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RESUMO 

 

Diversidade metagenômica do fitoplâncton e risco social de florações de cianobactérias 

em reservatórios do semiárido brasileiro: mediação da pesquisa e ensino para o 

letramento científico 

 

O presente estudo baseou-se em quatro objetivos, cada um correspondendo a um capítulo: 1) 

descrever e comparar a diversidade metagenômica da comunidade fitoplanctônica, com ênfase 

em cianobactérias, com a diversidade obtida pelo método tradicional por microscopia óptica; 

2) explicar como ocorreu à formulação social dos riscos ambientais atrelados às florações de 

algas potencialmente tóxicas, em reservatórios na Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu; 

3) Validar o Instrumento de Planejamento e Avaliação Didática de Questões Sociocientíficas 

(IPADQSC); 4) avaliar como um curso de formação de professores, sobre QSC relacionadas à 

temática da água, contribui para compreensão e aplicação desses conceitos, na construção de 

sequências de ensino na perspectiva do letramento científico e da sustentabilidade ambiental. 

O DNA total foi extraído em amostras de água dos reservatórios Boqueirão de Parelhas e 

Passagem das Traíras, e o material genético foi sequênciado e analisado com auxílio da 

ferramenta de MG-RAST. À análise da composição fitoplanctônica por metagenômica 

revelou 238 taxa, distribuídas em 13 grupos, com abundância acima de 90% de 

cianobactérias. Verificou-se, comparando as duas técnicas de identificação, maior diversidade 

fitoplanctônica, quando empregado à técnica de identificação metagenômica, especialmente 

para os taxa picoplanctônicos, em detrimento da identificação tradicional por microscopia 

óptica. À diversidade de espécies de cianobactérias filamentosas, e potencialmente, 

produtoras de cianotoxinas, representam o risco da instensificação das florações em períodos 

de extrema estiagem.  Detectou-se na revisão de literatura, com recorte temporal entre 1996 e 

2020, os seguintes riscos sociais e ambientais atrelados à eutrofização: contaminação das 

águas por cianotoxinas, alterações ecológicas na comunidade aquática, mudanças nos padrões 

limnológicos dos corpos hídricos e prejuízos à saúde humana, em função do uso da água 

contaminada. O IPADQSC foi elaborado de acordo com os pressupostos teóricos das 

abordagens de QSC e ensino investigativo, foi validado com questionários aplicados para 

professores de ciências e de biologia do ensino básico, alguns com nível de mestrado em 

ensino de ciências e professores universitários. Verificou-se durante a validação, que sete dos 

29 critérios estavam abaixo do percentual de anuência, o que exigiu adequeção para tornar o 

instrumento compreensível. Durante o curso de formação, realizado para 107 professores, em 

formação inicial e continuada, foram elaboradas 21 sequências de ensino, sobre a temática da 

água usando abordagem QSC por meio do instrumento IPADQSC. Evidenciou-se que os 

professores compreenderam os conceitos fundamentais da abordagem QSC e do letramento 

científico, a partir dos seus indicadores que estavam presentes nas sequências produzidas. 

Recomenda-se à ampliação de formações pedagógicas para mitigar as fragilidades formativas, 

e contribuir para a superação dos desafios que impedem à aplicação das QSC na prática 

docente.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cianobactérias, Cianotoxinas, Questões sociocientíficas, Formação 

de professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Phytoplankton metagenomic diversity and social risk of cyanobacterial blooms in 

Brazilian semiarid reservoirs: mediation of research and teaching for scientific literacy 

 

The present study was based on four objectives, each corresponding to a chapter: 1) describe 

and compare the metagenomic diversity of the phytoplankton community, with emphasis on 

cyanobacteria, with the diversity obtained by the traditional method by optical microscopy; 2) 

explain how the social formulation of environmental risks tied to potentially toxic algal 

blooms occurred, in reservoirs in the Piancó-Piranhas-Açu Hydrographic Basin; 3) To 

validate the Instrument for Planning and Didactic Evaluation of Socioscientific Issues 

(IPADQSC); 4) To evaluate how a teacher training course, about QSC related to the water 

theme, contributes to the understanding and application of these concepts, in the construction 

of teaching sequences in the perspective of scientific literacy and environmental 

sustainability. Total DNA was extracted in water samples from Boqueirão de Parelhas and 

Passagem das Traíras reservoirs, and the genetic material was sequenced and analyzed with 

the help of the MG-RAST tool. The analysis of phytoplankton composition by metagenomics 

revealed 238 species, distributed in 13 groups, with cyanobacteria abundance above 90%. 

Comparing the two identification techniques, a higher phytoplankton diversity was found 

when the metagenomic identification technique was used, especially for the picoplanktonic 

species, to the detriment of the traditional optical microscopy identification. The diversity of 

filamentous cyanobacteria species, and potentially producers of cyanotoxins, represent the 

risk of instensification of the blooms in periods of extreme drought.  The literature review, 

with a time frame between 1996 and 2020, detected the following social and environmental 

risks linked to eutrophication: contamination of water by cyanotoxins, ecological changes in 

the aquatic community, changes in the limnological patterns of water bodies, and damage to 

human health due to the use of contaminated water. The IPADQSC was designed according to 

the theoretical assumptions of the QSC and investigative teaching approaches, was validated 

with questionnaires applied to elementary school science and biology teachers, some with 

master's level in science teaching and university professors. It was found during validation 

that seven of the 29 criteria were below the percentage of agreement, which required 

adaptation to make the instrument understandable. During the training course, held for 107 

teachers in initial and continuing education, 21 teaching sequences were developed on the 

water theme using the QSC approach by means of the IPADQSC instrument. It was evident 

that the teachers understood the fundamental concepts of the QSC approach and scientific 

literacy, from indicators of scientific literacy, present in the sequences produced. It is 

recommended the expansion of pedagogical training to mitigate the formative weaknesses and 

contribute to overcoming the challenges that prevent the application of QSC in teaching 

practice. 

 

KEY WORDS: Cyanobacteria, Cyanotoxins, Socioscientific issues, Teacher training. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A qualidade e a disponibilidade de água têm sido motivo de preocupação mundial. 

Nesse sentido, para promoção da manutenção e o uso sustentável dos recursos hídricos se faz 

necessário o gerenciamento para conservação da dinâmica ecológica, assim como garantir o 

uso para abastecimento humano a partir desses ecossistemas aquáticos (TUNDISI, 2015). 

Portanto, o equacionamento dessa questão é o principal desafio do século da sociedade para a 

sustentabilidade. 

O Brasil possui a maior rede de reservatórios do mundo. Aproximadamente 173.000 

dessas estruturas ocupam uma área de 45.000 km2 (ANA, 2019). Parte considerável desses 

sistemas artificiais de represamento está localizada na Região Nordeste, onde são 

armazenados cerca de 37 bilhões de m3 de água (CRUZ, 2019).  

Na região semiárida do Nordeste brasileiro, os reservatórios estão submetidos a 

eventos climáticos recorrentes que intensificam os efeitos da seca, com altas temperaturas, 

aumento no tempo de residência da água, baixo volume hídrico. Esses problemas quando 

somados com as atividades antrópicas desenvolvidas nos municípios próximos aos 

reservatórios acabam poluindo com efluente doméstico e industrial, isso por sua vez, 

potencializa a eutrofização, processo ligado ao enriquecimento de nutrientes, especialmente, 

fósforo e nitrogênio que são carreados para o interior desses ecossistemas (COSTA, 2003; 

REGO et al., 2020; PINTO; BECKER, 2014).  

A eutrofização reduz a qualidade das águas dos reservatórios em função do 

crescimento populacional da comunidade fitoplanctônica, com dominância de cianobactérias 

potencialmente tóxicas o que pode levar ao comprometimento do abastecimento doméstico 

decorrente da contaminação por cianotoxinas (FONSECA et al., 2015; MOURA; ARAGÃO-

TAVARES; AMORIM, 2018). Assim, os impactos ambientais podem comprometer as 

dinâmicas ecológicas, os usos econômicos, sociais e afetar a saúde da população (COSTA et 

al., 2009). 

Para prevenir os efeitos adversos são empregados métodos de monitoramento dos 

recursos hídricos (TUNDISI, 2003; OLIVEIRA et al., 2020). No entanto, parte das pesquisas 

envolvendo os estudos da comunidade fitoplanctônica está pautada no uso de técnicas 

tradicionais dependentes de cultivo e microscopia óptica, que por sua vez não são suficientes 

para caracterizar toda a comunidade microbiana (SODRÉ-NETO, 2012; PEIXE, 2017). 

Em estudos realizados em alguns reservatórios do Rio Grande do Norte sobre a 

comunidade fitoplanctônica, verifica-se o baixo registro de espécies do picoplâncton 

(COSTA, 2006; 2009; PANOSSO et al., 2007; FONSECA et al., 2015; VIEIRA et al., 2015; 
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REGO et al., 2020), devido ao diâmetro da estrutura celular ser diminuta, variando entre 0.2 – 

2 μm (CALLIERI, 2007), o que dificulta a identificação por microscopia óptica.  

A presente pesquisa partiu do pressuposto que as técnicas de identificação por 

metagenômica têm boa acurácia e especificidades (MELO, 2012; SODRÉ-NETO, 2012; 

PEIXE, 2017). O seu uso pode auxiliar na caracterização do picoplâncton de cianobactérias e 

dessa forma pode contribuir para aumentar o entendimento da diversidade e dos aspectos 

ecológicos dos ecossistemas aquáticos, servindo como ferramenta para o monitoramento dos 

reservatórios de água.  

Todavia, apesar de necessário, o monitoramento não é o único caminho e nem a 

solução para os problemas ligados à qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos. É 

importante destacar que a racionalidade técnica não é capaz de resolver tudo, uma vez que 

parte do problema é de caráter moral e ético (PORTO-GONÇALVES, 2004; LEFF, 2009). 

Nesse sentido, se faz necessária uma formação para o exercício da cidadania e tomada de 

decisão sociopolítica. Para isso, é importante ampliar o nível de letramento científico desde o 

início da Educação Básica. Ressalta-se que isso só se faz com políticas públicas eficientes em 

todos os níveis de formação. 

A presente dissertação desenvolveu-se com base em evidências que apontam para a 

necessidade de formar professores aliada à abordagem metodológica das Questões 

Sociocientíficas (QSC) como uma das possibilidades de ampliação do letramento científico no 

contexto escolar, usando a temática da água, com a intencionalidade de contextualizar as 

problemáticas inerentes aos temas controversos e auxiliar na formação de agentes críticos, 

participativos e engajados para os desafios da sustentabilidade.  

Tendo em vista que a governança hídrica só se faz pela ação da cidadania, por isso, se 

faz necessário à capacitação da população para incentivar e encorajar a sociedade civil para 

atuar nos processos de tomadas de decisão (SILVA; CUNHA, 2017) e que a temática da água 

é de notória relevância em função da sua dimensão social, econômica e ambiental, 

contemplada entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (NAÇÕES UNIDAS 

BRASIL, 2020), evidencia-se que esse tema pode ser um forte elo para contextualização dos 

limites da racionalidade técnica e da ação social pautada no desenvolvimento moral e ético 

para tomada de decisão.  

A importância dessa unidade temática na formação de professores balizada por QSC 

pode articular-se como eixo integrador para reflexão da sustentabilidade, capaz de mobilizar 

valores sociais para o bem-estar da coletiva e para promoção de um ciclo de ação-reflexão-

ação sob à luz do paradigma da complexidade (JACOBI, TOLEDO; GRANDISOLI, 2016). 

Sendo assim, a temática da água deve ser tratada como uma questão ambiental, de acordo com 
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a perspectiva de Porto-Gonçalves (2016). Nesse sentido, deve-se haver a integração 

interdisciplinar e multidisciplinar para que se possa enriquecer a discussão, considerando as 

suas múltiplas interfaces.  

Diante do exposto, esta dissertação visou responder as seguintes questões:  

▪ Qual a contribuição da análise metagenômica para caracterização da 

diversidade de cianobactérias em reservatórios de abastecimento de água da 

região semiárida potiguar, em complementação à abordagem taxonômica 

tradicional por microscopia óptica?  

▪ Esse cenário permanente de eutrofização dos ecossistemas aquáticos no 

território potiguar oferece riscos sociais, além dos ambientais?  

▪ Quais as potencialidades e limitações de um instrumento de apoio aos 

professores voltado para o planejamento e a avaliação de sequências de ensino 

envolvendo questões sociocientíficas?   

▪ Qual a contribuição de um curso de formação de professores sobre questões 

sociocientíficas relacionada à temática da água para compreensão e aplicação 

desses conceitos na construção de sequências de ensino na perspectiva do 

letramento científico e da sustentabilidade ambiental? 

 

2. OBJETIVO GERAL  

Descrever e comparar a diversidade metagenômica da comunidade fitoplanctônica, 

com ênfase em cianobactérias, à diversidade obtida pelo método tradicional por microscopia 

óptica em dois reservatórios do semiárido em período de extrema estiagem. Além disso, 

pretende-se contribuir com o processo de letramento científico e a sustentabilidade ambiental 

relacionada às questões sociocientíficas balizadas pela temática da água. 

2.1. Objetivos específicos 

▪ Descrever e comparar a diversidade metagenômica da comunidade 

fitoplanctônica, com ênfase em cianobactérias, à diversidade obtida pelo método 

tradicional por microscopia óptica nos reservatórios Passagem das Traíras e 

Boqueirão de Parelhas (Artigo 1);  

▪ Explicar como ocorreu a formulação social dos riscos ambientais atreladas às 

florações de algas potencialmente tóxicas na Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-

Açu (Artigo 2); 
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▪ Identificação dos principais riscos, contribuições e limitações dos estudos que 

reportam a temática das florações de algas potencialmente tóxicas na Bacia 

Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu (Artigo 2); 

▪ Validar o Instrumento de Planejamento e Avaliação Didática de Questões 

Sociocientíficas (IPADQSC) como material instrucional de apoio ao professor 

para auxiliar no planejamento e avaliação das sequências de ensino com foco na 

educação e na ampliação do letramento científico (Artigo 3); 

▪ Avaliar como um curso de formação de professores para o uso de questões 

sociocientíficas relacionada à temática da água contribui para compreensão e 

aplicação destes conceitos na construção de sequências de ensino na perspectiva 

da do letramento científico e a sustentabilidade ambiental (Artigo 4). 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção são evidenciadas as compreensões teóricas que sustentam a base 

epistemológica demostradas ao longo desta dissertação. Os principais conceitos científicos 

que fundamentam a temática desta pesquisa estão descrições ao longo das subseções: i) o 

fitoplâncton, com ênfase em cianobactérias como indicador de qualidade da água; ii) 

avaliação da diversidade do fitoplâncton em amostras ambientais; e por fim, a última 

subseção apresenta o tema iii) questões sociocientíficas no ensino de ciências na perspectiva 

do letramento científico. 

 

3.1. O FITOPLÂNCTON, COM ÊNFASE EM CIANOBACTÉRIAS COMO 

INDICADOR DE QUALIDADE DA ÁGUA 

A qualidade da água pode ser afetada de diversas maneiras, embora os impactos 

ambientais de ordem antrópica venham causando alterações significativas nos ecossistemas 

aquáticos, modificando as características químicas, físicas e biológicas (COSTA et al., 2009; 

MÜLLER; CYBIS; RAYA-RODRIGUEZ, 2012; OLIVEIRA et al., 2020; NOBRE et al., 

2020). Tratando-se, especificamente, das comunidades microbianas de corpos hídricos, 

Margalef (1983) afirma que espécies planctônicas são indicadoras de mudanças ambientais.  

Atualmente, são reconhecidos três domínios, a saber, Eucarya que reúnem os 

organismos eucariotos; Bacteria (antes denominado de eubactéria) e Archaea (inicialmente 

denominado de arqueobactéria) (WOESE; FOX, 1977; PACE, 2007; HUG et al., 2016).  

Os organismos microscópicos e autotróficos que vivem suspensos na coluna d’água 

são denominados de fitoplâncton, reunindo algas e as cianobactérias, embora este termo não 

diga respeito a uma categoria taxonômica válida do ponto de vista de cladístico, pois é 
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composto de grupos de seres vivos que apresentam diferentes origens evolutivas, deste modo, 

não formam um clado monofilético (OLIVEIRA, 2008). 

Nesse sentido, diversos atributos são usados para classificação do fitoplâncton, tais 

como aspectos morfofisiológicos, moleculares ou até mesmo ecológicos (REYNOLDS, 

2006). Em relação às formas de vida e organização das espécies fitoplanctônicas, é possível 

encontrá-las como unicelular, coloniais e filamentosas (FIGURA 1). Algumas taxa podem 

possuir algumas especializações que garantem, em certa medida, vantagem evolutiva para 

viverem suspensos na coluna da água (FIGURA 2).  

  

 

Figura 1. Características morfológicas presentes em grupos do fitopâncton. Marcações em cinza sinalizam 

a presença da característica (MOORE et al., 1995; ANDERSEN, 2005; REYNOLDS, 2006; 

HALLENBECK, 2017). 

Fonte: SAES (2018). 

 

 

Figura 2. Especializações do fitoplâncton para viverem na coluna da água. Marcações em cinza sinalizam 

a presença da especialização (MOORE et al., 1995; ANDERSEN, 2005; REYNOLDS, 2006; 

HALLENBECK, 2017). 

Fonte: SAES (2018). 
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Todavia, este grupo com notáveis adaptações para sobrevivência nos ecossistemas 

aquáticos é responsável pela produção primária desses ambientes (WETZEL, 1990). Sendo 

assim, tem sido reportado como um importante aspecto a ser considerado nos estudos de 

avaliação da qualidade de água, principalmente, em termos qualitativos, com relação à 

composição taxonômica, quanto quantitativos, voltado à análise da abundância e biovolume 

das espécies que compõem a comunidade (TUNDISI, 2003; GENTIL; TUCCI; 

SANT’ANNA, 2008). 

A composição do fitoplâncton varia em gradientes espaciais (região vertical e 

horizontal) e apresenta resposta sazonal, regulada por múltiplos fatores hidrodinâmicos e 

ambientais dos corpos hídricos (REYNOLDS; IRISH; ELLIOTT, 2001; FIGUEIREDO; 

GIANI, 2009). Além disso, respondem às mudanças induzidas pelas atividades humanas (DI 

BERNARDO, 1995; MÜLLER; CYBIS; RAYA-RODRIGUEZ, 2012).  

Diante desse cenário, em um estudo recente são destacadas as principais causas da 

eutrofização que levam a mudanças na qualidade das águas dos sistemas aquáticos: à 

expansão urbana, com o tratamento do efluente doméstico deficiente, atividades agrícolas que 

recorrem a pesticidas e fertilizantes, atividades pecuárias que afetam diretamente o solo e 

promovem supressão vegetal da mata ciliar, além de outros fatores ligados à variação na 

precipitação (OLIVEIRA et al., 2020; NOBRE et al., 2020).   

De acordo com Stevenson e Smol (2003), os estudos sobre qualidade de água utilizam 

os parâmetros biológicos como indicadores de comprometimento ambiental. Nesse sentido, 

quando um corpo hídrico está sendo afetado por alguma ação humana, a comunidade 

fitoplanctônica responde apresentando alteração na sua abundância e no seu biovolume, 

demonstrando a sua dominancia no sistema, podendo revelar indícios de desequilíbrio 

ecológico (COSTA et al., 2009; MÜLLER; CYBIS; RAYA-RODRIGUEZ, 2012; CABRAL 

et al., 2019). 

Ambientes aquáticos que aumentam a produção primária e elevada biomassa algal são 

responsáveis pela redução da diversidade fitoplanctônica, em resposta à dominância de 

espécies oportunistas, como é o caso das cianobactérias (OLIVEIRA et al., 2020; MEREL et 

al., 2013), que possuem adaptações capazes de se beneficiar das alterações das características 

limnéticas, crescendo exponencialmente em um curto intervalo de tempo, formando blooms 

de cianobactérias, provocando ainda a redução da transparência da água (FIGUEIREDO; 

GIANI, 2001; 2009; NASELLI-FLORES, 2003; COSTA et al., 2006; 2009; PINTO; 

BECKER, 2014; NOBRE et al., 2020). 

As cianobactérias, também conhecidas como algas azuis, cyanophytas, 

cianoprocariontes são microrganismos procariontes que apresentam capacidade fotossintética, 
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sendo um dos primeiros grupos de organismos a produzir gás oxigênio na Terra (COSTA, 

2003; HUSZAR et al., 2000; OLIVEIRA, 2008; RASMUSSEN et al., 2008). São organismos 

com notável variedade morfológica, com formas espiraladas, esféricas, cilíndricas, elípticas, 

etc. Podem se apresentar como unicelulares, coloniais ou filamentosas (REYNOLDS, 2006).  

Isso fez com que, inicialmente, fossem reconhecidas cinco ordens (Chroococcales, 

Pleurocapsales, Oscillatoriales, Nostocales, Stigonematales), considerando apenas as culturas 

puras (CASTENHOLZ, 2001; CAVALIER-SMITH, 2002; WATERBURY, 2006). Contudo, 

os avanços em biologia molecular permitiram uma nova reorganização das cianobactérias, de 

modo que o sistema, atualmente empregado reúne um conjunto de abordagens que 

proporcionam maior confiabilidade, a saber, caracteres fenótipos, ultraestruturais, ecológicos, 

bioquímicos e moleculares (URBACH; ROBERTSON; CHISHOLM, 1992; NÜBEL; 

GARCIA-PICHEL; MUYZER, 1997; LALOUI et al., 2002; KOMÁREK et al., 2014).  

De acordo com a taxonomia polifásica são reconhecidas 8 grandes ordens, compostas 

de 45 famílias (KOMÁREK et al., 2014), sendo, portanto, a classificação adotada para 

cianobactérias neste estudo.  

As cianobactérias apresentam inúmeras vantagens adaptativas que se beneficiam das 

características limnéticas, tais como, altas temperaturas, níveis elevados de incidência solar, 

turbidez, pH, volume de água no sistema, capacidade de capturar de forma eficiente o fósforo 

dissolvido na água, fixar nitrogênio por células especializadas (heterócitos); possuem 

resistência às condições desfavoráveis no sistema, devido à presença de acinetos e também 

são resistentes aos efeitos da predação (NASELLI-FLORES, 2003; OLIVEIRA, 2008; 

PÁDISAK; CROSSETTI; NASELLI-FLORES, 2009). 

Inúmeros fatores são responsáveis pelo bloom de cianobactérias em sistemas 

aquáticos. Um deles é o aquecimento global, sendo inclusive, reportado recentemente à 

produção de metano por alguns taxa de cianobactérias. Isto tem atuado como um 

potencializador das florações tóxicas (BIŽIĆ et al., 2020). 

O risco das florações, com dominância de espécies de cianobactérias, ocorre em 

função do enriquecimento por nutrientes (eutrofização), principalmente, por fósforo e 

nitrogênio que são incorporados nos processos biológicos intracelulares desses 

microrganismos (PINTO; BECKER, 2014).  

O predomínio de espécies desse grupo pode ser explicado pelas adaptações notáveis, 

tais como, clorofila-a, ficobilinas, carotenos e xantofilas, conferindo às espécies a 

possibilidade de absorção mais ampla do espectro de luz solar, presença da bainha de 

mucilagem, células envolvidas de mucopolímeros e lipopolissacarídeos, presença de 

estruturas cheias de ar que regulam a flutuabilidade em relação à coluna d’água, dentre outros 
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atributos (OLIVEIRA, 2008), que são particularidades e que podem explicar o sucesso 

evolutivo das cianobactérias, em detrimento dos demais grupos que compõem a comunidade 

fitoplanctônica.  

Além de aumentar o nível de turbidez dos sistemas hídricos em função da floração de 

algas, algumas espécies de cianobactérias potencialmente produtoras de toxinas, podem 

provocar o comprometimento da qualidade da água, tais como, Raphidiopsis raciborskii, 

Microcystis aeruginosa e Planktothrix agardhii, se apresentando em altos níveis de 

dominância em muitos reservatórios do Nordeste brasileiro, em particular, no Rio Grande do 

Norte (COSTA et al., 2006; 2009; FONSECA et al., 2015; REGO; RANGEL-JÚNIOR; 

COSTA, et al., 2020). 

De acordo com a legislação vigente, dois padrões de densidade populacional de 

cianobactérias são expostos como limites máximos, cabendo aos órgãos competentes o dever 

de gerenciar e monitorar, de acordo com as regras expressas em lei. O primeiro corresponde 

da Portaria do Ministério da Saúde Nº 2.914/2011 foi incorporado pela Portaria de 

Consolidação Nº 5/2017, atualmente vigente, que estabelece o limite de 20.000 cél./mL 

(BRASIL, 2017), enquanto a Resolução do CONAMA 357/2005 impõe o limite máximo de 

50.000 cél./mL (CONAMA, 2005). Assim sendo, ao ultrapassar os limites máximos 

preconizados nas normas anteriormente citadas, pode-se revelar um risco à saúde humana e 

ambiental por contaminação de cianotoxinas na água, desta forma, o uso pode ser 

interrompido para implantação de um plano de contingenciamento (CETESB, 2013). 

Tratando especificamente das cianotoxinas, sua classificação pode ser baseada nos 

efeitos em órgãos alvos, podendo resultar em efeitos neurotóxicos, dermatotóxicos, 

citotóxicos e/ou hepatotóxicos. Essas substâncias apresentam variação em duração na água, 

que pode permanecer horas até dias, a depender da natureza da toxina (SANT’ANNA et al., 

2006; DITTMANN; FEWER; NEILAN, 2013; VIEIRA; CARDOSO; COSTA, 2015).  

As liberações desses compostos na água estão atreladas à senescência celular, aos 

volumes e movimentos dos sistemas aquáticos, temperatura, incidência solar, salinidade, além 

de estarem associados a outras variáveis ambientais, podem apresentar efeitos de 

bioacumulação ao longo dos níveis tróficos, embora a geração desses metabólitos só ocorra 

em cepas, com genes responsáveis pela produção, de modo que um estímulo ambiental pode 

levar à sua produção e eventual liberação com a lise celular; outra importante capacidade que 

as cianobactérias têm é a produção de compostos chamados de 2-metilisoborneol e geosmina, 

ocasionando o aparecimento de sabores e odores indesejados (KURMAYER; 

CHRISTIANSEN, 2009; BRIAND et al., 2003; MEREL et al., 2013).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412013001311#bb0890
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412013001311#bb0890
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Deste modo, partindo dos conceitos apresentados ao longo deste trabalho e 

considerando os aspectos destacados, o biomonitoramento das espécies fitoplanctônicas 

podem indicar o comprometimento da qualidade da água, podendo inclusive, ser usado como 

sistema preditivo para cenários futuros, auxiliando ainda os órgãos responsáveis no manejo e 

gerenciamento dos recursos hídricos (GENTIL; TUCCI; SANT’ANNA, 2008; OLIVEIRA et 

al., 2020).    

Por conseguinte, o enriquecimento por nutrientes dos ecossistemas aquáticos 

ocasionado pela poluição difusa, afeta diretamente a comunidade fitoplanctônica, podendo 

induzir as florações tóxicas, isso por sua vez, pode comprometer a qualidade da água e pôr em 

risco a população.  

Observa-se que o entendimento dessa problemática está restrito às pesquisas 

biológicas que fazem uso de métodos científicos para investigar os riscos ecológicos, 

principalmente com biomonitoramento, seja por técnicas tradicionais por microscopia óptica e 

metagenômica.  

De acordo com o entendimento da Teoria da Sociedade de Risco, proposto por Beck 

(2011), a racionalidade dominante faz uso de métodos de mensuração de potenciais riscos. 

Nesse seguimento, Hannigan (1995) e Renn (1992) visam compreender de que modo os 

mecanismos sociais são mobilizados para a formulação dos riscos ambientais. Diante do 

exposto e considerando o cenário potiguar de recorrentes florações de cianobactérias, com 

riscos ecológico documentados, surge a necessidade de entender os riscos sociais estão 

envolvidos nesse contexto sob à luz da abordagem sociológica. 

Destaca-se que essa questão é de ordem social, uma vez que políticas públicas de 

saneamento básico são ineficientes, somado com o baixo grau de instrução da comunidade 

civil que não cobra dos gestores as medidas que reduzam os níveis de poluição e uma 

formação educacional que potencialize a ação social para tomada de decisão. 

 

3.2. AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE DO FITOPLÂNCTON EM AMOSTRAS 

AMBIENTAIS  

Os estudos envolvendo a biodiversidade são direcionados para diferentes enfoques. De 

modo geral, existem três abordagens principais de investigação: (i) diversidade biológica ao 

nível de espécie; (ii) diversidade a partir de variações genéticas e (iii) diversidade que inclui 

variações em comunidades biológicas (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

No primeiro caso, para a definição da espécie, é geralmente aplicado o conceito 

baseado em aspectos morfológicos, com base nas diferenças fenotípicas (morfo-espécies), 

portanto, considera a semelhança ou diferença morfológica, para estabelecer fronteiras entre 
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populações. Em alguns outros casos, é aplicado o conceito biológico, ou seja, são 

consideradas a semelhança e a capacidade de gerar descendência fértil.  Para efeito de 

avaliação no segundo caso, são usadas análises a nível genético, para identificar espécies a 

partir das semelhanças, com base no material genético das populações (PRIMACK; 

RODRIGUES, 2001). 

Por conseguinte, outra forma de caracterizar a biodiversidade é a investigação a partir 

da ocorrência de populações semelhantes, que vivem em uma determinada localização 

geográfica e a sua forma de organização no ecossistema (PRIMACK; RODRIGUES, 2001; 

RICKLEFS, 2003).  

Sendo assim, com base nos métodos genéticos de investigação, é possível caracterizar 

a diversidade de comunidades microbianas de amostras ambientais, através de técnicas de 

identificação em metagenômica. Isto tem revolucionado os estudos em diversidade e 

funcionalidade de microrganismos, uma vez que muitas espécies desempenham funções 

primordiais para a manutenção da vida na Terra (DUDHAGARA et al., 2015a). 

Nesse sentido, os microrganismos procariontes são os mais abundantes do planeta, 

podendo sobreviver em condições extremas e desempenhar funções ecológicas vitais na 

manutenção ambiental dos ecossistemas; esses microrganismos sustentam as cadeias tróficas 

e algumas espécies são capazes de assimilar CO2 para estocagem em biomassa, enquanto 

outros táxons atuam na reciclagem de nutrientes nos ciclos biogeoquímicos, participam ainda 

de inúmeras relações ecológicas, sobretudo, sua riqueza apresenta um potencial 

biotecnológico fantástico, em função da diversidade genética e metabólica (TURNBAUGH; 

GORDON, 2008; PEIXOTO; VERMELHO; ROSADO, 2011; MELO, 2012).  

As técnicas moleculares vêm revolucionando os estudos em microbiologia através do 

sequenciamento de nova geração (NGS). As informações obtidas, por meio das análises 

moleculares do pirosequenciamento, produziram conjuntos de dados que têm sido utilizados 

para os estudos em comunidades microbianas, sem a necessidade do cultivo dos 

microrganismos em laboratório (RIESENFELD; SCHOSS; HANDELSMAN, 2004; 

DUDHAGARA et al., 2015a).  

O gene 16S rRNA tem se mostrado como uma impressão digital genética para o 

acesso da composição taxonômica em amostras ambientais, embora não seja a única 

sequência genética utilizada para esse fim. Alguns trabalhos utilizam o gene 18S rRNA 

(DUDHAGARA et al., 2015b). Essas regiões são consideradas pelos pesquisadores como 

sequências genéticas altamente conservadas, o que ajudam a revelar os perfis de taxa em 

amostras ambientais (PACE et al., 1986; PACE, 1997; GLÖCKNER et al., 2000; BAKKE et 

al., 2011; DUDHAGARA et al., 2015a,b,c). 



30 

 

Com o surgimento dessa abundância de dados, surge também a metagenômica, 

oriunda das concepções estatísticas de meta-análise, que combinam os pressupostos teóricos 

da estatística, com análise dos genomas, recuperados diretamente a partir de amostras dos 

ambientes (SCHLOSS; HANDELSMAN, 2003). Esse termo foi encunhado pela primeira vez 

por Handelsman et al. (1998), embora trabalhos anteriores tenham aplicado o mesmo 

princípio biológico, sem a utilização dessa nomenclatura (TORSVIK; GOKSOYR; DAAE, 

1990; SCHMIDT; DELONG; PACE, 1991; HEALY et al., 1995).  

Com isso, as análises de metagenômicas cresceram exponencialmente nos últimos 

anos, com o advento das ferramentas de bioinformática (DUDHAGARA et al., 2015b). Diante 

desse cenário, Biddle et al. (2008) afirmam que as ferramentas atualmente disponíveis têm 

revolucionado a compreensão dos aspectos ecológicos, em função dos estudos voltados à 

recuperação do material genético recuperado em amostras ambientais, especialmente, com a 

caracterização da diversidade biológica, perfil metabólico e funcional das comunidades 

microbianas (TRINGE et al., 2005; DELONG et al., 2006).  

As obtenções de novos algoritmos computacionais nas ferramentas de bioinformática 

têm ampliado e refinado ainda mais as técnicas de estudos em metagenômica, seja para fins 

comparativos entre taxa, metatranscriptômas e metaproteômicas (SJÖLING; COWAN, 2008; 

CHISTOSERDOVA, 2010). 

Mesmo diante dos avanços e do potencial da biologia molecular, análises em 

metagenômica, de amostras ambientais de ambientes aquáticos, são relativamente escassas 

(PEIXE, 2017). No entanto, se fazem necessárias pesquisas em comunidades fitoplanctônicas, 

devido algumas espécies serem indicadoras de comprometimento da qualidade das águas, 

como é o caso das cianobactérias, que possuem algumas espécies potencialmente produtoras 

de cianotoxinas (MEREL et al., 2013).  

De acordo com Chellappa; Câmara; Rocha (2009), pouco se sabe sobre a diversidade 

fitoplanctônica, especialmente quando se trata das dinâmicas ecológicas dos reservatórios e 

seus mecanismos reguladores no processo de eutrofização (COSTA et al., 2009; PINTO; 

BECKER, 2014; NASELLI-FLORES, 2003; REGO; RANGEL-JÚNIOR; COSTA, 2020). 

Todavia, o monitoramento da qualidade das águas ocorre sempre com o uso de técnicas 

tradicionais a partir da identificação via microscopia óptica, por outro lado, essa abordagem 

de identificação possui como limitação a identificação das espécies picoplânctônicas, devido 

o diâmetro da estrutura celular ser diminuta, dificuldando a observação e a determinação da 

espécie.  

Em razão dessa limitação, as técnicas tradicionais tinham que lidar com 

complexidades morfológicas, funcionais, ecológicas dos procariotos, o que tornavam as 
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delimitações dos taxa um problema. Como possibilidade de solução, Walter et al. (2017) 

defendem o uso da genômica para os estudos em taxonomia e sistemática de procariotos, a 

defesa está no fato de que estudos genômicos podem superar as inconsistências da 

identificação, por levar em consideração o material genético.  

Com a metagenômica, é possível acessar a diversidade fitoplanctônica de amostras 

ambientais, ter acesso aos níveis de abundância das espécies, especialmente os taxa do 

picoplâncton. A partir disso, é possível compreender a diversidade e o papel e as relações 

ecológicas desempenhadas pelos diferentes grupos biológicos (GROSSART et al., 2019; 

COOK et al., 2020). Desta forma, é possível realizar inferências para a qualidade das águas, 

com base nos dados obtidos pelas técnicas de bioinformática.  

Pesquisas recentes em torno da comunidade fitoplanctônica têm feito descobertas, até 

antes, não reportadas nos estudos com abordagens tradicionais de investigação. Isto pode ser 

explicado pelo fato de as comunidades microbianas possuírem relações ecológicas complexas, 

de modo que algumas espécies só conseguem existir em um ambiente, a partir da íntima 

interação com outros taxa (SEYMOUR et al., 2017; GROSSART et al., 2019; 

ZOCCARATO; GROSSART, 2019; COOK et al., 2020).  

Considerando todo o exposto, analisar a diversidade metagenômica do fitoplâncton, 

com foco no picoplâncton de cianobactérias nos reservatórios em estado eutrófico, podem 

complementar as análises de biomonitoramento, composição taxonômica e fornecer 

elementos que podem subsidiar a ampliação de métodos para gerenciamento da qualidade de 

água. Portanto, esta pesquisa de mestrado pretende corroborar nesse processo. 

  

3.3. QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS NA 

PERSPECTIVA DO LETRAMENTO CIENTÍFICO 

Vivenciamos um período histórico marcado pela instauração de uma crise no ensino 

de ciências, que tem provocado efeitos no pensamento científico dos indivíduos. Essa situação 

está associada a muitos fatores, dentre eles aos baixos investimentos na educação, às precárias 

condições de trabalho dos educadores, à debilidade das formações dos profissionais da 

educação, que vêm desde os bancos universitários, repercutindo na educação básica, 

provocando efeito sistêmico em cascata, no sentido de não conseguir preparar bem os 

professores para lidar com as questões da contemporaneidade (NOGUEIRA-FERREIRA et 

al., 2016). 

O ensino de ciências naturais no Brasil tem sido transformado em função da evolução 

no contexto social, principalmente, marcada pelos avanços tecno-científicos, exigindo das 
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instituições de ensino uma nova readequação para suprir as demandas de uma sociedade 

mutável (FOUREZ, 2003). Portanto, o ensino deve considerar essas mudanças no contexto 

social, de modo que as práticas pedagógicas sejam capazes de contribuir na formação de 

cidadãos críticos e reflexivos, frente aos novos desafios emergentes (GIL-PÉREZ; 

CARVALHO, 2000; GIL-PÉREZ; VILCHES, 2001; SANTOS; MORTIMER, 2002; 

SANTOS, 2007).  

A mudança técnico-científica, pela qual a sociedade vem passando, está repercutindo 

na sala de aula. Sendo assim, em uma sociedade com amplo acesso à informação, o ensino 

tradicional, que visa apenas à transmissão de conteúdo, perde um pouco de sua eficácia, de 

modo que, para proporcionar uma aprendizagem significativa, os professores muitas vezes 

precisam adaptar suas metodologias de ensino.  

O ensino no Brasil ainda dá muito peso ao comprimento do conteúdo programático 

(NOGUEIRA-FERREIRA et al., 2016). No entanto, as demandas emergentes marcam a 

necessidade urgente de uma nova conformação na educação básica, para que os cidadãos 

possam acompanhar as novas tendências, sobretudo, às mudanças no campo científico que 

trazem impactos diretos à sociedade, sendo assim, é necessária a promoção de uma formação 

que possibilite a construção de sujeitos emancipados e plenamente capazes de realizarem 

leituras críticas da sua própria realidade (SANTOS; MORTIMER, 2002; SANTOS, 2007). 

Nesse sentido, Santos (2007) afirma que a Educação Científica na perspectiva do 

letramento visa à apropriação do conhecimento científico. De acordo com esse autor, na 

prática social, ela se desenvolve durante a vida dos sujeitos, dessa forma, o letramento 

científico está atrelado à capacidade de leitura crítica da própria realidade, recorrendo aos 

conceitos científicos na vida cotidiana, tomando decisões socialmente responsáveis.  

Isso, portanto, só é alcançado através de uma formação para a cidadania que está 

relacionada à mudança de postura temporal, tirando o sujeito da passividade e colocando-o 

como protagonista, fazendo do indivíduo um ser capaz de raciocinar, relacionar, discriminar, 

inferir e, posteriormente, comunicar suas ideias (SOLINO, 2013; CARVALHO, 2013; 

ZÔMPERO; LABURÚ, 2011).  

É evidente que, para a escola contribuir para esse nível de sistematização, é 

fundamental que o docente tenha conhecimentos sobre o papel do letramento científico, para 

que ele seja capaz de desenvolver suas aulas respaldadas no desenvolvimento de 

competências e habilidades dos seus alunos, ou seja, é imprescindível, antes de tudo, uma 

formação que possibilite o desenvolvimento das competências humanas (SANTOS, 2007; 

FREITAS; NASCIMENTO; ALMEIDA, 2016; BRASIL, 2016; CUNHA, 2017). 
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O exercício da prática pedagógica exige uma ação orientada a uma atividade que 

mobilize métodos didáticos que promovam a sistematização do pensamento do indivíduo, 

orientado no diálogo e na leitura do meio social em que vive (SANTOS, 2007; SANTOS; 

MORTIMER, 2002; NOGUEIRA-FERREIRA et al., 2016). Para que o letramento científico 

se desenvolva no contexto escolar, há necessidade de utilização de diferentes estratégias 

didáticas que visam o desenvolvimento das habilidades e competências dos estudantes 

(DIONOR et al., 2020).  

É importante destacar que o processo do letramento científico é complexo e exige a 

proposição de um conjunto de políticas públicas de incentivo em diferentes esferas e espaços, 

de modo que a escola sozinha não é capaz de alcançar. Portanto, cabe ao Estado dá condições 

para o desenvolvimento desse processo em âmbito nacional.  

No entanto, considerando o papel das instituições de ensino, a proposta defendida 

nesta dissertação focará no papel do professor de ciências e biologia diante desse cenário de 

Educação para a Ciência e no enfrentamento das controvérsias da sustentabilidade hídricas.  

Nesse sentido, considerando o âmbito escolar, algumas concepções teórico-

metodológicas corroboram para a formação de cidadãos concientes, de modo que as 

metodologias investigativas, como por exemplo, Inquiry Based Sciencie Education (IBSE) e 

ensino temático-investigativo podem contribuir nesse processo (CAMPOS; NIGRO, 1999; 

DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002; ZOMPERO; LABURÚ, 2011), assim 

como, as Questões Sociocientíficas (QSC) (CONRADO; NUNES NETO, 2018; DIONOR et 

al., 2020). Entretanto, atividades que envolvem metodologias ativas de ensino não são tarefas 

fácies, pois elas devem ser bem articuladas com as diferentes etapas da proposta didática para 

que o objetivo proposto seja atingido (DIESEL, BALDEZ; MARTINS, 2017). 

De acordo com Campos e Nigro (1999), algumas etapas do ensino por investigação 

precisam ser seguidas para atingir o objetivo da ação educativa. Entre essas etapas, existe o 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, sendo uma etapa importante para o 

diagnóstico do nível de entendimento dos estudantes; a problematização possibilita ao aluno 

refletir sobre um questionamento; isso conduzirá os alunos à elaboração de hipóteses que 

serão analisadas através de um método investigativo, que levará aluno à elaboração de uma 

resposta à problemática. Na fase de análise o discente pode manipular dados, observar fatos, 

que o ajudarão na apreciação das informações. Com isso, o estudante torna-se capaz de 

sintetizar as informações investigadas ao longo do processo educativo e passa a comunicá-las 

(CAMPOS; NIGRO, 1999). 

Elucidando sobre o currículo escolar, Conrado e Nunes-Neto (2018) destacam a 

estratégia das QSC, como proposta para aprimorar a compreensão do conhecimento científico, 
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a partir do balizamento de temas controversos ligados aos aspectos do movimento Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), portanto, estão baseados em problemáticas reais 

do cotidiano, envolvendo estudantes com os aspectos da Natureza das Ciências (NdC), 

contribuindo no processo do letramento científico. 

