos dejetos 

domésticos despejados em locais impróprios, evidencia uma visão limitada das contradições 

sociais apresentadas, pois esse morador compreende que a superação do problema local está 

restrita ao ato de “deixar de consumir os mariscos que são pescados na comunidade”, não 

conseguindo compreender a totalidade do problema de forma crítica e reflexiva (FREIRE, 

1987) e buscar outras alternativas que possibilitem a transformação local.  A fala do sujeito 

M2 evidencia a apropriação do conhecimento relacionado às doenças discutidas e a 

associação entre as discussões com os pesquisadores e professores aos problemas reais 

vivenciados na comunidade. 

Freire (1987) discute que é necessário haver uma desnudação da realidade em que os 

moradores estão imersos para que, assim, possam ampliar sua visão de mundo sobre as 

contradições existentes em seu contexto de vida, como a falta de saneamento básico, as 

implicações causadas por doenças infecciosas, a contaminação do manguezal, do rio e da 

maré, entre outros. Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), as discussões sobre a 

realidade dos sujeitos têm em vista compreender as contradições existenciais em que estão 

imersos e buscar estratégias que possibilitem sua transformação, sendo as informações 

científicas um desses meios.  

Além disso, as discussões a partir das imagens apresentadas durante a reunião com os 

moradores tiveram um papel fundamental no processo de legitimação da situação real que 

vivem, pois contribuíram para a conscientização das possíveis doenças infecciosas causadas 

pelo contato com esses resíduos e as consequências desses quando destinados ao manguezal, 

já que uma parte significante da população local sobrevive da pesca de peixes e mariscos 

(ASSUNÇÃO, 2019).  

c) Aplicação do Conhecimento: neste momento, os integrantes do GEATEC  

direcionaram as discussões para possíveis alternativas capazes de solucionar as demandas da 

comunidade, retomando algumas questões da PI, como também a implementação da Fossa 

Séptica Ecológica nas imediações da presente escola, que ocorreu no dia 15 de novembro de 

2119. Quais sejam: existem medidas que podem ser tomadas para solucionar estas situações 
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do bairro do Iguape? Quais? Conhecem algum lugar que teve situação semelhante à do bairro 

(Iguape) e conseguiram solucionar? Como? Há possibilidade de a população local cobrar ao 

poder público e às instituições competentes uma intervenção para a melhoria do saneamento 

básico do bairro? É possível a comunidade se unir e construir coletivamente Fossas Sépticas 

Ecológicas para solucionar o problema do esgoto que é destinado para o manguezal, 

contaminando o rio, a maré, os próprios moradores e os animais?  

Durante essas discussões, os moradores apresentaram diversas alternativas, assim 

como houve uma compreensão da importância da Fossa Séptica Ecológica como uma 

possibilidade viável para a superação do problema dos dejetos domésticos destinados de 

maneira inadequada na localidade do Iguape. Assim, os integrantes do GEATEC 

apresentaram o modelo da Fossa Séptica Ecológica como uma TS, explicando aos moradores 

que essa proposta já foi implementada em outras regiões do Brasil. Também foi apresentado 

para os moradores que a Fossa Séptica Ecológica é compatível com as condições 

socioeconômicas da comunidade, pois esse modelo é considerado – por diversas organizações 

da iniciativa privada, governamentais e não governamentais – como uma alternativa 

econômica e eficaz, capaz de contribuir significativamente na superação de demandas sociais 

(LASSANCE Jr.; PEDREIRA, 2004).  

Com o objetivo de informar aos moradores de maneira mais detalhada a proposta da 

Fossa Séptica Ecológica, os integrantes do GEATEC explicaram de forma específica sobre 

essa TS: o mecanismo de funcionamento, a função, as características e a forma de 

desenvolvimento na comunidade. Discutiu-se, também, os materiais necessários para a sua 

produção, as etapas referentes à sua construção, a função biológica no processo de tratamento 

dos dejetos. A apresentação detalhada desses aspectos da construção da Fossa Séptica 

Ecológica e o seu funcionamento constam no Apêndice B. 

De acordo as explicações sobre a Fossa Séptica Ecológica como uma TS, constatou-se, 

na fala dos moradores, uma aceitação da proposta discutida, a exemplo do que falaram M1 e 

M4: 

A fossa é boa, o negócio é as pessoas querer ajudar. (M1). 

 

A fossa pode dar certo porque vai ajudar a proteger o mangue, e aqui 

muitas pessoas vivem da pesca, então, vai ajudar muito mesmo. (M4). 
 

O morador M1, apesar de explicitar em sua fala a aceitação da construção da Fossa 

Séptica Ecológica na comunidade, apresenta a ação coletiva dos moradores para o 

desenvolvimento desta TS como um possível obstáculo. O que evidencia uma concepção 
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focada no problema da comunidade e fatalista (FREIRE, 1987), não nas possíveis alternativas 

de superação apresentadas. Porém, o morador M4 aponta a Fossa Séptica Ecológica não 

apenas como uma alternativa possível para a resolução do problema referente aos moradores 

do bairro, mas, também, como uma possibilidade que pode contribuir nos aspectos 

ecológicos, econômicos e de saúde pública da comunidade local.  

Para Freire (1987), as contradições sociais se manifestam em situações vivenciadas 

pelos sujeitos no processo educativo (professor e aluno ou pesquisador e sujeito – em um 

processo dialógico e problematizador), e precisam ser discutidas de forma que propiciem a 

superação da situação-limite, como as transformações sociais necessárias para a emancipação 

dos mesmos. Ainda segundo o autor, tendo em vista uma prática pedagógica crítico-

transformadora, que busca a apropriação de conhecimentos, tanto pertencentes aos saberes 

populares dos sujeitos (saberes prévios), quanto a outros, ainda inéditos, como os 

conhecimentos científicos, a finalidade pedagógica deve está sempre pautada na promoção de 

mudanças, transformação e desalienação para si e para o mundo que está inserido.  

Após as discussões sobre a viabilidade da Fossa Séptica Ecológica na comunidade, 

salienta-se que, em comum acordo, pesquisadores, professores, coordenadores e moradores 

decidiram construir a Fossa Séptica Ecológica nas imediações da Escola Padre Giuseppe 

Bonomi, pelo fato de identificar a necessidade dessa TS nesse espaço escolar, além disso, a 

escola também é um ambiente acessível à comunidade e já está trabalhando na perspectiva da 

conscientização com os seus educandos e familiares a respeito dos problemas sociais da 

comunidade, inclusive, a mesma faz o descarte irregular dos seus dejetos no manguezal. Além 

disso, todos os participantes acordaram que o local seria propício para a construção modelo 

desta TS, pois, assim, os demais moradores poderão reaplicá-la nas suas respectivas 

residências.  

i) A construção da Fossa Séptica Ecológica na Escola Padre Giuseppe Bonomi: no dia da 

construção da Fossa Séptica Ecológica na Escola Padre Giuseppe Bonomi, ocorrida em 15 de 

novembro de 2018, foram realizadas as seguintes atividades em conjunto com o GEATEC:  

1. Aspectos técnicos do sistema da Fossa Séptica Ecológica   

Antes da construção da fossa, realizou-se uma explicação técnica sobre o sistema da 

Fossa Séptica Ecológica, em que foi distribuído para os moradores alguns folders explicativos 

(Apêndice C) com informações básicas, como:  

i. A sua instalação deve ter mais de 5 metros de distância do banheiro da residência/escola;  

ii. Utilizar três tambores plásticos com a capacidade de 250 litros, cada;  
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iii. Perfurar os tambores na parte superior para a instalação hidráulica, compatível com um 

diâmetro de 100 milímetros;  

iv. Acoplá-los em uma vala de 1,5 m de profundidade, 2,5 m de comprimento e 0,80 m de 

largura; 

 v. Conectar a rede de esgoto da residência (da Escola Padre Giuseppe Bonomi) no primeiro 

tambor;  

vi. Fazer um suspiro na tampa do primeiro tambor, para entrada do gás oxigênio (O2), que irá 

auxiliar na decomposição da matéria orgânica dos dejetos, por meio das bactérias aeróbicas e, 

também, ajudando na eliminação do gás metano (CH4);  

vii. No segundo tambor, conectar um tubo PVC de 100 milímetros e joelhos de 100 

milímetros;  

viii. No terceiro tambor, conectar um tubo PVC de 100 milímetros e joelhos de 100 

milímetros, além disso, serão introduzidos pedaços de bambus com a finalidade de fixar as 

bactérias anaeróbicas, as quais auxiliarão na deterioração das partículas dos dejetos 

domésticos. 

ix. Ainda no terceiro tambor, será conectado um tubo PVC de 100 milímetros de diâmetro e 3 

metros de comprimento com várias perfurações na parte inferior, exercendo a função do 

sumidouro, contribuindo com a eliminação das partículas dos dejetos que restarem no final do 

processo;   

x. O sumidouro será composto por: uma vala de 3,30 m de comprimento; 0,30 m de largura; 

0,50 m de profundidade. A vala será forrada por uma camada de areia e uma camada de pedra 

brita. O sumidouro terá a função de filtrar os dejetos domésticos no final do processo.      

2. A preparação do material para a construção Fossa Séptica Ecológica 

Essa etapa consistiu na participação dos moradores durante a preparação do material 

para a construção da Fossa Séptica Ecológica, como a perfuração dos tambores para conectar 

os tubos PVC, o corte dos bambus em pedaços de 10 cm para introduzi-los no tambor e, 

também, na organização dos materiais (ferramentas, tubos PVC, bambus etc.). 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. A preparação do material para a construção da Fossa Séptica Ecológica. 

A B C D 
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       Fonte: Autor (2019). 

  

3. A instalação da Fossa Séptica Ecológica  

Antes da instalação da fossa decidiu-se, em conjunto com os integrantes do GEATEC 

e moradores, o local para a sua instalação, que foi no fundo da escola, pois, diante das 

discussões, concluiu-se coletivamente que esse lugar tinha condições favoráveis para a 

instalação da fossa, tanto nos aspectos físicos (espaço apropriado, declive do local, próxima à 

rede de esgoto que destinava os dejetos para o manguezal), quanto aos aspectos geográficos (o 

tipo de solo consistente, apropriado para escavação e sustentação do sistema da fossa).  

Os moradores realizaram a escavação do solo com as seguintes dimensões: 1,5 m de 

profundidade; 2,5 m de comprimentos e 0,80 m de largura para que se pudessem colocar os 

tambores enterrados no solo. Após a escavação, constatou-se que havia água minando do solo, 

devido à aproximação do manguezal. Para solucionar esta situação, os integrantes do 

GEATEC, juntos aos moradores, decidiram retirar água com baldes plásticos e fazer uma 

contenção para garantir a instalação da fossa de forma segura.  

Quanto à instalação hidráulica do sistema da fossa, conectaram-se os tubos e seus 

acessórios de PVC nos três tambores. Além disso, os moradores juntos aos integrantes do 

GEATEC introduziram pedaços de bambus no terceiro tambor para a fixação das bactérias 

anaeróbicas, pois essas são responsáveis, neste processo, pela deterioração dos dejetos que 

ainda restam neste recipiente, os quais foram produzidos na Escola Padre Giuseppe Bonomi. 

Sendo assim, as imagens A e B na Figura 22 ilustram o procedimento da montagem do 

sistema hidráulico da fossa, realizado pelos moradores e integrantes do GEATEC.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Ilustração da participação dos moradores na construção da Fossa Séptica Ecológica na 

comunidade. 