 

3.3.1. Aspectos gerais sobre a formação para o exercício da cidadania frente às questões 

sobre a temática da água 

A Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional enfatiza que os processos formativos têm como finalidade o pleno 

desenvolvimento pessoal para o exercício da cidadania, através do aperfeiçoamento de 

competências e habilidades para vida em sociedade (BRASIL, 1996). Além disso, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais exigem uma maior integração entre as disciplinas para o 

cumprimento das exigências das tendências pedagógicas, de modo que o aluno seja capaz de 

reconhecer, valorizar e se apropriar do conhecimento científico e tecnológico para sua 

formação cidadã crítica, especialmente, atendendo aos objetivos do ensino de Ciências 

Naturais para o desenvolvimento ético e pessoal do estudante (BRASIL, 1998).  

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no ensino de ciências da 

natureza e suas tecnologias, a educação básica deve preparar os estudantes para apropriação 

da linguagem científica, para que sejam capazes de se tornar indivíduos emancipados, críticos 

e reflexivos, aptos a compreender as implicações éticas envolvendo as problemáticas sociais, 

culturais, ambientais, econômicas e políticas da atualidade (BRASIL, 2018).  

A BNCC que esteve em discussão nos últimos anos, sobretudo, pelas suas limitações, 

traz ainda um conjunto de competências e habilidades vinculadas aos conteúdos escolares 

(BRASIL, 2018), sendo um guia para elaboração de atividades educativas fundamentadas na 

perspectiva do letramento científico, para auxiliar professores no planejamento de suas aulas 

(BRASIL, 2016).  

Essa preocupação em letrar cientificamente os alunos parte da necessidade de preparar 

os indivíduos para o exercício da cidadania, no enfrentamento das questões do cotidiano 

(SANTOS, 2007; CUNHA, 2017).  Por conseguinte, a concepção de uma educação 

respaldada no letramento científico é reflexo da necessidade urgente no desenvolvimento de 

uma cultura científica, que deve imergir na educação básica, tendo em vista que os 

desempenhos dos estudantes brasileiros não são satisfatórios em algumas avaliações 

internacionais (SOUSA; COSTA; SOUZA, 2016).  
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Em face disso, um dos programas internacionais que avalia a dimensão do letramento 

científico dos estudantes é o Programme For International Student Assessment (PISA), 

embora os dados apresentados sejam considerados controversos, uma vez que, os dados 

exibidos revelam os baixos desempenhos dos alunos oriundos dos países menos 

desenvolvidos.  

Cabe destacar que embora exista, em certa medida, à tradição em adotar o PISA como 

indicador por questões políticas e econômicas, para fins de comparação, entre os países 

membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), esse 

programa se mostra inadequado para fins comparativos, pois não retrata bem a dimensão e à 

consciência cidadã dos estudantes, que são oriundos de diferentes nações com características 

distintas, ademais, se mostra descontextualizado para a realidade dos países 

subdesenvolvidos, de forma que a abordagem adotada na prova está vinculada à aplicação do 

conhecimento científico e tecnológico, segundo a lógica eurocêntrica, implicando na 

pontuação insatisfatória para países subdesenvolvidos.  

A exemplo disso, os dados do PISA demonstram que os estudantes brasileiros 

apresentam desempenho abaixo da média, em relação a outros alunos dos países pertencentes 

à OCDE. Segundo esses dados, o desempenho dos discentes brasileiros é de 401 pontos nas 

avaliações com conteúdo de ciências, comparados à média da OCDE que é de 493 pontos 

(BRASIL, 2016).  

Para considerar que um indivíduo é letrado cientificamente são exigidos um conjunto 

de habilidades e competências, que devem estar diretamente vinculadas às características 

sociais, econômicas, políticas e culturais de um dado povo, por isso considera-se que à análise 

comparativa usando os dados do PISA não descreve verdadeiramente a realidade de todos os 

países, isso, porque os investimentos econômicos na área de ciência, tecnologia, 

desenvolvimento e educação não são os mesmos para todos os países associados, logo não é 

um bom parâmetro.  

Ao deixar de lado o PISA, pode-se afirmar que há diferentes pressupostos teóricos da 

educação em ciências, que podem auxiliar no processo de formação para o exercício da 

cidadania. Tendo isso em vista, Zabala (1998) propõe três dimensões dos conteúdos a serem 

considerados no planejamento das sequências de ensino: conceituais, procedimentais e 

atitudinais. Dessa forma, essas dimensões são colocadas como necessárias ao letramento 

científico.  

Para Zabala (1998), a dimensão conceitual é entendida como a noção de fatos, 

conceitos, ideias e teorias vinculadas aos aspectos da ciência da natureza e suas tecnologias; a 

dimensão procedimental é entendida como práticas necessárias para obter dados confiáveis e 
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válidos; a dimensão atitudinal corresponde ao conjunto de valores, normas e atitudes diante 

do conhecimento a ser aprendido. Portanto, essas dimensões são defendidas na presente 

dissertação como aspectos necessários para à elaboração de planos de aulas. 

De acordo com a compreensão da educação científica do ponto de vista do letramento, 

enfatizados na prática social, as práticas pedagógicas devem abordar três aspectos básicos 

para superar o modelo que ainda predomina nos ambientes escolares: abordagem da natureza 

da ciência, uso e domínio da linguagem científica e inserção dos aspectos sociocientíficos 

(SANTOS, 2007).  

As QSC são aspectos dos conteúdos que apresentam controvérsias científicas que 

demandam a tomada de decisão, apresentam implicações ambientais, sociais, políticas, 

econômicas, éticas, tecnológicas e culturais. Portanto, são temas polêmicos e sem 

necessariamente uma resolução (CONRADO; NUNES-NETO, 2018; DIONOR et al., 2020). 

A incorporação dessa estratégia pode contribuir ainda para uma educação científica na 

perspectiva do letramento como prática social, em função da sua relevância como conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais que podem ser obtidos e desenvolvidos através das 

práticas pedagógicas, envolvendo o currículo escolar, pode ainda ajudar a superar a visão 

fragmentada do conhecimento (ZABALA, 1998; SANTOS, 2007; RATCLIFFE; GRACE, 

2003).  

Partindo desse exposto, acredita-se que a articulação de metodologias ativas e as QSC 

podem contribuir para o processo de popularização da ciência e ampliação do letramento 

científico, disseminando a cultura científica, uma vez que a união de diferentes estratégias 

pode ajudar na compreensão e valorização do conhecimento científico na sociedade 

(CAMPOS; NIGRO, 1999; CONRADO; NUNES-NETO, 2018; DIONOR et al., 2020); pode 

despertar um maior interesse; aproximar os cidadãos pelos aspectos da ciência e tecnologia 

(SANTOS, 2007); promover debates sobre a produção científica e os agentes produtores do 

conhecimento; ajudar na compreensão dos aspectos ligados à metodologia científica 

(CAMPOS; NIGRO, 1999); estimular os alunos a participarem de modo ativo no debate dos 

aspectos científicos (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017; DIONOR et al., 2020); 

possibilitar o entendimento histórico da ciência, bem como, ajudar a desmistificar visões 

ingênuas e/ou equivocadas sobre a atuação dos cientistas; ainda, pode auxiliar na identificação 

dos interesses político-econômicos ligados à produção do conhecimento científico, dentre 

outros aspectos importantes (SANTOS, 2007; DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017).   

Atualmente, as estratégias didáticas das abordagens problematizadoras, aliada às QSC, 

alicerçadas nos objetivos do ensino de ciências representam uma tendência pedagógica, pois 

ações pautadas nestas dimensões têm alcançado destaque na superação das aulas tradicionais 
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e na aprendizagem mecânica (MUNFORD; LIMA, 2007; ZOMPERO; LABURÚ, 2011; 

CONRADO; NUNES-NETO, 2018).  

Letrar os indivíduos em ciência e tecnologia é indispensável em função das exigências 

da contemporaneidade para que os desafios sociais, econômicos, políticos, culturais e 

ambientais sejam enfrentados com responsabilidade ética (SANTOS; MORTIMER, 2002), 

principalmente, quando voltados a um assunto que reúne vários aspectos didático-

pedagógicos, como é o caso da temática da água que apresenta um potencial educacional 

enorme, tendo em vista as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais dos conteúdos. 

 

3.3.2. Indicadores e níveis de Letramento Científico  

O Letramento Científico corresponde a uma concepção baseada em diferentes níveis, 

estando ligadas às habilidades e competências relacionadas à capacidade de fazer a leitura dos 

fatos, acontecimentos, fenômenos naturais, sociais, políticos e econômicos de forma crítica. 

A Biological Sciences Curriculum Study (1993) propôs quatro níveis para a área de 

Ciências Biológicas, denominados: Nominal; Funcional; Estrutural e Multidimensional. 

Sendo essa concepção de caráter puramente disciplinar, ou seja, fragmentada do ponto de 

vista de conceitos científicos, o que não corresponde com a realidade do cotidiano das pessoas 

que precisam enfrentar inúmeros desafios das mais diversas ordens e implicações.  

Por outro lado, há autores que propõem outras dimensões de mensuração, como os 

níveis estabelecidos por Nutbeam (2000), que sugerem cinco níveis (sendo o nível 1 o mais 

rudimentar de letramento científico, e o nível 5 o mais alto); outros pesquisadores preferem 

adotar categorias arbitrárias para classificar os participantes de acordo com o objetivo da ação 

(RATZ; MARTINS; MOTOKANE, 2013).  

A proposta de Serrão et al. (2016) indicam quatro categorias de proficiência, pois 

segundo esses autores a perspectiva dos níveis de letramento estão diretamente ligadas à 

capacidade que um indivíduo tem de fazer uma leitura da sua própria realidade, seja no 

contexto doméstico e/ou científico.  

Segundo Serrão et al. (2016, p. 345-347), as categorias propostas são: 

Nível 1 – Letramento não científico: os indivíduos classificados nesse 

nível localizam, em contextos cotidianos, informações explícitas em textos 

simples (tabelas ou gráficos, textos curtos), sem a exigência de domínio de 

conhecimentos científicos. Revelam também ter domínio das habilidades de 

reconhecimento e localização de informações técnicas e/ou científicas 

apresentadas em suportes textuais simples (gráficos e tabelas simples, textos 

narrativos curtos) envolvendo temáticas frequentemente presentes em 

situações cotidianas [...] Nível 2 – Letramento científico rudimentar: os 

indivíduos resolvem problemas que envolvam a interpretação e a 

comparação de informações e conhecimentos científicos básicos, 
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apresentados em textos diversos (tabelas e gráficos com mais de duas 

variáveis, imagens, rótulos), sobre temáticas presentes no cotidiano 

(benefícios ou riscos à saúde, adequações de soluções ambientais). Nesse 

nível, os indivíduos revelam a capacidade de resolver problemas cotidianos 

que exigem o domínio de linguagem científica básica, por meio da 

interpretação e da comparação de informações apresentadas em diferentes 

suportes textuais (gráficos com maior número de variáveis, rótulos, textos 

jornalísticos, textos científicos, legislação), com diversas finalidades. Dentre 

os conhecimentos científicos básicos exigidos podem ser citados o uso e a 

interpretação de medidas de tendência, a compreensão de fenômenos 

naturais e impactos ambientais [...] Nível 3 – Letramento científico básico: 

os indivíduos elaboram propostas de resolução de problemas de maior 

complexidade a partir de evidências científicas apresentadas em textos 

técnicos e/ou científicos (manuais, esquemas, infográficos, conjunto de 

tabelas), estabelecendo relações intertextuais em diferentes contextos. Nesse 

nível, os indivíduos apresentam a capacidade de elaborar propostas para 

resolver problemas em diferentes contextos (doméstico ou científico), a 

partir de evidências técnicas e/ou científicas apresentadas em diferentes 

suportes textuais (infográficos, conjunto de tabelas e gráficos com maior 

número de variáveis, manuais, esquemas), com finalidades diversas. A 

construção de argumentos para justificar a proposta apresentada exige nesse 

nível o estabelecimento de relações intertextuais e entre variáveis [...] Nível 

4 – Letramento científico proficiente: os indivíduos avaliam propostas e 

afirmações que exigem o domínio de conceitos e termos científicos em 

situações envolvendo contextos diversos (cotidianos ou científicos). 

Elaboram argumentos sobre a confiabilidade ou veracidade de hipóteses 

formuladas e demonstram domínio do uso de unidades de medida e 

conhecem questões relacionadas ao meio ambiente, à saúde, à astronomia ou 

à genética. Nesse nível, os indivíduos são convidados a avaliar e confrontar 

propostas e afirmações apresentadas em linguagem científica de maior 

complexidade, envolvendo diferentes contextos (cotidianos e científicos). 

Para justificar as decisões apresentadas, os indivíduos aportam informações 

extratextuais para formular argumentos capazes de confrontar 

posicionamentos diversos (científicos, tecnológicos, do senso comum, 

éticos), por meio de linguagem relacionada a uma visão científica de mundo 

[...] (grifo próprio). 

 

Portanto, ficam evidentes na literatura as divergências em relação ao aporte teórico 

adequado para mensurar o nível de letramento científico dos estudantes. Contudo, Lima e 

Weber (2019) propõem indicadores que se aproximam das dimensões impostas pelo PISA, 

com cinco indicadores, estratificadas em quatro níveis, que apresentam ainda um caráter 

interdisciplinar. Os critérios de análise estão descritos na Figura 3. 
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Figura 1. Indicadores e níveis de letramento científico.  
Fonte: Lima; Weber (2019). 

 

Considerando as dimensões práticas do ensino na forma interdisciplinar, as 

características destacadas do ensino por metodologia ativa, como é o caso das atividades de 

cunho temático-investigativo, que podem ainda ser ancoradas às QSC (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002; DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017; CONRADO; 

NUNES-NETO, 2018). 

Os indicadores e níveis de letramento científico, propostos por Lima e Weber (2019) 

se aplicam efetivamente no contexto deste estudo. Vale enfatizar que, tratando-se da temática 

da água, que é dotada de múltiplas interpretações de áreas distintas do conhecimento, é 

importante adotar uma base teórica interdisciplinar para caracterizar o nível de letramento 

científico.  

No entanto, cada pesquisador propõe dimensões com particularidades específicas, 

cabendo a cada professor a livre escolha do indicador que será aplicado, ponderando a 

realidade dos alunos, bem como os objetivos da ação educativa, tendo ciência das dimensões 

do conteúdo a ser discutido no contexto escolar.     
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3.3.3. Temática da água como tema gerador no ensino e aprendizagem em ciências 

A água é um tema de extrema relevância em função do valor social e ambiental. Em 

função disso, foi instituída a lei das águas para melhor gerenciar o papel do Estado e dos 

cidadãos. De acordo com esse dispositivo jurídico, a água é entendida como patrimônio 

público, limitado e dotado de valor econômico, exigindo a participação coletiva e 

descentralizada para seu gerenciamento (BRASIL, 1997).  

No entanto, atualmente, existe um período de intensa mudança no meio ambiente 

(WOLKMER; PIMMEL, 2013), que tem afetado diretamente a qualidade ambiental dos 

recursos hídricos.  

Leff (2009) reconhece essas modificações da natureza como uma crise ambiental, que 

primeiro, é uma crise da razão. De acordo com Wolkmer e Pimmel (2013), a disponibilidade 

hídrica pode ser alvo de intensas disputas no futuro, uma vez que a água é um fator limitante 

para o desenvolvimento social e o crescimento econômico. O próprio mercado já trata dos 

recursos hídricos como mercadoria que vem, paulatinamente, sendo apropriada por grandes 

corporações, por outro lado, a geopolítica tem traçado diretrizes para uma sustentabilidade 

socioambiental.  

Essa perspectiva da sustentabilidade hídrica é entendida como questão ambiental, de 

acordo com Porto-Gonçalves (2004), também sendo expressa em lei, quando afirma que o 

gerenciamento dos recursos hídricos, objetiva garantir água em quantidade e qualidade para 

esta e as próximas gerações (BRASIL, 1997).  

Nessa discussão, Porto-Gonçalves (2016, p. 139) acrescenta: 

 

Verifica-se que a questão ambiental não pode ser reduzida ao campo 

específico das ciências da natureza ou das ciências humanas. Ela evoca 

diversos campos do saber, pois a questão ambiental, na verdade, diz respeito 

ao modo como a sociedade se relaciona com a natureza. Estão aí implicadas, 

portanto, as relações sociais e as complexas relações entre o mundo físico-

químico e o mundo orgânico. Nenhuma área de cconhecimento específico 

tem competência, pois, para decidir sobre ela, embora, muitos tenham com 

que contribuir [...] A questão ambiental é, assim, mais que um campo 

interdisciplinar, pois nela se entrecruzam o conhecimento técnico-científico; 

as normas e valores; o estético-cultural, regidos por razões diferenciadas, 

porém não dicotômicas. 

 

Desta forma, é necessário pensar nos aspectos da governança hídrica; para que isso 

ocorra, é importante o exercício da cidadania da comunidade civil frente aos aspectos ligados 

à questão da água, principalmente voltados à sua qualidade, ponto diretamente ligado ao mau 

gerenciamento desse recurso (SILVA; CUNHA, 2017).  
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A prática da cidadania está atrelada à participação política e democrática (BELLAMY, 

2008), embora as transformações sociais tenham afetado a sua evolução ao longo dos anos, 

até mesmo pelas características culturais e indenitárias dos povos (SANTORO, 2011). 

Todavia, existem alguns processos que afetam a compreensão do conceito da cidadania, tais 

como, a globalização e o multiculturalismo que são os agentes responsáveis por essa confusão 

conceitual (BELLAMY, 2008).  

Para Porto-Gonçalves (2004), essa problemática ambiental está ligada às influências 

da globalização neoliberal, que ditam padrões de condutas sociais insustentáveis. Sobretudo, a 

complexidade desse tema decorre da interface sociedade-natureza, de modo que as 

concepções, que a humanidade possui, sobre os aspectos naturais, está na sua dominação e a 

ingênua confiança no uso da técnica para solucionar os graves problemas que estamos 

enfrentando (PORTO-GONÇALVES, 2016). 

Rodrigues (1998, p. 13) chama atenção de um aspecto a ser considerado, o de que “a 

questão ambiental deve ser compreendida como produto da intervenção da sociedade sobre a 

natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas 

decorrentes da ação social”. Ao tratar sobre a temática da água no contexto atual da nossa 

civilização, é fundamental considerar a dimensão da racionalidade da modernidade neoliberal, 

que põem os lucros econômicos à frente do bem-estar social (LEFF, 2009; PORTO-

GONÇALVES, 2004). Contudo, “água” é uma temática com potencial para trabalhar 

problemáticas ambientais, de natureza ética, filosófica e política, que não cabem uma solução 

prática e não podem ser mitigadas por meio da técnica (PORTO-GONÇALVES, 2004).  

Portanto, a questão hídrica deve ser entendida como tema gerador, capaz de mobilizar 

diversas áreas do conhecimento para promoção de discussões teóricas, e que pode levar à 

mobilização e à nova reorganização social, por meio do letramento científico e tomada de 

decisão.  

Tendo em vista a organização teórica expressa em lei, às divergências de racionalidade 

em torno da água, além de sua importância socioambiental, essas características ajudam a 

enquadrar a temática da água como uma QSC, uma vez que estão impregnadas por conflitos 

de ideias, localizados na fronteira do conhecimento científico e popular (CONRADO; 

NUNES-NETO, 2018). A própria complexidade teórica desse assunto exige discussão 

interdisciplinar, sendo assim, pode ser utilizada para contribuir no processo de ampliação do 

letramento científico. 

Para Santos (2007), o ensino de ciências na perspectiva do letramento científico está 

direcionado ao preparo do sujeito para o enfrentamento dos desafios sociais emergentes, com 

a aplicação de conceitos científicos no cotidiano. Para isso, a formação para o exercício da 
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cidadania começa pela educação, como tem sido expressa pela LDB, que visa o 

desenvolvimento de competências e habilidades para a vida em sociedade (BRASIL, 1996).  

Atrelado a isso, a BNCC traz, em parte, uma concepção de oferecer um alicerce que 

visa direcionar a ação formativa para o desenvolvimento da capacidade humana, para 

contribuir com a construção de sujeitos emancipados, considerando os objetivos e dimensões 

dos conteúdos. Sendo assim, está ligada à formação para enfrentar os desafios emergentes por 

meio da atuação política, a partir da aprendizagem dos conteúdos sistematicamente 

organizados (BRASIL, 2018). Essa base foi alvo de muita discussão, mediante suas falhas, 

que em certa medida, atrasa a proposta de formação para ampliação do letramento científico, 

principalmente no contexto de um país com dimensões continentais e com uma gama de 

aspectos éticos e regionais que não foram considerados em sua última versão, portanto, este 

documento uniformizou o currículo sem considerar as inúmeras diferenças entre as regiões do 

país. 

A discussão das problemáticas da água deve ocorrer por meio da integração das 

diferentes disciplinas, como tem sido expressa pela Política Nacional de Educação Ambiental, 

uma vez que por meio das discussões desse assunto é possível a construção de valores sociais 

e procedimentos para promoção da sustentabilidade hídrica, bem-estar social, especialmente, 

à conservação dos recursos hídricos para o desfrutamento dos benefícios ecossistêmicos, além 

do respeito à biodiversidade aquática (BRASIL, 1999). Assim, como tem defendido Leff 

(2009), com sua argumentação em torno da necessidade da racionalidade ambiental para 

construção de um espaço para o diálogo de saberes, que seria a capacidade da troca de ideias 

que respeita a pluralidade dos povos, seus saberes e tradições, tendo em vista a dimensão e a 

relevância do tema.  

Sendo assim, a presente pesquisa de mestrado visa à discussão interdisciplinar de 

aspectos controversos envolvendo problemáticas da qualidade de água em diferentes escalas e 

abordagens, além de oferecer uma singela contribuição para a sociedade em uma perspectiva 

formativa e instrumental, como subsídios para ampliação do letramento científico sobre o 

tema em questão. 

Partindo dessa exposição, a abordagem da temática da água no contexto da educação 

brasileira, principalmente no Nordeste brasileiro, pode propiciar um ambiente rico para troca 

de ideias, que podem mobilizar experiências diversas e a argumentação oriunda de um 

conjunto de áreas diferentes do campo científico e popular, com isso, tornar-se um tema 

mobilizador e facilitador no processo de ensino-aprendizagem em torno dos aspectos teóricos 

relacionados à questão da água e aos desafios do futuro.   
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4. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada nos reservatórios Boqueirão de Parelhas – BQ (6° 41’43.0” S 

36° 37’44.4” W) e o Passagem das Traíras – PT (6° 30’52.5” S 36° 56’32.9” W) (TABELA 

3), sendo, portanto, dois reservatórios de usos múltiplos, incluindo abastecimento doméstico, 

inseridos na Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu (04º S e 36º W) (FIGURA 4). A área da 

bacia é de cerca de 44.000 km², corresponde à região ocidental do estado da Paraíba e o 

centro-norte do Rio Grande do Norte acumula cerca de 79,6% do volume total de água no 

território potiguar, apresentando tamanho médio (COSTA et al., 2009; REGO; RANGEL-

JÚNIOR; COSTA, 2020). O clima regional, de acordo com o sistema de classificação de 

Köppen, é BSh – seco semiárido de baixas latitude e altitude (ALVARES et al., 2013).     

     

 

Figura 2. Mapa de localização dos reservatórios Passagem das Traíras e Boqueião de Parelhas na Bacia 

Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu no Rio Grande do Norte. 

Fonte: Costa et al. (2006) (Adaptado). 

 

Os índices pluviométricos nas áreas de estudos são influenciados por eventos 

climáticos, como o El Niño e La Niña, que correspondem às mudanças nos gradientes de 

pressão atmosféricos.  Esses fenômenos regulam a formação de massas de ar que modificam a 

composição da circulação dos ventos no planeta, consequentemente, e alteram bruscamente as 

características climáticas e ambientais em várias partes do globo. Na região do semiárido 

potiguar, acabam provocando secas severas que duram anos ou chuvas torrenciais (PEREIRA 
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et al., 2011). O ano de 2015, período de coleta dos dados, foi um ano que teve os índices 

pluviométricos influenciados pelo El Niño, apresentando baixos níveis de precipitação no 

estado do RN (REGO; RANGEL-JÚNIOR; COSTA, et al., 2020). 

  

Tabela 1. Características dos reservatórios estudados. 

Reservatórios Coordenadas 

geográficas 

Unidade de Planejamento 

Hidrológico 

Município Capacidade 

máxima 

(hm3) 

Boqueirão de 

Parelhas 

6° 41’43.0” S 36° 

37’44.4” W 

Seridó Parelhas 84,8 

Passagem das 

Traíras 

6° 30’52.5” S 36° 

56’32.9” W 

Seridó Jardim do 

Seridó 

49,7 

Fonte: ANA (2018); Rego; Rangel-Júnior; Costa (2020). 

 

Os reservatórios Boqueirão de Parelhas e Passagem das Traíras têm suas águas 

destinadas para os mais diversos fins, tais como, abastecimento público, pecuária, irrigação, 

industrial e aquicultura1 (TABELA 4). 

 
Tabela 2. A demanda hídrica dos reservatórios Boqueirão de Parelhas e Passagem das Traíras 

(vazões de retirada). 

 

Reservatórios 

DEMANDAS (m3/s)  

Total Abastecimento 

humano 

Pecuária Irrigação Industrial Aquicultura 

Boqueirão de 

Parelhas 

0,093 0,029 0,697 0,083 0,000 0,902 

Passagem das 

Traíras 

00,38 00,22 0,676 0,013 0,003 0,752 

TOTAL 1.654 

Fonte: ANA (2018). 

 

De acordo com Costa et al. (2009), os reservatórios Boqueirão de Parelhas e Passagem 

das Traíras recebem cargas difusas de nutrientes, resultado das ações antrópicas que vêm 

sendo desenvolvidas ao longo dos anos em torno dos corpos hídricos, os quais apresentavam-

se em condições eutróficas (COSTA et al., 2006; 2009; REGO; RANGEL-JÚNIOR; COSTA, 

et al., 2020).  

O modelo de Salas e Martino (1991) foi aplicado pela equipe da ANA (2018) para 

estimar as concentrações de fósforo nos dois reservatórios (TABELA 4). Os dados estimados 

foram baseados nas informações do uso e na ocupação do solo, gerando um modelo 

simplificado do estado trófico para cada reservatório (TABELA 5).  

 
1 Os dados de demanda hídrica para a aquicultura se fundamentaram no cadastro/outorgas (ANA, 

2018). 
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Tabela 3. Concentração de Fósforo estimado com o modelo de Salas; Martino (1991). 

 

Reservatórios 

FONTE DE FÓSFORO NO RESERVATÓRIO Estimativa de P com o 

modelo de Salas; 

Martino (1991) (mg/L) 
Esgoto Agricultura Solo 

natural 

Pecuária 

Boqueirão de 

Parelhas 

32,2 61,5% 5,9% 0,4 0,317 

Passagem das 

Traíras 

7,0% 87,5% 5,3% 0,2% 0,5523 

Fonte: ANA (2018). 

 

Como demonstrado na Tabela 4, a agricultura é o principal responsável pelo aumento 

nas concentrações de fósforo nos dois reservatórios. Isso explica os níveis de eutrofização dos 

corpos d’água (COSTA et al., 2006; 2009; REGO; RANGEL-JÚNIOR; COSTA, et al., 2020), 

seguidos do lançamento de efluente doméstico sem o devido tratamento, tendo em vista que 

as estações de tratamento de esgoto existente nos municípios não são eficientes no tratamento 

do fósforo (ANA, 2018).  

 

5. METODOLOGIA GERAL 

5.1.  Coleta, Amostragem de DNA total e extração do material genético 

As amostras contendo o DNA total dos ambientes limnéticos foram obtidas em julho e 

agosto de 2015, coletada pelos pesquisadores do Laboratório de Microbiologia Aquática 

(LAMAq), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), através do contexto do 

projeto “Metagenômica e ecologia de microrganismos aquáticos do semiárido brasileiro”.  

O DNA total dos dois ecossistemas aquáticos foi obtido a partir da filtragem de 100 

litros de água em arrastos verticais e horizontais, utilizando-se de rede de plâncton com malha 

de abertura de 68 e 20µm, respectivamente. A alíquota foi armazenada em recipiente âmbar 

estéril de 1L de capacidade, no qual foram mantidas refrigeradas a 5ºC e processadas em até 

48 horas após a coleta.  

O processamento da amostra de água foi realizado por centrifugação de modo a 

induzir a lise celular para obtenção do conteúdo genético dos taxa. A extração e 

sequenciamento do material genético foram realizados no Laboratório de Biologia Molecular 

e Genômica (LBMG), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Para a amostra ambiental do reservatório Boqueirão de Parelhas foi usada a técnica de 

extração pelo método caseiro (KNAEBEL; CRAWFORD, 1995). Em relação a extração da 

amostra do reservatório Passagem das Traíras foi obtida a partir da utilização do kit de 

isolamento Power Water (MOBIO Laboratories, Inc. CA). A confirmação da ocorrência do 
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material genético se deu por eletroforese em gel de agarose 0,7%. Em seguida, as amostras 

foram coradas com SYBR Green e assim foi realizada a quantificação do DNA (mg. μg.l-1) 

por meio do NanoVueTM Plus Spectrophotometer. Para o sequenciamento, as amostras 

ficaram armazenadas a -20ºC, de modo que foi realizado o pirossequenciamento do gene 

rDNA 16S para identificação e quantificação da composição taxonômica dos reservatórios 

estudados. 

 

5.2. Análise da diversidade do metagenoma 

Os dados provenientes do sequenciamento das amostras ambientais ficaram 

depositadas no Genbank e RefSeq (NCBI Reference Sequence Database). As informações 

taxonômicas da comunidade microbiana dos reservatórios foram analisadas sob o auxílio da 

ferramenta de bioinformática da Meta Genome Rapid Annotation using Subsystem 

Technology (MG-RAST) (MEYER et al., 2008, DUDHAGARA et al., 2015A,b), que 

comparou o alinhamento das sequências BLAST da comunidade microbiana dos reservatórios 

com as outros dados disponíveis (http://www.theseed.org/) (DUDHAGARA et al., 2015a). Os 

critérios adotados foram máximo e-value 1e-5, com corte mínimo de identidade 60%, e 

execução mínima de alinhamento de 15 pb (MEYER et al., 2008, TAVARES et al., 2016).  

Os dados obtidos foram exportados e organizados em planilha Excel. A análise da 

diversidade fitoplanctônica, dos dois ambientes investigados no presente estudo, foi realizada 

sob estatística descritiva por análise da abundância relativa (%) para averiguar os grupos 

fitoplanctônicos com maior representatividade a partir do número de BLAST-reads. 

 

5.3.  Identificação do fitoplâncton 

A identificação do fitoplâncton foi baseada no alinhamento BLAST de modo 

evidenciar os taxa e sua respectiva anotação taxonômica. Algumas obras foram consultadas 

para identificação de gêneros/espécies de cianobactérias potencialmente tóxicas, a saber, 

Sant’Anna et al. (2008); Nery et al. (2019); Du et al. (2019); Svirčev et al. (2019); Rynearson 

& Palenik (2011). Foram considerados como taxa picoplanctônicos espécies com diâmetro da 

estrutura celular variante entre 0.2 – 2 μm (Callieri, 2007; Reynolds, 2006), essa busca por 

medidas foi realizada na literatura.  

A diversidade metagenômica do fitoplâncton mostrado neste trabalho foi comparada 

com a análise tradicional de identificação por microscopia óptica efetuada por Rego et al. 

(2020), tendo em vista se tratar de uma subamostra da referida pesquisa. 
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5.4. Formulação social dos riscos atrelados à eutrofização e florações tóxicas no RN 

Foi realizado uma de revisão de literatura e um levantamento e análise documental, 

foi adotado os critérios da pesquisa realizado por Moura et al. (2018), em que usou artigos 

oriundos das bases de pesquisa Scielo, Scopus, Web of Science e Google Scholar. Foram 

usadas combinações de palavras dos autores anteriormente citados, a saber, cianobactérias, 

cianotoxinas, florações tóxicas, reservatórios, além de outras expressões que foram que 

julgamos pertinentes para o presente estudo, tais como, Rio Grande do Norte e qualidade de 

água. O recorte temporal que empregado ficou restrito entre os anos de 1996 a 2020, uma vez 

que demonstramos que a maior produção científica, envolvendo a temática no contexto do 

Rio Grande do Norte ficou restrita após o evento conhecido como “Síndrome de Caruaru” em 

1996 (MOURA et al., 2018). 

Além de artigos científicos oriundos de periódicos, foram adotados ainda como 

critério de inclusão, os relatórios técnicos de monitoramento das águas superficiais no estado 

do Rio Grande do Norte, no âmbito do Programa Água Azul, tendo em vista o nível de 

contribuição desse programa governamental na temática aqui reportada, projetos de pesquisa 

e extensão universitária, dissertações/teses que reportaram a temática aqui inquerida.  Foi 

construído um arcabouço teórico-metodológico embasado na perspectiva sociológica de 

formulação social de risco ambiental proposto por Hannigan (1995). 

 

5.5. Percurso metodológico do curso de formação pedagógica  

Foi elaborado um curso de formação pedagógica intitulado de “Estratégias inovadoras 

no ensino de ciências e biologia: questões sociocientíficas e investigativas na perspectiva para 

o letramento científico sobre a temática da água”. Esta atividade formativa teve o intuito de 

contribuir na formação docente, bem como, investigar por meio desse processo formativo, o 

grau de entendimento de professores sobre as controvérsias ligadas a “temática da água”.  

Para isso, foi realizado levantamento bibliográfico e identificação de referenciais com 

potencial para auxiliar na elaboração de práticas pedagógicas envolvendo as estratégias de 

ensino temático-investigativo, QSC e outras metodologias ativas que fundamentaram a 

proposição do Instrumento de Planajemento e Avaliação Didática em Questões 

Socioeintíficas (IPASQSC), que teve que passar por um processo de validação aos pares. 

Sendo assim, a pesquisa que foi originada dessse curso de formação pedagógica, 

apresentou viés quali-quantitativo, de caráter exploratório e descritivo, uma vez que os 

conhecimentos demonstrados nesta dissertação se originaram a partir da própria realidade 

social inquerida (GIL, 2008; CERVO; BERVIAN, 2002; PRODANOV; FREITAS, 2013).  
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Visando fomentar os estudos teóricos durante o curso, foi elaborada uma proposta de 

E-book, com título “Uma jornada à cidadania: Por quê? Para quê? Como letrar 

cientificamente?” (Apêndice 4). Este material foi usado como guia didático que fornece uma 

síntese das bases teóricas do que sustentam as correntes pedagógicas envolvendo as 

estratégias didáticas que podem auxiliar na ampliação do letramento científico. Esse recurso 

didático foi usado como material de apoio aos educadores na etapa de planejamento e 

avaliação de sequências de ensino com estratégias inovadoras e potencialmente significativas, 

com ênfase em metodologias ativas e QSC (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017; 

CONRADO; NUNES-NETO, 2018). 

O referido E-book foi construído através do auxílio da plataforma online do Canvas2, 

de modo que foram utilizados os templates disponíveis para criação do projeto gráfico do e-

book. Os templates foram salvos e importados ao Power point versão 2013 para os ajustes e 

inserções gráficas que não estavam disponíveis no Canvas (APÊNDICE 4).   

Tendo em vista a suspensão das atividades acadêmicas e escolares em função da 

pandemia de COVID-19, sobretudo, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde com 

relação ao distanciamento social para conter o avanço da propagação do novo Corona vírus e 

a disseminação da doença, o curso foi realizado de modo virtual na modalidade de Ensino à 

Distância (EaD).  

Para isso, a formação pedagógica ocorreu na plataforma Moddle disponibilizado pela 

Secretaria de Educação à Distância (SEDIS) da UFRN para disponibilização dos materiais 

didáticos, a saber, vídeo, bibliografias, mapas de conceito, entre outras e interações via chat, 

fórum de discussões, além de atividades educativas. Os encontros síncronos foram realizados 

pelo aplicativo Meet da plataforma Google.  

Os participantes da pesquisa abrangeram professores em formação inicial e continuada 

que se enquadrarem nos critérios de público-alvo e que desejaram, de forma espontânea 

participar de um curso de formação pedagógica à distância. O curso foi cadastrado e ofertado 

como uma ação de extensão na Pró-Reitoria de Extensão da UFRN (PROEX), da UFRN, sob 

o registro CR422-2020, com carga horária de 60 horas.  

Os participantes corresponderam a professores em formação inicial e continuada, 

seguindo os seguintes critérios de inclusão: (i) estarem na condição de Licenciandos em 

 
2 O Canvas é uma ferramenta de design online, com ele é possível utilizar vários templates nos mais 

diversos projetos: e-book, logotipo, apresentação, fotografias para redes sociais, animações, dentre 

outras. A plataforma oferece recursos pagos e gratuitos que podem ser utilizados pelos usuários, 

depois baixados em diferentes extensões para serem utilizados. A plataforma está disponível para 

consultas em: <https://www.canva.com/q/pro/>.  

https://www.canva.com/q/pro/
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Ciências Biológicas (modalidade presencial e à distância), de qualquer período da faculdade; 

(ii) Serem egressos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência subprojeto 

PIBID Biologia/UFRN/Capes (Graduados ou Graduandos); (iii) Serem professores de ensino 

básico de ciências e biologia da rede pública ou privada de ensino; (iv) Professores de 

graduação ou pós-graduação da UFRN. 

Com relação aos critérios de exclusão, pessoas que mesmo se enquadrando nos 

critérios de inclusão, mas que não tiveram disponibilidade de tempo para realizar o curso de 

forma virtual, que não tiveram acesso a equipamentos com internet foram excluídos da 

amostra.  Foram disponibilizadas 115 vagas no curso. 

A escolha do público-alvo se deu função da necessidade de investigar e caracterizar o 

entendimento dos participantes sobre as estratégias didáticas que podem contribuir no 

processo do letramento científico no contexto da formação inicial e continuada.  

Sendo assim, foram escolhidas diferentes bases teóricas que corroboram para auxiliar 

na ampliação do letramento científico no contexto escolar (SANTOS, 2007; CUNHA, 2017; 

LIMA; WEBER, 2019); abordagem temática (SOLINO, 2013; DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2002); ensino por investigação (CAMPOS; NIGRO, 1999; ZÔMPERO; 

LABURÚ, 2011); Príncípios das Metodologias Ativas no ensino (DIESEL; BALDEZ; 

MARTINS, 2017); Ensino com QSC (PÉREZ, 2012; RATCLIFFE; GRACE, 2003; 

CONRADO; NUNES-NETO, 2018). No entanto, a ênfase do curso foi em abordagem 

temática e QSC em sequências de ensino.  

A escolha do método de investigação por questionários se deu em função da 

comodidade para que os participantes fiquem à vontade para responder os questionamentos, 

baixa custo e a facilidade em transformar os dados de natureza qualitativa em quantitativa, 

apenas para fins de categorização, embora o foco principal esteja nos significados, crenças e 

valores sociais atribuídos nas respostas (MINAYO, 1992; GATTI, 2007; RIBEIRO, 2008; 

BARDIN, 2010). 

Os dados coletados foram digitados no programa Microsoft Excel versão 2013 para 

efetuação da observação dos dados, de modo que foram tabulados e analisados a partir de 

estatística descritiva e inferencial, e apresentados sob a forma de tabelas, quadros e gráficos.  

A análise de conteúdo foi realizada de acordo com as recomendações de Bardin 

(2010), a partir das três fases de apreciação: pré-análise, exploração do material, análise e 

interpretação dos resultados. As apreciações das propostas de sequências de ensinos foram 

analisadas a partir dos critérios definidos por Dionor et al (2020). Ressalta-se que a pesquisa 

passou pela apreciação ética pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), da UFRN e recebeu 

aprovação (CAAE: 30106420.4.0000.5537, Nº de parecer: 4.329.978) (Apêndice 5).
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CAPÍTULO 1: 

 
 

 

ESTE MANUSCRITO SUBMETIDO À REVISTA HOEHNEA, PORTANTO, ESTÁ 

FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTE PERIÓDICO  

(https://www.scielo.br/revistas/hoehnea/pinstruc.htm) 

Qualis B1 em Ciências Ambientais 

 



51 

 

Caracterização da diversidade metagenômica do fitoplâncton com ênfase 

em cianobactérias em dois reservatórios tropicais semiáridos em período de 

extrema estiagem 
 

Aleson da Silva Fonseca1; c2 

 

1 Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Campus Universitário, Av. Sem. Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova, Natal - RN, 

59064-741, Brasil.  
2 Docente no Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus Universitário, Av. Sem. Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova, 

Natal - RN, 59064-741, Brasil.  

 

RESUMO – (Caracterização da diversidade metagenômica do fitoplâncton com ênfase em 

cianobactérias em dois reservatórios tropicais semiáridos em período de extrema estiagem). Objetivou-

se descrever e comparar a diversidade metagenômica da comunidade fitoplanctônica, com ênfase em 

cianobactérias, à diversidade obtida pelo método tradicional por microscopia óptica. Amostras de água 

foram coletadas no período de julho e agosto de 2015, na subsuperfície dos reservatórios Boqueirão de 

Parelhas e Passagem das Traíras, ambos se encontram localizados na região semiárida do Rio Grande 

do Norte. Identificou-se pela análise metagenômica 238 taxa, distribuídas em 13 grupos, com 

Cyanobacteria com a maior representatividade na comunidade fitoplanctônica em ambos os ambientes 

(92,6% e 99,5%, respectivamente). Foram detectadas sequências de leituras atribuídas a 39 

picocianobactérias, com maior representatividade no reservatório Boqueirão de Parelhas (66,1%). Ao 

comparando as duas técnicas de identificação, observou-se maior diversidade fitoplanctônica quando 

empregado a técnica de identificação metagenômica, especialmente para os taxa picoplanctônicos, em 

detrimento a identificação tradicional por microscopia óptica. Considera-se que a abordagem 

metagenômica de identificação seja utilizada como técnica para subsidiar os estudos envolvendo a 

comunidade picoplânctonica. 

Palavras-chave: Diversidade planctônica, Eutrofização, Reservatórios artificiais, Qualidade de água, 

Microbiologia ambiental.  

 
ABSTRACT – (Characterization of phytoplankton metagenomic diversity with an emphasis on 

cyanobacteria in two semi-arid tropical reservoirs in a period of extreme drought). The objective was 

to describe and compare the metagenomic diversity of the phytoplankton community, with an 

emphasis on cyanobacteria, to the diversity obtained by the traditional method by optical microscopy. 

Samples of metagenomas were collected between July and August 2015 in the Boqueirão of Parelhas 

reservoirs and Passagem das Traíras, both of which are located in the semi-arid region of Rio Grande 

do Norte, Brazil. A total of 238 species were identified through the metagenomic analysis, distributed 

in 13 groups, with Cyanobacteria dominating the phytoplankton community in both environments 

(92.6% and 99.5%, respectively). In addition, sequences of readings attributed to 39 picocyanobacteria 

were detected, with greater dominance in the Boqueirão de Parelhas reservoir (66.1%), comparing the 

two identification techniques, a greater phytoplanktonic diversity was observed when using the 

metagenomic identification technique, especially for the picoplanktonic species, to the detriment of 

traditional identification by optical microscopy. The metagenomic approach for species identification 

is an important technique to assist studies involving the picoplankton community. 

Key words: Planktonic diversity, Eutrophication, Artificial reservoirs, Water quality, Environmental 

microbiology.  

 

Introdução 

O semiárido brasileiro é caracterizado por períodos longos de extrema estiagem e curto período 

de chuvas, marcado por volume pluviométrico anual baixo (~ 400mm), temperaturas elevadas, 

variando entre 15 e 40ºC, mínima e máxima, respectivamente, alta taxa de evaporação, com tempo de 
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residência longo (Romo et al. 2012, Rego et al. 2020). Tais características podem ser influenciadas 

por eventos climáticos, como o El Niño e La Ninã que favorecem a intensificação das condições 

climáticas e ambientais das regiões semiáridas, gerando respostas pluviométricas que ocasionam 

cenários de extrema estiagem ou chuvas torrenciais, com consequentes modificações nas 

características limnológicas e hidrodinâmicas nos ambientes aquáticos (Reynolds et al. 2002, 

Groisman et al. 2005, Chellappa et al. 2009, Medeiros et al. 2015). 

A escassez hídrica potencializada pelos eventos El Niño e La Niña contribuem para diminuir a 

qualidade de água em razão do aumento da eutrofização já estabelecido nos reservatórios artificiais 

dessas regiões (Rego et al. 2020), o que pode favorecer o aumento da turbidez, elevar a biomassa algal 

e dominância de cianobactérias, resultando em perda da qualidade da água (Affan, 2015). Nesse 

sentido, os reservatórios artificias de água no semiárido brasileiro, por serem sistemas lênticos, há uma 

tendência de crescimento de microrganismos planctônicos que apresentam dinâmicas populacionais 

que variam sua diversidade em resposta aos períodos sazonais e temporais (Henry et al. 2006, Fonseca 

et al. 2015, Vieira et al. 2015, Rego et al. 2020).  

Contudo, em ecossistemas aquáticos enriquecidos por nutrientes e com altas taxas de indecência 

solar, as condições são favoráveis para o crescimento de cianobactérias em relação aos demais grupos 

do fitoplâncton, podendo ocasionar as florações potencialmente tóxicas, uma vez que alguns gêneros 

têm capacidade de produzir alguns metabólitos secundários conhecidos como cianotoxinas que podem 

comprometer a qualidade das águas e colocar em risco a saúde humana e ambiental (Barros et al. 

2017, Moura et al. 2018, Rocha-Júnior et al. 2018). 

Parte dos estudos nessas regiões semiáridas têm caracterizado grupos aquáticos e suas 

dinâmicas ecológicas, a fim de compreender os aspectos limnológicos dos reservatórios, os efeitos da 

eutrofização sob a ecologia dos microrganismos e como as variáveis ambientais afetam a comunidade 

microbiana desses ecossistemas aquáticos. A grande maioria desses estudos foi realizada através de 

técnicas convencionais de biomonitoramento, principalmente, com espécies que podem ser cultiváveis 

em laboratório (Dantas et al. 2008, Costa et al. 2009, Câmara et al.2009, Chellappa et al. 2009, Lira et 

al. 2014, Aragão-Tavares et al. 2015, Fonseca et al, 2015, Vieira et al. 2015, Paes et al. 2016, Barros 

et al. 2017, Rocha-Junior et al. 2018, Rego et al.  2020). Estas técnicas limitam a aquisição de 

informações sobre as espécies de menor tamanho, como aquelas classificadas como picoplâncton (0.2 

- 2 μm), por serem mais difíceis de serem identificadas visualmente por microscopia, isso torna esse 

grupo de microrganismos subamostrados ou negligenciados (Reynolds, 2006, Callieri, 2007, 

Fernandes et al. 2009). 

Porém, com o desenvolvimento do sequenciamento de nova geração (NGS), uma parcela 

considerável de dados baseados em sequenciamento vem sendo produzida, o que permitiu as análises 

metagenômica de amostras ambientais (Bakke et al. 2011, Dudhagara et al. 2015a). Essa evolução nas 

técnicas em biologia molecular tem contribuído para as descobertas em microbiologia ambiental, 

especialmente a partir do sequenciamento do gene 16S rRNA. Este se trata de uma região altamente 

conservada, o que pode revelar e quantificar o perfil da composição taxonômica em amostram 
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independente do cultivo, por meio de procedimentos de análise de bioinformática (Dudhagara et al. 

2015a, b).  Investigações usando a abordagem por metagenoma têm caracterizado a diversidade da 

comunidade microbiana com maior acurácia e especificidade, descrevendo as relações ecológicas e 

composição de espécies de amostras ambientais até então desconhecidas pela microbiologia ambiental 

(Dudhagara et al. 2015a, Seymour et al. 2017, Grossart et al. 2019, Zoccarato & Grossart 2019). 

Diante do exposto, esta pesquisa parte da seguinte indagação: qual a contribuição da análise 

metagenômica para caracterização da diversidade de cianobactérias em reservatórios de abastecimento 

de água da região semiárida potiguar, em complementação à abordagem taxonômica tradicional por 

microscopia óptica? Para isso, definiu-se como objetivo descrever e comparar a diversidade 

metagenômica da comunidade fitoplanctônica, com ênfase em cianobactérias, à diversidade obtida 

pelo método tradicional por microscopia óptica.   

 

 

Materiais e Métodos 

Área de estudo 

  

O estudo foi desenvolvido em dois reservatórios no estado do Rio Grande do Norte, 

localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu (Figura 1): reservatório Boqueirão de 

Parelhas (BO) (6°41’43.0”S e 36°37’44.4”W) e o Passagem das Traíras (PT) em São José do Seridó 

(6°30’52.5”S e 36°56’32.9”W). Esses reservatórios são destinados para diversos fins, a saber, 

abastecimento doméstico, industrial, pesca, ações recreativas, piscicultura e carcinicultura. 

Apresentam tamanho médio, com capacidade hídrica de 84,792,119.23 m3 e 49,702,393.65 m3, 

respectivamente (Costa et al. 2009, Rego et al. 2020). 
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Figura 1. Localização da área de estudos. Reservatório Boqueirão (BO) e Passagem das Traíras (PT), estado do 

Rio Grande do Norte, Brasil. 

Fonte: Costa et al. (2006) (Adaptado). 

 

As coletas foram realizadas em período de estiagem extrema e os reservatórios mencionados 

estavam operando abaixo do volume morto. Os dois corpos hídricos são impactados por cargas difusas 

de nutrientes, resíduos de diferentes naturezas, processos erosivos, escoamento superficial urbano e 

agrícola, e se apresentam em alternância de períodos eutrófico a hipereutrófico, de acordo com 

monitoramentos realizados em pesquisas anteriores (Rego et al. 2020). 

 

Coleta, Amostragem de DNA total e extração do material genético  

 

As amostras ambientais dos reservatórios foram coletadas por uma equipe de pesquisadores do 

Laboratório de Microbiologia Ambiental (LAMAq), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), obtidas em julho e agosto de 2015, conforme consta em Rego et al. (2020). O DNA total dos 

dois ecossistemas aquáticos foi obtido a partir da filtragem de 100 litros de água da subsuperfície, em 

arrastos verticais e horizontais, utilizando-se de rede de plâncton com malha de abertura de 68 e 20µm, 

respectivamente. A alíquota foi armazenada em recipiente âmbar estéril de 1L de capacidade, no qual 

foram mantidas refrigeradas a 5ºC e processadas em até 48 horas após a coleta. 

O processamento da amostra de água foi realizado por centrifugação de modo a induzir a lise 

celular para obtenção do conteúdo genético dos taxa. A extração e sequenciamento do material 

genético foram realizados no Laboratório de Biologia Molecular e Genômica (LBMG), na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  
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Para a amostra ambiental do reservatório Boqueirão de Parelhas foi usada à técnica de 

extração segundo Knaebel & Crawford (1995), Em seguida, a ocorrência do DNA se deu pela 

quantificação com o uso do espectrofotômetro (Nanodrop®). A extração da amostra do reservatório 

Passagem das Traíras foi realizada com o kit de isolamento Power Water (MOBIO Laboratories, Inc. 

CA), as recomendações do fabricante foram seguidas. A confirmação da ocorrência do material 

genético se deu por eletroforese em gel de agarose 0,7%. Posteriormente, as amostras foram coradas 

com SYBR Green e assim foi realizada a quantificação do DNA (mg. μg.l-1) por meio do NanoVueTM 

Plus Spectrophotometer, de modo que até antes do sequenciamento, as amostras ficaram armazenadas 

e refrigeradas a -20ºC, por conseguinte foram submetidas ao pirossequenciamento do gene rDNA 16S 

para identificação e quantificação da composição taxonômica dos reservatórios estudados. 

 Análise da diversidade do metagenoma 

 

Os dados provenientes do sequenciamento das amostras ambientais ficaram depositadas no 

Genbank e RefSeq (NCBI Reference Sequence Database). As informações taxonômicas da 

comunidade microbiana dos reservatórios foram analisadas sob o auxílio da ferramenta de 

bioinformática da Meta Genome Rapid Annotation using Subsystem Technology (MG-RAST) (Meyer 

et al. 2008, Dudhagara et al. 2015a,b), que comparou o alinhamento das sequências BLAST da 

comunidade microbiana dos reservatórios com as outros dados disponíveis (http://www.theseed.org/) 

(Dudhagara et al. 2015a). Os critérios adotados foram máximo e-value 1e-5, com corte mínimo de 

identidade 60%, e execução mínima de alinhamento de 15 pb (Meyer et al. 2008, Tavares et al. 2016).  

Os dados obtidos foram exportados e organizados em planilha Excel. A análise da diversidade 

fitoplanctônica dos dois ambientes investigados no presente estudo foi realizada sob estatística 

descritiva por análise da abundância relativa (%) para averiguar os grupos fitoplanctônicos com maior 

representatividade a partir do número de BLAST-reads. 

Identificação do fitoplâncton  

 

A identificação do fitoplâncton foi baseada no alinhamento BLAST de modo evidenciar os 

taxa e sua respectiva anotação taxonômica. Algumas obras foram consultadas para marcação de 

gêneros/espécies de cianobactérias potencialmente tóxicas, a saber, Sant’Anna et al. (2008); Nery et 

al. (2019); Du et al. (2019); Svirčev et al. (2019); Rynearson & Palenik (2011). Foram considerados 

como taxa picoplanctônicos espécies com diâmetro da estrutura celular variante entre 0.2 – 2 μm 

(Callieri, 2007; Reynolds, 2006), essa busca por medidas foi realizada na literatura.  

A diversidade metagenômica do fitoplâncton mostrado neste trabalho foi comparada com a 

análise tradicional de identificação por microscopia óptica efetuada por Rego et al. (2020), tendo em 

vista se tratar de uma subamostra da referida pesquisa. 
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Resultados 

 

O cenário limnético que caracterizam os ecossistemas aquáticos reportados no presente estudo 

é descrito em Rego et al. (2020), cuja caracterização demonstrou que esses ambientes estavam 

submetidos a uma redução de 90% do seu volume de água, o estado de trofia para Boqueirão de 

Parelhas demonstrou a condição eutrófico, com densidade populacional de cianobactérias de 63%, o 

reservatório Passagem das Traíras apresentou-se em estado hipereutrófico, a densidade populacional 

de cianobactérias chegou a 471%, com presença confirmada de microcistina para ambos os ambientes 

inqueridos (3.1 µg.L-1 e 3.4 µg.L-1, respectivamente) e baixos níveis de transparência da água. 

Tomando como base a análise do alinhamento BLAST-reads para a diversidade 

metagenômica observa-se o predomínio do domínio Bacteria para o reservatório Boqueirão de 

Parelhas (97,3%) e Passagem das Traíras (94,5%), seguido pelos domínios Vírus, Eukaria e Archaea, 

com menor contribuição relativa (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Perfil taxonômico dos ambientes analisados. Abundância relativa no número de sequências 

relacionadas a cada domínio biológico. 

 

Detectaram-se sequências de leituras provenientes a 238 taxa fitoplanctônicos, distribuídas em 

13 grupos, com a predominância de Cyanobacteria no reservatório Passagem das Traíras (99,5%). Em 

relação ao Boqueirão de Parelhas, Cyanobacteria exibiu 92,6% de abundância relativa, seguida de 

Chlorophyta (6,6%). Os demais grupos se apresentaram abaixo de 0,3% nos dois reservatórios (Figura 

3).  
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Figura 3. Perfil taxonômico dos ambientes analisados por metagenômica: abundância relativa dos 

grupos do fitoplâncton. 

 

A representatividade de Cyanobacteria também foi expressiva nos dados metagenômicos dos 

dois reservatórios investigados, destacando-se o Boqueirão de Parelhas com Synechococcales 

(38,8%), seguida de Oscillatoriales (36,9%), Nostocales (21,8%) e Chroococcales (2,7%). Em relação 

ao reservatório Passagem das Traíras, a maior contribuição relativa foi demonstrada para Nostocales 

(86,9%), Oscillatoriales (8,9%), Synechococcales (3,6%) e Chroococcales (0,6%) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Perfil taxonômico dos ambientes analisados por metagenômica: Abundância relativa dos 

grupos de cianobactérias. 

 

Registrou-se 39 sequências de leituras atribuídas às picocianobactérias nos dois reservatórios 

(Figura 5), revelando um percentual considerável de picocianobactérias no Boqueirão de Parelhas 

(66,1%), enquanto o reservatório Passagem das Traíras teve menor proporção desse grupo (10,2%), 

isso denota o nível de contribuição desses taxa na composição de Cyanobacteria nos reservatórios 

analisados (Figura 6). A composição de picocianobactérias detectadas para os dois ecossistemas 
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aquáticos investigados estão descritas na Tabela 1. A lista completa da composição do fitoplâncton 

encontra-se nos Apêndice 1 desta dissertação. 

   

 

Figura 5. Número absoluto de picocianobactérias detectados por análise de microscopia óptica (Rego et al. 2020) 

e metagenômica (neste estudo). 

 

 

Figura 6. Perfil taxonômico dos ambientes analisados por metagenômica: abundância relativa de 

picocianobactérias detectadas por análise metagenômica de identificação. 

 

Tabela 4. Composição de picocianobactérias dos ambientes analisados por metagenômica. BO = Boqueirão de 

Parelhas; PT = Passagem das Traíras, (X) Táxon presente no reservatório. 

CYANOBACTERIA RESERVATÓRIOS 

TÁXON/Espécies BO PT 

APHANOTHECACEAE   

Aphanothece halophytica Frémy  X 

Crocosphaera watsonii Zehr, Rachel A.Foster, Waterbury & E.Webb X X 

APHANIZOMENONACEAE   

Nodularia spumigena Mertens ex Bornet & Flahault X X 

CYANOTHECACEAE   

Cyanothece sp. ATCC 51142 X X 
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Cyanothece sp. CCY0110 X X 

Cyanothece sp. PCC 7424 X X 

Cyanothece sp. PCC 7425 X X 

Cyanothece sp. PCC 7822 X X 

Cyanothece sp. PCC 8801 X X 

Cyanothece sp. PCC 8802 X X 

Cyanothece sp. WH 8901  X 

Uncultured Cyanothece sp.  X 

PROCHLORACEAE   

Prochlorococcus marinus Chisholm, Frankel, Goericke, Olson, Palenik, Waterbury, 

West-Johnsrud & Zettler 

X X 

SYNECHOCOCCACEAE   

Cyanobium sp. PCC 7001 X X 

Synechococcus elongatus (Nägeli) Nägeli X X 

Synechococcus sp. X  

Synechococcus sp. BL107 X X 

Synechococcus sp. C9 X X 

Synechococcus sp. CC9311 X X 

Synechococcus sp. CC9605 X X 

Synechococcus sp. CC9902 X X 

Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13) X X 

Synechococcus sp. JA-3-3Ab X X 

Synechococcus sp. PCC 7002 X X 

Synechococcus sp. PCC 7335 X X 

Synechococcus sp. PS679  X 

Synechococcus sp. RS9916 X X 

Synechococcus sp. RS9917 X X 

Synechococcus sp. WH 5701 X X 

Synechococcus sp. WH 7803  X 

Synechococcus sp. WH 7805 X X 

Synechococcus sp. WH 8007  X 

Synechococcus sp. WH 8020  X 

Synechococcus sp. WH 8102  X 

Synechococcus sp. WH 8109 X X 

Synechococcus GOM 3M9 Marinho não cultivado tipo-A X  

Synechococcus GOM 3O12 Marinho não cultivado tipo-A  X 

Synechococcus GOM 4N23 Marinho não cultivado tipo-A X X 

Synechococcus sp. Não cultivado X X 

 

Foram identificados registros de 13 taxa de picocianobactérias marinhas, com destaque para a 

Crocosphaera watsonii Zehr, Rachel A.Foster, Waterbury & E.Webb que contribuiu com 2% do total 

de sequências de leituras no reservatório Boqueirão de Parelhas. No reservatório Passagem das 

Traíras, a picocianobactéria que teve destaque foi Prochlorococcus marinus Chisholm, Frankel, 

Goericke, Olson, Palenik, Waterbury, West-Johnsrud & Zettler que atingiu 1% no número de 

sequências de leituras.  

Além disso, verificou-se a detecção de sequências de leituras que reportam a ocorrência de 

outros taxa de cianobactérias marinhas, a saber, Aphanothece halophytica Frémy, Cyanobacterium 

UCYN-A, Nodularia spumigena Mertens ex Bornet & Flahault, Microcoleus chthonoplastes Thuret ex 

Gomont, Trichodesmium erythraeum Ehrenberg ex Gomont, Lyngbya aestuarii Liebman ex Gomont, 

Lyngbya majuscula Harvey ex Gomont, Lyngbya sp. PCC 8106, Synechococcus sp. BL107, 

Synechococcus sp. PCC 7002, Synechococcus sp. PCC 7335, Synechococcus sp. RS9917, 

Synechococcus sp. WH 5701, Synechococcus sp. WH 7803, Synechococcus sp. WH 7805, 
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Synechococcus sp. WH 8102, Synechococcus sp. WH 8109, Acaryochloris marina H.Miyashita & 

M.Chihara e Prochloron didemni R.A.Lewin ex L.Hoffmann & W.Greuter. 

Foram encontradas sequências atribuídas a 41 taxa de Cyanobacteria. Os taxa que tiveram 

maior predominância de sequências no reservatório Passagem das Traíras foram Raphidiopsis 

(32,0%), Anabaena (31,9%), Nostoc (11,7%), Cylindrospermopsis (10,6%) e Cyanothece (5,6%), os 

demais taxa apresentaram contribuições menores do que 2,3%. Para o reservatório Boqueirão de 

Parelhas as maiores abundâncias foram distribuídas entre Synechococcus (24,3%), Cyanothece 

(23,8%), Anabaena (10,9%), Prochlorococcus (8,4%), Trichodesmium (5,1%), enquanto os outros 

taxa tiveram contribuições relativas inferiores a 4,7% (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Perfil taxonômico dos ambientes analisados por metagenômica: abundância relativa para os gêneros de 

cianobactérias. (*) Gênero potencialmente tóxico.   

 

Como foram demonstrados, os gêneros de espécies filamentosas e potencialmente tóxicas 

foram os principais destaques na composição de cianobactérias no reservatório Passagem das Traíras 

(Raphidiopsis, Anabaena, Nostoc e Cylindrospermopsis).  
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Em relação ao Boqueirão de Parelhas, a dominância foi registrada para as picociabactérias 

cocoides (Synechococcus, Cyanothece e Prochlorococcus). No entanto, Anabaena teve maior 

representatividade entre as filamentosas, atingindo 10,9% de contribuição, seguida de Nostoc (4,7%), 

Trichodesmium (5,1%), Cylindrospermopsis (2,5%), os demais ficaram abaixo de 2,3%. 

Detectaram-se espécies com potencial toxicogênico que exibiram maior representatividade no 

reservatório Passagem das Traíras: Raphidiopsis brookii P.J.Hill (32%), Anabaena azollae Strasburger 

e Anabaena variabilis Kützing ex Bornet & Flahault (ambas com 16%, cada). No Boqueirão de 

Parelhas, o destaque foi confirmado para Prochlorococcus marinus Chisholm, Frankel, Goericke, 

Olson, Palenik, Waterbury, West-Johnsrud & Zettler e Anabaena azollae cada uma com destaque de 

8% na amostra. 

 

 

Discussão 

 

O cenário limnológico dos reservatórios evidencia eutrofização constante, diminuição do 

volume e aumento no tempo de residência na água, culminando na dominância de cianobactérias, com 

a presença de cianotoxinas (Naselli-Flores, 2003; Eskinazi-Sant'Anna et al., 2007; Costa et al. 2009; 

Romo et al. 2013), aumentando potencialmente pela influência do El Niño (Rego et al. 2020).  

De acordo com Rocha-Júnior et al. (2018), os períodos secos, com redução nos níveis de 

precipitação e volume de água nos reservatórios do semiárido intensificam os efeitos da eutrofização. 

Isso tem provocado à diminuição na taxa de descarga e volume hídrico, aumento da concentração de 

amônia e elevação da taxa de salinização em lagos rasos, provocando a perda da qualidade hídrica dos 

reservatórios potencializado os efeitos das florações de cianobactérias (Romo et al. 2012, Brasil et al. 

2016), incitando o cenário de permanente eutrofização nos sistemas aquáticos de abastecimento 

doméstico na região semiárida do estado do Rio Grande do Norte.  

A investigação da diversidade metagenômica do fitoplâncton nos reservatórios Boqueirão de 

Parelhas e Passagem das Traíras, em período de extrema estiagem na região semiárida do Rio Grande 

do Norte, foi capaz de descrever a riqueza do fitoplancton, demonstrou a predominância de 

cianobactérias, o que corresponde a um número cinco vezes maior ao constatado pela análise 

tradicional por microscopia óptica de Rego et al. (2020). 

A análise de identificação metagenômica envolvendo o gene rRNA 16S, independente de 

cultivo, têm contribuído na identificação microbiológica de amostras ambientais, revelando taxa e 

clados desconhecidos na literatura (Gich et al. 2001, 2005, Warnecke et al. 2004). 

De acordo com o checklist apresentado por Panosso et al. (2007); Costa et al. (2009); Fonseca 

et al. (2015); Rego et al. (2020), a composição taxonômica da comunidade fitoplanctônica na bacia 

hidrográfica do Rio Piranhas-Açu registrava a ocorrência de 123 taxa, isso representa menos de 50% 

da riqueza de espécies registradas pela análise metagenômica do presente estudo. 
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A identificação por microscopia óptica efetuado por Rego et al. (2020), em cinco reservatórios 

pertencentes a Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, registrou a ocorrência de 45 taxa 

classificados em cinco grupos do fitoplâncton, a saber, Cyanophyceae, Cryptophyceae, 

Chlorophyceae, Bacillariophyceae e Euglenophyceae. Em relação ao reservatório Boqueirão de 

Parelhas, foram registradas 23 espécies distribuídas em cinco grupos do fitoplâncton e 11 espécies 

distribuídas em quatro grupos no reservatório Passagem das Traíras, com dominância expressiva de 

cianobactérias no biovolume do fitoplâncton total nesses dois ambientes, sendo 90% para o 

reservatório Boqueirão de Parelhas e 99% no reservatório Passagem das Traíras. Todavia, a 

investigação com análises metagenômicas, nesses ecossistemas aquáticos, demonstrou maior riqueza 

de espécies do fitoplâncton, também com predominância de cianobactérias na composição de espécies 

no ambiente. 

Em ambientes lênticos, como é o caso dos reservatórios investigados, esses grupos se 

apresentam geralmente, muito diversificados devido às condições ambientais (Moura & Pimentel, 

2009). Os grupos mais representativos de ambientes dulcícolas tropicais são Cyanophyceae, 

Chlorophyceae, Bacillariophyceae e Euglenophyceae (Kruk et al. 2012).  

Nesse sentido, a abordagem metagenômica detectou sequências atribuídas a 27 grupos de 

microrganismos fitoplanctônicos, relevando taxa, até então, não relatados em outros estudos 

envolvendo essa bacia (Costa et al. 2006, 2009, Panosso et al. 2007, Câmara et al. 2009, Chellappa et 

al. 2009, Eskinazi-Sant’Anna, et al. 2013, Fonseca et al. 2015, Vieira et al. 2015, Paes et al. 2016, 

Rego et al. 2020). 

Ao ampliar essa análise da riqueza em nível regional, são reportadas 1508 espécies de algas e 

cianobactérias para Nordeste brasileiro, cabe ressaltar que esse valor é referente a todos os registros 

(Menezes et al. 2015), tendo vista que a abordagem de identificação metagenômica foi capaz de obter 

uma diversidade fitoplanctônica de 238 taxa em dois reservatórios, é possível considerar que essa 

técnica de identificação foi capaz de descrever aproximadamente 15,8% da diversidade algal total 

regional, isso denota o grau de contribuição da técnica, para fins de caracterização de comunidades em 

ecossistemas aquáticos. 

Segundo Tilman et al. (2001), a diversidade fitoplanctônica pode fornecer informações sobre 

as condições limnológicas, sendo importantes bioindicadores de alterações ambientais em corpos 

d’água (Stevenson & Smol, 2014).  

A análise por microscopia óptica de Rego et al. (2020) que investigou o reservatório Passagem 

das Traíras registrou a predominância do número de espécies filamentosas diferentes da investigação 

metagenômica deste estudo, a saber, Dolichospermum planctonicum (Brunnthaler) Wacklin, 

L.Hoffmann & Komárek (44,1%) e Anabaenopsis sp. (45%). Cabe destacar que ambas as espécies são 

potencialmente produtoras de cianotoxinas.  

Ao confrontar os dados metagenômicos e as informações de Rego et al. (2020) para o 

reservatório Boqueirão de Parelhas, observa-se que espécie colonial predominante para esse ambiente 
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foi Sphaerocavum brasiliense De Azevedo & CLSant 'Anna, que atingiu 52% de dominância, seguida 

de uma espécie filamentosa, Planktolyngbya sp. (28,1%).  

Em certa medida, os dados de Rego et al. (2020) corroboram com outras pesquisas 

convencionais por microscopia óptica, realizadas anteriormente, a partir de dados de densidade 

populacional, abundância relativa, biomassa, biovolume, clorofila-a e grupos funcionais. Isso 

demonstra a perda da qualidade da água devido às florações de taxa de cianobactérias, portanto, 

estudos anteriores já haviam registrado alterações na comunidade fitoplanctônica como resultado das 

ações antrópicas no entorno da bacia hidrográfica, o que tem provocado o carreamento de cargas 

difusas ricas em nutrientes para interior da bacia (Costa et al. 2009, Fonseca et al. 2015, Paes et al. 

2016), que associado às altas temperaturas propiciam um ambiente favorável para o desenvolvimento 

e crescimento de cianobactérias (Barros et al. 2017, Figueiredo & Becker, 2018).  

Considerando os dados dos metagenoma apresentados neste manuscrito, observou-se também 

a predominância de gêneros de cianobactérias filamentosas e potencialmente tóxicas no reservatório 

Passagem das Traíras, devido a maior condição eutrófica desse sistema, em detrimento do Boqueirão 

de Parelhas, assim, como foi demonstrado nos dados do cenário das variáveis limnológicas. Vale 

ressaltar que espécies filamentosas apresentam vantagens competitivas em ambientes enriquecidos 

com fósforo, altas temperaturas, maior disponibilidade de luz solar, além disso, alguns taxa possuem 

capacidade de fixar nitrogênio por células especializadas (heterocistos), por isso, são comuns em 

ambientes enriquecidos por nutrientes (Oliveira, 2008, Barros et al. 2017, Rego et al. 2020). Outras 

análises moleculares realizadas em ecossistemas eutróficos corroboram com essa constatação 

evidenciada no presente estudo (Zwart et al. 2005).  

Em ambientes eutróficos com florações de cianobactérias potencialmente produtoras de 

toxinas é necessário o constante monitoramento, sobretudo, quando há táxon toxicogênico dominando 

a comunidade fitoplanctônica (Costa et al. 2009).  A atenção às florações tóxicas em reservatórios de 

abastecimento doméstico é um elemento fundamental devido aos potenciais riscos atrelados à 

contaminação por cianotoxinas, que leva a perda da qualidade de água, sobretudo, no semiárido 

brasileiro, por se tratar de uma região afetada pela escassez hídrica (Eskinazi Sant’Anna et al. 2007). 

De acordo com Moura et al. (2018), as populações de várias localidades dessa região estão expostas às 

concentrações subletais desses contaminantes, representando, assim, um desafio de saúde pública 

ainda a ser superado.   

Além disso, foram detectadas sequências provenientes de espécies de cianobactérias marinhas, 

esses taxa não foram relatados em pesquisas anteriores (Panosso et al. 2007, Costa et al. 2009, 

Fonseca et al. 2015, Rego et al. 2020), demonstrando que as análises metagenômicas podem ser 

empregadas como estudos complementares as investigações tradicionais por microscopia óptica. 

Considera-se que a presença desses taxa marinhos é um fato plausível, tendo em vista que Bacia 

Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu desaguar no Oceano Atlântico, na região setentrional do 

estado do Rio Grande do Norte. Portanto, tem comunicação direta com o mar. 
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Além disso, sugestiona-se que durante algum evento de maré alta na costa setentrional do 

estado, essas taxa tenham sido carregadas para o interior do continente e conseguiram se estabelecer 

diante das condições de água salobra nos sistemas estudados, isso é possível tendo em vista a 

composição geológica, com a formação do tipo cristalino, parte dos reservatórios que pertencem a 

bacia hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu possuem alta salinidade (ANA, 2018, Trolei & Silva, 

2018).  

Esse fenômeno de contribuição marinha na diversidade de picocianobactérias nos 

reservatórios apresentam diferentes possibilidades, como por exemplo, as ingressões marinhas durante 

o período de maré alta, carregando células para o interior do continente ao longo do rio que conecta os 

reservatórios. O fenômeno de ingressões marinhas foi estudada por Affe et al. (2018) em uma regiões 

estuarinas da Bahia, as análises demosntraram que esses eventos de maré alta influênciam na dinâmica 

da diversidade de picocianobactérias no interior do continente.  

Por outro lado, outra possível explicação é à ocoorrência a partir da dispersão por animais, 

como as aves marinhas, esse aspecto foi observado por Jenkin (1929), à explicação disso se dá pela 

capacidade de algumas cianobactérias possuírem adaptações às condições extremas, como as 

submetidas ao trato digestivo desses animais, que atuam como carregadores para disseminação dos 

taxa. Além disso, pode ser explicado pela influência de aportes atmosféricos. Mortatti & Probst 

(1998), ao estudar a caracterização química da chuva em sub-bacias de drenagem, para a região 

Amazônica, verificaram a influência das correntes de massas de ar, oriundas do Ocenao Atlântico 

carregando material particulado ao longo do continente, isso explica à ocorrência de espécies químicas 

na água do rio Amazonas. Tendo em vista, que o diâmetro da estrutura celular de algumas espécies, é 

provável que esses aerossóis marinhos tenham carregado as cianobactérias marinhas para o interior do 

continente.  

Parte considerável dessas taxa marinhas é picoplanctônicas, sendo difícil a identificação do 

grupo por técnicas de microscopia ótica tradicionais, isso pode explicar o motivo pelo qual, os outros 

estudos com a comunidade fitoplanctônica não conseguiram registrar a ocorrência na bacia 

hidrográfica, especialmente, nos ecossistemas aquáticos analisados no presente manuscrito. 

Ademais, considerando os gêneros de picocianobactérias que tiveram maior número de 

sequências de leituras detectadas nos ambientes avaliados, a saber, Cyanothece, Synechococcus e 

Prochlorococcus, observa-se, com base na literatura, que em região tropical com alta indecência solar, 

especialmente, devido às condições limnológicas de concentrações baixas de nutrientes, como foi o 

caso do Boqueirão de Parelhas, há a dominância do grupo em relação à comunidade fitoplanctônica, 

de modo que esse grupo apresenta notável capacidade de se estabelecer nessas condições, por se tratar 

de taxa unicoculares com vantagem competitiva na assimilação de nutrientes em ambientes de menor 

concentração devido à razão superfície/volume (Reynolds et al. 2002, Brasil & Huszar, 2011, Affe et 

al. 2018). 

A investigação da composição de cianobactérias de Rego et al. (2020) não evidenciou 

nenhuma espécie de picocianobactérias para os reservatórios Boqueirão de Parelhas e Passagem das 
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Traíras, mas foi capaz de registrar a ocorrência de um táxon, Synechococcus sp., reportada 

exclusivamente para os reservatórios Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves e Itans, que 

correspondem a outros sistemas aquáticos pertencentes a mesma bacia hidrográfica dos ambientes 

analisados no presente estudo. 

Em uma pesquisa similar ao deste manuscrito, que compara a diversidade obtida por técnicas 

moleculares e tradicionais, apontaram que as investigações por microscopia óptica não foram 

suficientes para identificação das picocianobactérias. No entanto, quando utilizada técnica molecular 

em análise de metagenoma, foi possível detectar um número considerável de sequências de leituras 

atribuídas a essas espécies diminutas (Kim et al. 2018).  

De acordo com as informações da diversidade picoplânctonica ao nível regional, é possível 

constatar as deficiências na identificação desse grupo por técnicas tradicionais em microscopia óptica, 

o que resulta na negligenciação das espécies (Lucas et al. 2016, Cavalcante et al. 2017, Cordeiro et al. 

2017, Cruz et al. 2017, Cruz et al. 2018, Rangel-Júnior et al. 2018, Barros et al. 2019, Silva et al. 

2019, Azevedo et al. 2020, Lima et al. 2020), sendo assim, se faz necessário ampliar os estudos com 

foco na composição taxonômica e suas interações ecológicas, bem como, a dinâmica populacional 

desse grupo, considerando as variáveis ambientais para que seja possível estabelecer um entendimento 

ampliado da ecologia do picoplâncton. Nesse sentido, as análises metagenômicas podem auxiliar na 

elucidação desses aspectos.  

As análises em metagenômas têm se mostrados capazes de descrever a composição 

taxonômica de ambientes, sobretudo, ressalta-se que esses estudos podem descrever a relações 

microbianas, estrutura genética e metabólica, sem a necessidade do cultivo em laboratório (Song et al. 

2014, Tavares et al. 2016, Alvarenga et al. 2017, Affe et al. 2018, Kim et al. 2018, Grossart et al. 

2019). Sendo assim, tendo em vista os dados aqui apresentados, essa técnica pode ser útil para auxiliar 

nos estudos de diversidade microbiana, principalmente, para averiguar a ecologia do picoplâncton.  

 

 

Conclusão 

 

Na comparação com as duas técnicas de identificação usadas neste estudo, observou-se 

dominância de cianobactérias acima de 90% nos dois estudos envolvendo os reservatórios Boqueirão 

de Parelhas e Passagem das Traíras, mas a diversidade se mostrou limitada para espécies do 

piciplancton quando empregado a técnica tradicional por microscopia óptica. Sendo assim, a análise 

metagenômica se mostrou importante para fins de caracterização da diversidade, especialmente para os 

taxa picoplanctônicos, em função da sua especificidade, desta forma, pode ser útil para subsidiar os 

estudos em ecologia do picoplâncton, em detrimento aos estudos convencionais por microscopia 

óptica. 
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Análise metagenômica revelou também maior diversidade para os taxa de cianobactérias 

filamentosas e potencialmente produtores de cianotoxinas. Isso representa, em certa medida, o risco 

das florações tóxicas induzidas por eventos climáticos, como é o caso do El Niño.  

Em suma, sugere-se que sejam ampliados e combinados os estudos metagenômicos 

envolvendo o fitoplâncton, com o intuito de compreender a dinâmica microbiana e suas interrelações, 

diante das modificações sazonais e temporais nos sistemas investigados, sobretudo, como as condições 

limnológicas influenciam nas relações ecológicas de ecossistemas aquáticos, quando associados a 

eventos climáticos extremos. Ademais, recomenda-se a investigação em pesquisas futuras para 

elucidação do mecanismo de dispersão das espécies de cianobactérias marinhas.  
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GRANDE DO NORTE, BRASIL: A LA LUZ DE UNA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA 
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Ivaneide Alves Soares da Costa 

 

RESUMO:  

Objetivou-se explicar como ocorreu a formulação social dos riscos ambientais atreladas às florações 

de algas potencialmente tóxicas na Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu no Rio Grande do Norte. 

Foi realizada uma revisão de literatura e uma análise documental com dados de artigos, 

dissertações/teses, relatórios de órgãos de monitoramento da qualidade ambiental das águas e 

informações de projetos de pesquisa e ações de extensão. A partir da análise da literatura, é possível 

inferir que os riscos sociais iminentes, caso haja negligência de mitigação por parte dos gestores 

públicos e privados, estão atrelados à interrupção do abastecimento doméstico da água à população, 

potencial efeito negativo à saúde humana da população exposta às concentrações subletais das 

cianotoxinas, conflitos de interesse pela disponibilidade e qualidade da água para usos múltiplos entre 

os municípios do semiárido potiguar que apresentam os mananciais superficiais de  abastecimento 

permanentemente eutrofizados. É importante destacar a expressiva contribuição das ações 

extensionistas do grupo de pesquisa da UFRN, cumprindo o seu papel na sociedade de divulgação 

científica; oferta de cursos de capacitação para monitoramento de cinobactérias e cianotoxinas; 

formação de recursos humanos com nível de pós-graduação; formação de diferentes agentes sociais; 

produção de oficinas educativas em eventos locais; produção de materiais didáticos, todos 

relacionados à problemática de poluição da água e seus efeitos socioambientais e na saúde humana. 

Embora essa contribuição, estudos mostram que a população civil ainda apresenta fragilidades no 

entendimento das formas e origens das florações tóxicas. Apesar da importância da divulgação 

científica, é importante considerar que o conceito de gestão democrática de recursos requer não 

somente a participação da sociedade civil, mas também políticas públicas eficazes que deve ser 

igualmente constante e contínua. Recomenda-se que os investimentos para prevenção das causas da 

eutrofização sejam contemplados com rigor, assim como o monitoramento dos mananciais, e 

mitigação dos problemas ambientais e sociais decorrentes das florações tóxicas de cianobactérias. 

Palavras-chave: Cianotoxinas; Semiárido; Qualidade de água; Sociologia ambiental.  

 

ABSTRACT: 

The objective was to explain how the social formulation of environmental risks related to potentially 

toxic algae blooms occurred in the Piancó-Piranhas-Açu watershed in Rio Grande do Norte. A 

literature review and a documentary analysis were carried out with data from articles, 

dissertations/theses, reports from agencies that monitor the environmental quality of the waters, and 

information from research projects and extension actions. From the literature review, it is possible to 

infer that the imminent social risks, if there is negligence of mitigation by public and private 

managers, are linked to the interruption of domestic water supply to the population, potential negative 

effect on human health of the population exposed to sublethal concentrations of cyanotoxins, conflicts 

of interest for the availability and quality of water for multiple uses among the municipalities of the 

semi-arid region of Potiguar that have surface water supplies permanently eutrophicated. It is 

important to highlight the expressive contribution of the extensionist actions of the UFRN research 
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group, fulfilling its role in the society of scientific dissemination; offering of training courses for the 

monitoring of cyanobacteria and cyanotoxins; training of human resources at the graduate level; 

training of different social agents; production of educational workshops in local events; production of 

didactic materials, all related to the problem of water pollution and its socio-environmental effects 

and human health.  The survey of the literature related to environmental perception shows that the 

civil population still has weaknesses in understanding the forms and origins of toxic blooms. Despite 

the importance of scientific dissemination, it is important to consider that the concept of democratic 

resource management requires not only the participation of civil society, but also effective public 

policies that must be equally constant and continuous. It is recommended that investments to prevent 

the causes of eutrophication be rigorously considered, as well as the monitoring of springs, and 

mitigation of the environmental and social problems resulting from toxic cyanobacterial blooms. 

Keywords: Cyanotoxins; Semiarid; Water quality; Environmental sociology. 

 

RESUMEN: 

Su objetivo es explicar cómo se produjo la formulación social de los riesgos ambientales relacionados 

con las floraciones de algas potencialmente tóxicas en la cuenca hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu en 

Rio Grande do Norte. Se realizó una revisión bibliográfica y un análisis documental con datos de 

artículos, disertaciones/tesis, informes de organismos de monitoreo de la calidad ambiental de las 

aguas e información de proyectos de investigación y acciones de extensión. A partir del análisis de la 

literatura, es posible inferir que los riesgos sociales inminentes, si hay negligencia en la mitigación 

por parte de los gestores públicos y privados, están vinculados a la interrupción del suministro de agua 

doméstica a la población, al potencial efecto negativo sobre la salud humana de la población expuesta 

a concentraciones subletales de cianotoxinas, a los conflictos de intereses por la disponibilidad y 

calidad del agua para usos múltiples entre los municipios de la región semiárida de Potiguar que 

tienen suministros de agua superficial permanentemente eutrofizados. Es importante destacar la 

contribución expresiva de las acciones extensionistas del grupo de investigación de la UFRN, 

cumpliendo su papel en la sociedad de divulgación científica; oferta de cursos de capacitación para el 

monitoreo de cianobacterias y cianotoxinas; formación de recursos humanos a nivel de posgrado; 

capacitación de diferentes agentes sociales; producción de talleres educativos en eventos locales; 

producción de materiales didácticos, todo relacionado con la problemática de la contaminación del 

agua y sus efectos socioambientales y de salud humana.  El estudio de la bibliografía relacionada con 

la percepción del medio ambiente muestra que la población civil sigue teniendo deficiencias en la 

comprensión de las formas y los orígenes de las floraciones tóxicas. A pesar de la importancia de la 

divulgación científica, es importante considerar que el concepto de gestión democrática de los 

recursos requiere no sólo la participación de la sociedad civil, sino también políticas públicas eficaces 

que deben ser igualmente constantes y continuas. Se recomienda considerar rigurosamente las 

inversiones para prevenir las causas de la eutrofización, así como la vigilancia de los manantiales y la 

mitigación de los problemas ambientales y sociales derivados de las floraciones de cianobacterias 

tóxicas. 

Palabras clave: Cianotoxinas; Semiárido; Calidad del agua; Sociología ambiental. 