 Fonte: Autor (2019). 
 

A B 
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Após a montagem do sistema hidráulico da fossa, realizou-se o nivelamento dos 

tambores no solo, colocando uma camada de entulhos no solo (restos de construções presentes 

no local), uma vez que o local era inclinado e úmido, garantindo o seu nivelamento e sua 

sustentação correta no solo. Depois, preencheu-se com terra os espaços entre os tambores, 

como ilustram as Figuras A e B (Figura 22), pois é importante que o local esteja 

completamente preenchido com um material consistente para garantir o funcionamento 

correto e a sustentabilidade no sistema da fossa. 

Também foi construído um sumidouro que consiste em uma vala de 3,30 m de 

comprimento; 0,30 m de largura; 0,50 m de profundidade, no qual colocou-se brita e areia 

para ajudar a filtrar as pequenas partículas dos dejetos que restaram no processo de 

tratamento, evitando a contaminação do solo, como ilustra as Figuras 23 e 24:  

      
Durante todas as atividades de construção e instalação da Fossa Séptica Ecológica, os 

moradores participaram ativamente com sugestões sobre aspectos que envolveram a 

instalação hidráulica da fossa, o tipo de solo, medidas preventivas em relação ao 

funcionamento da fossa, tais como: a introdução de entulhos, nivelamento dos tambores, 

nivelamento do sistema hidráulico, contenção para evitar a infiltração de água etc. Além 

disso, os moradores participaram também na organização dos materiais para construção da 

fossa: reposição de materiais (entulhos, terras, bambus etc.), reposição das ferramentas nos 

lugares corretos, entre outras.  

Aqui, também, é importante destacar a participação ativa das mulheres durante as 

atividades, uma vez que estas contribuíram significativamente em todas as etapas do processo 

da Fossa Séptica Ecológica, a exemplo das Figuras 25, 26 e 27 que ilustram um pouco desta 

Figuras 23. Preenchendo o local da Fossa 

com terra. 

Fonte: Autor (2019). 
 

Figuras 24. Preenchendo do sumidouro da 

Fossa com brita e areia. 

Fonte: Autor (2019). 
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atuação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uma análise mais detalhada do envolvimento dos moradores durante a construção 

dessa fossa, em especial, quanto às questões que envolvem a coaprendizagem, coparticipação 

e autonomia, é apresentada no Capítulo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Reunião como os 

moradores sobre a construção da 

Fossa. Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 26. Cortando os 

bambus.  

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 27. Perfuração dos 

tambores.  

Fonte: Autor (2019). 
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CAPÍTULO 4. ASPECTOS DA TS NO PROCESSO DE SELEÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO NA ESCOLA PADRE GIUSEPPE BONOMI   

 

No presente capítulo serão analisados alguns aspectos da TS que foram apresentados 

pelos moradores participantes no processo de seleção e implementação da Fossa Séptica 

Ecológica, na Escola Padre Giuseppe Bonomi, na comunidade do Iguape, em Ilhéus-BA. As 

informações foram obtidas por meio de entrevistas com roteiro semiestruturado com alguns 

desses moradores, conforme apresentado no Capítulo 3, e analisadas por meio da ATD tendo 

como foco as seguintes categorias a priori: i) Formação em uma perspectiva coletiva; (ii) 

Processos de tomadas de decisões; (iii) Coaprendizagem; e uma categoria emergente que foi 

a iv) A TS no contexto de uma comunidade local.  

 

 

4.1. Formação em uma perspectiva coletiva 

 
O processo de seleção e implementação da Fossa Séptica Ecológica como uma TS, 

articulada aos aspectos teórico-metodológicos da IT, na Escola Padre Giuseppe Bonomi, no 

bairro Iguape/Ilhéus-BA, evidenciou a visão de mundo dos moradores sobre as contradições 

sociais presentes em sua realidade. Para tanto, buscou-se analisar, na fala dos moradores, 

expressões que evidenciam ações coletivas, tais como: compreensão crítica a partir do 

trabalho colaborativo na comunidade, proposta coletiva acerca da resolução do problema 

local, visão participativa dos moradores como estratégia para a superação do problema etc. 

Salienta-se que essas compreensões foram constatadas durante discussões sobre a 

seleção e implementação da Fossa Séptica Ecológica na Escola Padre Giuseppe Bonomi, 

como apresentam os moradores M3, M8 e M6: 

Mais se a gente espera por eles [Vereadores, Prefeito e EMBASA] não vai 

ser feito nada. A gente tem que começar a fazer a nossa parte. Toda vez é 

assim, vêm aqui promete que vai consertar as ruas e o esgoto e depois some, 

desaparece, esquece da gente e o esgoto continua aí a céu aberto, a rua 

esburacada. A gente precisa se unir, não dar mais para ficar assim não. 

(M3- grifo meu). 

 

A gente já sabe aqui, só vai conseguir [fazer a fossa] se todo mundo se 

ajuntar pra fazer... Porque se esperar pelo prefeito ou Embasa para resolver 

o problema do esgoto daqui, a gente vai viver assim a vida toda. Esse 

probrema não é de agora, é problema antigo, que entra ano e sai ano, entra 

feito e sai preito e vereador também... e não muda. Estamo largado. Nessa 

hora ninguém olha pela gente. Vendo hora das crianças ou agente mesmo, 

pegar [...] uma doença e ir parar no hospital. Então, alguma coisa agente 

precisa fazer e fossa aí... pode ser boa, vai ajudar a diminuir o esgoto da 

rua e também do mangue e isso já ajuda bastante agente aqui, viu, pode 
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ajudar muito mesmo. (M8 - grifo meu). 

 

Rapaz, os vereadores não faz nada para melhorar essa situação... isso 

também é culpa deles, a pra isso que a gente bota eles lá [câmera de 

vereadores][...].agente tem esperança que eles vai fazer alguma coisa pela 

gente, mais não adianta nada, eles disaparece. Por isso que a gente tem que 

se unir para fazer, aproveita agora aí, essa ideia da fossa e todo mundo se 

ajuntar e fazer, pra ver se melhora, senão, a gente vai viver toda vida assim. 

(M6 - grifo meu). 
 

O morador M3 apresenta uma insatisfação ao falar dos integrantes do poder público, 

como vereadores, prefeito etc. e demais órgãos responsáveis (Empresa Baiana de Águas e 

Saneamentos – EMBASA) pela solução do problema local. Para tanto, M3 aponta como 

alternativa viável para contribuir com a dignidade umana local, uma ação coletiva da/na 

comunidade na tentativa de superar as contradições vivenciadas no seu contexto 

sóciohistórico. Diante dessa compreensão, há indicativos de que o morador M3 apresenta uma 

visão crítica da realidade na qual está imerso, alcançando uma consciência máxima possível 

(FREIRE, 1987).  

A fala do morador M3 revela que a contradição social local, que é a falta de 

saneamento básico,  é passível de ser solucionada, ao propor uma ação coletiva com os 

demais moradores a respeito da Fossa Séptica Ecológica, apresentando-a como alternativa de 

superação. Ações coletivas são de fundamental importância para uma comunidade e, no 

contexto de uma TS, têm a capacidade de organização e de reivindicação sobre as demandas 

sociais que emergem nos setores subalternos da sociedade, promovendo estratégias de 

superação e inclusão social (DAGNINO, 2011). 

Nesse sentido, o morador M8 apresenta uma visão crítica sobre o descaso do poder 

público com relação aos problemas da comunidade. Esse morador compreende que a 

perspectiva de coletividade, ou seja, a união dos moradores em prol da causa em questão, 

torna-se a principal alternativa capaz de resolver um problema local. A fala desse morador, 

ainda, enfatiza o risco à saúde da população, por conta da falta de saneamento básico no local. 

O morador M8 destaca que o trabalho colaborativo no contexto da comunidade do Iguape 

seria a única estratégia viável para a resolução do problema local que afeta todos os 

moradores, não compreendendo outras possiblidades viáveis além da apresentada.  

Faz-se necessário que as contradições sociais provenientes de um problema local, 

historicamente situadas na realidade da comunidade, sejam utilizadas como ponto de partida 

para desenvolver estratégias capazes de mobilizar os moradores a resolverem as demandas em 

conjunto, não se restringindo ao ato de um “simples fazer”, mas que promovam mudanças 
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significativas para si e para o contexto social em que estão imersos (FREIRE, 1987). 

A insatisfação com relação ao poder público também é constatada na fala do morador 

M6 quando explicita que se faz necessário um acordo social entre os moradores. Tendo em 

vista a promoção do desenvolvimento social local, atender às demandas cognitivas, 

ampliando, assim, a capacidade de mobilização e de transformação desses sujeitos 

(DAGNINO, 2011). Nesse sentido, a ação coletiva (ROSO, 2017) é substancial na construção 

de sujeitos críticos e contribui para a democratização do saber. 

Compreende-se que há uma necessidade de desenvolver nos moradores do Iguape a 

construção de conhecimentos para além dos saberes básicos do processo de implementação de 

uma fossa. Não apenas um conhecimento técnico, mas também conhecimentos outros que 

permitam uma compreensão crítica da dinâmica social em que eles estão imersos e que 

promova a desalienação e a humanização desses moradores (FREIRE, 1987), tornando-os 

agentes transformadores da sua realidade.   

Na perspectiva coletiva, torna-se imprescindível que os problemas evidenciados no 

bairro do Iguape sejam discutidos junto aos moradores colaborativa e dialogicamente, pois 

buscar-se-á uma compreensão mais ampla acerca da visão de mundo sobre as necessidades 

reais e contradições sociais que permeiam o seu contexto social. 

De acordo com as explicações sobre a interação dos moradores no desenvolvimento da 

Fossa Séptica Ecológica como uma TS, constatou-se, na fala dos moradores, uma concepção 

coletiva, a exemplo do que é apresentado por M2 e M1: 

A fossa pode dar certo, porque vai ajudar a proteger o mangue, e aqui 

muitas pessoas vive da pesca, então, vai ajudar muito mesmo. A gente sabe 

que a situação não é fácil pra ninguém, e mangue é local de onde muita 

gente aqui tira o seu sustento, mas como aqui na rua não tem uma rede de 

esgoto boa, os moradores acabam fazendo a encanação direto para o 

mangue e isso atrapalha quem vive da pesca, porque acaba poluindo a maré 

e o mangue e assim ninguém vai querer comer o peixe, o caranguejo, então, 

por isso que eu digo que a fossa pode ajudar a gente aqui. Mais pra isso 

todos moradores tem que se ajudar, se for assim a gente não consegue 

mudar essa situação. (M2- grifo meu). 

 
Agente aqui estava precisando mesmo de alguma coisa assim, que ajudasse 

a diminuir esse esgoto. Aqui todo mundo joga o esgoto no mangue, mais não 

porque a gente quer, é porque não tem o que fazer com ele, me responda aí, 

se não tem uma rede de esgoto aqui, aonde a gente vai jogar? Na minha 

opinião, eu não na dos outros, mais na minha opinião, essa fossa vai ser 

uma mão na roda pra gente aqui. Basta só a gente se unir e fazer uns 

mutirão no final de semana,  derepente todo mundo aqui consegue ter a sua 

fossa em suas casa, basta se unir, o negócio é o povo se unir para ajudar. 