1. INTRODUÇÃO  

A eutrofização é um processo natural que pode levar à perda da qualidade das águas 

de reservatórios em todo o planeta, é resultado da entrada de nutrientes no corpo hídrico, 

principalmente, nitrogênio e fósforo, que são imediatamente incorporados nas atividades 

metabólicas de algas, o que leva ao seu crescimento exponencial de alguns grupos do 

fitoplâncton, conhecido como bloom de algas (PINTO; BECKER, 2014). Contudo, embora 

seja um fenômeno de ordem natural, as atividades antropogênicas nos últimos anos têm 

contribuído expressivamente para o aumento no grau de trofia de corpos aquáticos, 

ocasionando a eutrofização artificial (CHEN et al., 2016).   
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Essas alterações no crescimento excessivo de algas levam a perda da qualidade das 

águas devido aos poluentes encontrados nos corpos hídricos, comprometendo os usos 

múltiplos por parte da população, levando ainda ao comprometimento da dinâmica ecológica 

aquática (TUNDISI, 2003; FIGUEIREDO et al., 2007).   

Embora exista o reconhecimento de que os reservatórios de abastecimento doméstico 

sejam de alta importância para o desenvolvimento social e econômico, mediante os fins que 

estão associados ao seu uso, a maior parte dos corpos hídricos do semiárido brasileiro 

apresentam eventos de eutrofização, sendo categorizados como eutrófico ou hipereutrófico 

em parte do ano (ESKINAZI-SANT’ANNA et al., 2007).  

Pesquisas envolvendo a comunidade microbiológica no território potiguar têm 

reportado alterações significativas nas dinâmicas ecológicas associadas ao fitoplâncton, 

resultando em impactos diretos na qualidade ambiental dos reservatórios de água, provocando 

efeitos negativos do ponto de vista ecológico e socio-econômico, podendo ainda refletir no 

comprometimento da saúde humana, pela contaminação das águas por cianotoxinas (COSTA 

et al., 2009; ESKINAZI-SANT’ANNA et al., 2007; FONSECA et al., 2015; SILVA; 

COSTA, 2015; VIEIRA et al., 2015; REGO et al., 2020).  

As comunidades microbianas podem ser usadas como indicadores de alterações 

ambientais, portanto, informações qualitativas e quantitativas de microrganismos 

planctônicos são comumente empregadas em pesquisas de biomonitoramento para aferir a 

qualidade ambiental dos corpos d’água (TUNDISI, 2003; GENTIL et al., 2008).   

No processo de eutrofização, as cianobactérias (microrganismos que compõem a 

comunidade fitoplanctônica) recebem uma maior atenção em função da existência de taxa 

potencialmente tóxicos (FONSECA et al., 2015; MOURA et al., 2017), não se sabe com 

segurança os mecanismos que regulam a liberação de cianotoxinas na água. No entanto, com 

a lise celular, associados à senescência da estrutura que envolve a cianobactéria pode 

aumentar as concentrações desses metabólitos secundários (CALIJURI et al., 2006). Em 

condições eutróficos, os ecossistemas aquáticos apresentam dominância de espécies de 

cianobactérias, com gêneros potencialmente nocivos (NASELLI-FLORES, 2003).  

Tendo em vista que a eutrofização é um problema ambiental, de ordem climatológica 

e antropogênica, estudos envolvendo a comunidade de fitoplanctônica têm crescido nos 

últimos anos em função dos eventos recorrentes de florações tóxicas nos reservatórios do Rio 

Grande do Norte,  classificado como um risco ambiental devido ao comprometimento da 

qualidade das águas que são ofertadas para abastecimento doméstico no âmbito do semiárido 

potiguar, mediada pela ação das cianotoxinas, ficando o monitoramento como uma atividade 

indispensável, uma vez que essas substâncias podem ter efeitos neurotóxicos, 
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dermatotóxicos, citotóxicos e/ou hepatotóxicos, colocando em  risco a saúde humana 

(SILVA; COSTA, 2015; VIEIRA et al., 2015; REGO et al., 2020).   

No entanto, parte dos estudos envolvendo a problemática da eutrofização e as 

florações tóxicas estão associados às pesquisas biológicas, ou seja, com viés laboratorial, 

onde são empregadas técnicas pautadas na racionalidade científica de mensuração para 

descrever riscos ambientais (BECK, 2011), como demonstramos anteriormente, pois de 

acordo com as premissas de Porto-Gonçalves (2004), o que necessita de uma atenção de 

várias áreas do conhecimento.  

De acordo com a perspectiva teórica da sociedade de risco abordada por Beck (2011), 

a racionalidade científica que domina a ciência atual se fundamenta em métodos matemáticos 

para calcular a probabilidade dos riscos ambientais, restringindo o entendimento dos riscos às 

pesquisas acadêmicas, enquanto a população, de maneira geral, desconhece esses aspectos, 

ganhando apenas destaque no contexto social quando no caso de eventos catastróficos.   

Nesse sentido, tendo em vista a crise ecológica atrelada às florações tóxicas, em 

especial no âmbito potiguar, alguns autores têm proposto bases teóricas para apreciação 

sociológica (RENN, 1992; HANNIGAN, 1995; ACSELRAD, 2002; PORTO-GONÇALVES, 

2004; BECK, 2011). De acordo com a teoria da Sociedade de Risco proposta por Ulrich 

Beck, a modernidade tardia (pós-industrial) configurada como a atual lógica produtiva leva a 

geração de bens na mesma medida em que origina novos riscos. Portanto, estes estão unidos 

ao modo como gerenciamos a produção das riquezas, traduzindo-se em conflitos por 

influência da estratificação das classes que geram danos que são percebidos de formas 

distintas entre os grupos sociais (BECK, 2011).   

 Com o propósito de mostrar a natureza socioambiental dos problemas são 

empregadas bases teóricas que se fundamentam na perspectiva de Hannigan (1995) e Renn 

(1992).  Nesse sentido, Hannigam (1995) construiu uma base teórica capaz de auxiliar no 

entendimento de como o risco é socialmente construído e percebido, enquanto as ideias de 

Renn (1992) destacam a percepção do risco na esfera social. Cada autor propõe dimensões de 

análise que se complementam, podem contribuir e auxiliar na construção de reflexões não 

apenas para uma sociologia ambiental, mas para uma ciência ambiental.  A natureza 

socioambiental do problema da eutrofização associada às florações tóxicas foi revelada 

quando em uma Clínica de Hemodiálise, no município de Caruaru/PE, em 1996, pacientes 

que passavam pelo tratamento morreram devido à contaminação da água por toxinas de uma 

cianobactéria. Esse evento ficou conhecido como “Síndrome de Caruaru”.  Após o trágico 

incidente houve maior interesse dos pesquisadores em estudar os mecanismos que levam à 

eutrofização e as florações tóxicas, especialmente no Nordeste brasileiro. 
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Sendo assim, esse evento pode ser destacado como um marco histórico. No entanto, 

observa-se que os riscos atrelados a eutrofização e as florações de algas potencialmente 

tóxicas têm sido negligenciados, especialmente, pela interrupção em 2016 do Programa Água 

Azul que realizava o acompanhamento da qualidade das águas nos reservatórios de 

abastecimento doméstico no Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, do ponto de vista 

social, essa questão tem se mostrado secundarizada. Portanto, foi questionado se a população, 

ou parte dela, que vive e depende das águas dos reservatórios pode desconhecer os potenciais 

riscos ambientais que podem vir a sofrer.   

Considerando que quase inexiste abordagem sociológica sobre essa temática, neste 

manuscrito buscamos responder: Esse cenário permanente de eutrofização dos ecossistemas 

aquáticos no território potiguar oferecer riscos sociais, além dos ambientais?  

Essa abordagem sociológica tem sido empregada para demonstrar as relações sociais 

que permeiam os problemas ambientais associados às ações sociopolíticas, tendo como 

grandes expoentes as contribuições de Renn (1992), Hannigan (1995) e Beck (2011).   

Portanto, o objetivo deste trabalho explicar como ocorreu a formulação social dos 

riscos ambientais atreladas às florações de algas potencialmente tóxicas em reservatórios da 

Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu. Como objetivos secundários, destaca-se a 

identificação dos principais riscos, contribuições e limitações dos estudos que reportam a 

temática aqui investigada.  

   

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1.Área de Estudo  

As informações apresentadas ao longo do trabalho são oriundas da Bacia Hidrográfica 

Piancó-Piranhas-Açu (04º S e 36º W). De acordo com a legislação pertinente, a bacia está sob 

o domínio da União. Por estar inserida na região ocidental do Estado da Paraíba e o centro-

norte do Rio Grande do Norte, consegue acumular 79,6% das reservas hídricas do território 

potiguar. A área total corresponde a cerca de 44.000km2, no qual ocupa cerca de 17.489,5 

km² do RN (BRASIIL, 1997; COSTA et al., 2009; REGO et al., 2019).  

Segundo o sistema de classificação de Köppen, o clima regional é seco semiárido de 

baixas latitudes e altitudes (ALVARES et al., 2013). Os índices pluviométricos da região 

onde estão localizados os reservatórios são baixos e são influenciados por eventos climáticos, 

como o El Niño e La Niña, de modo que os gradientes de pressão atmosférica interferem na 

formação de massas de ar, acarretando alterações bruscas no clima da localidade, provocando 

secas severas que duram anos ou chuvas torrenciais (PEREIRA et al., 2011).   
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2.2. Natureza da pesquisa e análise dos dados   

O presente manuscrito pode ser classificado como pesquisa básica, exploratória e 

descritiva e de natureza bibliográfica, com abordagem qualitativa (CERVO; BERVIAN, 

2002; GIL, 2008; PRODANOV; FREITAS, 2013), uma vez que as informações aqui 

apresentadas são oriundas de dados secundários publicados por pesquisadores, centros de 

pesquisas e órgãos de monitoramento da qualidade ambiental das águas do estado do Rio 

Grande do Norte e os resultados estão expressos através de gráficos, gráficos e transcrições 

de informações pertinentes. 

Para atingir o objetivo proposto, foi realizadoa uma revisão de literatura nas bases de 

pesquisa Scielo, Scopus, Web of Science e Google Scholar. Foram usadas combinações de 

palavras-chave, a saber, cianobactérias, cianotoxinas, florações tóxicas, reservatórios, além 

de outras expressões que julgamos pertinentes para o presente estudo, tais como, Rio Grande 

do Norte e qualidade de água. O recorte temporal que foi empregado ficou restrito entre os 

anos de 1996 a 2020, uma vez que foi demonstrado que à produção científica envolvendo à 

temática no contexto do Rio Grande do Norte ficou restrita logo após o evento conhecido 

como “Síndrome de Caruaru” em 1996 (MOURA et al., 2018).  

Os critérios de exclusão adotados para a revisão de literatura foram: i) eliminação de 

trabalhos de pesquisa publicados na forma de resumo expandido, artigos publicados em anais 

de eventos científicos, monografias, livros e capítulos de livro; ii) Artigos que não trazem 

uma abordagem da comunidade fitoplanctônica, com ênfase em cianobactérias; iii) Pesquisas 

envolvendo à comunidade fitoplanctônica de outros ambientes limnéticos pertencentes a 

outras bacias hidrográficas que não fossem do Piancó-Piranhas-Açu, na porção do Estado do 

Rio Grande do Norte; iv) Artigos relatando pesquisas ecotoxicológicas com abordagem 

exclusivamente em ensaios ou bioensaios em laboratório. 

Ademais, foi realizada uma análise documental, a fim de complementar dados, 

informações e demais aspectos importantes obtidos por outras técnicas (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986). Para isso, foram incluídos os relatórios técnicos de monitoramento das águas 

superficiais no estado do Rio Grande do Norte, no âmbito do Programa Água Azul, tendo em 

vista o nível de contribuição desse programa governamental na temática aqui reportada.  

Desta forma, foram compilados os dados históricos de dois reservatórios de usos 

múltiplos (2008-2016), incluindo o abastecimento doméstico no Estado RN, a saber, os 

reservatórios Boqueirão e Passagem das Traíras, localizados nos municípios de Parelhas e 

São José do Seridó, que possuem capacidade máxima de acumulação hídrica de 84,8 e 49,7 

hm³, respectivamente. A inclusão desses dois corpos d’água ocorreu por se tratar de 

ecossistemas aquáticos, que foram analisados a partir de uma técnica molecular, investigada 
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durante a pesquisa de mestrado do primeiro autor deste manuscrito. Portanto, à escolha 

desses dois ambientes se justificando apenas pelo interesse do primeiro autor. Cabe ressaltar, 

que os demais reservatórios não foram incluídos, mediante o número elevado de número de 

dados, embora estejam vinculados diretamente com a temática aqui inquerida. 

Nesse sentido, o foco da análise dos relatórios do Programa Água Azul ocorreu com 

base nos dados históricos dos Índices de Qualidade da Água (IQA), Índices de Estado 

Trófico (ITE) e Densidade populacional de cianobactérias nos reservatórios anteriormente 

citados. Os gráficos apresentam os Valores Limites Permitidos (VLP) para corpos de água de 

Classe 2 de acordo com a recomendação do CONAMA Nº 357/2005 (CONAMA 2005) e os 

limites impostos pela Portaria Nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde (incorporada pela 

Portaria de Consolidação Nº 5/2017) (BRASIL, 2017). 

Por conseguinte, foram incluídos as dissertações/teses3, para isso, foram escolhidas 

como base de dados, as pesquisas desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), em função deste programa exibir uma proposta interdisciplinar, 

apresentar linha de pesquisa que investiga a qualidade de água no semiárido potiguar, 

balizadas por aspectos da microbiologia ambiental e ações educativas, como forma de 

mitigação da problemática.  

Contudo, justifica-se que as dissertações/teses de outros programas de pós-graduação 

da UFRN, que embora sejam relevantes, para a presente investigação, tais como, Ecologia, 

Ciências Biológicas, Engenharia Sanitária e Ambiental e outros, ainda que apresentem dados 

de pesquisas nesse seguimento, não foram incluídos por ficarem restritas as produções com 

viés puramente disciplinares o que podem resultar em informações já disponibilizadas na 

forma de artigos científicos, ou seja, contemplados pela revisão da literatura, além disso, o 

foco da análise das dissertações/teses está no mapeamento das principais ações educativas, e 

a sua respectiva contextualização, com o problema de investigação da pesquisa.   

Incluiram-se ainda informações pertinentes dos projetos de pesquisa e de extensão 

universitária, desenvolvidos pelos pesquisadores da UFRN, para investigação, mitigação e/ou 

divulgação da problemática das florações tóxicas e qualidade de água no contexto do 

semiárido, em especial, nos municípios que são banhados pela Bacia Hidrográfica do Piancó-

Piranhas-Açu, com interesse na identificação dos coordenadores dos projetos de pesquisa, 

 
3 O levantamento não encontrou teses que reportassem à problemática no PRODEMA, a partir dos critérios de 

busca. No entanto, ressalta-se que há pesquisas de doutoramento em andamento nessa linha de pesquisa de 

qualidade de água na interface com a microbiologia ambiental no semiárido, mas que ainda não foram 

publicados. Portanto, daqui em diante continuaremos utilizando a expressão “dissertações/teses”.  



80 

 

título, objetivo, período de realização do estudo, centros de pesquisa, principais contribuições 

no contexto das florações tóxicas, entre outras informações. Para isso, foi usada a plataforma 

do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e complementados a 

partir da análise do Currículo Lattes dos pesquisadores, de modo que os projetos foram 

recuperados a partir da utilização de palavras-chave na barra de busca: Cianobactérias, 

Fitoplâncton, Qualidade de água e Limnologia.  

Nesse sentido, foram incluídos os projetos de pesquisa com limnologia na interface da 

eutrofização, pesquisas envolvendo aspectos da diversidade e/ou ecologia da comunidade 

fitoplanctônica, com ênfase em cianobactérias; Projetos de pesquisa com fins educacionais na 

interface qualidade de água e comunidade microbianas, reportando dados do fitoplâncton. No 

entanto, foram excluídos os seguintes estudos: i) projetos de pesquisa, cujas informações 

demonstram ligação voltada à investigação da qualidade de água e/ou comunidade 

fitoplanctônica para fins puramente aquícolas; ii) estudos envolvendo a qualidade de água 

e/ou comunidade fitoplanctônica, explicitamente descritas fora do contexto do semiárido; iii) 

estudos com qualidade de água, sem a interface com a eutrofização e florações tóxicas. 

 

2.3. Arcabouço Teórico-Metodológico 

A presente pesquisa tomou como arcabouço teórico-metodológico a perspectiva 

sociológica de Formulação social de risco ambiental exposto por Hannigan (1995) (Figura 

1). De acordo com o modelo teórico pretendido, a formulação social do risco ambiental parte 

da perspectiva sociológica que se fundamenta na construção do risco, ou seja, quando o risco 

é formulado pelos atores sociais. 

 

 
Figura 1. Modelo teórico de formulação social de risco ambiental.  

Fonte: Elaboração própria (2020).   
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Ressaltamos que esses atores sociais concebem o risco de formas diferentes em 

função das oportunidades de vida díspares. A “influência pessoal” é dada no contexto da 

formação das inquietações humanas, sendo as “percepções” influenciadas por filtros que 

atuam na disseminação e/ou inibição das informações sobre o risco. Nesse sentido, entram as 

“influências primárias” (indivíduos que atuam como cooperadores na evidenciação do risco) 

e “secundárias” (mídia sociais, órgãos públicos e autoridades), logo, esses elementos 

auxiliam nas formações de opiniões dos indivíduos.  

De acordo com Hannigan (1995), os “acidentes normais” ocorrem mediante a 

imprevisibilidade dos potenciais “prejuízos” às partes envolvidas, configurando-se como a 

probabilidade de fracasso do sistema técnico-científico desenvolvido pela comunidade 

científica para evitar que o dano ocorra.   

Os aspectos que colaboram na “definição social do risco”, se dão pela ação do 

“objeto”, que equivale ao elemento que faz com que o risco se concretize; o “prejuízo” 

corresponde aos danos às partes envolvidas; o “sistema articulado” trata-se da relação de 

causa e efeito que ocorrem pela ação do “objetivo” que impõe o risco (HANNINGAN, 1995).  

 As “áreas de construção de risco” se dão pela atuação política dos agentes, seja para 

potencialização do risco ou a sua mitigação. Essas áreas são vistas como locais de disputas 

(arenas sociais), em que os argumentos são manifestados nos discursos impetrados pelos 

atores envolvidos. Em contrapartida, os atores sociais podem ser classificados a partir dos 

seus “papeis genéricos”, a saber, portadores de risco, defensores dos portadores de risco, 

geradores de risco, ajudantes, investigadores do risco, árbitros do risco informadores de 

risco, amplificadores das questões, informadores do risco e movimentos de feedback 

(HANNIGAN, 1995).  

Portanto, os resultados foram discutidos à luz da perspectiva sociológica de Hannigan 

(1995) e por meio da literatura pertinente, de modo a evidenciar a argumentação dos aspectos 

que contribuíram significativamente para a construção social do risco ambiental das florações 

tóxicas de cianobactérias nos reservatórios potiguares.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

   A revisão de literatura ocorreu a partir da análise das principais contribuições das 

pesquisas científicas envolvendo a Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açú, na porção do 

estado do Rio Grande do Norte. Sendo assim, foram reunidos 28 artigos científicos que 

trazem os principais argumentos impetrados pelos autores dos estudos, destacando suas 
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contribuições mais relevantes diante da temática reportada no presente manuscrito. Observa-

se que o ecossistema aquático mais estudado foi o reservatório Gargalheiras (12), seguido do 

Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, Passagem das Traíras e Boqueirão de Parelhas 

(cada um com 8 estudos reportando aspectos da ecologia do fitoplâncton e suas interações 

com as variáveis limnológicas) (QUADRO 1). 

 

Quadro 1 – Principais contribuições destacados nas literaturas analisadas. 

Bibliografia Reservatórios reportados Riscos ambientais e/ou síntese das principais 

contribuições na temática 

COSTA et al., 

(1998) 

Eng. Armando Ribeiro Gonçalves  Correlação positiva entre clorofila a produtividade 

primária. Impactos ambientais na dominância de 

cianobactérias. 

CHELLAPPA & 

COSTA (2003) 

Gargalheiras Demonstração do efeito da sazonalidade na 

dominância de cianobactérias em período de 

estiagem. Perda da qualidade hídrica pela 

eutrofização. 

COSTA et al., 

(2006) 

Eng. Armando Ribeiro Gonçalves Co-dominância de espécies de cianobactérias 

potencialmente tóxicas. Registro de ocorrência da 

presença de microcistinas e saxitoxinas.  

PANOSSO et al., 

(2007) 

Sabugi; Gargalheiras; Itans, 

Passagem das Traíras e Boqueirão 

de Parelhas 

Chek-list com ocorrência registrada de 123 taxa, 

incluindo as spp. de cianobactérias potencialmente 

tóxicas e seus respectivos níveis de dominância na 

biomassa algal dos sistemas analisados; Potencial 

controle das florações pela tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus)   

CHELLAPPA et 

al., (2008) 

Gargalheiras Co-dominância de espécies de cianobactérias 

potencialmente tóxicas, dominância 90% da 

comunidade fitoplanctônica. Efeito letal pela 

presença de microcistina no fígado de peixes. 

Chellappa et al., 

(2008) 

Cruzeta Caracterização da ecologia do fitoplâncton; Registro 

de dominância de uma cianobactéria potencialmente 

tóxica; 

COSTA et al., 

(2009) 

Eng. Armando Ribeiro Gonçalves; 

Gargalheiras; Itans; Passagem das 

Traíras; Sabugi; Boqueirão de 

Parelhas 

Caracterização da ecologia do fitoplâncton; 

Interferência das variáveis ambientais na 

dominância de cianobactérias potencialmente 

tóxicas; Efeito hepatotóxico das florações no 

reservatório Eng. Armando Ribeiro  

MENEZES et al., 

(2010) 

ESEC Potencial controle biológico de tilápia na mitigação 

da eutrofização em reservatórios. Efeito das 

variáveis ambientais na comunidade planctônica.  

ESKINAZI-

SANTANA et 

al., (2013) 

Eng. Armando Ribeiro Gonçalves, 

Gargalheiras, Boqueirão de 

Parelhas, Itans, Passagem das 

Traíras e Sabugi 

Caracterização da comunidade da ecologia de 

zooplâncton e seu papel como indicador biológico 

em reservatórios eutróficos com dominância de 

cianobactérias.  

BEZERRA; 

BECKER; 

MATTOS (2014) 

Gargalheiras e Cruzeta Demostração do efeito do uso e ocupação na área da 

bacia que afeta o balanço de fósforo total nos 

reservatórios a partir dos rios afluentes.  

COSTA; 

ATTAYDE; 

BECKER (2015) 

Pocinhos e ESEC Efeito da redução do volume de água na 

comunidade fitoplanctônica. Caracterização da 

ecologia da comunidade algal. 

FONSECA et al., 

(2015) 

Eng. Armando Ribeiro Gonçalves; 

Passagem das Traíras; Itans; 

Gargalheiras 

Densidade de cianobactérias acima dos limites 

máximos permitidos pela legislação. Presença de 

microcistina e saxitoxinas sendo influenciados pela 

sazonalidade. 

Vieira et al., 

(2015) 

Eng. Armando Ribeiro Gonçalves Perda da qualidade de água. Caracterização da 

diversidade e ecologia do fitoplâncton.  
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MEDEIROS et 

al., (2015) 

Cruzeta Efeito da sazonalidade na ecologia do fitoplâncton. 

Ocorrência de espécies de cianobactérias 

potencialmente tóxicas. Resposta incomum do 

fitoplâncton, com baixa biomassa de cianobactérias 

em condições de redução de volume de água. 

CÂMARA et al., 

(2015) 

Eng. Armando Ribeiro Gonçalves Variáveis ambientais influenciando a ecologia do 

fitoplâncton. Predominância de espécies 

filamentosas heterocitadas. Aumento do volume de 

água influenciando a diminuição da dominância de 

cianobactérias e aumento da diversidade algal. 

ALMEIDA et al. 

(2016) 

ESEC Estudo da interação entre eutrofização e fluxo de 

carbono aquático 

FIGUEIREDO; 

BECKER (2018) 

Cruzeta e Gargalheira Chuvas e secas extremas afetam diretamente as 

variáveis hidrológicas dos reservatórios. A 

eutrofização está relacionada com o tamanho e 

profundidade dos reservatórios.   

CAVALCANTE; 

ARAÚJO; 

BECKER (2018) 

Cruzeta e Gargalheira A disponibilidade de fósforo na coluna d’água é 

maior em períodos em que a profundidade é menor. 

Foi de demonstrado que a clorofila-a e a quantidade 

de sólidos suspensos estão em proporção ao fósforo 

disponível nos sistemas.  

CAVALCANTE 

et al. (2018) 

Cruzeta e Gargalheira A limitação de luz em períodos de seca prolongada 

intensificam as florações de cianobactérias. 

Indicação do controle do fósforo do sedimento como 

possibilidade para conter as florações de 

cianobactérias. 

ROCHA-

JÚNIOR et al., 

(2018) 

Cruzeta; Caldeirão de Parelhas; 

Boqueirão de Parelhas; 

Gargalheiras; Carnaúba; Itans e 

Passagem das Traíras 

Efeito da precipitação pluviométrica na perda da 

qualidade da água e alteração do estado trófico.  

COSTA et al., 

(2018) 

Cruzeta; Caldeirão de Parelhas; 

Boqueirão de Parelhas; 

Gargalheiras; Carnaúba; Itans e 

Passagem das Traíras 

Efeito da seca na dominância de cianobactérias e 

perda da qualidade de água. Demonstração de 

período de extrema seca favorecendo a dominância 

de algas mixotrófica. 

SOUZA; 

CROSSETTI; 

BECKER (2018) 

Boqueirão de Parelhas Elucidação do efeito da temperatura e nutrientes nos 

grupos funcionais do fitoplâncton em escala 

experimental (microcosmo). 

MENDONÇA 

JÚNIOR et al. 

(2018) 

Dourados, Passagem das Traíras, 

Boqueirão e Gargalheiras. 

Efeito da seca no aumento da concentração da 

clorofila-a e redução do CO2 na água. 

JUNGER et al. 

(2019) 

Ênfase em Cruzeta e Gargalheiras. Efeito da precipitação incitando a variabilidade 

sazional de pCO2 relacionados com a diluição do 

fitoplâncton e aporte de CO2 terrestre no interior da 

bacia, estando relacionados com a latitude baixa e a 

sazonalidade que influencia as características dos 

reservatórios inqueridos.  

LEITE; 

BECKER (2019)  

Dourados Efeito da reinundação na redução da clorofila-a, pH, 

condutividade elétrica e turbidez indicando melhora 

na qualidade da água.  

REGO et al., 

(2020) 

Eng. Armando Ribeiro Gonçalves, 

Itans, Passagem das Traíras, 

Boqueirão de Parelhas e 

Gargalheiras 

Aumento do grau de trofia com a redução do 

volume de água. Densidade populacional de 

cianobactérias acima dos limites máximos 

permitidos. Dominância de cianobactérias no 

biovolume, principalmente por táxons 

potencialmente tóxicos. Detecção de concentrações 

de microcistinas.   

BRAGA & 

BECKER (2020) 

Dourado e Cruzeta  A redução no volume de água em período de seca 

extrema intensifica a perda da qualidade da água 

devido à alta turbidez e biomassa do fitoplâncton.  

BRAGA & 

BECKER (2020) 

Dourado A redução do volume hídrico mediante a seca 

prolongada aumentam as florações de 

cianobactérias. Os testes realizados com duas 
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abordagens, grupos funcionais e grupos baseados 

em morfologia demonstraram o efeito da 

disponibilidade de luz na assembleia 

fitoplanctônica, indicando que pode ser aplicado em 

reservatórios semelhantes. Todavia, a abordagem de 

grupos funcionais fornecem dados mais 

particularizados da comunidade fitoplanctônica.  

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Como podemos observar no Quadro 1, os estudos reportando a comunidade 

fitoplanctônica dos reservatórios pertencentes à Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu 

trazem uma abordagem ecológica e toxicológica, com técnicas dependentes de cultivo e/ou 

análises tradicionais em microscopia óptica de investigação. Contudo, a partir dos critérios de 

busca adotados, não foram encontramos nenhum estudo com abordagem molecular de 

verificação nos reservatórios dessa bacia, demonstrando, em certa medida, a lacuna na 

literatura pertinente.  

No entando, justifica-se que há estudos no território potiguar com análise 

metagenômica, a partir da recuperação do DNA Total da comunidade microbiana, em alguns 

desses casos, a comunidade fitoplanctônica são incorporadas, mas não há estudos 

exclusivamente voltados à diversidade e demais aspectos do fitoplâncton. De modo que o 

foco dessas pesquisas está direcionado aos aspectos funcionais e o potencial biotecnológico 

da dos ecossistemas aquáticos, principalmente as espécies do Domínio Bacteria, nesse 

sentido, tendo em vista o enfoque dessas análises, os critérios de busca não foram capazes de 

recuperá-los. 

Portanto, a partir do levantamento da literatura, verificou-se que os maiores números 

em produções científicas foram concentrados nos períodos de 2013-2015 e 2016-2018 

(QUADRO 1). Esse número pode ser explicado pelos investimentos em pesquisas científicas 

através das parcerias firmadas entre os próprios pesquisadores, assim como, a colaboração 

com diferentes órgãos públicos no estado do RN. Essas informações foram constatadas na 

análise dos dados provenientes dos projetos de pesquisa e de extensão universitária.  

Na teoria da formulação social do risco ambiental, um elemento comumente 

considerado na perspectiva sociológica é a “percepção dos indivíduos sobre risco”, logo, elas 

são visualizadas de formas distintas entre os indivíduos da população e ao longo das gerações 

(HANNIGAN, 1995).   

Tratando especificamente sobre a produção social do risco ambiental das florações 

tóxicas, é possível inferir que a percepção dessa problemática teve sua origem no contexto 

acadêmico das pesquisas científicas, sendo inclusive, os responsáveis pela evidenciação dos 

danos decorrentes do enriquecimento de nutrientes e suas implicações na comunidade 
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fitoplanctônica (COSTA et al., 1998; CHELLAPPA; COSTA, 2003; COSTA et al., 2006; 

2009; PANOSSO et al., 2007; CHELLAPPA et al., 2008a; b; MENEZES et al., 2010; 

FONSECA et al., 2015; VIEIRA et al., 2015; MEDEIROS et al., 2015; CÂMARA et al., 

2015; COSTA et al., 2015; ROCHA-JÚNIOR et al., 2018; COSTA et al., 2018; REGO et al., 

2020; BRAGA; BECKER, 2020).   

Esses riscos ambientais, percebidos pelos pesquisadores, foram usados como unidades 

temáticas para auxiliar na construção da percepção ambiental da população, por meio de 

ações de educação ambiental, por meio de cursos de capacitação, palestras e oficinas, como 

uma medida de sensibilização, discutindo os efeitos da poluição e degradação ambiental do 

Rio Piranhas em vários municípios do semiárido potiguar (ARAÚJO; PANOSSO; COSTA, 

2006; SODRÉ-NETO; ARAÚJO, 2008). Pesquisadores elaboraram atividades lúdicas como 

recursos didáticos de ensino-aprendizagem, para incentivar os docentes a aplicá-los na sala de 

aula, encorajando-os a discutir essa problemática de modo ativo e interativo (ARAÚJO; 

AMORIM, 2014).  

Diante do levantamento da percepção de professores e alunos de uma escola pública 

do semiárido, foi constatado que a maioria reconhece a importância das águas dos 

reservatórios do semiárido, reconhecem que há problemas na qualidade da água disponível, 

mas os estudantes demonstraram possuir um menor conhecimento sobre o destino do esgoto 

doméstico do município, em detrimento, a maioria dos docentes, ambas as categorias, 

reconhecem que a mudança de coloração da água para tons de verde significa que há um 

comprometimento da sua qualidade, embora exista uma variação nessa percepção, como pode 

ser visto no seguinte fragamento representativo: “nem sempre a água transparente é água boa, 

mas não faço à mínima idéia de quando ela é boa” (PETROVICH; ARAÚJO, 2009). 

Considerando os resultados constatados, essas autoras ainda chamam à atenção para a 

necessidade de ampliação e divulgação dessas informações, sobre qualidade de água, pois 

observaram fragilidades de compreensão sobre os efeitos nocivos das cianobactérias. 

Fragilidades de compreensão também foram reportadas por Araújo et al (2011), na 

análise das concepções prévias de professores, observou-se que a maioria reconhecem os 

problemas de qualidade de água, mas que apresentam desinformação sobre as formas e 

origens da poluição das águas. 

Hannigan (1995) explica que a “percepção do risco” é influenciada pelas 

oportunidades de vida dos atores sociais. Nesse sentido, considerando o nível educacional dos 

pesquisadores, isso interferiu na concepção da eutrofização e as florações tóxicas dos 

reservatórios como um “risco ambiental”, desse modo, as “influências pessoais” atuaram 

fortemente para disseminação da problemática por meio de diferentes ações que envolveram: 
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pesquisas acadêmicas, com a rede de interação entre os pesquisadores e que publicaram seus 

achados em periódicos científicos, decorrentes dos investimentos em pesquisas científicas, o 

que impulsionou à formação de recursos humanos especializados na área, foram 

desenvolvidas ações formativas, tais como, cursos, palestras, oficinas com iniciativas de 

divulgação científica e audiências públicas com a população do semiárido. 

Diante da análise documental, foram encontrados 40 projetos de pesquisa em 

qualidade de água, na interface da eutrofização, de modo que a maioria dos pesquisadores são 

vinculados ao Centro de Biociências (76%), seguido do Centro de Tecnologia (19%), ambos 

da UFRN, enquanto 5% não especificaram o vínculo à instituição proponente. Essas pesquisas 

foram fundamentais na elucidação das interações ecológicas, dos microrganismos de interesse 

ambiental e seus efeitos nos ecossistemas aquáticos, a partir da poluição ambiental por cargas 

difusas, fazendo uso de diferentes estratégias metodológicas, tais como, uso de bioensaios em 

mesocosmos, identificação, isolamento e cultivo de cepas tóxicas, identificação 

metagenômica, técnicas em modelagem ecológica como sistema preditivo em cenários de 

escassez hídrica, ações de divulgação científicas, entre outros. Os dados detalhados podem ser 

consultados no material suplementar (QUADRO 2). 

Nesse sentido, essas pesquisas só foram possíveis por meio do financiamento, com 

fundos de investimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e bolsas de 

fomento à pesquisa da UFRN, que subidiaram o desenvolvimento dos seguintes projetos: 

PELD, CT-Hidro, CT-Saúde, CianoTox e outros. Especificamente no contexto do projeto CT-

Hidro (edital MCT-INSA/CNPq/CT-Hidro/Ação Transversal Nº 35/2010), muitas ações de 

divulgação científica e materiais educativos foram elaborados pelos pesquisadores e alunos de 

pós-graduação, para dar visibilidade aos aspectos da qualidade de água e auxiliar na formação 

da percepção da população, dessa forma foram gerados diversos produtos socioeducativos, 

disponibilizados no site “Mergulhando Ciência no Semiárido” 

(http://mergulhandocienciasnosemiarido.weebly.com/), que por meio da produção e 

publicação de materiais científicos, culturais e educacionais, tem como objetivo contribuir 

para consolidar a importância do tema da conservação, restauração e uso racional dos recursos 

naturais no semiárido brasileiro, bem como para o desenvolvimento sustentável dessa região 

(QUADRO 3). Portanto, destaca-se que esses materiais didáticos foram utilizados em cursos 

de capacitação com docentes, agentes de saúde, profissionais do IGARN, CARN, pescadores, 

oficinas com alunos e em audiências públicas.   
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Quadro 3. Instrumentos elaborados para dar visibilidade à problemática da qualidade da água no contexto do 

semiárido potiguar. Todos os materiais citados estão disponíveis no site “Mergulhando Ciência no Semiárido”. 

Tipo de material Título 

Site Mergulhando Ciência no Semiárido 

Palestra/Capacitação 

 

Eutrofização das nossas águas 

Características Ecológicas dos Açudes (Reservatórios) do Semi-Árido 

Comunidades Aquáticas 

Qualidade de água 

Como estudar a qualidade de água de maneira simplificada? 

História em 

quadrinhos 

Eutrofização: Nossas águas cada vez mais verdes 

Jogos educativos Jogo de tabuleiro sobre biodiversidade brasileira, Jogo de cartas para trabalhar 

introduzir discussões sobre doenças de veiculação hídrica, Jogo de cartas para 

sensibilização ambiental, e outros. 

Materiais 

paradidáticos 

Materiais com temas diversos: Zooplâncton, Protozoários, Doenças de veiculação 

hídrica, Genotoxidade, Disputa desigual, Recortes da caatinga, Semiárido na 

Literatura, entre outros. 

Artigos Comunidades microbianas (bacterioplâncton e protozooplâncton) em reservatórios 

do semi-árido brasileiro (ARAÚJO; COSTA, 2007); Cianobactérias e cianotoxinas 

em reservatórios do estado do Rio Grande do Norte e o potencial controle das 

florações pela Tilápia do Nilo (PANOSSO et al., 2007) Impactos da introdução da 

tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, sobre a estrutura trófica dos ecossistemas 

aquáticos do Bioma Caatinga (ATTAYDE et al. 2007); Composição da 

comunidade zooplanctônica em reservatórios eutróficos do semi-árido do Rio 

Grande do Norte (ESKINAZI-SANT’ANNA et al., 2007); Águas potiguares: oásis 

ameaçados (ESKINAZI-SANT’ANNA et al., 2006); 

Fonte:  http://mergulhandocienciasnosemiarido.weebly.com/ 

 

Foram encontrados 17 ações de extensão universitária, que reportavam aspectos da 

presente temática inquerida no contexto do semiárido, de modo que a proporção de ações por 

unidades proponentes da UFRN ficaram distribuídas da seguinte maneira: 88% do 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia, 6% do Departamento de Oceonografia, 6% 

do Departamento de Botânica e Zoologia, todos vinculados ao Centro de Biociências. As 

principais ações desenvolvidas como forma de mitigação da problemática foram: Projetos 

(41%), Cursos (35%), Programas (12%) e Eventos (2%). Isso se explica pelo fato de existir 

um grupo de professores vinculados ao PRODEMA, que vêm desenvolvendo um programa de 

desenvolvimento, implantando e desenvolvendo projetos há mais de 10 anos na região 

semiárida do RN, em parceria com outros pesquisadores e seus alunos de pós-graduação, sob 

o fomento das agências de pesquisa anteriormente citadas, embora tenha se observado uma 

dimunuição nos últimos anos (QUADRO 4).  

Essa problemática da eutrofização dos corpos d’água do semiárido potiguar vem 

sendo alvo de investigações há mais de 20 anos. De acordo com a revisão bibliográfica, o 

primeiro trabalho reportando os “riscos ambientais” das florações tóxicas da comunidade 

fitoplanctônica na Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu, foi realizado por Costa et al., 

(1998) no reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, onde se evidenciava a 
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correlação da clorofila-a e a produtividade primária apontando para o aumento da biomassa 

algal e dominância de cianobactérias, com o registro de espécies potencialmente tóxicas.  

A “influência pessoal” dos autores foi um elemento decisivo para o despertar do 

interesse de outros pesquisadores e a formação de recursos humanos para treinamento e/ou 

gerenciamento de novas pesquisas nessa área, o que levou posteriormente à consolidação de 

uma base de pesquisa envolvendo os estudos de microrganismos de interesse ambiental, 

atualmente, representada pela equipe de pesquisadores vinculados ao Laboratório de 

Microbiologia Ambiental (LAMAq), no Centro de Biociências, da UFRN. Contudo, essa 

instituição de ensino superior possui outro grupo de pesquisa, vinculada ao Laboratório de 

Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (LARHISA), que tem sido responsável pela 

maior parte das produções científicas nos últimos anos, de modo que tem contribuído para 

visibilidade da problemática das florações tóxicas associadas à eutrofização. O LARHISA 

está localizado no Centro de Tecnologia da UFRN. Vale mencionar que todas as produções 

científicas analisadas no presente manuscrito são frutos desses dois grupos de pesquisa 

(QUADRO 1). 

Observou-se que ambos os centros de pesquisa têm investido na formação de recursos 

humanos, em níveis de mestrado e doutorado, principalmente nos programas de pós-

graduação, em que os pesquisadores precurssores são e/ou foram vinculados, a saber, 

Ecologia, Engenharia Sanitária e Ambiental, Ciências Biológicas e Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, todos da UFRN. Além disso, registra-se o papel de um programa externo, o de 

Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais, da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) que contribuiu na formação dos primeiros pesquisadores do estado com o nível de 

doutorado, na linha de pesquisa em Microbiologia Ambiental na interface da qualidade de 

água.  

No levantamento das dissertações/teses do PRODEMA verificou-se o nível de 

preocupação dos pesquisadores em dar visibilidade a problemática da poluição da água, e as 

alterações nas comunidades de microrganismos dos reservatórios estudados. Nesse sentido, 

há a preocupação de incorporar nas suas respectivas pesquisas, ações educativas como uma 

das possibilidades de formação de diferentes atores sociais, em uma perspectiva crítica, como 

forma de auxiliar na construção da percepção ambiental em torno dos riscos ambientais da 

poluição hídrica, subsidiando ações sociopolíticas com a população do semiárido.  

O mapeamento dessas dissertações/teses apontou a existência de 12 trabalhos, todos 

correspondiam as pesquisas em nível de mestrado, que foram recuperados para descrição das 

ações desenvolvidas no contexto do semiárido, como forma de mitigar à problemática. Diante 

disso, foi observado que, inicialmente, as pesquisas reporatavam outros microrganismos de 
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interesse ambiental, destacando aspectos da perda da qualidade da água e suas respectivas 

ações de sensibilização ambiental, em seguida com a entrada de mais uma pesquisadora no 

PRODEMA, especialista em ecologia do fitoplâncton, com ênfase em cianobactérias, as 

pesquisas passaram a incorporar, de modo mais completo, uma gama de populações 

microbianas como discriminadores ambientais.  

A exemplo disso, em uma sequência cronológica, constatou-se a contribuição da 

pesquisa de Sodré-Neto (2008) que investigou aspectos da dinâmica de bacterioplâncton no 

reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, e discutiu a importância da 

socialização da temática da qualidade de água no semiárido, especificamente, nos municípios 

de Itajá e São Rafael, abrangendo o público em geral e professores. Às estratégias didáticas 

empregadas consistiram em um seminário para divulgação científica, do nível de qualidade 

da água desse reservatório, com o grupo de professores, foi realizada uma oficina prática 

sobre os métodos de estudos da água, empregaram-se diferentes materiais laboratoriais e uso 

de modelos didáticos, em seguida, foram mapeadas as concepções ambientais desses 

docentes sobre os elementos discutidos nessa ação.  

Amorim (2010) realizou a elaboração de um barômetro da sustentabilidade para o 

município de Caicó, e o estudo da comunidade de nanoflagenalados e bacterioplâncton 

associados às variáveis limnológicas. Ademais, como ação para remediar os efeitos adversos 

da problemática inquerida, a pesquisadora usou jogos para dar suporte à discussão das 

doenças de veiculação hídrica nesse município, na oportunidade, efetuou uma investigação da 

impressão dos professores sobre esses materiais didáticos como instrumento de divulgação 

científica. 

Dantas (2010) efetuou sua intervenção com o estudo de morfotintorial e bioquímico 

de bacterioplâncton, potencialmente patogênico, com ênfase na família Enterobacteriaceae 

no reservatório Boqueirão de Parelhas, e fez o levantamento das concepções prévias de 

docentes do ensino básico, sobre o tema qualidade de água e os aspectos microbiológicos.  

Nascimento (2011) averigou a ocorrência de bactérias oportunistas no reservatório 

Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, e caracterizou epidemiológicamente as doenças 

diarréicas em diferentes municípios do semiárido. A intervenção da pesquisadora se deu com 

agentes de saúde e professores dos municípios de Itajá e São Rafael, de modo que mapeou as 

concepções prévias, sobre esses microrganismos e seu potencial de efeito na saúde huamana, 

na interface com a questão da qualidade de água, nesse sentido, foi aplicada uma cartilha 

educativa com esses profissionais, como medida de sensibilização e divulgação científica. 

Medeiros (2012) inqueriu sobre a diversidade e distribuição espaço-temporal de 

protozoários de vida livre no reservatório Eng. Armando Ribeiro Gonçalvez, e investigou as 
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concepções alternativas de professores e alunos, sobre as temáticas da água, relacionados 

também com esses microrganismos. 

Contudo, Peixe (2017) trabalhou a partir da aplicação de uma técnica em biologia 

molecular, de modo a caracterizar a diversidade metagenômica da diversidade microbiana no 

reservatório Eng. Armando Ribeiro Gonçalves. A pesquisa também envolveu a aplicação de 

um curso com professores nos municípios do Acari e Parelhas, com intenção de discutir 

informações e auxiliar na formação dos docentes da educação básica, a partir da divulgação 

científica sobre aspectos da biotecnologia e suas aplicações, de modo a incentivá-los e 

encorajá-los a usarem estratégias diversificadas e articuladas com a temática da água, sob a 

perspectiva da abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade no Ensino de Ciências.   

Pinheiro (2017) também fez uso das técnicas de identificação metagenômica, assim, 

investigou a diversidade de Enterobactérias potencialmente nocivas no reservatório Eng. 

Armando Ribeiro Gonçalves, efetuou um levantamento epidemiológico de doenças diarréicas 

e de percepção com agentes de saúde e professores de ciências e biologia, nos municípios de 

Assu, Acari e Parelhas, a fim de identificar concepções e o modo de atuação objetiva desses 

atores diante do tema. Entre as estratégias didáticas, mobilizadas para a divulgação científica, 

observaram-se palestras, oficinas, discussões e elaboração de um livro paradidático para 

exposição e sensibilização em torno do assunto. 

Tratando, especificamente, sobre a comunidade fitoplanctônica, Silva (2013) 

investigou aspectos da ecologia algal, a partir do biomonitoramento do estado ecológico, 

variação vertical e nictemeral dos grupos funcionais fitoplanctônicos, e desenvolveu um 

estudo sobre a caracterização da percepção ambiental da população de Pau dos Ferros, sobre 

a importância da qualidade de água e sua relação com a saúde humana, formas de 

contaminação, cianobactérias, cianotoxinas e formas de atuação cidadã, compreendendo 

como público-alvo, professores, alunos e público não escolar.  

Vieira (2013), por sua vez também realizou sua investigação sobre a dinâmica da 

comunidade do fitoplanctônica, com ênfase, em cianobactérias no reservatório Eng. Armando 

Ribeiro Gonçalves, nos municípios de Itajá, São Rafael e Jucurutu. A ação educativa como 

alternativa de mitigação, a pesquisadora fez aplicação de uma cartilha educativa como 

material de divulgação científica, para auxiliar na construção da percepção socioambiental de 

estudantes sobre a eutrofização desse reservatório. Nesse sentido, Fonseca (2014) também 

realizou a avaliação do potencial tóxico das florações de cianobactérias, com ênfase na 

determinação de microcistina e saxitoxinas nos reservatórios Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves, Itans e Passagem das Traíras e Gargalheiras. No intuito de subsidiar ações da 

administração pública ambiental e de saúde, a pesquisadora investigou a percepção de 
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pescadores e aquicultores, sobre os efeitos da poluição dos ecossistemas aquáticos do 

semiárido, desencadeada pelas intervenções antropogênicas no meio ambiente. 

A dissertação de Rego (2017) empregou técnicas de biomonitoramento tradicionais 

por microscopia óptica, revelando aspectos da ecologia do fitoplâncton em cinco 

ecossistemas aquáticos, e análise da diversidade metagenômica de cianobactérias para 

identificação de genes codificadores de cianotoxinas no reservatório Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves, em cenário de seca extrema. Ademais, aplicou uma oficina sobre a eutrofização 

com alunos de uma escola de Acari, na intensão de auxiliar na ampliação do letramento 

científico desses discentes para uma formação cidadã, para isso, foi elaborada uma sequência 

de ensino usando metodologia de ensino por investigação e uso de materiais didáticos 

diversos, para ajudar na formação do pensamento crítico dos participantes dessa intervenção.  

Em todas as pesquisas anteriormente citadas, foram apontadas algumas fragilidades de 

compreensão sobre aspectos da poluição ambiental e o efeito na comunidade microbiana. 

Portanto, de acordo com perspectiva de Hannigan (1995), a “influência pessoal” dos 

pesquisadores citados ao longo deste trabalho contribuíu  na difusão dos dados sobre a 

comunidade fitoplanctônica e os problemas ambientais atrelados a essa temática, inclusive, 

subsidiaram na formação de novos pesquisadores. No levantamento das dissertações/teses as 

primeiras pesquisas estavam centradas em bacterioplâncton e só depois passou ainvestigar o 

fitoplâncton, isso é decorrência da entrada de uma mais uma pesquisadora nessa linha de 

pesquisa nesse referido programa analisado. 

Com base nos dados apresentados no levantamento dos dados, o forte interesse no 

estudo da comunidade fitoplanctônica foi influenciado pela tragédia em Caruaru, que ocorreu 

no Estado de Pernambuco em 1996, aonde vários pacientes de uma clínica de hemodiálise 

vieram a óbito pela ação de uma microcistina que estava presenta na água. As análises 

realizadas nas águas do reservatório que abasteciam o município mostraram a alta 

dominância da espécie responsável pela liberação da toxina, Raphidiopsis raciborskii 

(MOURA et al., 2018).  

A elucidação desse caso contribuiu significativamente para o aumento das pesquisas 

acadêmicas envolvendo a temática em reservatórios de abastecimento público (Moura et al., 

2018), esse evento levou a formulação de dispositivos jurídicos que norteiam a investigação 

da comunidade fitoplanctônica, impondo os limites máximos permitidos por lei. Sendo assim, 

como mencionamos anteriormente, atualmente, existe a Resolução do CONAMA Nº 

357/2005 que impõe o limite máximo de densidade de cianobactérias até 50 mil células por 

mililitro para reservatórios de Classe 2 (CONAMA, 2005). Enquanto a Portaria de 

Consolidação Nº 5/2017 descreve que a partir de 20 mil células por mililitro, deve-se adotar 
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como medida preventiva o acompanhamento periódico das florações de algas e a mensuração 

semanal das concentrações de cianotoxinas nas águas no ponto de captação (BRASIL, 2017).  

De acordo com a perspectiva sociológica adotada neste manuscrito, esse trágico 

evento é conhecido como “acidente normal” (HANNIGAN, 1995). Logo, as pesquisas 

envolvendo o estudo de microrganismos aquáticos potencialmente tóxicos teve maior 

notoriedade (MOURA et al., 2018). No contexto do Rio Grande do Norte, as maiores 

contribuições na elucidação dos efeitos da comunidade fitoplanctônica e a ocorrência de 

cianotoxinas nas águas da Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu foram realizados pelos 

pesquisadores citados no Quadro 1, em que são destacados os principais elementos de 

evidenciação do risco ambiental e as suas respectivas contribuições teóricas.  

Nesse sentido, foi apontado na literatura que os efeitos das ações antrópicas têm 

contribuído significativamente para um cenário eutróficos nos reservatórios do Rio Grande 

do Norte (COSTA et al., 2009; FONSECA et al., 2015; VIEIRA et al., 2015) e que os 

eventos climáticos que provocam a redução da precipitação no Nordeste brasileiro 

potencializam os efeitos do crescimento da biomassa algal, levando a dominância de 

cianobactérias e liberação de cianotoxinas (BRAGA; BECKER, 2020; REGO et al., 2020).   

Contudo, partindo da “definição social do risco” de Hannigan (1995), podemos 

classificar a eutrofização artificial dos corpos d’água da Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-

Açu como sendo o “objeto” que impetra os riscos. Em contrapartida, as descrições dos efeitos 

nocivos do bloom de algas nos reservatórios é visto como “prejuízo”, entre estes, destaca-se 

os principais riscos ambientais: a poluição e contaminação da água, com a perda da sua 

qualidade, alterações na sua coloração, com possibilidade de presença de sabor e odor forte, 

redução da biodiversidade aquática dos corpos d’água eutróficos, aumento na demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), que causa mortalidade dos peixes e outros organismos, além 

de outros aspectos destacados pelas produções científicas (COSTA et al., 1998; 

CHELLAPPA; COSTA, 2003; COSTA et al., 2006; 2009; PANOSSO et al., 2007; 

CHELLAPPA et al., 2008a; b; MENEZES et al., 2010; ESKINAZI-SANT’ANNA et al., 2013; 

FONSECA et al., 2015; VIEIRA et al., 2015; MEDEIROS et al., 2015; CÂMARA et al., 

2015; COSTA et al., 2015; ROCHA-JÚNIOR et al., 2018; COSTA et al., 2018; REGO et al., 

2020; BRAGA; BECKER, 2020).   

De acordo com os dados apresentados, tendo como base as informações coletadas nas 

pesquisas científicas, é possível inferir que os riscos sociais são principalmente de natureza 

política e econômica, a saber, risco de interrupção do abastecimento doméstico da água, caso 

as concentrações de cianotoxinas presentes na água estejam acima dos valores máximos 

permitidos, potencial de efeito negativo à saúde humana da população, exposta as 
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concentrações subletais das cianotoxinas, conflitos de interesse pela disponibilidade e 

qualidade da água para usos múltiplos entre os municípios do estado do RN. 

Na perspectiva de Hannigan (1995), o “sistema articulado”, nesses casos, atuam na 

elucidação da problemática, apontando a relação casual de efeito entre o “objeto” que impõe 

o risco e o “prejuízo” decorrente da ação desse “objeto”. Portanto, as principais contribuições 

das pesquisas científicas estão caracterizadas como “sistema articulado”.  

No caso do presente estudo, a ênfase está centrada nos riscos da eutrofização artificial 

que tem contribuído para a floração e dominância de espécies de cianobactérias 

potencialmente tóxica e seus efeitos socioambientais. Essa relação das causas e efeitos são 

visualizadas pela literatura pertinente, que descreve os motivos que levam à eutrofização e 

seus efeitos na comunidade aquática, especialmente, na comunidade fitoplanctônica, 

decorrentes da poluição antrópica difusa, principalmente efluente doméstico, pela ineficiência 

e/ou inexistência de saneamento básico no semiárido potiguar; cargas poluidoras industriais e 

uso de fertilizantes para atividades agropastoris (COSTA et al., 2009; FONSECA et al., 

2015).   

Ainda nessa perspectiva, dados oriundos de outros pesquisadores contribuem em 

novos apontamentos que não foram reportados nos trabalhos analisados nesta revisão, dentre 

as novas informações foi possível revelar que algumas espécies de cianobactérias contribuem 

significativamente para a liberação de gás metano (CH4), em condições de presença e 

ausência de radiação solar, óxido e anóxica, embora esse processo tenha sido descrito apenas 

para algumas espécies do domínio das arquéias. É relatado, inclusive, que o aquecimento 

global pode elevar os níveis de eutrofização nos ambientes limnológicos de todo o planeta, 

configurando-se como uma alça de retroalimentação positiva para o crescimento de 

cianobactérias (BIŽIĆ et al., 2020), isso pode ser caracterizado como outro “prejuízo” 

ambiental na perspectiva de Hannigan (1995).   

Dados revelados apontam ainda que pode existir uma relação entre as concentrações 

de saxitoxina (neurotoxina) presente nas águas dos reservatórios do Nordeste brasileiro como 

uma das responsáveis pela co-indução de malformações cerebrais em recém-nascidos que 

foram infectados pelo surto do vírus Zika que ocorreu entre 2012 a 2016. A pesquisa 

demonstrou que a presença da espécie de cianobactéria Raphidiopsis raciborskii 

potencialmente produtora da saxitoxina nos reservatórios da região afetada pode ter 

contribuído na morte neurais e o mau desenvolvimento dos cérebros dos bebês afetados pela 

exposição às águas contaminadas (PEDROSA et al., 2020), essa informação não foi apontada 

nos estudos avaliados.   



94 

 

Como podemos observar, as “áreas de construção de riscos” têm como “arenas 

sociais” espaços escolares de educação básica, espaços não escolares, audiências públicas 

com a comunidade civil e os ambientes acadêmicos marcados, principalmente, pelos núcleos 

de pesquisadores que estão trabalhando nas instituições públicas de ensino supeior do Rio 

Grande do Norte, a saber, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN), a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e UFRN, sendo 

esta última, a responsável pela produção científica até o momento, como foi demonstrado na 

revisão da literatura (QUADRO 1).   Além disso, também estão presentes nesse contexto 

outros órgãos públicos, como o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte 

(IGARN), Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMPARN), Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) e Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMARH) (IGARN 2016).   

Todos esses órgãos realizaram entre os anos de 2008 a 2016 uma ação conjunta para 

monitoramento da qualidade das águas no estado do RN. O projeto foi conhecido como 

Programa Água Azul. De modo a evidenciar algumas contribuições desse projeto no contexto 

da Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu, foi destacado a seguir, os dados históricos 

compilados para dois reservatórios (Passagem das Traíras e Boqueirão de Parelhas), embora 

as campanhas de acompanhamento envolvessem uma quantidade maior de reservatórios, 

incluindo outras bacias hidrográficas do estado.  

Portanto, de acordo com os dados históricos de monitoramento do reservatório 

Passagem das Traíras, o ecossistema apresentou média eutrófica entre os anos de 2009 e 

2016, com maior comprometimento no ano de 2016 que atingiu a marca hipereutrófico 

(IGARN, 2016) (FIGURA 3). Já o reservatório Boqueirão de Parelhas obteve média 

mesotrófica, com períodos eutróficos nos anos de 2014 e 2016. Vale mencionar que o projeto 

teve início em 2008, mas os dados de ITE e análise das densidades populacionais de 

cianobactérias só foram iniciadas no ano seguinte (2009). 
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Figura 2. Histórico do IET da água no reservatório Passagem das Traíras e Boqueirão de Parelhas. 

Fonte: IGARN (2016).   

 

Os dados sobre o histórico da densidade populacional de cianobactérias se mostraram 

superior ao recomendado pela Portaria de Consolidação Nº 5/2017 (antes normatizada pela 

Portaria Nº 2.914/2011) (BRASIL, 2017) e a Resolução do CONAMA 357/2005 (CONAMA 

2005), com 1.179.389 cél./mL no reservatório Passagem das Traíras (FIGURA 4), teve 

predominância de espécies potenciais produtoras de cianotoxinas, a saber, Raphidiopsis 

raciborskii, além de outras duas espécies que não foram reportadas no chek-list de Panosso et 

al., (2007), Planktolyngbya minor e Planktotrix agardhii. As concentrações desses 

microrganismos estavam acima do permitido em quase todas as amostras coletadas durante os 

anos amostrados (IGARN, 2016) (FIGURA 3).  

As concentrações de cianobactérias do reservatório Boqueirão de Parelhas também 

estiveram em desconformidade com o que é preconizado nas legislações pertinentes 

(CONAMA, 2005; BRASIL, 2017), com média de densidade de 352.088 cél./mL (FIGURA 

4). Os anos de maior comprometimento foram entre 2008-2009 e 2012-2015. Os dados 

oriundos das análises apontaram que houve a predominância de Raphidiopsis raciborskii, 

Aphanizomenon gracile, Aphanocapsa kordersii e Planktolyngbya minor (IGARN, 2016). 
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Figura 3. Histórico da Densidade de Cianobactérias da água nos reservatórios 

Passagem das Traíras e Boqueirão de Parelhas. 

Fonte: IGARN (2016).  

 

Verificou-se que no reservatório Passagem das Traíras o Índice de Qualidade da Água 

(IQA) se mostrou na categoria “médio” durante boa parte do período analisado no estudo, 

tendo os seus valores comprometidos pela elevada DBO, sólidos totais, fósforo total e pH 

(IGARN, 2016) (FIGURA 5). 

 

 

Figura 4. Histórico do IQA nos reservatórios Passagem das Traíras e Boqueirão de Parelhas. 

Fonte: IGARN (2016). 

 

A média histórica do IQA no reservatório Boqueirão de Parelhas foi classificado 

como “bom”, no qual os índices foram reduzidos pela concentração elevada de sólidos totais, 

elevada DBO, coliformes termotolerantes, de modo que as atividades agrárias podem ter 

contribuído para redução nos valores correspondentes à qualidade (IGARN, 2016). 

De acordo com os dados de monitoramento dos reservatórios pertencentes a Bacia 

Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu, todos estavam em estado de eutrofização, de modo que 

esse processo foi visualizado em outras bacias do semiárido potiguar (IGARN, 2016), como, 
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por exemplo, os Reservatórios pertencentes à Bacia do Rio Apodi-Mossoró que não foram 

abordados no presente estudo.   

Considerando as informações de Braga e Becker (2020) e Rego et al., (2020), os 

reservatórios estiveram submetidos aos efeitos de uma seca severa que ocorreu durante os 

anos correspondentes aos períodos que estes reservatórios foram monitorados pelo IGARN 

(2016), de modo que os regimes pluviométricos se mostraram baixos em função do El Niño.  

Como demonstramos, a eutrofização artificial ocorre pela ação humana no ambiente 

(CHEN et al., 2016), seja pelo lançamento de efluente doméstico, ações agropastoris que 

recorrem ao uso de fertilizantes, perda da mata ciliar devido o acelerado processo de 

urbanização, dentre tantos outros, isso pode ser entendido como atividades econômicas 

típicas de uma racionalidade capitalista industrial, marcada pela lógica neoliberal, que leva a 

potencialização de riscos sociais e ambientais (BECK, 2011; ANA 2018). Esses processos de 

poluição por cargas difusas foram apontados nas literaturas analisadas (COSTA et al., 2009; 

FONSECA et al., 2015; REGO et al., 2020) 

O emprego dos dados do Programa Água Azul, revelam em certa medida, uma 

preocupação com esse problema ambiental (eutrofização artificial e as florações tóxicas com 

perda da qualidade de água) no território do Rio Grande do Norte. No entanto, pensar na 

“formulação dos riscos ambientais” decorrentes disso, é uma tarefa que exige um esforço em 

reunir e analisar os apontamentos efetuados pelos atores sociais, que nesse caso são frutos das 

ações de pesquisa e extensão que culminaram com as produções científicas dos pesquisadores 

que contribuíram na formulação e elucidação dessa problemática, assim como, pelas 

parcerias firmadas entre diferentes órgãos que levaram a elaboração do maior program de 

monitoramento ambiental das águas no território potiguar, Programa Água Azul, que se 

encontra interrompido.  

Os exemplos de dados destacados pelas informações históricas dos reservatórios 

Boqueirão de Parelhas e Passagem das Traíras (IGARN, 2016; ANA 2018), bem como, a 

literatura pertinente citada anteriormente, demonstram que as “arenas sociais” estão 

basicamente restritas a ambientes de atuação política, isso fica evidente pela ação dos órgãos 

públicos estaduais (IGARN, EMPARN, IDEMA e SEMARH), enquanto os pesquisadores 

vinculados às instituições públicas de ensino recorrem aos periódicos científicos para 

disseminar os “riscos ambientais” decorrentes da eutrofização dos corpos de água do estado 

do RN, mas também fizeram uso de outros espaços para dar visibilidade ao problema da 

poluição das águas.   

Em relação aos “papeis genéricos”, é possível inferir a partir da definição de 

Hannigan (1995) que os “portadores de risco” são vítimas que arcam com os custos diretos 
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de trabalhar e viver em um ambiente perigoso. Neste caso, a população que vive e depende 

das águas desses reservatórios pode ser enquadrada nessa categoria.  

Por outro lado, “os defensores dos portadores de risco” usam os espaços de 

discussões teóricas e lutam pelos direitos das vítimas (HANNIGAN, 1995, p. 135), nesse 

sentido, os pesquisadores entram nessa categoria, fazendo parte também da classe de 

“ajudantes” e “profissionais de risco”, por reunir provas substanciais que mostram os efeitos 

nocivos da eutrofização e as alterações na comunidade fitoplanctônica, sobretudo, a relação 

com o potencial risco de interrupção do abastecimento doméstico, possibilidade de 

comprometimento da saúde humana e ambiental. Para isso, os pesquisadores usam da 

racionalidade comunicativa para produzir argumentos que dêem suporte para disseminar as 

informações sobre o tema durante as suas pesquisas de pós-graduação e nos periódicos 

científicos, que na perspectiva de Hannigan (1995), esses espaços são vistos como “arena” de 

debate. 

No entanto, os pesquisadores fazem uso de outros espaços (arenas), como foi possível 

perceber na análise das dissertações/teses, onde esses agentes fazem uso de espaços 

educacionais para divulgação científica, dessa maneira, auxiliar na formação de professores e 

estudantes da educação básica, também utilizam outros ambientes não educacionais para 

envolver agentes de saúde, pescadores e outros membros da sociedade civil, subsidiando a 

formação do pensamento, crítico para atuação sociopolítica dessa população exporta aos 

riscos (SODRÉ-NETO, 2008; AMORIM, 2010; DANTAS, 2010; NASCIMENTO, 2011; 

MEDEIROS, 2012; PEIXE, 2017; PINHEIRO, 2017; SILVA, 2013; VIEIRA, 2013; 

FONSECA, 2014; REGO, 2017). 

Considerando os elementos anteriormente apresentados, os órgãos públicos do Estado 

são responsáveis também pela divulgação dessa problemática, sendo identificados, na 

perspectiva de Hannigan (1995), como “informadores do risco” e “amplificadores das 

questões”, por reforçar e incentivar uma investigação ainda maior por parte dos “defensores 

dos portadores de risco” (os pesquisadores acadêmicos).   

As empresas instaladas no entorno dos reservatórios, tais como, as de carcinicultura e 

as que desenvolvem atividades agropastoris, bem como, os próprios representantes das 

prefeituras que negligenciam o tratamento do efluente doméstico, mediante a carência ou 

ineficiência do saneamento básico nos municípios, podem ser identificados como os 

“geradores de risco”, em função dos impactos ambientais que causam nos corpos hídricos 

(HANNIGAN, 1995).  

Os “árbitros do risco” podem ser descritos como os responsáveis pela criação dos 

dispositivos jurídicos que definem as diretrizes da problemática. Portanto, dentro dessa 
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perspectiva da eutrofização artificial, destaca-se o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) na regulamentação e atuação pública no controle 

microbiológico e limnológicos dos corpos de água no âmbito brasileiro (HANNIGAN, 1995; 

CONAMA, 2005; BRASIL, 2017).   

Os “movimentos de feedback” atuam na amplificação ou atenuação dos problemas 

decorrentes das florações de algas, pode-se destacar as ações governamentais, que em certa 

medida incentivam as pesquisas ou podem coibir, como foi o caso do Programa Água Azul, 

que teve o incentivo do Governo do Estado do RN em um primeiro momento, mas que depois 

veio a ser paralisado pela ausência de investimento financeiro (HANNIGAN, 2000; IGARN, 

2016; ANA, 2018).  

Se partir do entendimento de que as florações potencialmente tóxicas são 

categorizadas como questão de ordem ambiental, de acordo com as premissas de Porto-

Gonçalves (2004), é possível afirmar que estamos diante de uma temática que exige 

seriedade, compromisso ético e político para enfrentar os prejuízos decorrentes dessa 

intervenção irracional dos recursos naturais do semiárido potiguar.   

A análise sociológica empregada neste manuscrito aponta que os atores sociais 

(pesquisadores, órgãos públicos juntos com parte da sociedade civil) vêm ao longo dos anos 

denunciando os efeitos adversos da eutrofização e os potenciais riscos atrelados às florações 

de cianobactérias que interferem na qualidade ambiental e efeitos na saúde humana, para isso, 

tem contribuído fortemente na divulgação das informações por meio de ações educativas e na 

implantação de um programa permanente de formação da população, demonstrando assim, os 

danos sociais, econômicos e ambientais que acontecem em função da incapacidade técnica de 

conseguir prever ou solucionar os problemas que podem eventualmente surgir (PORTO-

GONÇALVES, 2004).  É notório que as bases técnicas-científicas são incapazes de 

solucionar todos os riscos socioambientais associados à eutrofização, como foi descrito 

anteriormente, por isso, que é preciso repensar a lógica neoliberal que impulsionam a 

produção de riscos, na mesma medida em que geram lucros e os modelos de “(des) 

envolvimento” para a região semiárida do RN.  

Diante dessa perspectiva da crise ecológica da eutrofização, as ideias de Sachs (2008) 

têm impulsionado e culminado com a ascensão de uma nova forma de racionalidade, uma que 

equaciona os processos produtivos, respeitando os interesses e bem-estar sociais e 

ambientais.  

Nesse sentido, esses processos argumentativos dos atores sociais, ao reportar os 

efeitos adversos da eutrofização como “movimentos subjetivos”, de modo que ao argumentar 

os danos sociais e ambientais das florações tóxicas, existe em certa medida o interesse em 
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denunciar as situações de desigualdade ambiental, que permeiam a questão aqui analisada, 

desse modo, novas parcerias vão se consolidando como aliança política para discussão da 

problemática, como foi o caso do Programa Água Azul, que teve parceria de vários órgãos 

públicos (IGARN, 2016).   

Esses processos argumentativos, sobretudo, formativos encabeçados pelos 

pesquisadores da área têm almejado à justiça socioambiental (ACSELRAD, 2002), uma vez 

que a produção e a distribuição dos riscos não afetam de formas iguais às classes sociais em 

um primeiro momento, ou seja, as populações mais vulneráveis sentem os efeitos negativos 

desse problema de formas diferentes das populações com acesso aos serviços básicos, como, 

saneamento, saúde, educação, etc. (HANNIGAN, 1995).   

Os dados apresentados por Pedrosa et al., (2020) demonstram essa distribuição 

desigual dos riscos associados à contaminação por saxitoxina, de maneira que as populações 

mais afetadas por casos de microcefalia encontravam-se em regiões onde havia a confirmação 

de contaminação e, sobretudo, tratava-se de localidades mais vulneráveis economicamente.    

Sendo assim, os impactos ambientais que levam à eutrofização e as florações 

potencialmente tóxicas que afetam essa região são riscos exibem um efeito bumerangue, por 

apresentar efeitos colaterais latentes, que cedo ou tarde tende a afetar às todas as classes 

sociais, seja de forma direta ou indireta, gerando prejuízos econômicos, sociais, culturais, 

ambientais, políticos que precisam ser reparados por aqueles que geraram os riscos.  Portanto, 

o real poder social da argumentação, que tem incentivado as ações no contexto do semiárido 

potiguar, em torno dos riscos socioambientais está pautado no grau de ameaça, com a 

iminência da concretização dos riscos sociais que pode vir a ocorrer no futuro, ou seja, 

configura-se um risco iminente de concretização com danos graves (BECK, 2011), como 

demonstramos pela produção da visibilidade sociológica dos riscos ambientais da 

eutrofização, inclusive, fazendo projeções a partir dos efeitos das mudanças climáticas 

(BRAGA; BECKER, 2020).  

  

4. CONCLUSÃO  

Considera-se que a “formulação social dos riscos ambientais” decorrentes da 

eutrofização artificial no contexto do semárido do Rio Grande do Norte ocorreu mediante a 

atuação de pesquisadores que tiveram sua atenção voltada aos efeitos negativos de florações 

de algas potencialmente tóxicas, principalmente, reforçadas pelo trágico evento que ocorreu 

no município de Caruaru/PE.   
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 Os dados da literatura destacam vários riscos: a poluição e contaminação da água, 

com a perda da sua qualidade, alterações na sua coloração, com possibilidade de presença de 

sabor e odor forte, redução da biodiversidade aquática dos corpos d’água eutróficos, aumento 

na demanda bioquímica de oxigênio (DBO), que causa mortalidade dos peixes e outros 

organismos, além de outros aspectos destacados pelas produções científicas. De modo que 

isso repercute na formação de riscos sociais, a saber, risco de interrupção do abastecimento 

doméstico da água à população, caso as concentrações de cianotoxinas presentes na água 

estejam acima dos valores máximos permitidos pela legislação, potencial efeito negativo à 

saúde humana da população, exposta as concentrações subletais das cianotoxinas, conflitos 

de interesse pela disponibilidade e qualidade da água para usos múltiplos entre os municípios 

do estado do RN. 

 Observou-se o empenho dos pesquisadores, não só na formulação dos riscos atrelados 

às florações tóxicas, mas também no desenvolvimento de ações para sua mitigação, a partir 

da elaboração de projetos de pesquisa, que receberam financiemento dos principais órgãos de 

fomento à pesquisa do Brasil, que incentivou à formação de recursos humanos, com novos 

especialistas no estudo da qualidade de água, na interface com a microbiologia ambiental em 

nível de pós-graduação stricto sensu, capacitação profissional com professores, técnicos do 

IGARN e CARN, projetos de divulgação científica, usando sequências didáticas, atividades 

lúdicas, produção de materiais didáticos e paradidáticos, sites, cartilhas, palestras, oficinas 

com alunos e outros seguimentos da sociedade civil, essas iniciativas ocorreram 

principalmente por meio das ações de extensão.  

No entanto, pode-se inferir que a população ainda carece de mais informações sobre 

os riscos aos quais estão expostos, necessitando da ampliação da percepção ambiental em 

relação ao tema, que como foi demonstrado por alguns levantamentos, há fragilidades de 

compreensão dos aspectos ligados à eutrofização dos reservatórios a partir das cargas difusas 

e outros impactos ambientais, o que resulta em uma problemática, em certa medida 

secundarizada, sendo importantes essas ações de divulgações científicas, para diminuição do 

nível de ocultamento da temática, para os demais membros da comunidade civil não 

especializada, de modo a incentivar a formação da população para atuação sociopolítica.   

Constatou-se que o estado do Rio Grande do Norte tem caminhado na contramão do 

problema, com interrupção do Programa Água Azul, uma vez que os dados das séries 

históricas de investigação revelaram que a eutrofização artificial é um grave problema 

ambiental, sobretudo, a interrupção do projeto em função dos cortes de financiamento do 

programa têm contribuído para o negligenciamento dessa problemática. Sendo assim, é 

imprescindível a divulgação científica nesse contexto, ademais, é importante considerar que o 
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conceito de gestão democrática de recursos requer não somente a participação da sociedade 

civil, mas também políticas públicas eficazes que deve ser igualmente constante e contínua. 

Em suma, recomenda-se a retoma que os investimentos para prevenção das causas da 

eutrofização sejam contemplados com rigor, assim como o monitoramento dos mananciais, e 

mitigação dos problemas ambientais e sociais decorrentes das florações tóxicas de 

cianobactérias. 
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Quadro 2. Projetos de pesquisa na interface das florações tóxicas envolvendo o contexto do semiárido desenvolvidos pelos centros de pesquisa da UFRN. 

Coordenador(a) 

do projeto de 

pesquisa 

Título Período 

de 

realização 

Objetivo Centro de 

pesquisa 

Grande área Área 

 

Contribuição no contexto 

das florações tóxicas 

Naithirithi 

Tiruvenkatachary 

Chellappa 

Variações espaciais e 

temporais de fitoplâncton em 

função do impacto ambiental 

em uma barragem do semi-

árido do Rio Grande do 

Norte 

 

2001-2006 

 

Estudar o impacto 

antropogênico sobre os fatores 

físico-químicos da água, 

ecologia quantitativa e 

clorofila a da barragem 

Ministro João Alves, no 

município de Parelhas RN a 

fim de identificar uma relação 

seqüencial com fatores 

bióticos e os 

impactosambientais de origem 

antropogênica devido à 

industrialização (fabricação de 

tijolos) ao redor da barragem. 

Centro de 

Biociências 

 

 

 

 

 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

aplicada 

 

Compreensão dos efeitos da 

poluição ambiental na 

comunidade fitoplanctônica. 

 

Aspectos da ecotoxicologia e 

monitoramento ambiental da 

barragem Marechal Dutra, 

Acari RN 

2001-2004 

 

Finalidade estudar aspectos da 

ecotoxicologia e 

monitoramento ambiental da 

barragem Marechal Dutra, 

Acari RN. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia  

 

Ampliar a compreensão da 

ecotoxicologia da 

comunidade fitoplanctônica 

de um reservatório em 

resposta as alterações 

ambientais a partir da 

poluição ambiental.  

 

Dinâmica ecológica de 

microalgas em função do 

impacto ambiental em açude 

Santa Cruz do semi-árido do 

Rio Grande do Norte 

2007-2008 

 

Estudar o impacto 

antropogênico sobre os fatores 

físico-químicos da água, 

ecologia quantitativa e 

clorofila a do açude Santa 

Cruz, RN a fim de identificar 

uma relação seqüencial com 

fatores bióticos e os impactos 

ambientais de origem 

antropogênicadevido à 

urbanização ao redor do 

açude. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia  

 

Companhar o efeito das 

alterações nas variáveis 

físico-químico e biológico 

de um reservatório. 
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Manoel Lucas 

Dantas Filho 

Avaliação da qualidade das 

águas dos principais corpos 

d’água interiores norte-

riograndenses comvistas ao 

consumo humano, 

preservação ambiental e 

balneabilidade 

2008-2011 

 

Avaliar a qualidade das águas 

dos principais corpos d’água 

interiores norte-riograndenses 

para atendimento ao consumo 

humano, preservação 

ambiental e balneabilidade. 

Centro de 

Tecnologia 

 

Engenarias Engenaria 

Sanitária 

 

Monitorar os níveis de 

qualidade de água dos 

reservatórios interioranos.  

 

Qualidade das águas dos 

principais corpos d’água 

interiores norte-

riograndenses com vistas 

aoconsumo humano e 

preservação ambienta 

 

2013 Identificar e avaliar as 

condições da qualidadedas 

águas desses corpos d’água 

interiores, como as águas de 

superfície da bacia piranhas-

assú, apodi-mossoró e bacias 

difusas do litoral leste,além de 

águas subterrâneas dos 

principais aquíferos do estado 

através do monitoramento 

sistemático. 

Centro de 

Tecnologia 

 

Engenarias 

 

Engenaria 

Sanitária 

 

Acompanhamento dos 

níveis de qualidade das 

águas.  

 

Juliana Deo Dias Efeito das mudanças 

climáticas sobre as 

comunidades de fitoplâncton, 

zooplâncton e peixes e suas 

interações biológicas: estudos 

de longa duração e 

experimento manipulativo 

2019 

 

Avaliará o efeito das 

mudanças climáticas sobre 

diferentes comunidades 

aquáticascom base em uma 

série temporal de 30 anos e 

experimentos manipulativos. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Dar suporta para 

compreensão dos efeitos das 

mudanças climáticas na 

alteração da diversidade 

fitoplanctônica e qualidade 

de água.  

 

Eneida Maria 

Eskinazi-

Sant'anna 

 

Biomassa de 

Compartimentos Tróficos 

Zooplanctônicos em um 

Reservatório do Semi-Árido 

(Reservatório Armando 

Ribeiro Gonçalves, RN) 

2005 Estudados aspectos voltados à 

dinâmica temporal da 

densidade e biomassa do 

micro e mesozooplâncton 

noreservatório Armando 

Ribeiro Gonçalves.  

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Contribuição das formas 

micro e 

mesozooplanctônicas na 

estrutura trofo-dinâmica do 

reservatório eutróficos e as 

possíveis consequências de 

alterações no fluxo 

energético desse 

ecossistema.  

Mergulhando na ciência: a 

água como tema de 

divulgação científica no 

semi-árido do rio grande do 

norte 

2008-2010 

 

Visando a sensibilização da 

sociedade para os problemas 

ambientais locais e a busca de 

soluções adequadas à 

realidade regional. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Contrição na divulgação 

científica e sobre os 

impactos ambientais nos 

ecossistemas aquáticos do 

semiárido. Desenvolvimento 
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de ações de formação de 

cidadãos conscientes e 

envolvidos na busca por 

uma melhor qualidade de 

vida. 

Uma investigação sobre a 

influência dos mecanismos 

de controle ascendentes sobre 

a composição e estrutura das 

comunidades 

zooplanctônicas em 

reservatórios eutróficos 

2008-2010 

 

Descrever o papel relativo dos 

mecanismos ascendentes sobre 

a estrutura zooplanctônica em 

alguns reservatórios eutróficos 

do semi-árido potiguar. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Caracterização dos aspectos 

ecológicos na interação 

entre zooplâncton e 

fitoplâncton em 

ecossistemas aquáticos.  

Ivaneide Alves 

Soares Da Costa 

Cianobactérias em 

reservatórios submitidos a 

diferentes graus de trofia no 

Rio Grande do Norte: 

dinâmica das populações e 

toxicidade das florações: 

processo155433/2006/2007 

2007 

 

Analisar a dinâmica das 

populações de cianobactérias e 

o grau de toxidade das 

florações. 

Não 

especificado 

 

Não 

especificado 

 

 

Não 

especificado 

 

Compreensão da dinâmica 

das populações de 

cianobactérias em 

reservatórios do semiárido.  

Ocorrência de cianobactérias 

e cianotoxinas em açudes do 

semi-árido potiguar 

2009-2012 

 

Estudar a occorrência de 

cianobactérias e cianotoxinas 

em diversos açudes do semi-

árido do Rio Grande do Norte 

no período demarço de 2009 a 

março de 2010. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Caracterização da 

diversidade de 

cianobactérias e a 

prevalência nos ambientes 

de água doce do semiárido, 

bem como a identificação da 

ocorrência e concentrações 

de cianotoxinas. 

Avaliação da toxicicadade de 

culturas e florações naturais 

de cianobactérias 

potencialmente tóxicaspor 

meio de bioensaios com 

zooplâncton (Crustácea, 

Cladocera) 

2010-2012 

 

Avaliar a toxidade de culturas 

e florações de cianobactérias 

de diferentes reservatórios 

utilizados para abastecimento 

público no Rio Grande do 

Norte. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Viabilização da criação de 

protocolos padronizados 

específicos para a utilização 

de bioensaios em 

biomonitoramentos para 

identificar cianotoxinas em 

reservatórios de 

abastecimento público. 

Projeto CianoTox: processo, 

350393/2004: Avaliação 

ecotoxicológica de 

importantes mananciais de 

2013 

 

Diagnosticar e avaliar as 

condições ecotoxicológicas, 

com base na incidência de 

cianobactérias e cianotoxinas, 

Não 

especificado 

 

Não 

especificado 

 

Não 

especificado 

 

Elucidação dos mecanismos 

de iniciação das florações e 

desenvolvimento de ações 

formativas em educação 
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superfícies e viveiros de 

camarão do Rio Grande do 

Norte 

de importantes ambientes 

aquáticos (reservatórios 

artificiais, rios, lagoas 

costeiras e viveiros de 

camarão) do Estado do Rio 

grande do Norte.  

ambiental, como cursos de 

capacitação profissional 

para agentes de saúde 

pública e professores de 

ensino médio e fundamental. 

Manutenção do banco de 

culturas de cianocactérias do 

laboratório de 

microrganismos 

aquáticos/CB/DMP/UFRN 

2011-2012 

 

Visa a manutanção do Banco 

de culturas de cianobactérias, 

implantado em 2004 no 

Departamento de 

Microbiologia, parasubsidiar 

as pesquisas em andamento da 

Base de Pesquisa em Ecologia 

e Microbiologia de 

Ecossitemas aquáticos. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Pesquisa deu suporte aos 

estudos com abordagens de 

ecofisiologia e toxicologia 

de cianobactérias.  

Acumulação e depuração de 

cianotoxinas em tilapia 

(Oreochromis niloticus) 

cultivados em viveiros de 

água doce 

2013 

 

Identificar e quantificar 

microcistinas e saxitoxinas na 

água de cultivo e tecidos de 

tilápia (Oreochromis niloticus) 

de açudes dosemi-árido e 

cultivadas em viveiro de água 

doce. 

 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Biofísica 

 

Torna-se imperativo o 

monitoramento deflorações 

de cianobactérias e a 

avaliação da bioacumulação 

e depuração, para se 

adotarem as medidas e ações 

mitigadoras necessárias 

àpromoção do 

desenvolvimento ordenado 

desse estratégico segmento 

do setor pesqueiro sem 

afetar à saúde humana. 

Acumulação e depuração de 

cianotoxinas em tilapia 

(Oreochromis niloticus) e 

camarão (Litopenaeus 

vannamei) cultivados em 

água doce: avaliação do 

potencial alternativo para 

minimizar impactos para 

aquicultura esaúde pública 

2013-2015 

 

Avaliar a bioacumulação e 

depuração de microcistinas e 

saxitoxinas no músculo de 

tilapia (Oreochromis niloticus) 

ecamarão (Litopenaeus 

vannamei) cultivados nestes. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Microbiologia Torna-se imperativo o 

monitoramento de florações 

de cianobactérias e a 

avaliação da bioacumulação 

e depuração, para se 

adotaremas medidas e ações 

mitigadoras necessárias à 

promoção do 

desenvolvimento ordenado 

desse estratégico segmento 

do setor pesqueiro sem 

afetarà saúde humana. A 



114 

 

utilização dos 

conhecimentos adquiridos 

como base para tomadas de 

decisões em nível 

governamental, pode gerar 

subsídios para 

implementação de uma 

legislação local para 

regulamentar os níveis de 

toxinas no pescado 

cultivado no RN agregando 

maior valor aopescado. Tais 

medidas podem contribuir 

para evitar a expansão do 

problema de cianotoxinas, 

preservando a qualidade dos 

ambientes aquáticosque são 

essencialmente importantes 

abastecimento de água e 

aqüicultura. 

Metagenômica de 

cianobactérias bentônicas e 

planctônicas isoladas de 

reservatórios eutrofizados no 

semi-árido brasileiro: 

potencial toxigênico e 

filogenia 

2015-2018 

 

Contribuir com a inovação dos 

estudos emmicrobiologia 

aquática já iniciados no 

Laboratório de Microbiologia 

Aquática da Universidade 

Federal do Rio Grande Norte, 

ampliando com essanova 

abordagem de investigação 

com espécies bentônicas 

usando a bioinformática. 

Também visa a manutenção 

do Banco de culturas 

decianobactérias, implantado 

em 2004 no Departamento de 

Microbiologia, para subsidiar 

as pesquisas em andamento da 

Base de Pesquisa emEcologia 

e Microbiologia aquática. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Microbiologia Contribuir com a inovação 

dos estudos 

emmicrobiologia aquática já 

iniciados no Laboratório de 

Microbiologia Aquática da 

Universidade Federal do Rio 

Grande Norte, ampliando 

com essanova abordagem de 

investigação com espécies 

bentônicas usando a 

bioinformática. Também 

visa a manutenção do Banco 

de culturas decianobactérias, 

implantado em 2004 no 

Departamento de 

Microbiologia, para 

subsidiar as pesquisas em 

andamento da Base de 

Pesquisa emEcologia e 
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Microbiologia aquática. 