(M1 – grifo meu).  
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Fica evidente o fato de o morador M2 não ter conhecimento da totalidade do problema 

presente na sua realidade, pois ele associa o problema gerado pela falta de saneamento básico 

apenas à poluição do manguezal e à contaminação dos animais endêmicos desse bioma. Na 

fala de M2 também é possível constatar que não há uma compreensão sobre o destino 

irregular desse dejeto doméstico e as suas implicações, como: ocasionar sérios problemas de 

saúde dos moradores da comunidade local, como explicitado no Capítulo 3. Sujeitos que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social, como mencionado anteriormente, ou 

oprimidos, possuem uma visão limitada do mundo que estão imersos, pois são privados da 

possibilidade de compreenderem a sua realidade em uma totalidade maior (FREIRE, 1987). 

O morador M2 conclui sua fala apontando o trabalho coletivo como alternativa viável 

para superar o problema vivenciado pela comunidade. Além disso, constata-se que a 

compreensão de M2 sobre a situação local, está em consonância com os pressupostos teóricos 

de Lassance Jr. e Pedreira (2004), pois esses teóricos afirmam que para solucionar um 

problema de uma comunidade por meio de uma TS, torna-se imprescindível o trabalho 

coletivo de seus participantes em todas as etapas do processo.  

A fala de M1 refere-se ao problema local apontando de forma crítica a ineficiência do 

poder público e as instituições competentes, sendo esses responsáveis pela falta de um 

saneamento básico que seja adequado para atender às necessidades da comunidade. Percebe-

se, também, na fala desse morador, uma adesão à implementação da fossa na comunidade 

como possibilidade de resolução do problema relacionado ao “esgoto”, apontando o trabalho 

colaborativo (mutirão) como alternativa capaz de solucionar a demanda da comunidade local. 

A mobilização dos sujeitos para resolverem problemas em conjunto ou até mesmo 

organizar ações a fim de que o problema local seja superado contribui significativamente para 

o desenvolvimento de uma consciência crítica, promovendo a possibilidade de perceberem a 

sua realidade por meio de outra perspectiva (FREIRE, 1987). Embora o problema do Iguape 

possa ser peculiar da comunidade local, como sinaliza o morador M1, precisa ser observado 

em uma perspectiva regional, nacional e global, possibilitando outras comunidades que 

também vivenciam o mesmo problema.  

Para tanto, Dagnino (2014) discute a necessidade de socializar o conhecimento, pois 

esse processo contribuirá para a formação de agentes transformadores da sua realidade, 

tornando-os capazes de superar as demandas sociais cotidianas. As ações societária, ou 

cooperativista, contrapõe a propriedade privada do conhecimento, proposto pelo sistema 

capitalista na sociedade em que estão imersos. 
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Ao referir-se à questão da coletividade em processo dialógico, o pesquisador PQ1 

questionou o morador M8 sobre o trabalho colaborativo para construir a Fossa Séptica 

Ecológica na comunidade e os benefícios gerados mediante essa proposta: 

É possível se reunir com os vizinhos para fazer uma fossa desta, na sua rua? 

(PQ1). 

Olha... se reunir com o vizinho, rapaz, a gente pode tentar. Ninguém sabe se 

ele vai querer. Mais se ele quiser vai ser bom para todos. Porque todo 

mundo precisa mesmo dessa fossa, então, se um ajudar o outro, no final vai 

ser bom para todo mundo (M8).   

 

Qual a vantagem em fazer juntos com os vizinhos? (PQ1). 

 

A vantagem é que vai sair mais barato, a gente não vai precisar comprar os 

material tudo sozinho. E também, todo mundo vai ajudar a fazer tudo, um 

vai ajudar a cavar os buracos, outro vai fazer outra coisa, já vai ser uma 

força. (M8). 
 

Nesses extratos das falas de M8, há indicativos de aceitação da proposta do 

pesquisador, evidenciando uma compreensão das necessidades reais do meio que está inserido 

e apontando o trabalho coletivo como uma maneira de solucionar o problema local de forma 

viável financeiramente. Compreende-se que o trabalho coletivo na perspectiva da TS se 

constitui de forma participativa, democrática e colaborativa para com os atores sociais, tendo 

em vista a promoção dos seus participantes, a inclusão social e a equidade social na 

comunidade (LASSANCE JR., PEDREIRA, 2004). 

A partir das falas de M8, durante a construção da fossa, fica evidente o que Roso 

(2017) explica sobre os aspectos relacionados ao desenvolvimento de TS, quais sejam: 

produção não hierarquizada e nem alienante, mas que possibilite o trabalho coletivo, a 

qualidade de vida dos seus participantes e que promova uma relação igualitária de forma que 

propicie a inclusão social. Esses aspectos são constatados nas falas do morador M8, pois esse 

explicita que, a partir da união dos demais moradores na construção da Fossa Séptica 

Ecológica, todos serão beneficiados. Essa união implica na interação e nas divisões de tarefas, 

de modo que contribua para a construção crítica, além dos aspectos econômicos, 

socioambiental e da saúde dos moradores do bairro do Iguape. 

Ao desenvolver a Fossa Séptica Ecológica, os benefícios gerados não serão restritos 

apenas aos atores sociais ou moradores participantes, mas contribuirão para toda população 

local, regional e global (DAGNINO, 2011). Freire (1987) enfatiza que no momento em que 

uma sociedade vive em um cenário de contradições sociais é preciso haver a consciência 

crítica que possibilite a transformação da realidade para libertação dos homens. 
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O processo de dialogicidade que, segundo Freire (1987), é fundamental para a 

libertação dos homens, pode ser constatado nas falas dos moradores durante o processo de 

desenvolvimento da TS, quais sejam: 

Caso o senhor queira desenvolver uma Fossa desse modelo em sua casa, por 

onde o senhor começaria? (PQ1). 

 

Começaria juntando os materiais, depois do material pronto, a gente fazia 

um mutirão e todo mundo ajudava, nostante terminava e todo mundo 

resolvia o seu problema. (M8 – grifo meu). 

 

Para M8, a compreensão sobre o processo de desenvolvimento da Fossa Séptica 

Ecológica inicia-se pela aquisição dos materiais necessários para a sua construção, seguido de 

uma ação colaborativa na comunidade. Diante disso, percebe-se que os aspectos fundamentais 

nas etapas da implementação da TS ficaram à margem do processo, como: as decisões 

coletivas, os planejamentos colaborativos, as adequações sociotécnicas. Ou seja, todos os 

aspectos que constituem a perspectiva coletiva e a inclusão social, não se tornaram primícias, 

mediante, a compreensão de M8 com relação o desenvolvimento da TS. 

Lassance Jr., Pedreira (2004) discutem que a perspectiva coletiva no processo de 

desenvolvimento de uma TS torna-se fundamental na promoção do protagonismo social dos 

atores sociais, emancipação do contexto local e, também, potencializa a capacidade de 

articular-se e se organizar quantos agentes transformadores da sua realidade. As atividades 

colaborativas voltadas para suprimir a exclusão social, estão em coerência com os 

pressupostos teóricos freireanos, que consistem em uma proposta educativa para a 

humanização, em que o diálogo, reflexão e conscientização são essenciais para a 

transformação do sujeito e a emancipação do contexto social que estão inseridos.   

Para tal, constata-se também nas falas de M8 e M2 a participação efetiva da 

comunidade em processo colaborativo, quando foram problematizados por PQ1: 

 O que mais lhe chamou a atenção durante a instalação da fossa séptica? 

(PQ1). 

Na hora de cortar e furar as bombonas foi bem interessante. Todo mundo 

participou, as mulheres ajudou bastante também. Eu pensei que elas não ia 

conseguir, mais foi bem, é bom que tem mais pessoas para ajudar, porque 

muito homens aqui não gosta de participar dessas coisas. Então quando a 

gente for fazer nas casas é só chamar as mulheres. (M8 – grifo meu). 

 

Todos participaram, ajudaram [na implementação da fossa] desde do 

começo até o fim. Todos que está aqui, muitos não veio, os que estão aqui 

participaram ajudaram muito, cada um fez uma coisa, é assim que tem que 

ser né? Todo mundo tem que se unir porque o problema aqui é de todos. 

Todo mundo sofre com o esgoto aqui. (M2). 
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A compreensão dos moradores sinalizam uma participação efetiva e colaborativa 

durante a implementação da Fossa Séptica Ecológica. A fala de M8 enfatiza a ação efetiva das 

mulheres no processo de construção da TS em questão. Nesse sentido, a forma como M8 

compreende o processo de desenvolvimento da TS, convergem com os pressupostos teóricos 

de Dagnino (2011) e Lassance Jr., Pedreira (2004) quanto à importância dessa tecnologia ser 

desenvolvida no processo de interação com a comunidade, em que todos façam parte de todas 

as etapas de construção da TS. 

A fala de M2 também aponta para a construção coletiva no que diz respeito a 

implementação da TS. Além disso, a o extrato da fala de M2 sinaliza que o trabalho 

colaborativo torna-se fundamental para a superação de uma demanda social. Nesse sentido, a 

proposta pedagógica desenvolvida em perspectiva coletiva, viabilização a democratização do 

saber e a inclusão social no contexto da comunidade (ROSO, 2017).      

Em suma, constatou-se a participação efetiva e coletiva dos moradores do bairro 

Iguape durante o processo de seleção e implementação da Fossa Séptica Ecológica, 

contribuindo significativamente para a superação da demanda local e, também, para a 

formação de uma postura reflexiva, crítica e autônoma acerca do problema em questão, 

proporcionando uma visão de mundo mais ampla quanto às questões socioambientais locais, 

regionais e globais. 

 

 
4.2. Processos de tomadas de decisões 

 
Durante as atividades do processo da implementação da Fossa Séptica Ecológica na 

Escola Padre Giuseppe Bonomi, em parceria com os integrantes do GEATEC e os moradores 

da comunidade do Iguape, foi possível constatar alguns aspectos referentes à perspectiva de 

tomadas de decisões em situações diversas, tais como: as questões socioambientais, culturais, 

de saúde pública, gestão pública, lazer e socioeconômicas da comunidade. A exemplo das 

falas  de M6 e M3: 

A fossa vai ser boa chance para ajudar o mangue e também resolver o 

problema da gente aqui que estamos sofrendo com esse esgoto, que é um 

caso sério, por isso que eu vou participar de tudo que poder, para aprender 

e fazer uma lá em casa. Já vai ser um problema a menos para o mangue, 

espero que todos moradores pense assim. (M6 – grifo meu). 

 

Eu preciso da planta da fossa para levar para fazer uma lá em casa. (M6 – 

grifo meu). 
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A proposta é boa, por isso que eu estou filmando tudo, fica mais fácil para 

aprender. E depois eu vou ver com as empresas aqui do bairro para 

conseguir as bombonas para a gente fazer umas dez fossas aqui na rua de 

baixo a rua beira riu. Pelo menos umas dez fossas dessas dar pra gente 

fazer. (M3). 