Identificação e quantificação 

de cianotoxinas em tilapia 

(Oreochromis niloticus) 

cultivados em água doce 

2015 

 

Identificar e quantificar 

microcistinas e saxitoxinas em 

tecidos de tilápia 

(Oreochromisniloticus) 

cultivados em açudes e 

viveiros no semi-árido do Rio 

Grande do Norte. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia Torna-se imperativo o 

monitoramento de florações 

de cianobactérias e a 

avaliação da bioacumulação 

e depuração, para se 

adotarem as medidas e ações 

mitigadoras necessárias 

àpromoção do 

desenvolvimento ordenado 

desse estratégico segmento 

do setor pesqueiro sem 

afetar à saúde humana. 

Magnolia 

Fernandes 

Florencio de 

Araújo 

Água e saúde em região 

semi-árida: ocorrência de 

bactérias patogênicas, 

cianobactérias e cianotoxinas 

em reservatórios do estado do 

Rio Grande do Norte 

2008-2010 

 

Estudo de cianobactérias e 

cianotoxinas, pesquisa de 

bactérias potencialmente 

patogênicas, indicadores de 

qualidade de água, atividade 

imunossupressora de extratos 

de cianotoxinas de seis 

reservatórios do semi-árido do 

Rio Grande do Norte. 

Associada a esta proposta, o 

projeto irá desenvolver 

atividades de educação 

ambiental e educação em 

saúde nas comunidades locais, 

com ênfase nos professores e 

escolares e realizar ações de 

alfabetização científica tendo 

como base o tema água e 

saúde e os resultados das 

pesquisas realizadas. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Microbiologia 

 

Ampliação do entendimento 

da dinâmica em 

comunidades microbianas 

em ambientes aquáticos e 

ações de divulgação 

científica por meio da 

educação ambiental. 

 

Investigação das concepções 

espontâneas referentes à 

qualidade e ao ciclo da água 

e suas implicações para o 

ensino deciências e biologia 

em uma região semi-árida do 

2008-2012 Este projeto se propõe a, 

dentro de um estudo mais 

amplo sobre a qualidade da 

água de diferentes açudesda 

região do Seridó (RN) 

investigar as concepçoes de 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Humanas 

 

Educação 

 

Levantamento das 

concepções de professores e 

alunos de escolas dessas 

localidades sobre o 

significado de "qualidade 

deágua" e sobre o ciclo da 
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RN professores e alunos de 

escolas dessas localidades 

sobre o significado de 

"qualidade deágua" e sobre o 

ciclo da água. 

água, de modo a subidiar 

ações de divulgação 

científica.  

Ciência e cultura em região 

semi-árida nordestina: 

produção e divulgação de 

materiais paradidáticos 

apartir de conhecimentos 

acumulados sobre o sertão 

potiguar 

2012 possibilidade de produção, 

publicação, tiragem e 

distribuição de materiais 

paradidáticos, 

contextualizados com a 

realidade da região semi-árida, 

na perspectiva de incentivo à 

convivência com suas 

características, para serem 

utilizadospor educadores em 

escolas de Educação Básica, 

ou por agentes de extensão, 

em seu trabalho com 

comunidades do Semiárido 

Brasileiro, maisexatamente o 

semi-árido do estado do Rio 

Grande do Norte. 

Centro de 

Biociências 

 

Outra Divulgação 

científica 

Desenvolvimento de ações 

educativas e de divulgação 

científica e formação 

docente.  

Qualidade microbiológica da 

água e educação científica: 

importância da popularização 

da ciência emcomunidades 

do semiárido do nordeste 

brasileiro 

2019 

 

Caracterizar a microbiota 

aquática dereservatórios do 

semiárido potiguar e os 

índices ambientais de 

qualidade microbiológica da 

água, ao mesmo tempo em que 

pretende investigarcomo 

podem ser usados textos de 

divulgação científica para 

auxiliar o estudo desses temas 

em aulas de ciências, junto a 

escolas públicas daregião 

estudada. Concomitantemente, 

pretende-se divulgar os 

resultados e conhecimentos 

acumulados ao longo da 

pesquisa, com a comunidade, 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Microbiologia 

 

Desenvolvimento de ações 

educativas para 

divivulgação científica da 

qualidade de água no 

contexto do semiárido, 

monitorar os ambientes 

aquáticos e sensibilizar as 

pessoas para a necessidade 

de conviver com essa pouca 

água de forma sustentável.  
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e desenvolver ações de 

divulgação e de letramento 

científico que venham 

contribuir com a 

sensibilização ambiental das 

pessoas que dependem detais 

ambientes, em uma região 

propensa naturalmente a 

períodos longos de seca. 

Objetivos De 

Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e ensino de ciências: 

uma experiência em região 

semiárida brasileira 

2019 

 

Acompanhar professores na 

construção daagenda 

ambiental do município 

através de um documento do 

Ministério do Meio Ambeinte 

- o COM-VIDA e avaliar a 

implementação 

dofavorecimento do 

pensamento crítico e solução 

dos problemas locais por meio 

de instrumentos de pesquisa 

específicos. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Humanas 

 

Ciências 

Ambientais 

 

Elaboração de “Guia de 

Ação para 

odesenvolvimento de 

propostas sustentáveis em 

espaços escolares” como 

instrumento norteador 

destinados aos professores 

para auxiliar na construção 

de atividades didáticas. 

Silvia Regina 

Batistuzzo de 

Medeiros 

Influência de Radiatividade 

Natural em Açúde 

Localizado no Semiárido 

Brasileiro: Análises de 

Genotoxicidade, 

Biodiversidadee Educação 

Ambiental 

 

2011-2013 

 

Avaliar as águas do açúde 

domunicípio de Equador, 

(RN), sob influência de 

radioatividade natural, em dois 

aspectos: i) qualidade de água 

do ponto de vista genotóxico e 

ii), diversidade genética de 

microorganismos, visando, em 

ambos os casos, a realização 

de uma educação ambiental 

participativa com a 

comunidade. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Genética 

 

Ampliação da compreensão 

da diversidade genética de 

microorganismos e ações de 

sensibilização ambiental. 

Renata de Fátima 

Panosso 

PELD - Programa Ecológico 

de Longa Duração. Caatinga: 

Estrutura e Funcionamento 

2001-2011 Diagnosticar e quantificar os 

principais problemas relativos 

à perda dequalidade de água 

em importantes reservatórios 

da região semi-árida do Estado 

do Rio Grande do Norte, 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Avaliação da qualidade da 

água dos reservatórios 

através da incidência de 

toxinas produzidas por 

cianobactérias,diagnóstico 

do grau de eutrofização dos 
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avaliar suas conseqüências 

para a saúdepública, bem 

como propor ações 

mitigadoras para os impactos 

diagnosticados, visando a 

sustentabilidade desses 

ambientes. 

reservatórios através do 

monitoramento das 

comunidades aquáticas e das 

variáveis limnológicas 

básicase experimentos 

controlados que permitam 

prever a resposta do 

fitolpâncton frente à 

manipulação das 

concentrações de nutrientes. 

Proposição de ações de 

divulgação científica e 

sensibilização ambiental 

sobre a temática da 

qualidade de água.  

Taxa de herbivoria de 

cianobactérias filamentosas 

pelo peixe Tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) 

2004-2005 

 

Avaliar da taxa de consumo 

esperada de cianobactérias de 

interesse pela tilápia em 

ambientes naturais, para fins 

de utilização desses dados 

para propostas de manejo de 

reservatórios do semi-árido 

potiguar. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Proposição de ações de 

mitigação para controle e 

manejo de cianobactérias. 

 

A importância da herbivoria 

como mecanismo de controle 

do crescimento de 

cianobactérias 

nosreservatórios do semi-

árido brasileiro 

2008-2010 A compreensão dos 

mecanismos responsáveis pela 

expansão e controle dessas 

florações em reservatórios. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Subsídios para a 

implementação de 

estratégias decontrole das 

florações, serão realizados 

experimentos em laboratório 

visando quantificar o 

potencial do zooplâncton 

herbívoro e de 

peixesonívoros no controle 

das florações de 

cianobactérias. 

Isolamento e cultivo de 

microalgas para prospecção 

de biocombustíveis 

2008-2019 Seleção e cultivo de 

microalgas com potencial para 

produção de óleo, com vistas a 

uma possível utilização em 

escala industrial. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Microbiologia 

 

Identificação de espécies de 

microalgas com potencial 

comercial e caracterização 

das condições de cultivo 

(nutrientes e luz) que 
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proporcionam maior taxa de 

crescimento e produção de 

óleo. 

O impacto das florações de 

Microcystis (cianobactéria) 

no zooplâncton de 

reservatórios do semi-árido 

brasileiro: toxicidade 

emecanismos de coexistência 

(Fase I e II) 

 

2010-2012 Avaliar a interação entre 

cianobactérias e zooplâncton e 

desenvolver novasferramentas 

moleculares para o 

monitoramento do caminho 

trófico de cianobactérias em 

reservatórios de suprimento de 

água para consumo no Estado 

do Rio Grande do Norte. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Diagnóstico quantitativo dos 

mecanismos pelos quais 

Microcystis impactam as 

espécies dominantes do 

zooplâncton emreservatórios 

do RN. mostrados os 

impactos que cianobactérias 

causam na quantidade e 

qualidade de alimento 

disponível para o 

zooplânctone as 

concentrações limites de 

Microcystis que são tóxicas 

ao zooplâncton. Também 

será esclarecido o caminho 

trófico de Microcystis na 

teia alimentar, além de 

fornecer indícios para as 

possíveis respostas a serem 

dadas pela rede alimentar a 

futuros florações de 

Microcystis. 

Qualidade da água e 

desenvolvimento do semi-

árido: implementação de uma 

nova técnica para 

monitoramento de 

cianotoxinas em reservatórios 

usados para produção 

pesqueira e abastecimento 

humano 

2010-2012 

 

Identificar e 

quantificarcianobactérias 

potencialmente toxigênicas 

nos reservatórios Gargalheiras, 

Parelhas e Armando Ribeiro 

Gonçalves; Quantificar os 

níveis decianotoxinas na água 

bruta e nas saídas de 

abastecimento de águas de 

reservatórios; Determinar as 

condições ambientais 

(intensidade de 

luzsubaquática, pH e 

condutividade elétrica da 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

O aumento do conhecimento 

técnico-científico para 

avaliação dos problemas 

relativos às causas da 

presença deflorações de 

cianobactérias em 

mananciais da região semi-

árida brasileira e suas 

conseqüências para o 

desenvolvimento sócio-

econômico do RioGrande do 

Norte; Geração e 

implementação de novas 

tecnologias de 
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água, concentração de 

nutrientes, composição e 

biomassa do fitoplâncton e 

zooplâncton)predominantes 

em reservatórios 

freqüentemente sujeitos às 

florações de cianobactérias; 

Implementar um protocolo 

para testes 

ecotoxicológicosutilizando 

invertebrados (cladóceros) 

planctônicos comumente 

encontrados em reservatórios 

do semi-árido. 

monitoramento ambiental 

aplicáveis à realidade sócio-

econômica ecaracterísticas 

ambientais da região com 

fins de mitigação de 

problemas decorrentes da 

presença de cianobactérias 

toxigênicas; Formação 

derecursos humanos com 

capacidade para identificar 

de forma global, clara e 

precisa, os principais fatores 

e processos envolvidos com 

os impactosdecorrentes da 

presença de cinobactérias 

tóxicas e cianotoxinas na 

qualidade da água bruta e 

tratada, de modo a subsidiar 

as ações dos 

órgãosresponsáveis pelas 

tomadas de decisões nessa 

área, a partir da 

transferência de tecnologia e 

conhecimento. 

Prospecção de cianobactérias 

e microalgas e produtoras de 

compostos bioativos e 

biocombustíveis. 

2012-2014 A seleção e cultivo de 

cianobactérias e microalgas 

com potencial para produção 

de compostos com atividade 

biológica ebiocombustíveis, 

com vistas ao futuro 

aproveitamento comercial nas 

área de produção de fármacos, 

cosméticos, aquicultura, 

alimentos ecomponentes 

industriais diversos e em ações 

de biorremediação de 

ambientes 

poluidos/eutrofizados. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Definição de estratégias de 

biomanipulação de 

mananciais de água que 

sofremflorações frequentes 

de cianobactérias.  

Aquisição de tolerância à 2019 O presente testará a hipótese Centro de Ciências Ecologia Elucidação dos mecanismos 
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cianobactérias pelo 

zooplâncton herbívoro 

 de que a exposição de uma 

população (zooplâncton) 

“ingênua” (nunca exposta 

àcianobactérias) do copépodo 

Notodiaptomus iherigi 

cultivada em laboratório 

resultará, após algumas 

gerações, em uma população 

mais toleranteà presença de 

cianobactérias tóxicas na 

suspensão alimentar. 

Biociências 

 

Biológicas 

 

 de aumento da resistência do 

zooplâncton aos efeitos das 

flotrações tóxicas. 

 

Interações competitivas em 

cianobactérias: alelopatia 

como fator determinante da 

dominância em ambientes 

aquáticos. 

 

2020 Investigar se interações 

alelopáticas entreorganismos 

fitoplanctônicos pode regular 

o crescimento e dominância de 

cianobactérias potencialmente 

produtoras de cianotoxinas em 

ecossistemas aquáticos. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Ampliação dos efeitos 

alelopáticos envolvendo a 

comunidade fitoplanctônica. 

Ademais, os alunos 

envolvidos na pesquisa 

serão estimulados a 

participar de 

discussõessobre o estado-da-

arte das pesquisas sobre 

cianobactérias, do 

planejamento e execução 

dos experimentos, e da 

divulgação dos resultados 

para acomunidade 

acadêmica e para o público 

leigo. 

Adriano Caliman 

Ferreira da Silva 

Efeitos do uso do solo da 

bacia de drenagem sobre a 

ocorrência e prevalência de 

algas fitoplanctônicas 

potencialmentetóxicas em 

ecossistemas aquáticos 

continentais do estado do Rio 

Grande do Norte 

2014-2017 

 

Avaliar como o uso do solo 

das bacias de drenagens 

afetam a entrada de nutrientes 

(i.e. eutrofização) e 

consequentemente o 

desenvolvimento de algas 

cianofíceas potencialmente 

tóxicas. 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Apontar o efeito das ações 

antrópicas na qualidade de 

água.  

Importância da 

biodiversidade de macrófitas 

aquáticas na prevenção e 

remediamento do processo de 

2014-2017 

 

Avaliar experimentalmente em 

mesocosmos como a 

diversidade (número de 

espécies) e a equitabilidade 

Centro de 

Biociências 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Subsisidiar estratégias de 

manejo que visem utilizar 

macrófitas aquáticas como 

uma ferramenta 
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eutrofização emecossistemas 

aquáticos 

(proporção relativa entre as 

espécies) de macrófitas 

aquáticas flutuantes, afetam as 

taxas em que a comunidade 

absorve/depura nutrientes (N e 

P) da coluna d'água e converte 

tais nutrientes em produção de 

biomassa. 

alternativaseseno tratamento 

de águas residuais e 

conseqüentemente 

prevenção e/ou 

remediamento do processo 

de eutrofização em 

ecossistemas 

aquáticossecontinentais 

 

Vanessa Becker 

 

A problemática das florações 

de cianobactérias tóxicas na 

gestão de mananciais de 

abastecimento do semi-árido 

e suas consequências para a 

saúde pública 

2012-2014 

 

Investigar a problemática das 

florações decianobactérias 

tóxicas nos reservatórios do 

semi-árido, utilizados para 

abastecimento público, 

buscando compreender os 

processos direcionadoresque 

regulam estas florações, 

avaliando a disponibilidade de 

recursos, a dinâmica 

planctônica do sistema e a 

caracterização das 

cianotoxinas (hepatotoxinas e 

neurotoxinas) encontradas no 

estudo 

Centro de 

Tecnologia 

 

Engenharia  

 

Engenharia 

Sanitária 

 

Ações mitigadoras que 

reflitam diretamente na 

qualidade da água e no 

tempo de “vida” destes 

sistemas econseqüentemente 

na saúde da população. 

 

O impacto da remoção de 

peixes exóticos sobre a 

dinâmica e estrutura da 

comunidade fitoplanctônica 

emum reservatório tropical 

no semiárido brasileiro 

2013-2014 

 

Avaliar o status de 

conservação dabiodiversidade 

aquática da Estação Ecológica 

do Seridó (RN) e testar a 

hipótese de que a remoção de 

tilápias e outros peixes 

exóticos do açude da ESEC 

Seridó melhora a qualidade da 

água armazenada no açude e 

aumenta a biodiversidade 

aquática desse ecossistema, 

que representa um dos únicos 

refúgios para a vida terrestre e 

aquática na área da ESEC e 

seu entorno durante os longos 

Centro de 

Tecnologia 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Compeensão do efeito da 

remoção de peixes exóticos 

na ecologia do fitoplâncton.  
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períodos de estiagem. 

O efeito da seca prolongada 

na dinâmica de nutrientes e 

biomassa fitoplanctônica nos 

reservatórios do semiárido 

tropical 

2014-2016 

 

Investigar o efeito da seca 

prolongada nos reservatórios 

do semiárido tropical, na 

dinâmicade nutrientes e 

biomassa fitoplanctônica. 

Centro de 

Tecnologia 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Compreensão da ecologia 

do fitoplâncton. 

 

Restauração de mananciais 

eutrofizados através da Geo-

engenharia 

2015 

 

Quantificar o P 

potencialmente disponível a 

ser liberado para os corpos 

d'água, e ainda testar a 

eficiência de diferentes 

compostos químicos na 

inativação do fluxo do fósforo 

sedimento-água visando a 

restauração destes ambientes 

eutrofizados através da geo-

engenharia. 

Centro de 

Tecnologia 

 

Engenharia  

 

Engenharia 

Sanitária 

 

Desenvolvimento de 

alternativas para mitigação 

da eutrofização em escala 

laboratorial. 

 

Qualidade da disponibilidade 

hídrica e proposição de 

técnicas de mitigação frente 

às mudanças climáticas na 

região semiárida brasileira 

2017 

 

Identificar a influência das 

mudanças climáticas na 

disponibilidade hídrica 

qualitativa do semiárido 

brasileiro (área de estudo: 

bacia hidrográfica Piranhas-

Açu) através da avaliação da 

alteração da qualidade da água 

em função dos cenários 

adotados. 

Centro de 

Tecnologia 

 

Ciências 

Biológicas 

 

Ecologia 

 

Diagnostico atual da bacia, 

em função do levantamento 

da qualidade hídrica, bem 

como as suas alterações em 

cenários futuros, 

subsidiando assim o 

planejamento de medidas 

efetivas e preventivas para 

promoção dos usos 

múltiplos e aproveitamento 

otimizado dos recursos 

hídricos. 

Mitigação de ecossitemas 

eutrofizados no semiárido: da 

causa ao controle 

2020 

 

Realizar uma análise sistêmica 

e proposição de uma potencial 

medida de mitigação por meio 

da técnica da geo-engenharia 

em um lago da região 

semiárida tropical, utilizando 

argilas naturais em escala 

laboratorial (microescala) e de 

mesocosmos. 

Centro de 

Tecnologia 

 

Engenharia 

 

Controle da 

poluição 

 

Técnicas sustentáveis para 

mitigar à eutrofização a 

partir do uso de argilas 

como alternativa para o 

enfrentamento de eventos 

extremos hidrológicos e 

climáticos associados às 

mudanças climáticas e seus 

impactos nos reservatórios. 
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Quadro 4. Ações de extensão universitária na interface das florações tóxicas envolvendo o contexto do semiárido desenvolvidos pelos departamentos de pesquisa da UFRN. 

Coordenador(a) da 

ação de extensão 

Título Ano de 

realização 

Objetivo Tipo de 

ação 

Unidade 

proponente da 

UFRN 

Área 

do CNPq 

Contribuições no 

contexto das florações 

Ivaneide Alves 

Soares da Costa 

Qualidade da água de açudes 

utilizados para abastecimento 

humano no semi-árido 

potiguar: popularização da 

ciência nascomunidades 

locais através da Educação 

ambiental 

2009 Despertar o interesse da 

comunidade para participar 

efetivamente como contra 

as ações antrópicas danosas 

que impossibilite uma 

convivência sustentável 

com os açudes, através de 

mudanças de atitudes e 

pleno exercício de 

cidadania. 

Projeto Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

 Ciências 

Biológicas 

Divulgação dos 

resultados das pesquisas 

em qualidade de água, 

com enfase em 

cianobactérias, 

realizadas nos açudes 

Boqueirão e Itans, 

informar sobre as 

principais causas de 

degradação da 

qualidade da água e 

sobre a legislação que 

protege este recurso. 

Divulgação científica 

itinerante em escolas do 

semi-árido potiguar 

2012 Contribuir com estudos 

sobre as exposições 

científicas que visam 

promover a alfabetização 

científica e a popularização 

da ciência sobre a temática 

da água. 

Projeto Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Ciências 

Biológicas 

Divulgação científico 

em espaços escolares.  

Ecologia e taxonomia da 

comunidade fitoplânctonica 

em águas continentais 

2012 Capacitar alunos de 

graduação e pós-graduação 

para identificação e 

quantificação de 

fitoplâncton com ênfase em 

cianobactériascomo forma 

de adquirir habilidade e 

competência para o uso 

destes organismos como 

descriminador ambiental 

em pesquisas científicas. 

Curso Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Ciências 

Biológicas 

Formação de recursos 

humanos.  

Biodiversidade Aquática da 

caatinga: divulgação e 

educação científica para 

2013 Capacitação pedagógica 

sobre temas relacionados à 

conservação dos açudes do 

Curso Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Ciências 

Biológicas 

Formação docente para 

o uso de estratégias 

didáticas na construção 
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professores do ensino básico 

do município de Serra 

Negra/RN 

Semiárido. Proporcionar a 

atualização do 

conhecimento dos 

professores sobre o 

ecossistema aquático e 

sensibilizá-los para suas 

principais ameaças a fim de 

contribuir com aconstrução 

de atividades pedagógicas 

nas escolas que envolvam 

os problemas e soluções 

para a conservação e 

melhoria dos açudes da 

região do Seridó. 

de conhecimentos e 

atividades educativas 

para manutenção dos 

açudes e de seus usos. 

Minicurso extensivo de 

introdução prática à pesquisa 

em laboratórios de 

microbiologia com ênfase 

emcultivo de cianobactérias 

2013 Preparar os alunos 

ingressantes na área da 

iniciação científica dos 

cursos de Engenharia de 

Aquicultura e Biomedicina 

para o isolamento e cultivo 

de cianobactérias para 

subsidiar as pesquisas do 

Laboratório de 

Microbiologia aquática da 

UFRN. 

Curso Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Ciências 

Biológicas 

Capacitação de recursos 

humanos. 

Ciência na escola: saúde, 

ambiente e cidadania 

2015 Elaboração e aplicação de 

intervenções didáticas 

interdisciplinares 

tematizadas e mobilizadora 

sobre aproblemática 

ambiental da conservação, 

uso e contaminação do solo 

e da água por poluentes 

químicos, toxicidez, 

incluindo a sua relação com 

osmicrorganismos e 

parasitas transmissores de 

doenças endêmicas, agudas 

e crônicas. 

Projeto Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Centro de 

Biociências 

Desenvolvimento de 

estratégias didáticas 

potencialmente 

significativas para 

colaborar e 

potencializar o 

incremento de ações 

contempladas em outro 

projeto de extensão de 

longa duração (5 anos), 

em andamento, 

intitulado 

“Desenvolvimento de 

um modelo 
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paraempoderamento de 

populações susceptíveis 

a doenças 

negligenciadas”. 

José Luiz de 

Attayde 

Curso de Ecologia e 

Restauração de Lagos Rasos 

2013 Proporcionar aos 

professores e alunos 

de pós-graduação em 

ecologia, engenharia 

sanitária e recursos hidricos 

uma visão geral da estrutura 

e funcionamento de 

ecossistemas lacustres e das 

técnicas atualmente 

existentes para a 

restauração da qualidade da 

água de lagos rasos no 

mundo. 

Evento Departamento de 

Botânica e 

Zoologia 

Ciências 

Biológicas 

Formação de recursos 

humanos e divulgação 

de pesquisas para 

mitigação da 

problemática da 

eutrofização.  

Juliana Deo Dias II LIMNOSA: Simpósio de 

Limnologia do Semi-Árido 

2018 Promover discussões para 

contribuir com o 

crescimento científico e o 

conhecimento na área de 

limnologia do semiárido, 

além daconsolidação de 

parcerias e redes de 

membros de outras 

instituições de ensino e 

pesquisa nacional e 

internacional. 

Evento Departamento de 

Oceanografia e 

Limnologia 

Ciências 

Biológicas 

Ferramenta para a 

divulgação científica 

das pesquisas realizadas 

na região semi-árida, 

abrangendo aspectos 

sociais e científicos, 

estrutura, dinâmica e 

conservação desses 

ecossistemas. Além da 

consolidação de 

parcerias e redes de 

membros de outras 

instituições de ensino e 

pesquisa nacional e 

internacional. 

Magnólia Fernandes 

Florencio de Araújo 

Qualidade de água e 

Divulgação científica na 

região semi-árida do Rio 

Grande do Norte 

2008 Como tem-se tornado uma 

ação continua, optou-se por 

cadastrá-lo como um 

programa cujo objetivo 

principal é divulgar, de 

maneira simplificada, os 

resultados sobre a qualidade 

Programa Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Ciências 

Biológicas 

Desenvolvimento de um 

conjunto de ações para 

divulgação científico, 

sensibilização 

Ambiental e formação 

crítica de professors, 

alunos e outros agentes 
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da água de açudes da região 

semi-árida às populações 

locais, especialmente nas 

escolas, como forma de 

sensibilizá-las para a 

importância de uma água de 

boa qualidade nas suas 

vidas. 

sociais. 

Qualidade de água como 

tema para educãção ambiental 

em regiao semi-arida (Acari-

RN) 

2008 Divulgação da qualidade da 

água de açudes da região 

semiárida às populações 

locais, especialmente nas 

escolas, como forma de 

sensibilizá-las para a 

importância de uma água de 

boa qualidade nas suas 

vidas. 

Programa Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Ciências 

Biológicas 

Divulgação científico 

das pesquisas sobre 

qualidade de água, de 

modo a sensibilizar as 

pessoas e subsidiar a 

formação do 

pensamento crítico. 

A água como tema para a 

divulgação científica e 

educação ambiental: uma 

experiência no açude 

Marechal Rondom 

(Gargalheiras, Acari, RN) 

2008 Divulgação da qualidade da 

água de açudes da região 

semi-árida às populações 

locais, especialmente nas 

escolas, como forma de 

sensibilizá-las para a 

importância de uma água de 

boa qualidade nas suas 

vidas. 

Projeto Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Ciências 

Biológicas 

Divulgação científico 

das pesquisas sobre 

qualidade de água, de 

modo a sensibilizar as 

pessoas e subsidiar a 

formação do 

pensamento crítico. 

Organismos aquáticos: quem 

são? o que fazem? 

2008 Dar continuidade a uma 

série de açoes que vêm 

sendo desenvolvidas desde 

2004 na regiuão semiárida 

doestado do Rio Grande do 

Norte. A partir de um 

projeto de monitoramento 

da qualidade da água dos 

seis maiores açudes da 

região do Seridó (Projeto 

PELD-Caatinga), com 

financiamento pelo CNPq 

por 10 anos, tem como 

Curso Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Ciências 

Biológicas 

Desenvolvimento de 

ações de 

monitoramento, 

divulgação científica e 

estratégias de didáticas 

de formação de 

professors e alunos no 

semiárido potiguar.  
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principal meta divulgar nas 

escolas da região, 

particularmentejunto aos 

professores, os resultados 

encontrados nos projetos 

sobre a qualidade da água. 

Tambem procura incentivar 

a melhoria das aulas 

deciências na medida em 

que oferece capacitação 

para prodfessores de 

ciências e biologia sobre a 

diversidade biológica 

encontrada nasamostragens 

realizadas, e sobre o papel 

desempenhado pelos 

oragnismos aquaticos 

nesses ambientes. 

Educação para o uso 

sustentável do planeta: 

divulgação e formação on-

line para a educação básica 

por meio de um curso 

Massivo, aberto e Online 

(Massive Open Online 

Course-MOOC) 

2015 Integrar o conhecimento 

desenvolvido em diversas 

áreas da ciência para uma 

melhor compreensão 

dosaspectos que propõe. 

Pretende-se fornecer 

informação atualizada que 

permita uma visão 

estruturada e clara, 

permitindo uma 

argumentação lógica 

sobrequestões de natureza 

ambiental que envolvem a 

biodiversidade, a 

degradação ambiental e a 

importância, para os 

sistemas vivos, dos tipos de 

energia ausar no futuro, de 

modo a criar a possibilidade 

de uma harmonização 

ambiental sustentável. 

Curso Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Ciências 

Biológicas 

Capacitação para 

educação básica. 
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Ambientes aquáticos do 

semiárido potiguar: 

contribuições do letramento 

científico e da educação para 

a sustentabilidade para boas 

práticas no uso da água em 

locais de escassez hídrica 

2017-2021 Como objetivo 

principalpartir de 

investigações sobre a 

qualidade da água de 

reservatórios locais, em 

comunidades que serão 

beneficiadas com o 

desenvolvimento deações e 

a aquisição de 

conhecimentos, destacando 

a necessidade de uma 

sensibilização que deve 

mobilizar a todos, em prol 

da sustentabilidadee 

longevidade do nosso 

planeta, garantindo o direito 

das gerações atuais e 

futuras sobre ele. 

Projeto Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Outra Desenvolvimento de 

ações de cunho 

científico e educativo 

por meio de um 

programa de divulgação 

científico sobre os 

temas Água e 

sustentabilidade no 

semiárido potiguar. 

Educação para o 

desenvolvimento sustentável 

no ensino básico 

2017 Oferecer noçoes básicas de 

educação para o 

desenvolvimento 

sustentável para 

professores, com fins de 

possibiliatar 

uma educação que permita 

tecer relaçõesentre o 

processo educacional e as 

diversas realidades em que 

se vive, contribuindo com 

uma aprendizagem baseada 

em diferentesleituras de 

mundo e interpretações dos 

sujeitos, possibilitando a 

formação e a sensibilização 

do público como um 

mecanismo essencialao 

enfrentamento dos 

problemas socioambientais 

da comunidade escolar. 

Curso Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Ciências 

Biológicas 

Capacitação docente. 
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Pretende-se 

Contribuir com inserção da 

temática Educaçãopara a 

Sustentabilidade, para a 

discussão e fomento dos 

problemas socioambientais 

locais. 

Atividades formativas para 

professores da área das 

ciências ambientais: água, 

Saúde e doença para o 

conhecimento de todosem 

uma perspectiva de 

sustentabilidade 

2018 Partir de investigações 

sobre a qualidade da água 

de reservatórios locais, em 

comunidades que serão 

beneficiadas com o 

desenvolvimento deações e 

a aquisição de 

conhecimentos, destacando 

a necessidade de uma 

sensibilização que deve 

mobilizar a todos, em prol 

da sustentabilidadee 

longevidade do nosso 

planeta, garantindo o direito 

das gerações atuais e 

futuras sobre ele. 

Projeto Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Ciências 

Humanas 

Desenvolvimento de 

ações de cunho 

científico e educativo 

por meio de um 

programa de divulgação 

científico sobre os 

temas Água e 

sustentabilidade no 

semiárido potiguar. 

Renata de Fátima 

Panosso 

Qualidadde de água como 

tema para educação ambiental 

em regiao semiarida (Acari-

RN) 

2008 Sensibilização ambiental e 

divulgação científica sobre 

aspectos da qualidade de 

água no semiárido. 

Projeto Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia  

Ciências 

Biológicas 

Divulação científico 

sobre a importância da 

água no context do 

semiárido. 
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Resumo 

Objetivou-se validar o Instrumento de Planejamento e Avaliação Didática de Questões 

Sociocientíficas (IPADQSC), como material instrucional de apoio ao professor. A validação 

ocorreu em três fases: (i) geração de itens de composição do instrumento baseado no 

referencial teórico; (ii) análise com 30 avaliadores, divididos em três categorias, a saber, 

primeiro teste com o estrato baixo composto por estudantes de pós-graduação em ensino de 

ciências, segundo teste com o estrato médio, que englobavam professores da educação básica 

e terceiro teste com estrato alto que englovavam os professores universitários, todos tiveram 

que avaliar o instrumento a partir de um questionário contendo 29 critérios que investigava: 

aspectos teóricos, metodológicos e didáticos do IPADQSC e (iii) aplicação do material em um 

curso de formação pedagógica, com 107 professores em formação inicial e continuada. Na 

primeira fase foi realizada uma análise para verificação de erros e aglutinação de itens, na 

segunda fase, apreciação aos pares, apenas sete dos 29 critérios estavam abaixo do percentual 

de anuência e tiveram que serem readequados, com base nas orientações dos participantes da 

pesquisa, no intuito de torná-los compreensíveis. Em seguida, na terceira fase, os professores 

da formação pedagógica demonstraram que entenderam e aplicaram o instrumento na 

construção de 21 propostas de sequência de ensino, demonstrando que o IPADQSC atendeu 

aos critérios de estrutura e organização, questões teóricas e metodológicas, relevância 

didática. Verificou-se que o instrumento se torna válido e pode ser amplamente divulgado 

para utilização na prática pedagógica, na sua forma original ou com adaptações, conforme a 

realidade de cada um.  

Palavras-chave: Questões controversas. Letramento científico. Estratégia didática. Ensino de 

Ciências. Material didático. 

 

Instrument for Planning and Didactic Assessment of Socio-Scientific Issues (IPADQSC) 

as instructional material to support the teacher 

 

Abstract 

 
4 A inserção do presente capítulo nesta dissertação se justifica por se tratar de um material elaborado e 

devidamente validado para coleta e registro dos dados que originaram o capítulo 4.  

 

mailto:fonseca.aleson@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7148-9208
mailto:iasoaresc@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1606-5015
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The objective was to validate the Instrument for Planning and Didactic Evaluation of 

Socioscientific Issues (IPADQSC) as instructional material to support the teacher. The 

validation occurred in three phases: (i) generation of items for the composition of the 

instrument based on the theoretical framework; (ii) analysis with 30 evaluators, divided into 

three categories, namely, first test with the low stratum composed of graduate students in 

science teaching, second test with the medium stratum, which encompassed basic education 

teachers and third test with high stratum that encompassed university professors, all had to 

evaluate the instrument from a questionnaire containing 29 criteria that investigated: (ii) 

theoretical, methodological and didactic aspects of IPADQSC and (iii) application of the 

material in a pedagogical training course with 107 teachers in initial and continued training. In 

the first phase, an analysis was made to verify errors and item agglutination, in the second 

phase, peer review, only seven of the 29 criteria were below the percentage of agreement and 

had to be readjusted based on the research participants' orientations, in order to make it 

understandable. Then, in the third phase, the teachers of pedagogical training showed that 

they understood and applied the instrument in the construction of 21 proposals for teaching 

sequences, demonstrating that the IPADQSC met the criteria of structure and organization, 

theoretical and methodological issues, and didactic relevance. It was verified that the 

instrument becomes valid and can be widely disseminated for use in pedagogical practice in 

its original form or with adaptations according to the reality of each one.   

Keywords: Socio-scientific Issues. Scientific Literacy. Estrategia didáctica. Science teaching. 

Courseware.  

 

Instrumento de Planificación y Evaluación Didáctica de Cuestiones Sociocientíficos 

(IPADQSC) como material didáctico de apoyo al profesor 

 

Resumen 

El objetivo fue validar el Instrumento de Planificación y Evaluación Didáctica de Temas 

Sociocientíficos (IPADQSC) como material didáctico de apoyo a los docentes. La validación 

se realizó en tres fases: (i) generación de ítems para la composición del instrumento con base 

en el referencial teórico; (ii) análisis con 30 evaluadores, divididos en tres categorías, a saber, 

primera prueba con el estrato bajo compuesto por estudiantes de postgrado en la enseñanza de 

las ciencias, segunda prueba con el estrato medio, que abarcaba a los profesores de educación 

básica y tercera prueba con el estrato alto que abarcaba a los profesores universitarios, todos 

debían evaluar el instrumento a partir de un cuestionario que contenía 29 criterios que 

investigaban: (ii) aspectos teóricos, metodológicos y didácticos del IPADQSC y (iii) 

aplicación del material en un curso de formación pedagógica con 107 profesores en formación 

inicial y continua. En la primera fase, se realizó un análisis para verificar los errores y la 

aglutinación de los ítems, en la segunda fase, la revisión por pares, sólo siete de los 29 

criterios estaban por debajo del porcentaje de acuerdo y tuvieron que ser reajustados en base a 

las directrices de los participantes en la investigación, para que fuera comprensible. Luego, en 

la tercera fase, los profesores de la formación pedagógica demostraron que comprendían y 

aplicaban el instrumento en la construcción de 21 propuestas de secuencia didáctica, 

demostrando que el IPADQSC cumplía los criterios de estructura y organización, cuestiones 

teóricas y metodológicas, pertinencia didáctica. Se verificó que el instrumento adquiere 

validez y puede ser ampliamente difundido para su uso en la práctica pedagógica en su forma 

original o con adaptaciones según la realidad de cada uno.    

Palabras clave: Problemas sociocientíficos. Alfabetización científica. Estrategia didáctica. 

Enseñanza de las ciencias. Material didáctico. 
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Introdução 

As Questões Sociocientíficas (QSC) são um campo de estudo da Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente5 (CTSA), que propõe a articulação de conceitos científicos, temas 

sociais, mudanças ambientais e avanços tecnológicos, como temáticas educacionais para 

proporcionar a formação cidadã, crítica, reflexiva e engajada, sendo consideradas o ponto 

central de uma educação científica (Martínez-Pérez, 2012; Genovese; Genovese; Carvalho, 

2019).  

Nesse sentido, QSC se constituem como estratégias adequadas para trabalhar o 

conteúdo escolar, a partir da abordagem dos temas controversos, que estão localizados na 

fronteira do conhecimento científico, podem suscitar a tomada de decisão, apresentam 

potencialidade em estimular o senso crítico e o desenvolvimento das habilidades nos 

estudantes, estimulam a reflexão ética e moral sobre problemas sociais, econômicos e 

ambientais, auxiliam na formação de opinião para a tomada de decisão sociopolítica e 

argumentação, ademais, ajudam na compreensão da natureza do trabalho e na divulgação 

científica (Ratcliffe & Grace, 2003; Martínez-Pérez, 2012; Conrado & Nunes-Neto, 2018). 

No ensino de ciências há uma crescente atenção na elaboração e efetivação de 

sequências de ensino, que podem contribuir para ampliação do letramento científico (Dionor 

et al., 2020). Cabe ao professor a função de orientar as atividades educativas para enfrentar 

essas controversas sociocientíficas de maneira crítica e responsável (Martínez-Pérez, 2012). 

Nessa perspectiva, Dacorégio, Alves & Lorenzetti (2017, p. 80) reafirmam o posicionamento 

de Martínez-Pérez (2012) e acrescentam: “enquanto estratégia didática, a abordagem de QSC 

potencializa a participação dos estudantes na aula e favorece a sua formação como cidadão 

crítico e atuante em sociedade.”  

Mediante o exposto, a formação da autonomia do aluno requer estratégias pedagógicas 

que contribuam para a leitura da realidade dos indivíduos, com a prática social, a 

sistematização do conhecimento empírico, com a valorização da cultura científica, a 

aproximação dos estudantes aos objetos do conhecimento, estimulando, dessa maneira, o 

diálogo para trocas de perspectivas sociais entre os indivíduos envolvidos (Freire, 1996; 

Santos, 2007). 

De acordo com Auler (2007), existe uma aproximação entre os pressupostos teóricos 

do pensador Paulo Freire com o campo de estudo CTSA, por envolver o caráter 

interdisciplinar e favorecer a democratização dos processos de tomada de decisão, que vão ao 

 
5 Neste trabalho, adotaremos a explicitação do “A” de “Ambiente” na sigla por se considerar a 

perspectiva de Santos (2008), Vilches, Gil-Pérez, Praia (2011) e Dionor et al. (2020), de agora em 

diante será empregado CTSA para se referir a CTS quanto a CTSA. 
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encontro das premissas da pedagogia da autonomia, proposta por este educador e pensador 

brasileiro. Para Freire (1996), o ato de ensinar passa pela compreensão da realidade, necessita 

da fundamentação para elevar a criticidade, respeito à autonomia e liberdade do sujeito, 

necessita da estimulação da curiosidade e investigação do objeto de estudo, exige diálogo 

entre os envolvidos, reconhecimento dos processos ideológicos que permeiam o elemento de 

investigação, sobretudo, exige tomada de decisões conscientes.  

Destaca-se que há várias concepções sobre esse campo de investigação, isso decorre 

inicialmente pelo emprego do termo de origem inglesa “scientific literacy” que para o 

português poderia ser traduzido como “letramento científico” ou “alfabetização científica”, no 

entanto, do ponto de vista semântico, existem conotações diferentes para cada um dessas 

expressões, o que geram diferentes interpretações, ocasionando o encontro de uma vasta 

literatura que apresentam formas diferentes de concebê-la ou mensurá-la (Montimer & 

Machado, 1996; Santos & Montimer, 2001; Santos, 2007; Serrão et al., 2017; Lima & Weber, 

2019; Sasseron, 2020). 

Nesse sentido, Sasseron (2020, p. 42) define “alfabetização científica como um 

processo em constante desenvolvimento; um processo que permite aos alunos discutir temas 

das Ciências e o modo como estes estão presentes e influênciam sua vida e a da sociedade, 

além de poder trazer consequências ao meio ambiente.” Por outro lado, aos que defendem o 

emprego do letramento científico, reconhecem a indissociabilidade de ambos os termos, onde 

alfabetização seria o processo de reconhecimento do código, mas o letramento seria a 

condição e habilidade de apropria-se do código para o uso no cotidiano (Santos, 2007). Diante 

disso, Santos & Montimer (2001, p. 96) descrevem como “[...] a condição de quem não 

apenas reconhece a linguagem científica e tecnológica, mas cultiva e exerce práticas sociais 

que usam tal linguagem”. Além desses, há quem defenda o emprego da “Enculturação 

Científica”, assumindo que a ciência corresponde a um tipo de cultura dotada de informações, 

ideias, conceitos e princípios que orientam o fazer científico e o aluno pode apropriar-se 

desses elementos para participar das discussões científicas (Montimer & Machado, 1996). 

Para o presente trabalho, adota-se e entende-se a expressão Letramento Científico 

como o processo de apropriação do conhecimento científico, para agir de forma crítica e 

reflexiva na tomada de decisões no contexto da sociedade, enfatizados para o uso na prática 

social, ou seja, refere-se à capacidade de ler a realidade social e saber intervir de forma 

responsável (Santos, 2007).  

No campo da Educação Científica são reconhecidas diferentes estratégias teórico-

metodológicas, que são consideradas tendências neste cenário de formação, para ampliação do 

letramento científico, apesar de não ser somente escola a responsável por essa função, porque 
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requer a participação efetiva de políticas públicas voltadas para esse fim. Uma delas seria a 

abordagem CTSA, especialmente, com ênfase em QSC, ensino por problematização, 

divulgação e popularização da cultura científica e natureza da ciência (Ratcliffe & Grace, 

2003; Santos, 2007; Zômpero; & Laburú, 2011; Martínez-Pérez, 2012; Conrado & Nunes-

Neto, 2018).  

Contudo, em relação às QSC, algumas dificuldades são colocadas pelos professores 

em formação continuada para a não efetivação dessa estratégia, a saber, a pressão do conteúdo 

tradicional, sistemas avaliativos que negligenciam os temas controversos, alguns docentes têm 

dificuldade em planejar aulas com esse viés, uma vez que as QSC apresentam-se com certo 

nível de complexidade e com graus de aberturas elevados, outros educadores não se sentem 

capazes de executar a aula com esse viés, a pouca carga horária de alguns componentes 

curriculares e empecilhos para reunir equipes de professores engajados têm sido destacados 

como as principais queixas (Martínez-Pérez, 2012). Cabe ressaltar que isso se dá também em 

decorrência da carência de material instrucional de apoio ao professor (Dionor et al., 2020). 

De acordo os dados da pesquisa, Pereira (2020), observa-se que os professores em 

formação inicial das áreas das ciências naturais (Biologia, Física e Química), desconhecem ou 

apresentam baixo conhecimento sobre QSC e o seu tratamento no Ensino de Ciências, além 

disso, a maioria dos participantes revelaram que nunca utilizaram dessa abordagem. Por 

conseguinte, observa-se a necessidade formativa dos docentes na formação inicial e 

continuada de professores para a constituição, tratamento e enfrentamento de QSC para sua 

inserção na prática docente.  

Mediante o exposto e visando contribuir com formação de professores, para 

aproximação e conhecimento dessas estratégias, com intuito de incentivar e facilitar o uso na 

prática pedagógica, este trabalho tem a finalidade de expor um recorte teórico com potencial 

para auxiliar os docentes na elaboração de sequências de ensino, a partir do emprego de 

estratégias inovadoras e potencialmente significativas. Sendo assim, este manuscrito visou 

responder à seguinte pergunta norteadora de estudo: Quais as potencialidades e limitações de 

um instrumento de apoio aos professores, voltado para o planejamento e a avaliação de 

sequências de ensino envolvendo questões sociocientíficas? Para responder a esta pergunta 

buscou-se elaborar um instrumento que subsidiasse a elaboração e avaliação de sequências de 

ensino com foco na abordagem de QSC. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é validar o Instrumento de Planejamento e 

Avaliação Didática de Questões Sociocientíficas (IPADQSC), como material instrucional de 

apoio ao professor para auxiliar no planejamento e avaliação das sequências de ensino, com 

foco na educação e na ampliação do letramento científico.  
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Metodologia 

O Instrumento de Planejamento e Avaliação Didática de Questões Sociocientíficas 

(IPADQSC) foi criado como produto da dissertação de mestrado no Programa Regional de 

Pós-graduação em Desenvolvimento em Meio Ambiente (PRODEMA), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o objetivo de auxiliar os professores de 

ciências e biologia no planejamento e avaliação de sequências de ensino temático e 

investigativo, respaldados na perspectiva QSC para ampliação do letramento científico dos 

estudantes. O IPADQSC está estruturado em quatro eixos, divididos em tópicos e subtópicos: 

Eixo 1- Contexto da sequência de ensino, Eixo 2 – Caracterização do potencial didático da 

temática como questão sociocientífica, Eixo 3 – Delimitação da sequência de ensino 

investigativa e Eixo 4 – Critérios de avaliação da sequência de ensino. 

O instrumento foi validado conforme o método descrito por Raymundo (2009), com 

adaptações, no qual delineia três etapas de validação de instrumentos, que o autor denomina 

de versões do instrumento, as versões, por sua vez, correspondem as três fases de validação 

do material educacional considerado neste estudo (Figura 1).  

No processo de validação seguiram-se as orientações de Pasquali (1998); Raymundo 

(2009); Santos & Costa (2016), e buscou-se estimar a contribuição educacional, a partir da 

análise dos critérios avaliados tornando-o mais claro e acessível para o público-alvo. 

Os critérios definidos para validar o IPADQSC a partir de indicadores especificos para 

cada um deles são: i) Estrutura e organização – definida como elementos internos do 

instrumento, que auxiliam na constituição dos atributos pertinentes ao planejamento e 

avaliação didática; ii) Questões teóricas e metodológicas – elementos teóricos que sustentam 

a abordagem e tratamento do planejamento e avaliação didático pelo professor, e iii) 

Relevância didática – descreve o grau de originalidade, potencialidade e impacto educacional 

do instrumento considerando as principais tendências educacionais para o contexto do ensino 

de ciências. O questionário de avaliação contendo os referidos critérios foi enviado aos 

avaliadores via e-mail.  

A análise dos critérios, pelos avaliadores, foi realizada com base em três categorias de 

avaliação, a saber, “adequado”, “parcialmente adequado” e “inadequado”. Na medida em que 

os aspectos do instrumento fossem pontuados como “parcialmente adequado” ou 

“inadequado”, o avaliador deveria descrever uma justificativa no parecer emitido.  

O escore adotado para validação do critério correspondeu à proporção de 80% de 

concordância com a categoria “adequada”, esse percentual considerava a média nos três 
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testes: estratos baixo, médio e alto (Pasquali, 1998; Raymundo, 2009). As sugestões de 

mudanças sinalizadas, pelos avaliadores, foram consideradas quando a recomendação se 

apresentava pertinente, nesse sentido, o instrumento passou por uma minuciosa revisão para 

atender às necessidades do público-alvo, considerando os aspectos destacados nos pareceres.  

Por se tratar de uma pesquisa de cunho quali-quantitativo, as informações de todo o 

processo de validação se deram por estatística descritiva inferêncial, e foram expressos sob a 

forma de transcrições, para os dados de natureza qualitativa, e por meio de um quadro para 

reunir as informações numéricas da pesquisa para avaliação do escore de aprovação dos 

critérios.  

 

 

Figura 3 – Etapas de validação do IPADQSC. 

Primeira fase de validação 

A primeira versão consta da elaboração do IPADQSC, a partir de estudo e 

levantamento bibliográfico, compreendendo a geração de itens com base nos aspectos 

descritos nos referenciais teóricos, seguida da coleta de erros, com a intenção de aglutinar 

itens, identificar insuficiência e/ou inconstências teórico-metodológicas para correção e 

prosseguir nas fases de validação (Raymundo, 2009).  

Segunda fase de validação 

Na segunda versão – descrita como edição e aplicação do material para atestar o nível 

fidedignidade e consistência interna, com possível retenção de itens (Raymundo, 2009), foi 

aplicado um questionário composto por 29 critérios a 30 avaliadores distribuídos em três 
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estratos: baixo, médio e alto. Tais extratos foram usados, apenas, como critério para divisão 

dos avaliadores em categorias, definido pela metodologia adotada (Pasquali, 1998), portanto, 

não correspondem à hierarquização por titulação acadêmica.  Para o contexto desta pesquisa, 

foram adaptados os indicadores e critérios de validação, para análise do instrumento, 

considerando os procedimentos para proposição de escalas psicológicas de Pasquali (1998), 

que se baseiam na dimensionalidade do instrumento, definição de constructos, 

operacionalização do constructo e análise teórica dos itens.  

O extrato baixo corresponde aos alunos vinculados exclusivamente ao Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM) (curso stricto sensu 

acadêmico), ou Programas de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

(PPGECNM) (curso stricto senso profissional), ambos da UFRN, assim, essa categoria foi 

representada por três pessoas. 

Para definição do estrato médio, o critério empregado foi professores que atuavam na 

Educação Básica e que ministravam as disciplinas de Ciências e/ou Biologia, durante o 

momento da pesquisa, fazendo ou não parte da comunidade discente desses programas de 

pós-graduação, sendo assim, esse estrato compôs 23 pessoas. 

O estrato alto foi definido para representar professores de nível superior e que eram 

pesquisadores na área de Ensino de Ciências, compreendendo quatro pessoas, sendo três 

professores orientadores no curso PPGECNM da UFRN e um professor orientador nos cursos 

lato sensu em Ensino de Ciências Naturais na Educação Básica e Educação Ambiental e 

Geografia do Semiárido, ambos ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Terceira fase de validação 

A terceira versão, última fase da validação, correspondeu à constituição do 

instrumento final, a partir da aplicação em uma amostra com o público-alvo específico 

(professores de ciências e biologia do ensino básico), para verificação posterior da 

necessidade de ajustes no material.  

Para isso, o IPADQSC foi utilizado como recurso em uma formação pedagógica na 

modalidade de Educação à Distância, ofertado como curso de extensão universitária pela Pró-

Reitoria de Extensão (PROEX- UFRN), sob o registro CR422-2020 da UFRN e em parceria 

com a Secretaria de Educação à Distância (SEDIS-UFRN), que ofereceu suporte para 

utilização da Plataforma Moodle AVA.  

Nesta fase, o IPADQSC foi aplicado a 107 professores de ciências e biologia, em 

formação inicial e continuada, durante o curso, com o intuito de efetuar o planejamento de 



140 

 

uma sequência de ensino, sobre a temática da água usando o IPADQSC, atendendo aos 

preceitos éticos pela aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), da UFRN (CAAE: 

30106420.4.0000.5537, Nº de parecer: 4.329.978). 

 Devido ao elevado número de participantes, optou-se pela perspectiva interacionista a 

partir da constituição de grupos com 3 a 4 integrantes, seguindo as delimitações por categorias 

de formação – inicial e continuada, para que os mesmos elaborassem uma sequência de ensino 

com base em QSC sobre a temática, cujos resultados são mostrados em Fonseca & Costa 

2021 (in publicação).  Adiconalmente, ao final do curso, os participanes responderam ao 

seguinte questionamento contido no formulário de avaliação do curso: “Em sua opinião, o 

Instrumento de Planejamento e Avaliação Didática de Questões Sociocientíficas 

(IPADQSC) ajuda na tarefa do planejamento e avaliação das suas sequências de ensino, 

usando a abordagem das questões sociocientíficas? Justifique.” 

 

Resultados e discussão 

IPADQSC como produto instrucional validado 

Na versão final do IPADQSC, os três primeiros eixos estão ligados à etapa de 

planejamento de aula na perspectiva de QSC e investigativa, e o quarto eixo sobre como o 

professor poderá avaliar as contribuições, desse planejamento de ensino, para o letramento 

científico.  

O primeiro eixo traz o “Contexto da sequência de ensino” – que se destina a 

identificação das informações básicas sobre o planejamento da aula, a saber, a instituição, 

espaço de realização da ação, ministrante, o tema, título da sequência de ensino, a duração, 

etc.  

No segundo eixo, “Caracterização do potencial didático da temática como Questão 

Sociocientífica” – o professor tem a possibilidade explorar o tema e avaliar a sua suficiência 

para aplicação da estratégia QSC (Ratcliffe & Grace, 2003; Martínez-Pérez, 2012; Conrado & 

Nunes-Neto, 2018). Para isso, foram elaborados alguns questionamentos que auxiliam os 

educadores, na identificação de aspectos, para demarcar o tema pretendido dentro desse 

enfoque. 

O eixo três, “Delimitação da sequência de ensino investigativa” – reune os aspectos 

teóricos para alicerçá-los na perspectiva da QSC com caráter temático-investigativo. Sendo 

assim, este eixo agrupa tópicos voltados à identificação da natureza da investigação, para 

enquadramento das atividades nas etapas da sequência de ensino.  
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Adotou-se a delimitação da abordagem metodológica dos Três Momentos 

Pedagógicos (Delizoicov, Angotti & Pernambuco, 2002), nesse eixo é requisitada a descrição 

do objetivo geral e específico, a problematização6, definição minuciosa das etapas, 

instrumentos didáticos, estratégia de avaliação que serão usadas durante as etapas da 

sequência de ensino para dar suporte ao processo educativo, bem como, a identificação dos 

produtos didáticos gerados antes, durante e depois da execução da aula.  

Também são requeridas no eixo 3 as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas nos estudantes, conforme a BNCC (Brasil, 2019), considerando as unidades 

temáticas e os objetos do conhecimento para o Ensino Fundamental II; e as competências 

específicas expressas no contexto do Ensino Médio. Ressalta-se que o material foi elaborado 

para ser utilizado no planejamento de aulas para turmas do 6º ano do Ensino Fundamental II 

até a 3ª Série do Ensino Médio, contemplando parte da educação básica, com ênfase na área 

de Ciências da Natureza. 

A dimensão conceitual, procedimental e atitudinal dos conteúdos são outros elementos 

que precisam ser considerados no planejamento da sequência de ensino, seguindo as 

recomendações propostas por Zabala (1998).  

No quarto eixo, que corresponde à etapa posterior a execução da sequência de ensino, 

“Critérios de avaliação”, expõem os tópicos que precisam ser ponderados na perspectiva do 

letramento científico (Santos, 2007; Brasil, 2019; Lima & Weber, 2019;). Portanto, objetiva 

orientar o professor sobre o quê, como e por que planejar e avaliar o portencial da sequência 

de ensino voltada a contribuir com o letramento científico. Para isso, são oferecidos 

questionamentos expressos, no referido instrumento, para uma reflexão da ação, apontar as 

potencialidades e dificuldades encontradas no planejamento e execução da aula, na 

perspectiva do aluno e do professor. Também é considerada a postura da turma diante da 

sequência de ensino; postura do professor; se o método e o espaço educacional estavam 

adequados para promoção da ação educativa. Em relação a esses pontos, foram descritas 

algumas orientações para facilitar o entendimento. 

O último tópico do instrumento que precisa ser apreciado pelo professor, trata-se dos 

aspectos ligados a popularização da cultura científica, em que existem questionamentos que 

ajudam o professor a refletir e elencar os elementos que foram atingidos com a ação 

 
6 A perspectiva de problematização apresentada neste manuscrito se fundamenta na argumentação 

exposta por DELIZOICOV, D. Problemas e problematizações. In: PIETROCOLA, M. Ensino de 

Física: conteúdo, metodologia e epistemologia numa concepção integradora. Florianópolis: UFSC, 

2005.  
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educativa, os critérios foram fundamentados de acordo com os apontamentos de Santos 

(2007) e Conrado & Nunes-Neto (2018).  

Considerando a finalidade do instrumento e para facilitar o uso do IPADQSC, no 

campo educacional, foram inseridas abaixo de cada eixo as orientações e observações com 

comandos de ação para que os professores possam segui-las. O instrumento traz ainda um 

glossário com a descrição de alguns termos que podem ser esclarecidos.  

Contribuições do processo de validação para a construção do IPADQSC 

Primeira fase de validação 

A partir da análise da primeira versão do instrumento, optou-se por suprimir alguns 

tópicos, a saber, graus de abertura da investigação que estavam presentes no protótipo do 

instrumento, buscou-se ainda melhorar as orientações contidas em cada eixo, com o intuito de 

tornar o instrumento compreensível, para isso, foi reanalisado o referencial teórico para 

verificação dos itens, considerando os sentidos e orientações que os autores destacavam como 

pertinentes para constituição, tratamento e enfrentamento das QSC e os modelos teórico de 

problematização. 

Segunda fase de validação 

Para essa etapa de validação, a partir da apreciação aos pares, observou-se que o perfil 

dos participantes era composto por 76,7% dos avaliadores do sexo feminino, enquanto 23,3% 

são do sexo masculino. Com relação ao nível educacional dos participantes, verificou-se a 

seguinte distribuição: 50% mestrandos; 16,7% doutorandos; 23,3% mestres e 10% doutores.   

Considerando os 29 critérios propostos, para apreciação aos pares na análise do 

IPADQSC, constat-se que sete critérios estavam abaixo do percentual de anuência, tendo 

como base a média nos três testes com o público-alvo correspondente aos estratos baixo, 

médio e alto (Tabela 1). 

No que concerne aos critérios de validação da Estrutura e organização do IPADQSC, 

cinco apresentaram percentual inferior a 80%, a saber, sequenciação do instrumento atingiu 

apenas 77,5% de concordância com a categoria “Adequada”; redação obteve 71,1%; 

objetividade alcançou 76,4%; explicações tiveram 67,7% e compreensão conceitual 

apresentou 69,4%. 

Em referência aos critérios que avaliaram as Questões teóricas e metodológicas, dois 

deles estavam abaixo do percentual de validação: suficiência nos elementos de ensino por 

investigação alcançou 73,8% de concordância em relação à categoria Adequada” e suficiência 

do referencial teórico teve 63,8%. Entre os critérios de Relevância didática nenhum aspecto 
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se mostrou abaixo do percentual mínimo de anuência, desta forma, foram considerados 

validados. 

Tendo em vista que alguns critérios estavam abaixo de 80%, foi necessária a 

readequação que ocorreu com base nas análises das sugestões dos participantes. Com isso, em 

relação ao critério “sequenciação do instrumento”, foi possível verificar que alguns tópicos 

dos eixos do IPADQSC apresentavam inconsistência operacional. As readequações foram 

baseadas nos comentários a seguir: 

  

[...] A sequência em seus eixos em dado momento retoma o que foi realizado 

antes: ex.: atividades da sequência de ensino, depois, apresentam opções em 

recursos didáticos da sequência de ensino e produtos didáticos. [...] Sugiro 

uma melhor separação entre os momentos (eixos) de planejamento e de 

avaliação (Avaliador 24, 2020). 

 

Em relação à sequência dos elementos do instrumento, sugiro que o item 

“modelo teórico de problematização” venha antes do item “atividades da 

sequência de ensino” (Avaliadora 30, 2020). 

 

Como foi expressa nos fragmentos representativos acima descritos, alguns tópicos se 

apresentavam fora do escopo de alguns eixos do IPADQSC. Nesse sentido, foi reorganizado 

de modo a facilitar a ordem dos elementos a serem considerados no planejamento e avaliação 

das aulas. A sugestão da Avaliadora 30 (2020) em realocar o tópico “Modelo teórico de 

problematização” também foi atendida. Ademais, o tópico “Competências e habilidades” 

anteriormente se apresentava como um eixo independente, no entanto, na versão final foi 

transferido para o eixo 3 do IPADQSC, mesmo sem ter sido sugerida pelos participantes da 

pesquisa, a mudança se deu pela coerência na sequência lógica das etapas de planejamento 

das sequências de ensino, esse aspecto também está previsto pela metodologia de validação 

adotada  de modo a atender os níveis de compreensão do material (Pasquali, 1998; 

Raymundo, 2009). O tópico “Critérios de avaliação dos estudantes” que antes não foi 

descrito, foi elaborado e inserido como primeiro aspecto a ser avaliado no eixo 4 do referido 

instrumento, seguindo uma recomendação do Avaliador 24 (2020). 

Com relação ao critério de redação do instrumento, as críticas se voltaram quase que 

majoritariamente para a revisão gramatical, as quais foram todas atendidas. No critério de 

objetividade, alguns avaliadores sinalizaram que o instrumento elaborado se mostrou extenso, 

podendo dificultar a disseminação e popularização do IPADQSC, entre os professores de 

ciências, nos ambientes escolares. No entanto, este aspecto se mostrou ligeiramente 

controverso, mediante as diferentes perspectivas exibidas nos fragmentos representativos a 

seguir: 
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Em relação ao instrumento ser exequível aos professores, o considerei 

extenso demais, não como instrumento em si, mas considerando a paciência 

em respondê-lo, por ser extenso demais alguns professores podem, de forma 

inconsciente, mascarar determinadas informações que possam ser relevantes 

para o seu trabalho em questão [...] (Avaliadora 3, 2020). 

 

Prezado, mesmo se tornando extenso pela quantidade de critérios a serem 

avaliados, os esclarecimentos dos eixos é algo fundamental para o professor 

(a) preencher e utilizar o produto educacional de maneira correta 

(Avaliadora 23, 2020). 
 

Para atender à recomendação da Avaliadora 3 (2020), foi retirado o tópico “graus de 

abertura da investigação” que existia na primeira versão do instrumento. Cabe ressaltar que a 

retirada não comprometeu a utilização. Além disso, inicialmente, o IPADQSC apresentava 

seis modelos teóricos de ensino por investigação (Campos & Nigro, 1999; Leite & Afonso, 

2001; Delizoicov, Angotti & Pernambuco, 2002; Bybee et al., 2006; Moreira, 2011; Projeto 

Irresistible, 2014). Assim, a retirada tornou o material conciso, optou-se por deixar apenas o 

modelo teórico “Os Três Momentos Pedagógicos”, descritos por Delizoicov; Angotti & 

Pernambuco (2002), por se tratar de uma abordagem metodológica de ensino, a partir da 

constituição da sequência de ensino investigativa, que se aproxima da perspectiva freiriana, 

delimitado por três etapas e por se acreditar que partindo da realidade dos professores, haveria 

uma melhor aceitação. Os demais modelos aparecem ao final do instrumento como sugestões, 

caso o professor opte em não usar o modelo de Delizoicov, Angotti & Pernambuco (2002). 

A incorporação das QSC e as referências de ensino por investigação no IPADQSC, 

como elementos centrais no planejamento de ações pedagógicas, se deram mediante o nível 

relevância para o professor, uma vez que estes precisam apropriar-se de modelos teóricos para 

se instrumentalizar com diferentes abordagens teóricas e metodológicas existentes no ensino 

de ciências, desta forma, agregar na sua prática profissional cotidiana, alternativas de ensino 

de conteúdos sistematizados (Martins, 2005). 

Os critérios que avaliavam as explicações e a compreensão conceitual dos elementos 

do instrumento foram pontos que receberam críticas e sugestões de modificação, desta 

maneira, foram incorporadas com base nas orientações dos participantes a seguir: 

 

[...] penso que alguns eixos se tornam de difíceis entendimento e análise para 

o professor (a) que não seja necessariamente um pesquisador (a). Se em 

“Competências e habilidades a serem desenvolvidas por estudantes” você foi 

claro e objetivo nos tópicos, fornecendo as explicações necessárias. Isso não 

ocorreu em “Modelo teórico de problematização”, eu, por exemplo, não me 

recordava e alguns não conheciam mesmo até este ano, quando cursei um 

estágio pelo mestrado. Se o intuito é que todos os eixos sejam devidamente 

aproveitados, talvez mesmo que fique um pouco mais extenso, sugiro 

fornecer uma breve explanação sobre os modelos. De modo semelhante no 
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eixo 4, o uso das abreviações, confesso que fiquei um pouco perdida [...] 

(Avaliadora 23, 2020). 
 

No tocante ao critério de suficiência nos elementos de ensino por investigação e do 

referencial teórico, alguns pontos importantes foram sinalizados com relação à necessidade de 

uma formação continuada para os professores em exercício, para apropriação dos conceitos do 

instrumento e a sua operacionalidade. Os comentários a seguir revelam essa carência na 

formação docente, no que concerne o ensino de ciências para promoção de uma educação 

científica: 

 

Os professores podem sentir a necessidade de uma formação continuada 

sobre o tema para apropriar-se melhor da estratégia didática. [...] o 

referencial é suficiente, mas como seu instrumento vai ta disponível para o 

público, você pode anexar um ou mais exemplos de uma sequência didática 

para nortear professores, principalmente, aqueles que não tiveram uma 

formação sobre essa abordagem de ensino (Avaliadora 12, 2020). 
 

Para atender as recomendações dos participantes, com relação aos critérios que 

ficaram abaixo de 80% de concordância com a categoria “adequada”, foram realocados alguns 

tópicos, o instrumento passou por uma revisão gramatical, adequação teórica e operacional 

nos tópicos de “delimitação da sequência de ensino” e “avaliação do aluno”, bem como, a 

retirada dos “graus de abertura da investigação” e de alguns referenciais de ensino por 

investigação, que foram realocados na aba “sugestões”.  

Outro apontamento destacado refere-se aos níveis de letramentos científicos que 

estavam descritas no IPADQSC:  

 

[...] Destaco, mais uma vez, a questão das formas de averiguar os níveis de 

letramento, de se encontrar uma maneira mais clara de orientar os 

professores nesse sentido [...] (Avaliadora 8, 2020). 
 

Inicialmente, o instrumento trazia as escalas de proficiência propostos por Serrão et al. 

(2016), com quatro níveis de letramento. A escolha desse referencial se deu mediante a 

potencialidade de ser aplicado em contextos diversos, ou seja, científico e/ou doméstico, e por 

apresentar um caráter interdisciplinar. No entanto, foi reconhecida a possível dificuldade que 

alguns professores poderiam apresentar com a utilização da escala de proficiência exibida por 

Serrão et al. (2016).  

Desta forma, para atender a recomendação da Avaliadora 8 (2020), optou-se em adotar 

os níveis de letramento científico, de acordo com Lima & Weber (2019), por se tratar de 

indicadores com maior fundamentação teórica-metodológica, que auxilia na 

operacionalização da metodologia, por deixar claro os critérios de enquadramento para cada 

indicador.  
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Sendo assim, Lima & Weber. (2019) descrevem cada indicador com sua respectiva 

estratificação em níveis, do mais “simples” ao “sofisticado”, de modo que é possível 

identificar o nível de letramento científico para cada um dos aspectos citados anteriormente. 

Essa metodologia se aproxima com os objetivos do IPADQSC, por isso, a mudança foi 

adotada. Cabe destacar que o indicador “Argumento” entra no IPADQSC com uma ressalva, a 

de que o (a) professor (a) deverá avaliar o estudante com base nesse indicador, a partir da 

fundamentação prévia, considerando a metodologia de análise de argumentação proposto por 

Toulmin (2006) e Driver, Newton & Osborne (2000), visto que para verificação desse 

aspecto, é necessário ter uma compreensão dos conceitos que circundam o indicador.  

Ressalta-se ainda que a extensão do instrumento esteja ligada à quantidade de 

elementos que se julgam importantes, desta forma devem ser considerados no planejamento e 

avaliação de sequências de ensino respaldadas na educação científica.  

O instrumento coaduna as QSC e as alicerçam na perspectiva do ensino temático-

investigativo, como uma das perspectivas de contribuição para a ampliação do letramento 

científico e popularização da cultura científica, ponderando a amplitude das competências, 

habilidades a serem desenvolvidas nos estudantes e a dimensão conceitual dos conteúdos. 

Esses aspectos têm sido expressos nos referenciais teóricos que destacam como tendências no 

ensino de ciências (Zabala, 1998; Campos & Nigro, 1999; Leite & Afonso, 2001; Delizoicov, 

Angotti & Pernambuco, 2002; Ratcliffe & Grace, 2003; Martins, 2005; Bybee et al., 2006; 

Santos, 2007; Moreira, 2011; Martínez-Pérez, 2012; Projeto Irresistible, 2014; Serrão et al., 

2016; Branco et al., 2018; Conrado & Nunes-Neto, 2018; Brasil, 2019).  

Nesse sentido, foi possível observar entre os participantes de todos os estratos de teste 

(baixo, médio e alto) o reconhecimento do IPADQSC para a inovação no contexto do ensino 

de ciências, no que concerne o atendimento das exigências pedagógicas e a incorporação das 

tendências atuais para melhoria do ensino, apontados nos eixos do instrumento.  

Entre os questionários, alguns participantes realizaram apontamentos em relação às 

contribuições do IPADQSC, para a melhoria da prática pedagógica, por expor critérios e 

auxiliar o professor nas etapas de planejamento e avaliação de sequências de ensino com o 

foco em QSC. Além disso, alguns comentários apresentaram críticas que devem servir de 

reflexão. Portanto, as ressalvas dos participantes e seus respectivos estratos quanto 

avaliadores estão descritos abaixo: 

Comentário de uma avaliadora do estrato baixo: 

O instrumento é de grande valia para professores (das diversas áreas do 

conhecimento) que desejam e/ou já estão inserindo QSC em suas aulas. 

Além de ser inovador e de fácil compreensão, é muito didático e completo. É 

bem fundamentado e traz os principais teóricos que temos contato nas aulas 
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do mestrado. Como aluna do programa, irei consultá-lo muitas vezes e, 

como professora da educação básica, será sem dúvidas um grande facilitador 

em minhas aulas (Avaliadora 2, 2020). 

 

Comentário de uma avaliadora do estrato médio: 

[...] E respondendo as suas perguntas acho adequado, porque além de 

executar a avaliação de sua atividade o professor que não tiver 

direcionamento e não souber por onde começar o seu planejamento, o 

próprio formulário avaliativo ajuda e o guiar de forma objetiva a montar ao 

menos o esqueleto de sua atividade. Porém, “Não podemos dar o peixe e sim 

ensinar a pescar”, achei pertinente para os que não tiverem uma boa 

formação e se ainda se encontram em muitas interrogações, terem como base 

as referências, como um: saiba mais ou se informe. Achei bacana 

(Avaliadora 7, 2020). 

 

Comentário de uma avaliadora do estrato alto: 

Penso que se trata de um material valioso para os professores, muito bem 

pensado e planejado [...] Para além de se adequar à BNCC, acredito que 

temos uma responsabilidade grande em questionar uma base comum num 

país gigante e diverso como o nosso. Vale lembrar também da história da 

elaboração dessa base vigente [...] que a base se adeque às necessidades reais 

dos professores e estudantes da educação básica, não o contrário (Avaliadora 

8, 2020). 

 

Como evidenciado nos comentários, existe o reconhecimento do IPADQSC como 

material instrucional, para auxiliar o professor na sua prática pedagógica na inserção da 

abordagem QSC no currículo de ciências. Embora se reconheça limitações de alguns aspectos, 

como foi destacado principalmente pela Avaliadora 8 (2020), em que a integração dos 

elementos das competências e habilidades da BNCC no instrumento pode ser um fator de 

negligência das particularidades locais em um país com dimensões continentais, tendo em 

vista, o nível de abrangência social, cultural e econômica que influenciam os aspectos 

educacionais nas diversas regiões do Brasil.  

Nesse contexto, há o notório reconhecimento das influências neoliberais na última 

versão da BNCC que está em vigor, isso em certa medida tende a desconsiderar características 

particulares de algumas localidades. Essa preocupação está ligada ao que Santos (2007) 

descreve como produção de invisibilidade no conceito da Sociologia das Ausências. Por 

intermédio disso, verifica-se a ocultação das particularidades locais, tais como, saberes de 

povos tradicionais, aspectos de linearidade de algumas culturas, da naturalização e 

desqualificação das diferenças, a legitimação dos conceitos ligados à escala dominante e da 

produtividade.  

Esses aspectos são discutidos por Santos (2007) para descreverem os mecanismos de 

silenciamento das particularidades e o desperdício das experiências, que visam, 

principalmente, produzir a invisibilidade para se manter como pensamento hegemônico, de 
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modo que a concepção dominante, exposta pelo autor, se refere a racionalidade técnico-

científica dos países que compõem o eixo Norte global e que exerce influência sobre as 

nações do eixo Sul global, causando interferências nas modificações políticas, sociais, 

econômicas, educacionais, etc. (Santos, 2007). Isso pode comprometer a capacidade de leitura 

crítica e reflexiva do meio em que se vive, por se tratar de um conteúdo que não corresponde 

à realidade do aluno.  

Nesse sentido, é inegável que países hegemônicos do eixo Norte influenciam as 

concepções nas políticas educacionais, que vêm, gradativamente, sendo incorporadas 

naestrutura social do Brasil, alimentando os aspectos ligados à globalização neoliberal 

(Santos, 2007). No entanto, a BNCC está em vigor com suas falhas, acertos e potencialidades, 

que revelam a conjuntura social do país, sendo uma realidade da qual não se pode fugir nesse 

momento, mas que é possível propor formas de trabalhá-las de uma maneira significativa para 

o exercício docente e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, sempre considerando as 

necessidades locais.  

Diante do exposto, cabe chamar atenção aos documentos ao nível estadual e 

municipal, que trazem diretrizes e orientações específicas para o ensino do conteúdo das 

disciplinas, considerando as particularidades regionais e locais. Contudo, a BNCC se torna um 

documento geral, por alicerçar os conteúdos das disciplinas às habilidades e competências em 

um sentido amplo (Branco et al., 2018).  

Com essa perspectiva, Martins (2018) tece algumas considerações à BNCC, em 

relação ao argumento de que ela uniformiza o currículo escolar. O autor chama à atenção de 

um elemento básico, nesse contexto, a elaboração desse documento ocorreu a partir das 

contribuições de equipes estaduais, com isso, o que foi observado em relação a algumas 

disciplinas foi uma repetição da sequência de conteúdos já existentes e consolidados nos 

livros didáticos. No entanto, Martins (2018, p. 693) afirma que “[...] uma Base pode 

uniformizar, mas uma Base não precisa uniformizar”. 

Desse modo, a Base torna-se um documento que descreve as diretrizes que norteiam 

os professores para o desenvolvimento de habilidades e competências, a partir da delimitação 

dos objetivos gerais, mas cabe ao docente encontrar maneiras alternativas de incorporar a 

pluralidade para não hominizar o currículo escolar dos estudantes (Martins, 2018). 

Além disso, a BNCC afirma o compromisso da educação com o letramento científico, 

para capacitar o aluno na compreensão do mundo, principalmente, em relação aos aspectos 

naturais, sociais e tecnológicos, e desta forma, poder atuar na sociedade de forma crítica, 

plena e reflexiva, assumindo condutas responsáveis com base nos argumentos científicos 

(Brasil, 2019). Entretanto, a Base recorre ao letramento científico sem expor quais ações 
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devem ser tomadas para sua promoção, isso representa, em certa medida, uma fragilidade que 

pode interferir na divulgação científica e aproximação dos estudantes à cultura científica 

(Branco et al., 2018).  

É importante destacar que a efetivação de práticas, que auxiliem na ampliação do 

letramento científico, não é uma tarefa fácil, se considerar alguns desafios, tais como, a 

formação adequada para o exercício docente diante da perspectiva da educação científica, 

carências de investimento na educação, espaços educacionais adequados e recursos básicos 

para o desenvolvimento de práticas de ensino, que conduzam os estudantes no processo 

educativo (Branco et al., 2018).  

Esses desafios também são reconhecidos por Martins (2005) ao afirmar que há a 

necessidade de instrumentalizar o professor, através de uma formação inicial e continuada, 

adequada para este profissional seja capaz de lidar com a realidade de uma educação que se 

comprometa no preparo para o diálogo, para o exercício da cidadania, reconhecimento social 

e salarial, condições materiais, institucionais e operacionais que possibilitem o pleno 

desenvolvimento da sua prática pedagógica, sobretudo, a autonomia dos indivíduos (Freire, 

1996). 

 

Terceira fase de validação 

Esta etapa corresponde à aplicação do IPADQSC para elaborar uma sequência de 

ensino pelos professores cursistas. Dos 107 professores inscritos no curso, apenas 59 

(número amostral considerado) responderam ao questionário final de análise do IPADQSC, 

sendo 15 professores pertencentes à categoria de formação inicial e 44 de formação 

continuada.   

Em relação ao perfil, os dados demonstram que 80% são do sexo feminino, 18,3% 

são do sexo masculino e 1,7% se encaixam na categoria de não binário, a faixa etária 

correspondeu a pessoas entre 21 e 62 anos. Na categoria de formação inicial e continuada, 

constatou-se que alguns cursistas indicaram que não possuíam experiência de ensino, 

embora, em comparação com aqueles com experiência, o tempo variava entre 1 e 32 anos. 

Ao final do curso de formação pedagógica, os cursistas elaboraram 21 propostas de 

sequências de ensino, demostrando entendimentos satisfatórios, sobre o aporte teórico que 

fundamenta os princípios da sequência de ensino, reveleando que o IPADQSC atendeu aos 

critérios de Estrutura e organização, Questões teóricas e metodológicas e Relevância 

didática, uma vez que os cursistas conseguiram compreender os elementos que auxiliam na 

constituição da sequência de ensino, as características importantes para o balizamento da 



150 

 

QSC, a elaboração de atividades que condizem com as etapas dos Três Momentos 

Pedagógicos, além disso, reconheceram a pertinência do instrumento como material de apoio 

na prática pedagógica. 

Na avaliação final do instrumento todos os professores de ambas as categorias, 

formação inicial e continuada, afirmaram que o instrumento ajuda na tarefa do planejamento 

e avaliação das suas sequências de ensino usando a abordagem das questões 

sociocientíficas, conforme podemos observar em fragmentos do posicionamento deles: 

 

Sem dúvidas, sim. O IPADQSC foi uma novidade para mim. O mesmo se mostra 

como um instrumento muito útil capaz de gerar resultados positivos quanto ao 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos, devido sua praticidade e 

objetividade, o que facilita a forma como os conteúdos devem ser postos e 

trabalhados (Professor (a) em formação inicial, 2020). 

 

Sim, pois o IPADQSC agrupa os instrumentos necessários que o professor deve 

levar em consideração ao planejar a sua aula, desde a organização dos conteúdos, 

objetivos, metodologia, métodos avaliativos, como também, os recursos 

necessários para desenvolver as aulas, o feedback (retomadas durante o processo), 

explicações e sugestões durante o passo-a-passo (Professor(a) em formação 

continuada, 2020). 

 

Tendo em vista a carência de material instrucional de apoio ao professor e a 

dificuldade na elaboração de aulas, a partir da abordagem QSC, devido às fragilidades na 

formação inicial (Dionor et al., 2020), foi verificado, durante o curso, que os docentes que 

utilizaram o IPADQSC conseguiram produzir propostas de sequências de ensino.  

O material foi considerado validado porque durante o curso de formação pedagógica, 

os professores entenderam e aplicaram o instrumento na construção da sequência de ensino, 

demonstrando que o IPADQSC atendeu aos critérios de Estrutura e organização, Questões 

teóricas e metodológicas e Relevância didática, uma vez que os cursistas conseguiram 

compreender os elementos que auxiliam na constituição da sequência de ensino, as 

características importantes para o balizamento da QSC, a elaboração de atividades que 

condizem com as etapas dos Três Momentos Pedagógicos, além disso, reconheceram a 

pertinência do instrumento como material de apoio na prática pedagógica. 

Em virtude dos elementos apontados, durante essas três etapas, o instrumento foi 

reestruturado, portanto, o arquivo devidamente validado em sua versão final encontra-se como 

material suplementar deste manuscrito (Apêndice 1).  

 

Considerações Finais  

Verificou-se que IPADQSC se torna um instrumento válido e pode ser amplamente 

divulgado para utilização na prática pedagógica, na sua forma original ou com adaptações, 

conforme a realidade e necessidade de cada um, sendo assim, o instrumento em 
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hipótesealguma, configura-se como receituário, tendo em vista que as QSC pressupõem 

identificação de problemas e tensões da realidade social, sendo passíveis de discussões, 

adaptações para atender as necessidades diversas.  

Por se tratar de um material instrucional no delineamento de práticas educativas na 

perspectiva do letramento científico, o material foi elaborado com a intenção de auxiliar os 

professores na abordagem de temas controversos, como estratégia que potencializa a reflexão 

e a tomada de decisão sobre aspectos da ciência e da tecnologia, para isso, organiza a 

sequência de ensino com QSC de acordo com o método dos Três Momentos Pedagógicos.  

Em relação a isso, há o amplo reconhecimento que essas estratégias são inovadoras e 

potencialmente significativas, com capacidade de estimular o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes, bem como, as habilidades e competências para formação de agentes críticos, 

participativos e engajados no contexto sociopolítico. Assim, capacitando o estudante para se 

apropriar dos conceitos científicos, para o exercício da sua cidadania, dentro e fora da 

Ciência.  

O material aqui apresentado tem a finalidade de auxiliar os professores para que, estes, 

possam diversificar as estratégias e abordagens de ensino, de acordo com as tendências atuais 

para o ensino de ciências. Cabe ressaltar que o instrumento não foi idealizado com a 

finalidade de solucionar os problemas no ensino de ciências, sobretudo, não têm a intenção de 

esgotar as possibilidades no direcionamento do ensino para promoção da Educação Científica. 

Considera-se que o material pode estimular os professores para apropriação dos fundamentos 

que sistematizam os aspectos teóricos dos referenciais, encorajando-os na constituição e no 

enfrentamento de QSC sob uma perspectiva freireana. 

Com a aplicação do material no curso de formação pedagógica, foi verificada a 

pertinência dos elementos constitutivos descritos em cada eixo estruturante do IPADQC, e 

por isso, recomenda-se a utilização do referido instrumento por pesquisadores e professores 

ligados ao ensino de ciências, para que seja possível a identificação das contribuições do 

material aqui validado.   

O IPADQSC torna-se um material importante para apreciação dos resultados, que 

podem ser evidenciados após a execução da sequência de ensino, pois fornece elementos e 

critérios que ajudam os profissionais nessa tarefa, do ponto vista do professor – pesquisador – 

reflexivo, de forma que o educador consegue analisar as contribuições das suas aulas no 

processo de letramento científico, e ainda investigar em que medida sua prática pedagógica e 

os recursos didáticos mobilizados conseguem garantir uma aprendizagem satisfatória, 

inovadora e atrativa no ensino de ciências. Ademais, destaca-se que um guia didático está 

sendo elaborado para orientar e facilitar o uso do instrumento por outros docentes, que não 



152 

 

tiveram a oportunidade de participar do curso de formação, mas que desejam utilizar o 

material na prática pedagógica. 
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Tabela 2. Distribuição dos percentuais nos critérios de validação do IPADQSC pelos participantes da pesquisa. 