 

É sabido que o bairro do Iguape, localizado em Ilhéus-BA, tem sérios problemas 

atrelados à falta de saneamento básico, cujo destino dos dejetos domésticos produzidos nas 

residências é o manguezal que cerca a comunidade. Para tanto, há uma reivindicação, 

insatisfação e indignação por partes dos moradores sobre a problemática (ASSUNÇÃO, 

2019). Por exemplo, o morador M6 reconhece a falta de saneamento básico na comunidade e 

associa-a à poluição do manguezal e outros problemas (que não revela). A partir da 

compreensão desse morador, é possível perceber um sentimento de pertencimento à realidade 

vivenciada, pois aponta a Fossa Séptica Ecológica como uma possibilidade que permitirá 

superar essa realidade. 

Nas relações tecidas pelo morador M6, entre os problemas locais e a TS em questão, 

também percebe-se a legitimação dos problemas que permeiam o seu contexto social, 

prevalecendo em suas explicações o senso comum. Porém, compreende-se que em sua fala 

fica explicito o interesse em compreender os conhecimentos (técnico-científicos) sobre o 

mecanismo de construção e funcionamento da fossa, pois o morador compreende que esse 

conhecimento lhe possibilitará a reaplicação da tecnologia em sua residência. Portanto, 

evidenciou-se uma aproximação da fala de M6 com os processos de tomadas de decisões 

proposto por Roso (2017), pelo fato do morador apontar o sentimento de pertencimento como 

parte de um processo de conscientização, capaz propiciar a sua participação efetiva durante o 

planejamento e o desenvolvimento da TS na comunidade. O autor também explicita que as 

tomadas de decisões podem propiciar a aquisição de novos conhecimentos (conhecimentos 

técnicos e científicos) de forma que contribua para a reaplicação da TS no sentido de 

promover a transformação da realidade em que vivem.  

No extrato da fala do morador M3, evidenciou um reconhecimento da importância da 

TS em questão com relação às implicações sociais da comunidade. Além disso, o morador 

apresenta um interesse em compreender todos os aspectos referentes à construção e ao 

funcionamento da Fossa Séptica Ecológica a fim de reaplicá-la na comunidade para os demais 

moradores. Outro fator relevante na fala de M3 são as alternativas viáveis para a aquisição 

dos materiais necessários para compor a TS, como a busca de parcerias nas empresas 

próximas para a obtenção das “bombonas” (tambores plásticos), componentes da Fossa 
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Séptica Ecológica.  

A fala de M3 evidenciou uma compreensão limitada acerca das possibilidades de 

resolução do problema local, uma vez que ele aponta as empresas privadas como único meio 

para estabelecer uma parceria, não se atentando em reivindicar junto a comunidade local ao 

poder público e de outros órgãos competentes uma posição efetiva frente aos problemas 

sociais presentes no bairro. A compreensão de M3 se restringe em buscar possíveis 

alternativas para atender à necessidade de uma pequena parcela da população local, em vez de 

uma mobilização da comunidade junto aos órgãos competentes (Poder Público e EMBASA), 

que poderia implicar em possíveis soluções que atendam a toda comunidade (LASSANCE 

JR.;PEDREIRA, 2004). 

Em síntese, a partir das discussões com os moradores, certificou-se que há uma 

necessidade de que esses compreendam de forma crítica as questões referentes ao saneamento 

básico local e também intervenham nessa problemática de forma efetiva (FREIRE, 1987). 

Não só no sentido de amenizar os impactos negativos e potencializar os aspectos positivos, 

durante a implementação da Fossa Séptica Ecológica na comunidade, mas compreender que 

os aspectos que envolvem toda a discussão (implicações sociais e alternativa de superação) 

devem propiciar uma participação social mais efetiva da população local, que as decisões 

tomadas sejam de forma unânime e proporcionem o bem está e a qualidade de vida da 

comunidade como um todo (ROSO, 2017). A visão limitada (FREIRE, 1987) dos moradores 

que antes gerava acomodação, agora é substituída por um posicionamento crítico para além da 

solução de um determinado problema local, capaz de promover a transformação e 

humanização permanente do seu contexto social. 

No sentido de promover a transformação social no contexto em que o sujeito se 

encontra, também se observou nas falas dos moradores, alguns aspectos que legitimam as 

contradições sociais da comunidade, bem como algumas medidas para superá-las, a exemplo 

das falas de M7 e M8: 

Eu faço parte da liderança da comunidade do São José e lá não tem rede de 

esgoto, e achei a ideia da fossa boa e pretendo levar pra lá, para fazer com 

os moradores de lá do são José. Meus primos são pedreiros e eles vão 

gostar dessa ideia, quero até que você me der a planta da fossa, olhando por 

ali a gente faz tranquilamente lá. (M7). 

 

Quem precisar fazer uma fossa dessa é só me chamar que eu faço, não é 

difícil, dar pra fazer, já tou pensando fazer uma lá em casa. Aprendendo 

mais algumas coisas aqui eu consigo fazer. A instalação já sei como fazer, 

aí o resto fica fácil. (M8).   
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De acordo com essas falas, há indícios de que os moradores M7 e M8 têm interesses 

em reaplicar a Fossa Séptica Ecológica na sua comunidade, porém cada um tem perspectiva 

diferente a respeito da TS com relação à comunidade e a sua realidade.  

O morador M7 enfatiza que tem interesse em reaplicar coletivamente a Fossa Séptica 

Ecológica em outra localidade, da qual ele faz parte, o que evidencia uma aproximação “ao 

conjunto das formas de politização alternativas que se organizam em torno de uma 

solidariedade coletiva de um povo” (DAGNINO, 2014, p. 94). A fala desse morador apresenta 

indicativos que se alinham aos pressupostos teóricos de Lassance Jr. e Pedreira (2004), em 

que os processos de tomadas de decisões na perspectiva da TS não são tradicionais ou 

estritamente técnicos, mas tem em vista a coletividade, agregando valores democráticos, 

éticos e o protagonismo social mediante o seu desenvolvimento na localidade. Compreende-se 

que esse sujeito não endossa o modelo de decisões tecnocráticas, a qual consiste em uma 

organização: hierarquizada, individualizada, tendo em vista o lucro e reprodução da exclusão 

social (DAGNINO, 2014).  

Quanto ao  morador M8, há indicativos de que ele está interessado em se apropriar dos 

conhecimentos técnicos e científicos que concernem ao desenvolvimento da Fossa Séptica 

Ecológica juntamente com os conhecimentos relacionados à construção da fossa, ou seja, o 

conhecimento científico somado ao saber popular (ROSO, 2017; DAGNINO et al., 2004), 

uma vez que explica que vai reaplicar a Fossa Séptica Ecológica na comunidade em uma 

perspectiva colaborativa. Nesse sentido, a compreensão do morador M8 constata a tomada de 

decisão em uma concepção que aproxima a iniciativa de produção colaborativa à “efetivação 

de laços de solidariedade com outros agentes sociais dos quais os trabalhadores eram também 

agentes ativos” (DAGNINO, 2014, p. 95). Segundo Lassance Jr. e Pedreira (2004), a soma do 

saber popular ao conhecimento sociotécnico proposto pela TS contribui significativamente 

para a sustentabilidade econômico-financeira e propicia o desenvolvimento de 

empreendimentos solidários.  

Dagnino (2011) afirma que uma das características da TS é a geração de trabalho e 

renda mediante a produção autogestionária, a qual é efetivada pelos empreendimentos 

solidários. Caracteriza-se por oportunizar os participantes, ou autores sociais, equivalente às 

particularidades do contexto social que estão inseridos. Sendo assim, constata-se que a fala de 

M8 está em sintonia com os pressupostos que fundamentam esse modelo de produção, 

também aos aspectos da TS no contexto social da comunidade.  

Em suma, as falas dos moradores M7 e M8 apresentaram indicativos de uma 
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concepção crítica sobre a realidade em que vivem, tendo em vista a construção da Fossa 

Séptica Ecológica como uma potencial alternativa para superação das demandas sociais. Os 

processos de tomadas de decisões foram evidenciadas em diversas situações referentes à 

participação no desenvolvimento da TS.  

Mediante essas discussões, constatou-se que a interação dos moradores entre si e com 

os pesquisadores pode contribuir para a democratização do saber e a promoção dos sujeitos 

participantes e a transformação social da realidade em que estão imersos. Além disso, as falas 

dos moradores indicam uma concepção em processo de libertação acerca da contradição em 

que vivem (FREIRE, 1987), engajando-se no processo de consciência cada vez mais crítica de 

seu papel de sujeito nas tomadas de decisões a fim de transformar sua realidade. Para Dagnino 

(2014), a TS busca evidenciar a potencialidade de que soluções simples, acessíveis e 

formuladas por cidadãos, pela sociedade civil, sejam utilizadas como insumo para a 

transformação social. 

 
 
4.3. Coaprendizagem  

 

O modelo de desenvolvimento tecnológico na perspectiva da TS, baseia-se na solução 

de problemas locais, tendo em vista a participação efetiva da comunidade local, como 

também, pode propiciar um novo cenário de democratização do saber e proporcionar 

estratégias para inclusão social e a sua sustentabilidade. Nesse sentido, vale destacar as fala de 

alguns moradores que participaram do processo de seleção e implementação da Fossa Séptica 

Ecológica na Escola Padre Giuseppe Bonomi, em parceria com os integrantes do Grupo de 

pesquisa GEATEC, na comunidade do Iguape, Ilhéus-BA.  

Durante a seleção e implementação da Fossa Séptica Ecológica foi possível constatar 

algumas falas dos moradores que podem se estão em sintonia com o processo de 

coaprendizagem, a exemplo, da fala dos moradores M7 e M8: 

Pelo que vi e aprendi aqui hoje, eu consigo fazer lá com os meus primos e 

vizinhos de lá do são José. (M7- grifo meu). 
 

Eu acho boa . Boa mesmo, vai ajudar a não poluir o mangue.  Pensei que 

era mais difícil de fazer, mais vejo que dar pra fazer, é só os moradores 

querer, eu posso ensinar o que aprendi aqui. (M8). 
 

O que eu estou impressionado aqui, é que o povo veio e estão participando 

para aprender e fazer depois em suas casas e não precisar pagar caro, 

principalmente, a mão-de-obra e cimento, que é o que pesa no bolso. Outra 

coisa também é ver que o povo unido pode mudar muita coisa e isso mostra 
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que a gente pode mudar nossa rua, pode acabar com esse esgoto da rua, 

porque agora, vimos que a gente tem força, é só saber usar. (M7). 
 

O Morador M7 apresenta indicativos que se assemelham a perspectiva da 

coaprendizagem, uma vez que ele está participando do processo de implementação da Fossa 

Séptica Ecológica e por meio dessa interação foi possível aprender como fazer, além de 

explicar seu interesse em reaplicá-la em outra localidade. Vale lembrar que a  perspectiva da 

coaprendizagem se constitui no processo de interação entre o saber popular e o conhecimento 

científico, em medida que o técnico e moradores/atores sociais, necessariamente, trabalhem 

em conjunto na construção de uma TS, levando em consideração as adequações sociotécnicas, 

a fim de superar uma demanda social e propiciar a sua reaplicação (SAMAGAIA, 2016).  

Semelhantemente, Roso (2017) explicita que a coaprendizagem contribui na formação 

dos seus atores sociais para o “saber fazer” e que, os conhecimentos e as práticas desse 

processo possam ser compartilhadas no sentido de promover a solução para o local, pensada a 

partir e para o contexto em que é demandada.  A compreensão de M7 sobre a Fossa Séptica 

Ecológica apresenta elementos que podem se aproximar do pressuposto teórico de Freire 

(1983) ao explicitar-se que só é possível aprender verdadeiramente, aquele que se apropria do 

‘aprendido’, transformando em empreendido para que possa aplicar os conhecimentos 

adquiridos em situações existenciais concretas, a fim de transformá-las.  

No entender de Freire (1983), para que o sujeito caminhe para sua libertação a sua 

percepção não deve ser parcial com relação a sua realidade, mas é necessário conhecer a visão 

de mundo em sua totalidade e isso, demanda uma busca constante e uma reflexão crítica sobre 

a sua visão de mundo. Ou seja, a aquisição de um conhecimento operacional (conhecimento 

técnico) de uma TS e a sua reaplicação, como explicita M7 ao se apropriar dos conhecimentos 

que constituem a TS, se predispõe a reaplicá-la em seu contexto social, tornando um 

multiplicador do saber, como também, um agente transformador da sua realidade. Nesse 

sentido, pode se compreender que os conhecimentos envolvidos no desenvolvimento de uma 

TS, perpassam a concepção de uma reprodução de um conhecimento técnico, mas  

potencializa um pensamento crítico transformador e o protagonismo social, alinhando aos 

aspectos da coaprendizagem (ROSO, 2017).  

A fala do Morador M8, explicita uma dialogicidade com o pesquisador, em que 

sinaliza a relevância do desenvolvimento da Fossa Séptica Ecológica e explicita que essa 

atividade pode contribuir para melhoria do manguezal local. Além disso, a fala do Morador 

M8 evidencia aspectos que contemplam a coaprendizagem, em especial, quando o mesmo 
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menciona que aprendeu o processo de construção da Fossa Séptica Ecológica e pretende 

reaplicá-la na comunidade local por meio de uma ação colaborativa. A compreensão de M8 

está em sintonia com a Coaprendizagem, pois a apropriação dos conhecimentos se dá por 

meio de um processo colaborativo na construção da TS (LASSANCE Jr.; PEDREIRA, 2004). 

É sabido que a TS, parte da superação da Tecnologia Apropriada (ROSO, 2017), desse 

modo, as instituições de fomento da TS (Institutos, Universidades etc.) ou organizações da 

sociedade civil devam discutir as suas demandas sociais, a fim de buscar desenvolver 

estratégias para sua transformação, tal como, a TS e suas adequações sociotécnicas, juntos aos 

atores sociais locais para a superação dos conflitos sociais que permeiam o seu contexto. Para 

tanto, se faz necessário um trabalho interdisciplinar, colaborativo e solidário. Partindo desse 

princípio, M7 sinaliza que a Fossa Séptica Ecológica enquanto TS, pode subsidiar a 

população local como uma proposta eficiente, socioeconômica e sustentável, uma vez que ele 

propõe o desenvolvimento da TS de forma colaborativa, com vistas a reduzir possibilidades 

de transferência ou importação de tecnologias na perspectiva do sistema hegemônico 

(DAGNINO, 2009) não sustentável, segmentado, hierarquizado, em fim impossibilitando o 

processo de coaprendizagem. 

Qualquer proposta para fins pedagógicos ou tecnológicos que não respeitam e nem 

levam em consideração as especificidades locais, Freire (1983) a denomina de invasão 

cultural, pois nesse processo, reduzem-se os homens dos espaços invadidos a meros objetivos 

de suas ações, tornando-os manipuláveis, passíveis e alienados. Contrapondo esse processo, a 

TS tem em vista o desenvolvimento local, pois integra as ações/iniciativas inovadoras e 

mobilizadoras, como é possível constatar na fala de M8, pois a proposta da TS busca articular 

potencialidades dos participantes locais com as condições e recursos disponíveis. Além disso, 

as propostas colaborativas norteadas pela TS, tem em vista o empoderamento e autogestão de 

seus usuários, possibilitando-os assumir papéis diferentes do convencional, como uma espécie 

de técnico que também educa ao se educar (ROSO, 2017).  

Para Freire (1983), a educação desempenha um papel fundamental para a humanização 

do homem, em que se faz necessário uma ação consciente no sentido de transformar o mundo, 

ou seja, restaurar a humanidade esmagada pela a injustiça. O autor também enfatiza que a 

dialogicidade, problematização e conscientização são imprescindíveis na construção do 

sujeito crítico e na transformação permanente da sua realidade (FREIRE, 1987). Tendo como 

horizonte, o processo de formação de sujeitos crítico-transformadores, a fim de possibilitar as 

transformações culturais e sociais/socioambientais, vale destacar a dialogicidade e 
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problematização entre PQ1, M8 e M2, quais sejam:  

O que mais lhe chamou a atenção durante a instalação da fossa séptica? 

(PQ1). 

 

Na hora de cortar e furar as bombonas foi bem interessante. Todo mundo 

participou, as mulheres ajudou bastante também, e olhando que, a gente 

aprende a fazer. Porque, não é tão difícil como imaginava, quando você 

falou em tecnologia imaginei outra coisa, mas agora eu sei que tecnologia 

pode ser uma coisa que a gente pode fazer também. Qualquer um aqui pode 

fazer em sua casa (Fossa).  (M8 - grifo meu). 

 

Na do cano. Eu aprendi que o processo do cano ali, que entra o ar para as 

bactérias que ajuda a tratar o esgoto é uma coisa interessante e a gente nem 

sabe. E também todo o tratamento é interessante como o das bactérias 

aeróbicas. (M2). 

 

O diálogo entre o pesquisador e sujeito é fundamental para a construção do 

conhecimento crítico, como prática da liberdade em que, a problematização parte da realidade 

do morador (FREIRE, 1987), ou seja, de situações que este, ao vivencia, oportunizando-o a 

expor sua concepção a respeito da sua realidade. Diante disso, a fala de PQ1 evidencia um 

questionamento, no sentido de obter informações sobre a Fossa Séptica Ecológica 

implementada no seu contexto social. Acerca disso, a fala de M8 apresenta indicativos que se 

aproximam dos aspectos que constituem a coaprendizagem, ao enfatizar sua participação e a 

dos demais moradores durante todo o processo de construção da TS, ou seja, estando em 

sintonia com a compreensão de Samagaia (2016), em que aponta a coaprendizagem como 

uma estratégia para construção de sociedade democrática. Além disso, a fala de M8 sinaliza 

que a partir dessa interação adquiriram novos conhecimentos (científicos/técnicos), os quais 

possibilitarão a sua reaplicação (DAGNINO, et al., 2004). Semelhantemente, Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2011) explicitam que o conhecimento adquirido pelos sujeitos no 

processo de interação, contribui para a sua autonomia e a sua formação crítica, uma vez que 

esse conhecimento é resultado da ação desses sujeitos. 

Tendo em vista que a coaprendizagem se constitui no processo de interação entre o 

saber popular e o conhecimento científico, mediante o desenvolvimento de uma TS, uma vez 

que o sujeito se aproprie desse conhecimento e desenvolva autonomia para reaplicar essa TS 

no seu contexto social, torna-se perceptível que a fala de M8 aponta para a superação das 

contradições sociais que estão presentes em seu cotidiano, por meio do trabalho colaborativo. 

Há também, evidencias que a compreensão do morador M8 transcende o nível de consciência 

real afetiva, para o nível de consciência máxima possível (FREIRE, 1987), uma vez que ele 

concebe a Fossa Séptica Ecológica como uma possibilidade de superação das demandas 
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sociais, por meio de um pensamento crítico que viabiliza soluções, antes não percebidas pelos 

os sujeitos participantes. 

Outro aspecto coerente com a perspectiva da coaprendizagem que pode ser constatado 

na fala de M8,  refere-se ao fato de ele mencionar todos os moradores como participantes de 

mesma magnitude e contribuintes do processo, não só no desenvolvimento da TS, mas de uma 

reflexão fundamentalmente coletiva (ROSO, 2017; SAMAGAIA, 2016).  

A Coaprendizagem tem em vista, a construção do conhecimento coletivo, em que 

busca soluções para as demandas do grupo social que usa a TS (ROSO 2017). O autor, 

também afirma que o morador de uma comunidade, assume um papel diferente do seu 

convencional, mediante desenvolvimento de uma TS, ele se posiciona no grupo como um 

técnico, pois o seu conhecimento é relevante para todo o processo de desenvolvimento da TS 

em questão. 

Mas, para que os conhecimentos de todos os participantes sejam relevantes, se faz 

necessário o processo dialógico. Nesse sentido, quando PQ1 questiona o morador M2 sobre o 

processo de implementação da Fossa Séptica Ecológica, fica claro na fala do morador que 

houve uma compreensão, não só no processo operacional/hidráulico da Fossa, mas também 

apropriação de termos científicos relacionados ao processo biológico realizado pela Fossa 

Séptica Ecológica. 

Esta coparticipação dos sujeitos no ato de pensar se dá na comunicação que os 

mediatizam em um processo educativo-libertador (FREIRE, 1983), isso porque a 

dialogicidade contribui para a superação do pensamento ingênuo do sujeito com relação as 

situação-limites vivenciadas. De acordo com a contribuição dialógica para a criticidade do 

sujeito, percebe-se que a fala de M2 aponta para a apreensão de conhecimentos que visam à 

superação de situações-limite (SILVA, 2004), pois ao se apropriar do conhecimento científico 

presente no desenvolvimento da Fossa Séptica Ecológica, o sujeito participante amplia a sua 

visão a respeito dos processos envolvidos na sua implementação, como também aumenta a 

sua capacidade crítica que potencializa a organização, quanto sociedade civil, tornando-se 

referência para a interpretação das problemáticas sociais e dos fenômenos da natureza bruta e 

transformada (DELIZOICOV, ANGOTTI E PERNAMBUCO, 2011). 

A criticidade desenvolvida a partir da proposta da TS, tem em vista o seu 

desenvolvimento num processo de construção coletiva e interdisciplinar em que as demandas 

sociais sejam pensadas para além dos limites técnicos. Sendo assim, pode-se constatar na fala 

de M2 indicativos que aproximam com o processo de inovação social, em que emergem 
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conhecimentos capazes de atender os problemas enfrentados no seu cotidiano. Isso se dá pelo 

fato de M2 explicitar os aspectos como, bactérias, tratamento do esgoto por meio das 

bactérias e as ações das bactérias aeróbicas, mediante o desenvolvimento da Fossa Séptica 

Ecológica.   

A compreensão de M2 a respeito do processo da Fossa Séptica Ecológica indica que 

ele pode se tornar agente transformador da sua comunidade, contribuindo para o 

enfrentamento dos problemas locais. Conforme já explicitado, essa concepção converge com 

os pressupostos educacionais freireanos e com alguns aspectos que abordam a 

coaprendizagem. Sendo assim, há indícios que a Fossa Séptica Ecológica, na perspectiva da 

TS é concebida, não como uma extensão educativa, mas como uma prática de liberdade 

(FREIRE, 1983), que propicia um conhecimento crítico, o qual se constitui nas relações 

homem-mundo, ou seja, relações de transformação que são potencializadas na 

problematização crítica destas relações. Para tal, compreende-se que problematizar a realidade 

local do sujeito, como PQ1 fez aos moradores M8 e M2, pode contribuir para superação das 

contradições sociais, demandando uma interação entre várias áreas do conhecimento a ser 

superadas, seja operacional/hidráulica, conforme explicitado por M8 - com relação à Fossa, 

ou biológico, conforme mencionado por M2. Todos os conhecimentos envolvidos nesse 

processo contribuem para a emancipação do sujeito, pois propicia a superação da sua 

situação-limite e auxilia na desconstrução da situação opressora vivenciada no seu contexto 

histórico (FREIRE, 1987).  

Diante dos pressupostos teóricos da TS, discutidos nessa dissertação, percebeu-se que 

a Coaprendizagem consiste em processo de aquisição de novos conhecimentos, sendo estes, 

conhecimentos técnicos, científicos e/ou saberes populares, em que permeiam o 

desenvolvimento dessa proposta societária, tendo em vista a interação dos sujeitos 

participantes em todas as suas etapas. Nesse sentido, pode-se constatar a dialogicidade entre o 

PQ2 e M8, que explicitam conhecimentos e aprendizagens por meio da interação, durante a 

implementação da TS, como mostra a seguir:  

O que devemos fazer para nivelar os tambores? (PQ2). 

 

Olha, o segredo aqui é colocar entulhos, restos de construção para apoiar a 

bombonas (tambores), para ela não ceder para os lados e nem afundar. 

(M8).     

 

Compreendi, então devemos pegar os entulhos e colocar para servir de base 

para os tambores. (PQ2). 

  

Isso, porque se colocar só a terra aqui vai acabar cedendo. É assim que a 
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gente faz quando fazemos fundação de casa em lugar que é brejo, colocamos 

pedras ou, entulhos, para dar sustentação a casa. (M8). 

 

PQ1 – vai ser necessário fazer uma contenção aqui, para evitar 

infiltrações? (PQ2). 

 

Sim, aqui vamos colocar esses pedaços de telhas para tapar a passagem da 

água. Se não, quando a maré encher, a água vai entrar aqui e vai distruir 

tudo que a gente fez. (M8). 

 

Agora, entendi. (PQ2).  
  

O processo dialógico entre o pesquisador (PQ2) e o morador local (M8), durante a 

implementação da Fossa Séptica Ecológica, propicia a aquisição de novos conhecimentos por 

parte do pesquisador, para com o morador, ou seja, é perceptível a explicitação do saber 

popular de M8, para a compreensão do pesquisador PQ2. A dialogicidade entre os presentes 

sujeitos está em coerência com os pressupostos teóricos que compõem o processo da 

coaprendizagem, pois, percebe-se que o saber popular norteia o processo de desenvolvimento 

da TS, nesse etapa da construção da Fossa Séptica Ecológica, ou seja, o conhecimento não é 

verticalizado, imposto e nem unidirecional, mas é construído no processo de interação entre 

todos os seus participantes, tornando assim, de suma relevância para reaplicação dessa 

proposta societária. 

 Segundo Samagaia (2016), a coaprendizagem é de suma importância, não só para a 

democratização do saber, mas também para que a aquisição de novos conhecimentos 

possibilite aos sujeitos participantes, uma atuação mais efetiva em relação aos enfrentamentos 

dos conflitos e contradições concretas que emergem no seu contexto socioistórico. Nesse 

sentido, Roso (2017) menciona que, a coaprendizagem viabiliza a construção da alternativa 

tecnológica na perspectiva do cooperativismo, ou seja, o processo de reprojetamento coletivo, 

tanto no ponto de vista dos sujeitos, como do processo. A coaprendizagem, também está em 

coerência com os pressupostos teóricos de Freire (1983), em que explicita o processo de 

interação entre os atores sociais, não apenas, como uma simples troca de conhecimentos, mas 

um conhecimento como instrumento para transformação ingênua do sujeito na relação homem 

mundo.   

Ainda, no processo de implementação da Fossa Séptica Ecológica, outros 

questionamentos foram realizados aos moradores participantes, dentre eles destaca-se a 

interação entre PQ1 e M1, a saber: 

A senhora conseguiria fazer uma fossa desta em sua casa? (PQ1). 
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Sim, antes nem sabia que dava para fazer uma fossa desse jeito e que 

poderia ajudar a gente aqui, mas agora que vi fazendo, não só vi, mas 

ajudei também a fazer, consigo sim, agora tá mais fácil. Vou aproveitar o 

final de semana e vou fazer lá em casa com meu marido. (M1).  

 

Pretende fazer com sua família, apenas? (PQ1). 

 

Vou ver se consigo fazer com meus vizinhos, se eles quiser, né. É bom 

porque cada um aqui já aprendeu como faz (fossa), agora é só marcar para 

todo mundo fazer. O negócio é o povo se unir para ajudar. (M1). 

 

Tomando como base o processo dialógico entre PQ1 e M1, entende-se que de certa 

forma a compreensão de M1 acerca da reaplicação da Fossa Séptica Ecológica aproxima dos 

aspectos que constituem a coaprendizagem, pois M1 conseguiu sinalizar que a partir da 

interação no desenvolvimento da TS foi possível se apropriar dos conhecimentos necessários 

que, viabilizam a sua reaplicação na comunidade local. Além disso, a fala de M1 evidencia 

uma ação participativa, coletiva e colaborativa, tendo em vista a busca por soluções a 

demanda imposta pela problemática que compartilham (ROSO, 2017).  

Portanto, só haverá uma ação efetiva no sentido de promover uma transformação por 

parte dos moradores da comunidade do Iguape, Ilhéus - BA, quando eles acreditarem na 

necessidade de uma ação para além de um saber técnico (FREIRE, 1987). Ou seja, quando 

houver uma cultura de participação social e o enfrentamento dos problemas locais 

(DAGNINO, 2011), a partir das suas demandas e interesses da comunidade no que 

disrespeito, a reaplicação da respectiva TS.    

Em síntese, tendo como parâmetro o pressuposto da coaprendizagem foi possível 

identificar aspectos que se aproximam com o processo de reprojetamento de forma coletiva, 

tanto no ponto de vista do sujeito, como em todo o processo que concebeu à TS em questão. 

Também foi possível identificar uma visão crítica e reflexiva dos moradores participantes 

sobre a tecnologia desenvolvida, em que agregaram ao saber popular novos conhecimentos 

científicos, possibilitando a reaplicação da TS, ou seja, a transformação sociotécnica, por 

meio do processo dialógico e colaborativo (LASSANCE Jr.; PEDREIRA, 2004). 

  

 

4.4. A TS no contexto de uma comunidade local  

 

A proposta pedagógica da TS tem em vista o seu desenvolvimento a partir da interação 

com a comunidade que se pretende desenvolvê-la, além de proporcionar a sua reaplicação, a 

fim de representar efetivas soluções de transformação social (DAGNINO et al., 2004) em uma 
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perspectiva de coletividades locais que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 

Nesse sentido, busca-se compreender alguns elementos que representam a visão dos 

moradores da comunidade do Iguape, que participaram do processo de implementação da 

proposta pedagógica/Fossa Séptica Ecológica, com relação ao desenvolvimento da TS no 

contexto social, como: percepção do processo de interação quanto agentes transformadores, a 

compreensão sobre os aspectos que concebem uma TS e sua relevância social o contexto 

local, a apropriação de conhecimentos voltados à solução de problemas locais, ações 

colaborativas entre capaz de superar os conflitos sociais da localidade e, entre outros aspectos 

coerentes com a presente proposta. 

Para tal, foi possível constatar na fala dos respectivos moradores alguns aspectos 

relacionados às necessidades/demandas sociais que emergiram da sua realidade e a TS no 

contexto da comunidade local, quanto uma possibilidade de superação, como explicam M2 e 

M7:  

Tem uma vizinha que ficou cheia de coceira no corpo por causa da água da 

maré. Como ela é marisqueira e vai sempre catar marisco, tá sempre 

correndo o risco de pegar de novo essa doença, por causa do esgoto que é 

dispejado no mangue. Com essa fossa, agora pode ajudar ela e a gente aqui. 

Pelo menos o esgoto não vai mais para o mangue, isso já é um problema a 

menos. (M2 – grifo meu). 

 

Antes o caranguejo aqui era tudo grande, hoje não tem mais, só em 

canavieiras, lá ainda tem alguns, mas aqui, duvido você achar algum, 

depois dessas fábrica aí, acabou com tudo, poluiu o mangue todo e matou os 

bichos tudo. A gente vive aqui nessa situação e não aparece ninguém pela 

gente, então o jeito é todo muito se unir e para melhorar esses problemas. 

Hoje a fossa, amanhã pode ser outra coisa, o importante é não ficar 

esperando cair do céu, porque esse prefeito e vereadores aí, não vai fazer 

nada aqui, nunca fizeram, não é agora que vai fazer.  Se cada uma aqui 

conseguir material para fazer essa fossa em sua casa, vai ser muito bom, já 

é um problema a menos. (M7 – grifo meu). 

 

As falas acima explicitam a necessidade de mudanças na comunidade e concebem a 

TS como uma possibilidade de superação das demandas sociais presentes no seu cotidiano. 

Entre os moradores, destaca-se M2 que evidencia o problema relacionado ao esgoto como um 

transtorno na comunidade, principalmente, para os moradores que vivem da atividade 

pesqueira/marisqueira. A moradora M2 avança em sua concepção trazendo argumentos que 

sinaliza a Fossa Séptica Ecológica como uma possível alternativa para superar a problemática 

da contaminação no manguezal. Diante disso, constata-se que a visão dos moradores, parte do  

saber popular com relação a TS em questão e aos problemas da comunidade, algo que é 

valorizado em todas as etapas do desenvolvimento de uma TS. Isto se deve ao fato de M2 
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compreender o problema do despejo irregular de dejetos domésticos na perspectiva de um 

conhecimento constituído por meio de situações vivenciadas cotidianamente, ou seja, 

experiências construídas no seu processo sóciohistórico. 

Para que haja uma compreensão crítica e reflexiva acerca dessa problemática 

socioambiental, se faz necessário a construção do conhecimento por meio da dialogicidade, 

problematização entre o saber popular e o saber científico, no sentido de possibilitar a 

superação do pensamento que este possui acerca das contradições sociais que emergem da 

realidade dos sujeitos participantes e possibilitar o nível de consciência máxima possível 

(FREIRE, 1987). 

Ainda, a fala de M2 representa uma limitação quanto aos problemas socioambientais 

causados pelos dejetos domésticos despejados no manguezal. Isso é possível constatar quando 

a mesma aponta como principais consequências desse processo as atividades 

pesqueiras/marisqueiras da comunidade. Diante disso, se faz necessário compreender os 

problemas enfrentados pela população do Iguape, em sua totalidade, ou seja, para além de 

uma problemática específica (pescadores/marisqueiros), pois a conscientização para as 

transformações locais tem em vista, a valorização de cada sujeito no processo de 

reorganização social. O exercício da cidadania é efetivado por meio de ações coletivas, a fim 

de desenvolver estratégias para participar dos processos de decisões de interesse público, por 

meio de ações críticas e colaborativas (LASSANCE Jr., PEDREIRA, 2004), com o intuito de 

promover à sustentabilidade no contexto da comunidade local através da TS.  

Outro aspecto evidenciado nas falas dos moradores, a exemplo de M7, refere-se à 

preocupação sobre os problemas sociais da comunidade sinalizando vários aspectos como: a 

poluição dos manguezais, a mortes dos animais desse bioma, a ausência dos órgãos 

competentes para resolução dos problemas, sem contar com a ineficiência do poder público 

com relação a situação vivenciadas pelos moradores locais. Para tais problemas identificados, 

a fala de M7 aponta alguns aspectos da comunidade que evidenciam a capacidade de 

integração dos temas prioritários para a localidade, de interesse coletivo, da capacidade de 

promover autonomia e emancipação, da potencialidade de melhorar a capacidade 

organizacional dos moradores locais (DAGNINO, 2009). Além disso, a fala de M7 explicita a 

possibilidade de reaplicar a TS no seu contexto social como uma alternativa viável para a 

resolução do problema local. 

Para M7, o processo da coletividade e autonomia é fundamental para superação das 

demandas sociais que permeiam a localidade, uma vez que para esse morador o poder público 
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é ineficaz no que se refere à resolução dos problemas sociais da comunidade. Além disso, M7 

faz menção às indústrias como principais causadoras da poluição do manguezal. Nesse 

sentido, a fala de M7 está em coerência com os pressupostos teóricos de Roso (2017) e 

Dagnino (2009; 2011; 2015), em que afirmam que o sistema hegemônico (nesse caso, as 

indústrias) contribui para a degradação socioambiental e não se atem para práticas 

sustentáveis na sociedade.  

Percebe-se também que há uma contradição na fala de M7 referente aos problemas 

locais, pois, ao apontar as indústrias locais como principais causadoras da poluição do 

manguezal é, possível entender que o morador apresenta uma limitação em compreender que 

a população também corrobora para a poluição desse bioma, mas ao sinalizar a fossa como 

possível solução para comunidade, percebe-se que essa tecnologia irá reduzir a degradação 

causada pelos moradores.  Para tanto, há elementos na fala de M7 que evidenciam uma 

limitação de consciência com relação às contradições sociais do seu contexto, o que indica 

que esse morador ainda se encontra no nível da consciência real efetiva (FREIRE, 1987) que 

necessita ser superado.  

Para Freire (1987), a ampliação da visão de mundo, ou a consciência máxima possível, 

se da por meio um processo dialógico, problematizador e conscientizador, que fornecem 

condições aos sujeitos de refletirem a cerca da construção do conhecimento e da realidade em 

que estão imersos. Partindo desses pressupostos, PQ2, M8 e M6 sinalizaram em suas falas a 

existências de uma relação dialógica ao se referirem aos possíveis benefícios da Fossa Séptica 

Ecológica na comunidade. 

 

Quais benefícios esta fossa pode gerar para o bairro? (PQ2).   

 

Rapaz, depois dela pronta vai impedir que os esgoto derrame no mangue e 

prejudique os caranguejo e outros bichos que vive lá também. (M8). 

 

Além de ajudar o mangue (manguezal) e os caranguejos, quais outros 

benefícios podem ser gerados pela fossa? (PQ2). 

  

Rapaz, também vai ajudar os pescadores né, muita gente vive da pesca aqui, 

é o homem que pesca peixe, é a mulher que pega cata marisco e, também né, 

vai evitar o esgoto a céu aberto, como a gente ver aí na rua - todo dia. Os 

meninos também não vai mais tocar no esgoto daí da rua e nem pegar 

alguma doença, como já aconteceu aqui. (M8). 
 

A dialogicidade entre o pesquisador (PQ2) e o morador (M8) evidencia a relevância 

social/socioambiental da TS no contexto da comunidade local. Nesse sentido, a fala de M8 

sinaliza possíveis benefícios para a comunidade, como os de cunho socioambiental, 
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socioeconômico e de saúde pública. Portanto, percebe-se que a fala desse morador não aponta 

para alguns benefícios que o processo de construção de uma TS na comunidade pode 

propiciar, como: interação social, trabalho coletivo, apropriação de novos conhecimentos que 

possibilitam a sua reaplicação (autonomia, coprodução/coaprendizagem), criticidade sobre o 

contexto social, senso de pertencimento, inclusão social, economia solidária, empoderamento, 

entre outros. 

Em análise aos extratos da fala de M8, evidenciou-se a necessidade de ter clareza 

sobre os benefícios que uma TS possa proporcionar, ou seja, os conhecimentos envolvidos no 

processo da TS, os quais perpassam os conhecimentos técnicos, os benefícios ecológicos e de 

saúde pública da comunidade local. Nesse sentido, Roso (2017) explicita que a TS propicia a 

construção de um novo cenário na comunidade em que se implementam uma TS, como 

também amplia e democratiza a participação dos atores sociais locais, habilitando-os para 

promover a capacidade organizacional da comunidade que estão inseridos. Os pressupostos 

teóricos Freire (1987) se aproximam dos aspectos que compõem a TS, pois explicita que, uma 

proposta pedagógica que tem em vista a prática da liberdade, se faz necessário que o sujeito 

reconheça o seu potencial criativo. Para que isso ocorra, o processo dialógico torna-se 

fundamental. 

Dessa forma, outros fatores com relação aos benefícios da TS na comunidade foram 

evidenciados na fala de M6: 

Vai ser bom, porque agora, a gente vai comer o caranguejo sem poluição do 

esgoto. Eu acho que pode também ajudar os moradores se unir para cuidar 

do bairro, como aconteceu hoje, aqui. Sabe, a gente precisa se unir para 

cuidar do nosso bairro, aqui o povo é desunido, só quando acontece um 

mutirão assim que eles aparece. Espero que de agora em diante, entenda 

que é preciso se unir para as coisas acontecer, olha aí o que a gente tá 

fazendo... imagine se todo mundo se uni mesmo, cada um vai fazer uma 

fossa em sua casa, já vai ajudar muito todo mundo daqui. (M6). 

  

O morador M6 apresenta indicativos intrinsicamente relacionados aos aspectos que 

compõem o processo de desenvolvimento da TS no contexto de uma comunidade, como: a 

superação de uma demanda social/socioambiental, o trabalho colaborativo, o protagonismo 

social e a coaprendizagem, em especial quando o morador afirma que “imagine se todo 

mundo se uni mesmo, cada um vai fazer uma fossa em sua casa, já vai ajudar muito todo 

mundo daqui”. Além disso, a fala de M6 sinaliza a importância da coletividade para 

superação de uma demanda social local. 

A compreensão de M6 está de acordo com os pressupostos teóricos de Lassance Jr. e 
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Pedreira (2004), uma vez que explicitam os valores associativismo, autogestão, que 

possibilitam o processo de inovação, autonomia tecnológica voltada para a emancipação dos 

atores sociais. Em outro contexto, porém em situação semelhante, Freire (1987) discute que é 

necessária uma ação permanente transformadora da realidade dos sujeitos, a fim de intervir no 

seu contexto social. 

Em síntese, as falas dos moradores indicam que a implementação de uma TS no 

contexto de uma comunidade possibilita e potencializam aspectos como o desenvolvimento 

sustentável local e global, o crescimento socioeconômico local, a equidade social, assim como 

a capacidade de garantir e fornecer os meios necessários para a participação e adequação às 

necessidades locais que viabilizam uma construção coletiva para a transformação social 

(ROSO, 2017; LASSANCE Jr. e PEDREIRA, 2004). Esses aspectos das falas dos moradores 

sobre a implementação da Fossa Séptica Ecológica (interação social, trabalho coletivo, 

apropriação de novos conhecimentos, autonomia, etc.) convergem com aqueles defendidos na 

perspectiva freireana, em que consiste na dialogicidade, problematização e conscientização 

para transformação da realidade histórica e a emancipação do sujeito no seu contexto social.  

Por fim, percebeu-se que a TS no contexto de uma comunidade, perpassa a troca de 

conhecimentos técnicos e propicia a apreensão da realidade como totalidade que se manifesta 

nas diferentes dimensões da existência humana, como as dimensões históricas, políticas, 

sociais e culturais, contribuindo para a superação ingênua e potencializando o pensamento 

crítico e problematizador.  

Salienta-se, que alguns aspectos que aproximam o processo da IT à TS estão 

explicitados no Quadro 7, em que apresentam-se os pressupostos teórico freireanos presentes 

nas etapas da IT, como também os aspectos que compõem a TS, evidenciados nas falas dos 

sujeitos participantes da implementação da TS na comunidade do Iguape.  

Quadro 7. Articulações entre a IT e a TS 

Aspectos da Investigação Temática que se aproximam da Tecnologia Social 

Investigação 

Temática  
 

Freire (1987); 

Delizoicov, Angotti, 

Pernambuco (2011) 

Tecnologia Social 
 

Dagnino (2004, 

2010, 2014);  

Lassance Jr., 

Pedreira (2004); 

Roso (2017). 

Falas dos moradores participantes 

  

 

Identifica e legitima 

uma demanda social 

 

 

Desenvolve-se por 

meio de ações 

colaborativas na 

comunidade 

Quem precisar fazer uma fossa dessa é só me chamar que eu 

faço, não é difícil, dar pra fazer, já tou pensando fazer uma lá 

em casa. Aprendendo mais algumas coisas aqui eu consigo 

fazer. A instalação já sei como fazer, aí o resto fica fácil. 

(M8).   
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Fonte: Autor (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribui na 

identificação e 

superação de uma 

demanda 

social/socioambiental 

local 

Promove a 

implementação 

como possibilidade 

de superação de 

uma demanda social 

Pelo que vi e aprendi aqui hoje, eu consigo fazer lá com os 

meus primos e vizinhos de lá do são José. (M7- grifo meu). 

 

Contribui no 

processo de seleção e 

implementação de 

uma TS  

 

Possibilita articular 

o saber popular com 

os conhecimentos 

científicos 

Na do cano. Eu aprendi que o processo do cano ali, que entra 

o ar para as bactérias que ajuda a tratar o esgoto é uma coisa 

interessante e a gente nem sabe. E também todo o tratamento 

é interessante como o das bactérias aeróbicas. (M2). 

Propõe uma proposta 

didática crítica e 

reflexiva 

Propicia a discussão 

no contexto da 

educação básica 

Rapaz, depois dela pronta vai impedir que os esgoto derrame 

no mangue e prejudique os caranguejo e outros bichos que 

vive lá também. (M8). 

 

 

Promove a 

Consciência máxima 

possível   

 

 

Possibilita a 

coaprendizagem 

Sim, antes nem sabia que dava para fazer uma fossa desse 

jeito e que poderia ajudar a gente aqui, mas agora que vi 

fazendo, não só vi, mas ajudei também a fazer, consigo sim, 

agora tá mais fácil. Vou aproveitar o final de semana e vou 

fazer lá em casa com meu marido. (M1).  

Contribui para uma 

formação crítica e 

emancipadora dos 

educandos 

Promove nos 

sujeitos 

participantes à 

coletividade, 

autonomia e a 

inclusão social 

A vantagem é que vai sair mais barato, a gente não vai 

precisar comprar os material tudo sozinho. E também, todo 

mundo vai ajudar a fazer tudo, um vai ajudar a cavar os 

buracos, outro vai fazer outra coisa, já vai ser uma força. 

(M8). 

 

 

 

 

Formação do sujeito 

crítico                            

 

 

 

 

 

Promove o 

protagonismo social 

 

Vai ser bom, porque agora, a gente vai comer o caranguejo 

sem poluição do esgoto. Eu acho que pode também ajudar os 

moradores se unir para cuidar do bairro, como aconteceu 

hoje, aqui. Sabe, a gente precisa se unir para cuidar do nosso 

bairro, aqui o povo é desunido, só quando acontece um 

mutirão assim que eles aparece. Espero que de agora em 

diante, entenda que é preciso se unir para as coisas 

acontecer, olha aí o que a gente tá fazendo... imagine se todo 

mundo se uni mesmo, cada um vai fazer uma fossa em sua 

casa, já vai ajudar muito todo mundo daqui. (M6). 
Apropria ação de 

conhecimentos 

científicos 

Evidencia a 

democratização do 

saber 

 

Eu faço parte da liderança da comunidade do São José e lá 

não tem rede de esgoto, e achei a ideia da fossa boa e 

pretendo levar pra lá, para fazer com os moradores de lá do 

são José. Meus primos são pedreiros e eles vão gostar dessa 

ideia, quero até que você me der a planta da fossa, olhando 

por ali a gente faz tranquilamente lá. (M7). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar a participação dos sujeitos no 

desenvolvimento de uma TS no contexto de uma comunidade, bem como analisar possíveis 

contribuições teórico-metodológicas da Investigação Temática no processo de seleção e 

implementação de uma TS. Além disso, discutiu-se os pressupostos teórico-metodológicos da 

Investigação Temática, os aspectos teóricos da TS e possíveis aproximações, e a forma como 

esses aspectos podem contribuir para superação de uma demanda social/socioambiental em 

uma comunidade. 

Inicialmente, buscou-se compreender os pressupostos teóricos de Freire que se 

aproximam da concepção de alguns autores que discutem a TS (DAGNINO, 2015; 2011; 

2009; 2004; ROSO, 2017; LASSENCER Jr.; PEDREIRA, 2004) em uma perspectiva de 

mudanças no contexto político, social e econômico. Nesse processo, verificou-se que há 

indicativos que aproximam os aspectos teóricos da IT à TS, em especial, a interação dos 

sujeitos, a dialogicidade, as ações colaborativas, a promoção da autonomia e do protagonismo 

social, como também a construção do pensamento crítico. 

Além disso, constatou-se que os problemas legitimados de uma comunidade por meio 

do processo de IT, podem ser superados na perspectiva da coletividade tendo em vista a 

participação efetiva dos moradores locais como possível alternativa para sua superação. 

Evidenciou-se, também, a potencialidade da IT para o processo de seleção de uma TS, 

adequada a realidade da comunidade investigada, conforme foi sinalizado no estudos de Roso 

(2017). Outro fator relevante é que os aspectos necessários para desenvolver uma ação 

coletiva em uma determinada comunidade como a dialogicidade, troca de saberes, iniciativa, 

sentimento de pertencimento, unanimidade, etc., aproximam-se dos pressupostos teóricos da 

TS, conforme foram explicitados por Roso (2017), como também foram evidenciados nas 

etapas que constituem o processo da Investigação Temática (FREIRE, 1987).  

Além do mais, constatou-se que a TS se possibilita articular o saber popular com os 

conhecimentos científicos, a fim de desenvolver nos sujeitos participantes desse processo a 

coletividade, autonomia, coparticipação e protagonismo social. Percebeu-se que a TS na 

perspectiva da educação contribui para superação de um problema vivenciado pelos 

educandos, assim como para a sua formação crítica sobre a realidade que está inserido. 

Para tanto, a presente pesquisa buscou analisar e discutir, durante o processo de 

seleção e implementação da TS na comunidade, alguns aspectos que se alinham a perspectiva 
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da IT à TS, como: a construção do sujeito crítico, mediante a visão de mundo que o sujeito 

apresentava sobre a sua realidade; a democratização do saber, a partir da aquisição dos 

conhecimentos científicos articulados ao saber popular na realização das atividades referentes 

a TS; as ações colaborativas na comunidade, processo que se deu mediante a interação dos 

sujeitos para superação do problema social local e; tomada de decisões entre os sujeitos, 

coaprendizagem e a autonomia, que podem contribuir para a promoção do  protagonismo 

social na sua localidade.  

Nas discussões que envolvem as articulações entre IT e TS, constatou-se que o 

processo de Investigação Temática consistiu-se em uma estratégia teórico-metodológica de 

suma importância no desenvolvimento da TS, contribuindo não só na manutenção da vida dos 

sujeitos participantes, mas também no processo de humanização no seu processo histórico. 

Além do mais, as articulações entre IT e TS propiciam a formação crítica dos sujeitos 

participantes, para que possa atuar de forma efetiva, mediante as situações opressoras no seu 

contexto social, tornando indispensável à ação política sobre a realidade que vivencia para a 

transformação das estruturas da sociedade que está imerso. 

Nesse sentido, constatou-se que a proposta pedagógica desenvolvida em perspectiva 

coletiva, viabilizou a democratização do saber e a integração social no contexto da 

comunidade (ROSO, 2017), contribuindo para a equidade social. Além disso, evidenciou-se 

que os processos de tomada de decisões potencializaram a transformação local, por meio da 

iniciativa e participação efetiva dos moradores nas etapas da construção da Fossa Séptica 

Ecológica. Como, também, na perspectiva da coaprendizagem percebeu-se que a interação 

dos sujeitos participantes não se limitou, apenas, a troca de conhecimentos técnicos, mas 

possibilitou uma visão crítica e reflexiva dos moradores sobre a fossa Séptica Ecológica 

desenvolvida, integrando ao saber popular a novos conhecimentos científicos, possibilitando a 

reaplicação da TS em questão, bem como a transformação sociotécnica, por meio do processo 

dialógico e colaborativo.   

Além disso, propor possíveis contribuições para a elaboração do currículo escolar da 

escola Padre Giuseppe Bonomi, em especial, quanto à inserção de conteúdos e conhecimentos 

vinculados à Educação em Ciências, a exemplo, vale destacar alguns conteúdos passiveis de 

serem implementados ao Currículo Pedagógico, como a questão do solo, que precisa ser 

analisado para a implantação da Fossa Séptica Ecológica, pode ser discutido no contexto 

escolar, especialmente na área de Educação em Ciências. Outros exemplos são os 

microrganismos presentes nos dejetos domésticos, os agentes decompositores, como as 



118 

  

bactérias e os fungos, os processos de decomposição da matéria orgânica, os gases liberados 

nesse processo de decomposição, etc.  

Outros fatores relevantes que foram constatados no desenvolvimento da TS no 

contexto de uma comunidade, referem-se aos indicativos que possibilitaram e potencializaram 

o desenvolvimento sustentável local e global, o desenvolvimento socioeconômico local, a 

potencialização da equidade social, a ampliação da capacidade de garantir e fornecer os meios 

necessários para a participação e adequação às necessidades locais e globais que viabilizam 

uma construção coletiva para a transformação social local e global(ROSO, 2017; LASSANCE 

Jr. e PEDREIRA, 2004).     

Destaca-se que alguns autores apresentam limitações sobre a TS. Por exemplo, Dagnino 

et al. (2004) explicitam que há pouco interesse por partes dos pesquisadores em desenvolver 

tecnologias na perspectiva da TS, uma vez que necessitam sair do espaço convencional 

(laboratórios, etc.) para sistematiza-las e desenvolvê-las.  Além disso, Lassance Jr., Pedreira 

(2004) afirmam que é irrelevante para os tecnólogos e pesquisadores de países desenvolvidos, 

pelo fato de suas demandas sociais serem incompatíveis com essa proposta societária. Outras 

limitações explicitadas por Lassance Jr., Pedreira (2004) são: a) a resistência do poder público 

para investir em um modelo tecnológico concebido em uma perspectiva criativa, inovadora e 

coletiva, o que constata a falta de interesse por parte do governo com relação às políticas 

públicas e inclusão social. b) A falta de credibilidade ao modelo sociotécnico, uma vez que o 

destino dos recursos para o desenvolvimento da tecnologia convencional/hegemônica, 

apontando assim, para a manutenção do status Quo. As limitações que foram citadas 

evidenciam alguns dos obstáculos que limitam a ampliação da discussão sobre a TS, como 

também minimizaram o seu potencial transformador, como foi constatado nas falas dos 

moradores que participaram da seleção e implementação da Fossa Séptica Ecológica na 

comunidade do Iguape, principalmente quanto à falta de uma postura efetiva por partes dos 

órgãos competentes em diversas áreas da sociedade, inclusive, das problemáticas voltadas 

para o saneamento básico.     

Além das limitações explicitadas, algumas dificuldades foram encontradas durante o 

desenvolvimento dessa dissertação, como a falta de pesquisas que discutem a TS no contexto 

da educação, ou mesmo a TS articulada aos pressupostos freireanos. Vale salientar que a 

presente pesquisa constatou que até o momento apenas Roso (2017) sinaliza aproximações 

entre a TS ao processo de IT, apontando assim a necessidade de ampliar estudos que discutam 

essas temáticas.  
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Em concordância com Roso (2017), defende-se que a Investigação Temática além de 

sinalizar parâmetros para construção e efetivação de novos currículos, torna-se uma 

possibilidade viável para contribuir na identificação de uma demanda social/socioambiental 

local, bem como no processo de seleção e implementação de uma TS como alternativa de 

superação dessas demandas.  Em outras palavras, há indicativos de que a Investigação 

Temática pode ser uma estratégia teórico-metodológica fundamental na identificação, 

legitimação de uma demanda social, como também na seleção de possíveis TS capazes de 

superar a contradição social e promover a criticidade e protagonismo social dos sujeitos 

participantes no processo.  

Além disso, a presente pesquisa sinaliza que a TS pode contribuir na construção de um 

currículo didático pedagógico emancipador no contexto da educação básica, tendo em vista 

uma dinâmica capaz de colaborar para uma formação crítica e emancipadora dos educandos. 

Bem como, constatou-se que as relações entre IT e TS podem ser discutidas no contexto da 

comunidade escolar/local, sinalizando a possibilidade de desenvolver atividades didáticas 

voltadas para a Educação em Ciências. Para tal, vale destacar a relevância do GEATEC nesse 

processo, contribuindo de maneira significativa para o curso de formação com os professores, 

as atividades didáticas em sala de aula com as crianças e a implementação da Fossa Séptica 

Ecológica em colaboração com a comunidade local. 

Com relação às possibilidades de discussões na perspectiva da IT articulada à TS para 

pesquisas futuras, salienta-se a necessidade ampliar a discussão da Abordagem Temática 

Freireana aliada com a TS no contexto da educação.  Assim como é importante realizar um 

aprofundamento dos aspectos que permeiam a TS, a fim de implementar atividades didáticas 

relacionadas às problemáticas de cunho social/socioambiental no âmbito escolar, 

principalmente, no contexto do Ensino de Ciências. Por fim, destaca-se que a presente 

pesquisa pode contribuir para continuidade de estudos futuros, no sentido de potencializar a 

discussão da TS articulada ao processo de IT, colaborando para propostas didáticas 

emancipadoras, assim como sinaliza a necessidade de ampliar as discussões sobre possíveis 

propostas didáticas, que possam serem desenvolvidas na perspectiva da TS, com as crianças.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: sistema hidráulico da fossa séptica ecológica implementada no bairro do 

Iguape/Ilhéus – BA, também denominado pelos “moradores de Planta da Fossa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Perfil-hidraulico-da-Fossa-Septica-Economica-

FSE_fig1_322552489 
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Apêndice B: Folder distribuído aos moradores durante a implementação da Fossa Séptica 

Ecológica na comunidade do Iguape/Ilhéus – BA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