 

CRITÉRIOS DE 

ANÁLISE DO IPADQSC 

 Estudantes de PPG – 

UFRN 

Professores de ciências de educação 

básica 

Professores universitários com 

experiência em ensino e 

pesquisa em ciência 

 

MÉDIA DE 

APROVAÇÃO DA 

CATEGORIA AD 

 
AD PD IN SR AD PA IN SR AD PA IN SR 

ESTRUTURA E 

ORGANIZAÇÃO 

 

    % 

Aspectos de clareza e 

linguagem direta do 

instrumento 

80% 20% - - 94,1% 5,9% - - 100% - - - 91,4% 

Sequenciação do 

instrumento (ordem dos 

elementos que compõem o 

material didático) 

100% - - - 82,4% 17,6% - - 50% 25% 25% - 77,5% 

Redação do instrumento 50% 50% - - 88,2% 11,8% - - 75% 25% - - 71,1% 

Objetividade do instrumento 60% 30% - - 94,1% 5,9% - - 75% - - 25% 76,4% 

Explicações necessárias para 

o entendimento do que é 

proposto 

40% 60% - - 88,2% 11,8% - - 75% 25% - - 67,7% 

Exequível pelos professores 90% 10% - - 82,4% 17,6% - - 100% - - - 90,8% 

Referencial teórico pode 

estimular e facilitar a 

consulta e apropriação dos 

conhecimentos pelos 

professores 

70% 30% - - 94,1% 5,9% - - 100% - - - 88% 

Referencial didático é 

satisfatório para o 

embasamento do tema 

60% 40% - - 94,1% 5,9% - - 100% - - - 84,7% 

Compreensão conceitual 70% 30% - - 88,2% 11,8% - - 50% 50% - - 69,4% 

QUESTÕES TEÓRICAS 

E METODOLÓGICAS 

     

Elementos constitutivos da 

sequência de ensino 

adequado para direcionar o 

professor no planeamento 

80% 20% - - 88,2% - - 11,8% 75% 25% - - 81% 
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Suficiência nos elementos de 

ensino por investigação 

70% 10% - - 76,5% 5,9% - - 75% 25% - - 73,8% 

Adequação do referencial 

teórico 

90% 10% - - 88,2% - - - 100% - - - 92,7% 

Suficiência do referencial 

teórico 

40% 50% - - 76,5% 11,8% - - 75% 25% - - 63,8% 

Atualização do referencial 

teórico  

70% 30% - - 76,5% 5,9% - - 100% - - - 82,1% 

Instrumento possui 

coerência teórica-

metodológica nos eixos 

propostos (1, 2, 3 e 4) 

80% 10% - - 94,1% - - - 100% - - - 91,4% 

RELEVÂNCIA 

DIDÁTICA 

 

             

Qualidade do instrumento 70% 20% - 10% 100% - - - 100% - - - 90% 

Originalidade do 

instrumento 

70% 10% - 10% 94,1% 5,9% - - 75% - - 25% 81,6% 

Instrumento apresenta 

alinhamento às tendências de 

inovação para o ensino de 

ciências 

70% 20% - 10% 100% - - - 75% - - 25% 84% 

Instrumento promove o 

interesse para incorporar à 

prática didática do professor 

70% 20% - 10% 88,2% 11,8% - - 100% - - - 86,1% 

Instrumento induz a 

exploração de problemáticas 

sociocientíficas 

70% 30% - - 94,1% 5,9% - - 100% - - - 88% 

Instrumento é apropriado em 

abordagens teóricas atuais de 

ensino 

100% - - - 100% - - - 100% - - - 100% 

Instrumento é adequado aos 

princípios da Base Nacional 

Comum Curricular 

60% 40% - - 100% - - - 100% - - - 86,7% 

Instrumento estimula o 

desenvolvimento e postura 

crítica-investigativa do 

professor e do aluno 

80% 20% - - 94,1% 5,9% - - 100% - - - 91,4% 
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Instrumento auxilia a difusão 

das tendências atuais de 

ensino de ciências 

90% - - 10% 94,1% 5,9% - - 100% - - - 94,7% 

Instrumento é adequado para 

o uso em diferentes áreas do 

conhecimento 

90% - 10% - 88,2% 11,8% - - 100% - - - 92,7% 

Instrumento está em 

consonância com os 

objetivos do letramento 

científico 

90% 10% - - 100% - - - 100% - - - 96,7% 

Potencial do instrumento 

para contribuir no letramento 

científico 

90% 10% - - 100% - - - 100% - - - 96,7% 

Sequências de ensino 

planejadas com o uso do 

instrumento para a 

popularização da cultura 

científica 

90% 10% - - 88,2% 11,8% - - 75% 25% - - 84,4% 

Potencial do instrumento na 

circulação no meio 

educacional como material 

instrucional 

80% 10% - - 70,6% 17,6% - 11,8% 100% - - - 85,5% 

Legenda: PPG (reúne alunos do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática e Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte); AD (Adequado); PA (Parcialmente Adequado); IN (Inadequado). Obs.: Valores em negrito correspondem aos critérios validados por 

atingir o percentual mínimo de 80% de concordância. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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APÊNDICE 1: 

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DIDÁTICA DE QUESTÕES 

SOCIOCIENTÍFICAS (IPADQSC) 

Aleson da Silva Fonseca & Ivaneide Alves Soares da Costa 

 

 

EIXO 1 – CONTEXTO DA SEQUÊNCIA DE ENSINO 

 

Orientação: Descreva nos campos abaixo as informações referentes a sua sequência de ensino. 

Instituição: 

 

 

Ministrante: 

 

 

Formação/Titulação: 

 

Área do conhecimento: 

 

 

Tema: 

 

Título da sequência de ensino: 

 

 

Nível escolar: Espaço da atividade: Duração da sequência de ensino: 

 

 

 

EIXO 2 – CARACTERIZAÇÃO DO POTENCIAL DIDÁTICO DA TEMÁTICA COMO QUESTÃO 

SOCIOCIENTÍFICA - QSC 

 

Orientação: Nos campos abaixo, você deverá analisar o tema que pretende trabalhar na aula utilizando o 

referencial teórico disponível na literatura, meios de comunicação, dentre outros. Com base nos questionamentos, 

verifique se sua temática contempla os aspectos das perguntas, em caso afirmativo, marque com “X” os espaços em 

branco.  

Obs.: O objetivo aqui é caracterizar a temática com a abordagem QSC. O potencial da temática aumenta à medida 

que englobam mais elementos. 

Fundamentado com base em Ratcliffe & Grace (2003); Martínez-Pérez (2012); Conrado & Nunes-Neto (2018). 

PARÂMETROS X PARÂMETROS X 

A temática está presente no cotidiano?  A temática está em evidência no contexto social?  

A temática está situada nos limites da ciência e 

tecnologia? 

 O referencial teórico aborda a temática com 

divergência de informação? 

 

A temática estimula a discussão mult-

interdisciplinar? 

 Os meios de comunicação apresentam informações 

incompletas e/ou conflito de interesses? 

 

A temática mobiliza o conhecimento científico 

ligado à Natureza da Ciência? 

 A temática apresenta dimensão local, com respaldo 

global, ligados à estrutura política e social? 

 

A temática apresenta implicações éticas?  A temática está respaldada em um dos 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável? 

 

A temática evidência a discussão de valores 

morais? 

 A temática evidência alguma probabilidade de risco 

às partes envolvidas? 

 

A investigação da temática pode levar a 

tomada de decisão?  

 A temática apresenta indícios de concepções 

alternativas e/ou ingênuas? 

 

Observações: 

 

 

 

EIXO 3 – DELIMITAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA  

 

IPAD QSC 
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A
d

ap
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d
o

 d
e 

Z
ab

al
a 

(1
9

9
8

) 

Conceituais (saber sobre): 

 

 

 

 

 

Procedimentais (saber fazer): 

 

 

 

 

 

Atitudinais (saber ser): 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS ESTUDANTES – BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR (CIÊNCIAS DA NATUREZA) 

Orientação: Considere o nível educacional que este planejamento se destina e consulte a BNCC no âmbito de 

Ciências da Natureza para auxiliá-lo na descrição das competências e habilidades a serem desenvolvidas nos 

estudantes. Assinale com “X” a competência que será trabalhada e descreva o respectivo código da habilidade nos 

campos abaixo de acordo com o nível educacional. 

Obs.: O objetivo é identificar quais as habilidades e competências que serão desenvolvidas nos estudantes. 

Portanto, no Ensino Fundamental II estes aspectos estão contemplados pelas unidades temáticas e os objetos de 

conhecimento. No Ensino Médio são denominados de competências específicas.  

Adaptado de Brasil (2019). 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

X ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) 

Matéria e energia   

Vida e evolução   

Terra e universo   

COMPETÊNCIA X ENSINO MÉDIO (1º AO 3º SÉRIE) 

Específica 1   

Específica 2   

Específica 3   

OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DE ENSINO 

Objetivo geral: Orientação: No campo abaixo, você deverá definir o objetivo central da sequência de ensino a 

partir da temática escolhida inicialmente, de modo a expor a finalidade da ação educativa. Obs.: Considere que um 

bom objetivo geral deve iniciar com verbos no infinitivo, apresentar a intenção principal da ação, bem como, o 

cenário em que será desenvolvida a proposta didática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos: Orientação: No campo abaixo, você deverá definir o que se pretende obter especificamente 

ao longo da sequência de ensino, a partir do conteúdo. Obs.: Considere que os objetivos específicos devem estar 
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ligados às habilidades e competências a serem desenvolvidas nos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEQUÊNCIA DE ENSINO: 

OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS  

Orientação: Nos espaços abaixo, você deverá considerar as etapas do modelo teórico metodológico de 

problematização dos Três Momentos Pedagógicos de Delizoicov, Angotti & Pernambuco (2002), com isso, deverá 

criar atividades para realizar em cada parte/etapa da sequência de ensino (problematização; organização do 

conhecimento; aplicação do conhecimento). As atividades propostas deverão ser guiadas pelos objetivos, dimensões 

dos conteúdos, as habilidades e competências que serão desenvolvidas nos estudantes durante o desenvolvimento 

delas. As atividades precisarão ser relacionadas e respaldadas nos princípios das Questões Sociocientíficas, 

objetivos do Letramento Científico e a Popularização da Cultura Científica. Obs.: Lembre-se que as atividades ao 

longo de cada momento precisarão ser sequenciadas e articuladas para promover à aprendizagem, sobretudo, a 

elucidação da problemática inicial. 

1ºProblematização inicial1: Orientações: Elabore uma problemática intrigante, desafiadora sobre um determinado 

tema-conteúdo-conhecimento, relacionado a situações reais de abrangência local, regional ou global, capaz de 

provocar a curiosidade do aluno,  para expor o que pensam e exercitar o pensamento crítico e integrador de 

relações sobre esse assunto, servindo de fio condutor de toda a sequência de ensino. A problemática investigativa 

deve despertar curiosidade, interesse, gerar múltiplas hipóteses, que devem ser passiveis de experimentação e/ou 

teste, deve suscitar a tomada de decisão, portanto, seu enunciado precisará ser claro, de modo que durante as 

etapas investigativas, o estudante seja capaz de comunicar suas conclusões). Fundamentado de acordo com Campos 

& Nigro (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ºOrganização do conhecimento: Orientação: Descreva no campo abaixo as atividades para esta fase de 

aprofundamento dos conhecimentos a serem ensinados.  Use diferentes estratégias, preferencialmente 

 
1 A perspectiva de problematização apresentada neste instrumento se fundamenta na argumentação exposta por 

Delizoicov (2005). 
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colaborativas, oferecendo sempre desafios cognitivos, que permitam análises e confrontos de experiências, 

estabelecer relações entre seus conhecimentos prévios e os novos conhecimentos construídos, relacionando esse 

saber (conteúdos) ao contexto CTSA e QSC.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ºAplicação do conhecimento: Orientação: Nesta etapa, você deve propor atividades que possibilitem a 

sistematização do conhecimento, contemplando a abrangência CTSA e a investigação da QSC nas etapas 

anteriores. Descreva as atividades que serão realizadas para aprofundamento e avaliação da aquisição de 

habilidades/competências e objetivos mais complexas, a saber, capacidade de analisar, interpretar, argumentar, 

criar, disposição de tomada decisão, compreensão crítica das relações científicas desse tema-conteúdo, com as 

dimensões sociais, ambientais, econômicas, políticas, culturais, entre outras. Busque explorar estratégias que 

propiciem a formação de opinião, tomada de decisão e aplicação do conhecimento por parte dos estudantes, como 

estudos de caso, debate, júri simulado, dentre outros. As propostas didáticas precisam partir de uma perspectiva 

dialógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE SUPORTE DIDÁTICOS PARA A SEQUÊNCIA DE ENSINO (X) 

Orientação: O quadro abaixo são sugestões de estratégias que podem ser usadas como atividades nas etapas da 



162 

 
sequência de ensino. Obs.: Assinale com “X” o(s) recurso(s) que será(ão) usado(s) na aula. É importante 

diversificar esses recursos didáticos ao longo das etapas dos Três Momentos Pedagógicos.  

Leitura de notícias  Uso de experimentos  Uso de vídeos didáticos  Mesa de 

rotação 

 

Leitura de material 

de divulgação 

científica 

 Uso de espaços não-

formais de ensino 

 Uso de jogos didáticos  Modelos 

didáticos 

 

Análise de dados 

estatísticos 

 Entrevistas  Dinâmicas de grupo  Mapa 

conceitual 

 

Outro(s): 

 

 

 

EIXO 4 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ENSINO  

 

INDICADORES DE LETRAMENTO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES 

Orientação: Com base nos instrumentos de coleta e registro de dados das atividades propostas, analise os 

resultados alcançados após a execução da sequência de ensino. Considere os 4 primeiros indicadores de letramento 

científico abaixo e preencha as informações de acordo com porcentagem correspondente ao número de alunos nos 

respectivos níveis de letramento, de acordo com os indicadores descritos por Lima & Weber (2019, p. 73). O 

indicador “Argumento” para ser avaliado pelo professor, é importante compreender a metodologia de classificação 

evidenciado na literatura sugerida.  

Obs.: O objetivo nessa etapa é avaliar o nível de letramento científico dos alunos.  

Indicadores Interpretação dos níveis % de 

alunos 

 

Percepção da 

Ciência e 

Tecnologia no 

Cotidiano 

1º) “Dificuldade de enxergar a ciência no cotidiano, mesmo de forma explícita”.  

2º) “Percepção apenas de relações explicitas”.  

3º) “Percepção de relações implícitas, além das relações explícitas”.  

4º) “Percepções de relações explícitas e implícitas, e da beleza do debate científico, 

mas não busca a ciência necessariamente.” 

 

 

 

Trabalho com 

Informações 

Científicas 

1º) “Utiliza poucas informações necessariamente científicas, prioriza fatos do senso 

comum”. 

 

2º) “Utiliza dados científicos de forma aleatória, sem enxergar relações entre eles.”  

3º) “Organização e hierarquização das informações, utilizando fatores além do 

científico, por exemplo, a ordem cronológica”. 

 

4º) “Organização e hierarquização das informações conhecendo as variáveis 

envolvidas.” 

 

 

 

 

Resolução de 

Problemas 

1º) “Solução sem base em informações Científicas. Resolução do problema por 

tentativa e erro.” 

 

2º) “Solução generalizada. Resolução do problema com uso do raciocínio lógico, 

podendo ocorrer o levantamento de hipóteses, mas sem conseguir testá-las.” 

 

3º) “Solução baseada em hipóteses testadas. Resolução do problema com uso de 

raciocínio científico e raciocínio proporcional.” 

 

4º) “Solução com validade, previsão e consequências, baseadas em hipóteses e 

confrontada à propostas alheias.” 

 

 

 

Linguagem 

Científica 

1º) “Linguagem familiarizada com temática do cotidiano.”  

2º) “Domínio básico da linguagem científica.”  

3º) “Possui uma linguagem científica suficiente e adequada para se expressar em 

diversas situações.” 

 

4º) “Adequação da linguagem científica apurada a diversas situações, correta e 

coerentemente.” 

 

 

 

 

Argumento 

1º) “Informações isolada, ou afirmação que compete, mas sem justificativa. O dado se 

transforma com dificuldade ou não se transforma em conclusão.” 

 

2º) “Informação que compete com justificativa, estruturada em Conclusão-Garantia-

Dado (CGD).” 

 

3º) “Afirmação competente com justificativa e qualificadores, ou resposta a um 

refutador, estruturada em Conclusão-Dado-Garantia-Qualificador modal (CDGQ), 

Conclusão-Dado-Garantia-Apoio (CDGA), Conclusão-Dado-Garantia-Qualificador 
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modal-Apoio (CDGQA) ou Conclusão-Garantia-Dado-Refutação (CGDR).” 

4º) “Argumentação é competente e sofisticado integrando diferentes afirmações, 

estruturado em Conclusão-Dado-Garantia-Apoio-Refutação (CDGAR), Conclusão-

Dado-Garantia-Garantia-Qualificador modal-Refutação (CDGQR), Conclusão-Dado-

Garantia-Apoio-Qualificador modal-Refutação (CDGAQR).” 

 

Dificuldades encontradas: Orientação: Descreva nos campos abaixo as principais dificuldades que você e seus 

alunos tiveram que enfrentar ao longo da sequência de ensino. Considere os seguintes aspectos: dificuldade na 

identificação uma QSC, delimitar e/ou criar atividades de acordo com os objetivos traçados, adequar a sequência 

de ensino com a metodologia investigativa, dentre outros elementos que julgar pertinente. Obs.: O objetivo aqui é 

avaliar a sequência de ensino logo após a sua execução, de modo que seja possível mitigar as falhas e/ou 

fragilidades nas próximas aulas.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão da ação: Orientação: No item abaixo, considere os impactos na sua formação pessoal e profissional, bem 

como, nos seus alunos. Volte às dimensões do conteúdo e verifique se a sequência de ensino ajudou a alcançá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação: Nesta etapa, você avaliará os resultados da sequência de ensino que foi planejada e executada. 

Considere que estes aspectos podem ter interferido durante o percurso da aula. Obs.: Para isso, assinale com “X” 

apenas uma das opções de cada categoria abaixo, a saber, Satisfatório (Sat.): esse item foi considerado suficiente 

para atingir o objetivo proposto; Regular (Reg.): esse item necessita de alguns ajustes técnicos operacionais; 

Insatisfatório (Ins.): esse item inviabilizou o alcance do objetivo da ação.  

Postura da turma diante 

da sequência de ensino 

Postura do professor Análise do método 

investigativo 

Espaço educacional 

Sat. Reg. Ins. 

 

Sat. Reg. Ins. 

 

Sat. Reg. Ins. 

 

Sat. Reg. Ins. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROFESSOR QUANTO À 

PROMOÇÃO DA POPULARIZAÇÃO DA CULTURA CIENTÍFICA 

Orientação: Tome como base os questionamentos abaixo e analise os resultados alcançados com a sua sequência de 

ensino, considerando os objetivos contemplados quanto à popularização da cultura científica.  

Adaptado com base em Santos (2007); Conrado & Nunes-Neto (2018). 

 A ação proposta subsidiou a compreensão da 

relevância da ciência na sociedade? 

 A ação possibilitou experiência educacional 

pautada nos princípios científicos e tecnológicos? 

 A atividade proporcionou um maior interesse e 

aproximação dos alunos pelos aspectos da ciência 

e tecnologia? 

 A atividade estimulou o entendimento dos fatos 

do cotidiano com o conhecimento científico? 

 A ação estimulou o debate sobre a produção 

científica? 

 A ação possibilitou ao aluno a identificação dos 

interesses político-econômicos ligados à produção 

do conhecimento científico? 

 A ação estimulou o debate sobre os agentes 

produtores do conhecimento científico? 

 A ação educativa estimulou a compreensão 

histórica da ciência? 

 A ação estimulou a compreensão dos aspectos  A ação educativa ajudou a desmistificar visões 
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ligados à metodologia científica? ingênuas e/ou equivocadas sobre a atuação dos 

cientistas? 

 Os estudantes se mostraram interessados em 

participar de forma mais ativa dentro da ciência? 

 Ação contextualizou os conceitos de forma 

local/global proporcionando a surgimento de 

visões interculturais sobre a problemática 

estudada? 

Outros aspectos: 

 

 

MODELOS SUPLEMENTARES DE ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

Orientação: Esta seção corresponde a outras sugestões de referenciais de ensino por investigação que podem ser 

consultados, caso você opte por não utilizar o modelo proposto por Delizoicov; Angotti; Pernambuco (2002). 

Ciclo de investigação (CAMPOS; NIGRO, 1999) 

Modelo BSCS 5E (BYBEE et al., 2006) 

Modelo BSCS 7E (PROJETO IRRESISTIBLE, 2014) 

Aprendizagem baseada em problemas (LEITE; AFONSO, 2001) 

Unidade didática potencialmente significativa (MOREIRA, 2011) 

GLOSSÁRIO 

 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular: Documento educacional que orienta os professores no planejamento 

de aulas que visem o pleno desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, e dá outras providências.  

CTSA: Campo de estudos educacionais com abordagens em Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Possui 

caráter interdisciplinar. 

Diferenciação progressiva: Aspecto ligado à aprendizagem, em que se parte de conceitos mais gerais para os 

específicos. 

Dimensão dos conteúdos: Consiste nos aspectos de aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes que os 

conteúdos podem proporcionar nos estudantes.  

Ensino por investigação: Corresponde a uma estratégia de ensino que volta sua atenção ao desenvolvimento do 

aluno, quanto as suas habilidades e competências, auxilia no desenvolvimento da autonomia do aluno, possibilita ao 

educando a tomar decisões centradas na apreciação de informações para resolução de uma situação problemática, 

apropriando-se de aspectos e conhecimentos baseados no método científico. 

Escalas de proficiência: No caso deste instrumento consiste em níveis de letramento científico. 

Letramento científico: Capacidade de realizar uma leitura crítica da própria realidade social, de modo a tomar 

decisões pautadas em conceitos sistematicamente organizados pelo conhecimento científico e tecnológico, de modo 

que um sujeito letrado cientificamente é capaz de compreender a linguagem científica e fazer uso do vocabulário 

especializado para debater as implicações da ciência na prática social.  

NdC - Natureza da Ciência: Visa discutir visões ingênuas e/ou equivocadas sobre aspectos da ciência, do cientista, 

do trabalho e os produtos dela originados.  

Popularização da cultura científica: Atividades que têm como objetivo realizar a divulgação científica para um 

público não especializado, como forma de disseminar a cultura científica, os resultados das pesquisas acadêmicas, 

em uma linguagem acessível, principalmente contribuindo na aproximação de pessoas comuns aos produtos da 

ciência. 

Problematização: Consiste em uma situação problemática comumente utilizada em atividades investigativas, com o 

intuito de despertar a curiosidade, estimular a capacidade de gerar hipóteses, apreciar informações e suscitar a 

tomada de decisão.   

Produto didático: Materiais e instrumentos elaborados durante as etapas de planejamento e execução da sequência 

de ensino por professores e alunos.  

QSC – Questão Sociocientífica: Abordagem temática problematizadora que surgiu no contexto do campo de estudo 

CTSA, que reúnem temas controversos com implicações éticas, morais, políticas, sociais, ambientais, econômicas 

etc., também conhecido como aspecto sociocientífico. 

Reconciliação integradora: Capacidade cognitiva e concomitante à diferenciação progressiva, que visa eliminar 

diferenças conceituais, unir significado para realizar julgamentos.  

Sequência de ensino: Atividades sequenciadas e orientadas dentro de um programa escolar, devidamente planejado 

pelo professor.  
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RESUMO: Objetivou-se avaliar como um curso de formação de professores, sobre questões 

sociocientíficas relacionadas à temática da água contribui para compreensão e aplicação de conceitos 

na construção de sequências de ensino na perspectiva do letramento científico e da sustentabilidade 

ambiental. A formação pedagógica foi desenvolvida com 107 professores de formação inicial e 

continuada em Licenciatura em Ciências Biológicas e sua organização didática contou com três fases, 

a saber, a) Conceitos fundamentais; b) Da teoria à prática pedagógica e c) Análise e Avaliação do 

curso. Na primeira fase, foi realizado o levantamento dos conhecimentos prévios dos participantes e a 

exposição teórica dos fundamentos estruturantes do curso, seguidos da apresentação do Instrumento de 

Planejamento e Avaliação Didática em Questões Sociocientíficas (IPADQSC), o qual foi usado como 

roteiro para elaboração das sequências de ensino pelos professores durante essa formação.  Foi 

observado que os professores de formação inicial demostraram ter tido maior aproximação e 

conhecimento sobre QSC e letramento científico do que os professores já atuantes profissionalmente. 

A maioria das sequências de ensino elaboradas pelos professores apresentou uma abordagem 

intermediária quanto à relevância e contextualização; motivação e aplicação e argumentação e 

posicionamento, de acordo com a análise da ferramenta analítica com ênfase nos aspectos inerentes às 

QSC, que investiga os atributos com base em critérios de classificação quanto ao seu nível de 

“sofisticação” da sequência didática. Quanto à análise e resolução de problemas, os resultados 

mostraram uma abordagem muito simplificada para as sequências elaboradas pelos professores de 

formação continuada e intermediária para 50% das sequências de ensino elaboradas pelos professores 

de formação inicial.  Em relação à compreensão e mobilização de conteúdo, observou-se que todas as 

sequências de ensino elaboradas pelas duas categorias de professores apresentaram abordagem 

ampliada, por conseguir explicitar as dimensões dos conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais. A partir da análise das sequências de ensino produzidas, constatou-se que os professores 

compreenderam termos e conhecimentos científicos; tiveram a capacidade de reconhecer as relações e 

implicações CTSA e analisar controvérsias científicas para propor soluções para problemas reais do 

cotidiano, considerando aspectos da natureza da ciência; uso da linguagem científica. Isto ponderando 

fatores morais, éticos e políticos para construção de argumentos fundamentados na ciência e 

considerando aspectos da sua natureza para agir na sociedade e na tomada de decisão. Todos esses 

indicadores estavam presentes em alguma medida nas sequências didáticas produzidas no âmbito do 

curso de formação, sinalizando uma contribuição importante para o entendimento do letramento 

científico e da incorporação na prática pedagógica.  

Palavras-chave: Formação de professores; Letramento científico; Educação Ambiental para 

sustentabilidade.  
 

ABSTRACT: This study aimed to evaluate how a training course for teachers on social and scientific 

issues related to the theme of water contributes to the understanding and application of concepts in the 

construction of teaching sequences from the perspective of scientific literacy and environmental 

sustainability. The pedagogical training was developed with 107 teachers from initial and continuing 

education in Biological Sciences and its didactic organization had three phases, namely: a) Fundamental 

concepts; b) From theory to pedagogical practice and c) Analysis and Evaluation of the course. In the first 

phase, a survey of the participants' previous knowledge and a theoretical exposition of the course 

structuring fundamentals were carried out, followed by the presentation of the Instrument for Didactic 

Planning and Evaluation in Socioscientific Issues (IPADQSC), which was used as a script for the 

elaboration of the teaching sequences by the teachers during this training. It was observed that teachers in 

initial training showed to have had a greater approach and knowledge about QSC and scientific literacy 

than teachers already working professionally. Most of the teaching sequences developed by the teachers 

presented an intermediate approach regarding relevance and contextualization; motivation and application; 
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and argumentation and positioning, according to the analysis of the analytical tool with emphasis on 

aspects inherent to QSC, which investigates the attributes based on classification criteria as to their level of 

"sophistication" of the didactic sequence. As for the analysis and problem solving, the results showed a 

very simplified approach for the sequences prepared by the continuing education teachers and intermediate 

for 50% of the teaching sequences prepared by the initial training teachers. Regarding the understanding 

and mobilization of content, it was observed that all the teaching sequences developed by the two 

categories of teachers showed an expanded approach, by being able to explain the dimensions of 

conceptual, procedural, and attitudinal content. From the analysis of the teaching sequences produced, it 

was found that teachers understood scientific terms and knowledge; had the ability to recognize CTSA 

relationships and implications and analyze scientific controversies to propose solutions to real problems of 

everyday life, considering aspects of the nature of science; use of scientific language. This by weighing 

moral, ethical and political factors to construct arguments grounded in science and considering aspects of 

its nature to act in society and decision making. All these indicators were present to some extent in the 

didactic sequences produced within the training course, signaling an important contribution to the 

understanding of scientific literacy and its incorporation into pedagogical practice. 

Key words: Teacher training; Scientific literacy; Environmental education for sustainability. 

 

INTRODUÇÃO 

A abordagem de Questões Sociocientíficas (QSC) tem sido trabalhada no contexto 

educacional, na formação de professores e estudantes, com o intuito de problematizar o 

conteúdo escolar, uma vez que se trata de temas controversos que estão localizados na 

fronteira do conhecimento científico; estão em pauta nos meios de comunicação, dividindo 

opiniões; estão imersos em disputas ideológicas que perpassam as implicações sociais, 

políticas, econômicas, ambientais, éticas e morais, capaz de mobilizar conceitos científicos e 

aspectos ligados à Natureza da Ciência; podem apresentar dimensões locais, regionais e/ou 

globais, sobretudo, podem suscitar à tomada de decisão sociopolítica (Ratcliffe & Grace, 

2003; Conrado; Nunes-Neto & El-Hani, 2015; Conrado & Nunes-Neto, 2018; Dionor et al., 

2020).  

A inserção das QSC no ensino têm suas origens no contexto do movimento 

educacional Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), embora o seu enfoque esteja 

voltado aos dilemas sociais, exigindo princípios morais para mitigação e/ou resolução de 

problemáticas que emergem, como os desafios da contemporaneidade. Reivindicam-se, 

portanto, a discussão crítica e a formulação de argumentos consistentes para subsidiar a ação 

responsável (Keefer, 2003; Souza & Gehlen, 2017; Conrado & Nunes-Neto, 2018). 

Considerando o cenário brasileiro do ensino de ciências, tem se observado que as QSC 

é algo que está se consolidando, até mesmo pela carência de trabalhos que discutem as 

características que as definem na prática pedagógica, de modo que a produção científica 

ressalta a importância da formação docente nesse contexto, destacando o papel do professor 

como agente responsável pela inserção do aluno em discussões sociocientíficas, fazendo uso 

disso como recurso didático-pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, 

destacando-se na pesquisa acadêmica o desenvolvimento de propostas pedagógicas 
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envolvendo professores da educação básica, com a intencionalidade de remediar fragilidades 

formativas (Sousa & Gehlen, 2017). 

As fragilidades formativas, por sua vez, não se constituem como o único obstáculo que 

inibe a aplicação de sequências de ensino. Observa-se também que alguns professores exibem 

insegurança em aplicar aulas com essa abordagem, por se tratar de uma exposição que 

apresenta um grau de abertura de problematização, que exige certo tempo para o 

planejamento e sua aplicação. Somam-se ainda a isto, a baixa carga horária dos componentes 

curriculares, a pressão do aspecto tradicional do ensino e a dificuldade de reunir um grupo de 

professores empenhados para ensinar sob essa perspectiva (Martínez-Pérez, 2012). 

Todavia, um dos caminhos para a ampliação do letramento científico passa pela 

inserção de QSC, no intuito de problematizar os temas científicos, proporcionando uma 

formação crítica, reflexiva e emancipatória no enfrentamento dos desafios futuros (Santos, 

2007; Freire, 2005). Vale ressaltar, que embora a escola tenha um papel fundamental diante 

desse processo, ela sozinha não dá conta, sendo necessárias políticas públicas de incentivo 

para atingir esse fim.  

De todo modo, outro desafio para trabalhar com QSC, como contribuição para a 

ampliação do letramento científico, é a escolha do tema. Portanto, este manuscrito aborda a 

temática da água, como uma unidade curricular que pode servir como tema gerador, uma vez 

que apresenta dimensões que retratam conceitos da sustentabilidade e se constitui enquanto 

uma demanda emergente para o enfrentamento do equacionamento das problemáticas hídricas 

que estão em curso (Soares et al., 2020). Sendo assim, considerando o papel dos docentes 

como um dos agentes responsáveis pela formação de indivíduos críticos e participativos para 

o exercício da cidadania na prática social (Santos, 2007), há a necessidade de pensar na 

formação de professores para que se voltem à contextualização dessa temática enquanto tema 

controverso.  

No entanto, vale mencionar que a sua discussão não pode ser mecanicista, em função 

da sua relevância. Sendo assim, se faz necessária a utilização de estratégias didáticas que 

promovam a aprendizagem significativa (Gil-Pérez & Carvalho, 2000; Auler & Delicoiv, 

2001; Fourez, 2003; Conrado & Nunes-Neto, 2018; Dionor et al., 2020), de modo a 

instrumentalizá-las para que os professores se sintam sensibilizados, confiantes e preparados 

para abordar esse tema dentro de uma perspectiva inovadora e ativa. 

Nesse sentido, os modelos de ensino por problematização são empregados na busca 

para a mudança de postura social no ensino, por reunir atividades que estimulam a 

aprendizagem dos conceitos através de metodologias ativas, ou seja, colocando o aluno como 

protagonista da própria aprendizagem, sendo citada como estratégia que promove o maior 
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interesse pela ciência e aguça a curiosidade para resolução de problemáticas, o que 

corresponde ao elemento primordial dessa categoria de abordagem metodológica de ensino 

(Campos & Nigro, 1999; Leite & Afonso, 2001; Delizoicov; Angotti & Pernambuco, 2002; 

Bybee et al., 2006; Projeto Irresistible, 2014; Diesel; Baldez & Martins, 2017). 

Essas estratégias anteriormente citadas, trianguladas com as QSC, podem potencializar 

a aprendizagem, e assim, auxiliar no desenvolvimento do letramento científico dos 

professores e repercutir na educação básica. Diante do exposto, esse cenário pode ser usado 

como unidade temática para trabalhar aspectos relevantes para a reflexão de sociedades 

sustentáveis, uma vez que a sustentabilidade funciona como eixo integrador, capaz de 

reivindicar valores coletivos e solidários, através de práticas educativas problematizadoras, e 

contextualizadas, pelo paradigma da complexidade, gerando assim, o ciclo de ação-reflexão-

ação (Jacobi, Toledo & Grandisoli, 2016).  

A literatura na área de ensino destaca a importância da formação de professores 

motivados e capacitados para conduzir processos formativos que contribuam para a melhoria 

da qualidade de vida a partir de processos interativos, capaz de gerar uma nova estrutura 

socialmente responsável (Silva & Teixeira, 2015; Jacobi, Toledo & Grandisoli, 2016; Santos; 

Conrado & Nunes-Neto, 2018; Viesba-Garcia; Viesba & Rosalen, 2019).  

Com base nessa exposição, o presente artigo visa responder as seguintes indagações: 

Qual a contribuição de um curso de formação de professores sobre questões sociocientíficas 

relacionada à temática da água para compreensão e aplicação desses conceitos na construção 

de sequências de ensino na perspectiva do letramento científico e da sustentabilidade 

ambiental?  

Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar como um curso de formação de 

professores, sobre questões sociocientíficas relacionadas à temática da água, contribui para a 

compreensão e a aplicação destes conceitos na construção de sequências de ensino na 

perspectiva do letramento científico e da sustentabilidade ambiental. 

 

METODOLOGIA 

Organização da pesquisa em ensino 

Foi proposto um curso de formação pedagógica como metodologia para realização da 

pesquisa em ensino. Para isso, a proposta formativa foi desenvolvida com professores de 

formação inicial e continuada em Licenciatura em Ciências Biológicas, oriundos de diversas 

instituições de públicas e privadas de ensino superior do Brasil. No tocante ao método de 
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investigação, adotou-se uma pesquisa com abordagem quali-quantitativa, com finalidade 

exploratória e descritiva (GIL, 2008). 

O curso de formação foi encaminhado sob o formato de pesquisa científica ao Comitê 

de Ética e Pesquisa (CEP), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de 

modo que foi apreciado e recebeu aprovação para sua execução (CAAE: 

30106420.4.0000.5537, Nº de parecer: 4.329.978). Desse modo, essa formação foi intitulada 

de “Estratégias inovadoras no ensino de ciências e biologia: questões sociocientíficas e 

investigativas na perspectiva do letramento científico sobre a temática da água”, cadastrado 

como ação de extensão universitária sob o registro CR422-2020, com duração de 60 horas, 

ofertado na modalidade de Educação à Distância, pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e 

em parceria com a Secretaria de Educação à Distância (SEDIS), ambas as instituições 

vinculadas à UFRN.  

A divulgação dessa formação ocorreu entre os dias 25 de junho a 3 de julho do 2020, 

através do site PROEX, na guia ações de extensão e por meio das redes sociais (Facebook, 

Instagram e WhatsApp), de modo que foi iniciada em 6 de julho e se estendeu até 7 de agosto 

de 2020. 

Durante o período de inscrição no curso, foi constatado que 206 professores 

demonstraram interesse em participar da formação pedagógica. Esse dado ficou registrado no 

formulário online de caracterização dos participantes. Tendo em vista a alto interesse, esse 

formulário foi utilizado como instrumento para deferimento das inscrições dos candidatos, 

uma vez que foram constatados profissionais de outras formações que não se enquadravam no 

público-alvo.  

Para efetivação da inscrição, o candidato ao curso deveria ser graduando ou graduado 

em Licenciatura em Ciências Biológicas (ou formação equivalente). Após análise prévia dos 

critérios de inclusão do público-alvo, foram efetivadas as inscrições de 107 professores, de 

modo que 31% eram do sexo masculino e 69% do sexo feminino. Os participantes que 

estavam em formação inicial corresponderam a 24,3%, enquanto 75,7% estavam em formação 

continuada. Em relação à titulação acadêmica, observou-se a seguinte distribuição: 30% não 

possuíam nenhuma pós-graduação, 21% possuíam nível de especialização (apenas um cursista 

não tinha a titulação nesse nível na área de Ensino), 43% possuíam mestrado (desses, 61% 

eram das áreas duras das Ciências Biológicas e 39% eram oriundos de mestrados na área de 

Ensino) e 5% alegaram possuir a titulação de doutorado (todos eram das áreas duras das 

Ciências Biológicas). 

A proposta do curso deu ênfase nas etapas de planejamento e avaliação de sequências 

de ensino. Todas as etapas desta formação pedagógica foram desenvolvidas à distância, tendo 
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em vista a conjuntura sanitária que estava em curso, mediante o agravamento da pandemia 

imposta pelo Covid-19 (Sars-Cov-2), respeitando as recomendações da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) para o distanciamento social, de modo a conter o avanço da doença.  

Por se tratar de formação que visa o desenvolvimento e a ampliação do letramento 

científico, a perspectiva retratada no presente manuscrito está fundamentada em Santos 

(2007). Nesse sentido, a organização da formação pedagógica foi orientada pela condução da 

sequência de ensino: “Uma jornada à cidadania: Por quê? Para quê? E como letrar 

cientificamente?”, para isso, a investigação das contribuições formativas seguiram três etapas 

(Figura 1), descritas a seguir:  

 

 

 
Figura 4. Etapas da sequência de ensino que orientou a condução do curso de formação pedagógica. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

a) Conceitos fundamentais 

A plataforma Google Meet foi usada como recurso digital para a condução da aula, 

dessa forma, cada encontro tinha uma duração de três horas. No primeiro encontro, a aula foi 

dividida em dois momentos, de modo que, inicialmente, foi aplicado um questionário 

semiestruturado no Google Forms com os professores presente. O instrumento de coleta de 

dados possuía 21 perguntas de conhecimento prévio (sendo 19 de múltipla escolha e 2 

questionamentos abertos), para caracterização do saberes e informações iniciais dos 

professores a respeito do tema, a fim de identificar o nível de familiaridade e compreensão 

das estratégias e abordagens didáticas inseridas no curso. 

Por conseguinte, as aulas com a exposição teórica com foco em diferentes estratégias 

didáticas ocorreram a partir das discussões dos temas estruturantes do curso, a saber, 

“Abordagem metodológica de QSC no campo do estudo CTSA”, ocorrida no segundo 
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momento, após aplicação do questionário de conhecimento prévio. Os demais encontros 

ocorreram pela exposição dos demais temas: “Ensino temático e investigativo” e 

“Alfabetização, letramento, popularização da cultura científica”. Os referenciais foram 

inseridos no curso como lastro teórico-metodológico para a elaboração de sequências de 

ensino na perspectiva das metodologias ativas, com potencialidade para trabalhar a 

sustentabilidade ambiental da água e contribuir na ampliação do letramento científico dos 

professores de ciências e biologia (Campos & Nigro, 1999; Leite & Afonso, 2001; 

Delizoicov; Angotti & Pernambuco, 2002; Ratcliffe & Grace, 2003; Bybee et al., 2006; 

Santos, 2007; Moreira, 2011; Projeto Irresistible, 2014; Diesel; Baldez & Martins, 2017).  

Como material complementar para dar suporte didático aos professores participantes 

do curso, foi elaborado e fornecido um E-book (Apêndice 4). Este material foi usado como 

guia didático que forneceu as bases teóricas, que os autores deste manuscrito acreditam serem 

pertinentes para trabalhar o conteúdo, a partir de estratégias didáticas que auxiliam na 

aprendizagem e ampliação do letramento científico. Assim sendo, o curso de extensão teve 

um viés instrumentalista, enquanto formação pedagógica, fornecendo alguns recortes teóricos 

para auxiliar os educadores nas etapas de planejamento e avaliação do processo de ensino-

aprendizagem, no intuito de sensibilizar, motivar, incentivar e encorajar os docentes para o 

uso dessas abordagens metodológicas na prática pedagógica.  

Destaca-se ainda que a cada encontro, abria-se a aula a partir de alguns 

questionamentos norteadores para a verificação da compreensão dos professores sobre os 

temas a serem discutidos, de modo que em cada novo encontro era realizado uma breve 

retomada da aula anterior a partir das perguntas que guiaram o último encontro. Para isso, os 

docentes eram estimulados à discussão.  

 

b) Da teoria à prática pedagógica 

Nessa etapa, a aula ocorreu balizada pelo tema: “Uso do Instrumento de Planejamento 

e Avaliação Didática de Questões Sociocientíficas (IPADQSC) como material instrucional de 

planejamento e avaliação de sequências de ensino”. Na aula, foi realizada a exposição do 

material e explicado o processo de validação do referido instrumento. 

Dessa maneira, a aula sobre o IPADQSC ocorreu a partir da explanação das 

finalidades do instrumento, a partir da explicação dos elementos que o constitui, assim como a 

sua operacionalidade. Cabe destacar que sua aplicação, além de servir como material auxiliar, 

teve também como propósito a coleta e registro dos dados inerentes às propostas das 

sequências de ensino.  
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Para o contexto desse curso, foi dada a ênfase nas controvérsias ligadas à temática da 

água. Isso se justifica por se tratar de uma unidade que deve ser trabalhada na prática 

pedagógica, como contribuição para a ampliação do letramento científico e a formação para 

sustentabilidade ambiental no contexto da sala de aula, tendo em vista que se trata de um tema 

que mobiliza diferentes áreas do conhecimento e pode suscitar à tomada de decisão para 

sociedades sustentáveis.  

À vista disso, os docentes tiveram que utilizar o IPADQSC para elaboração de uma 

sequência de ensino, em um intervalo de duas semanas, e as informações descritas no 

planejamento foram usadas para a avaliação da aprendizagem dos professores sobre os 

conceitos discutidos na formação pedagógica.  

A construção de sequências de ensino se deu de modo colaborativo, com a formação 

de grupos de 3 a 4 integrantes, de acordo com a categoria de formação. Com isso, foram 

formados seis grupos de professores em formação inicial e 20 grupos de formação continuada.  

Os professores em formação tiveram que definir um tema controverso envolvendo a questão 

hídrica, com desdobramentos sociais, políticos, econômicos, ambientais que reunissem 

aspectos reais da atualidade, principalmente, vinculados aos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU). Com base 

no tema escolhido pelos integrantes de cada grupo, era necessário ainda definir o título da 

respectiva sequência de ensino, a partir de alguns critérios, a saber, (i) ser instigante; (ii) 

provocador, (iii) temático, (iv) interessante, (v) atrativo e (vi) curioso, com o intuito de 

envolver e estimular a curiosidade no aluno.  

Durante a etapa de elaboração das sequências de ensino, foi criado um fórum de 

dúvidas na plataforma Moodle da SEDIS/UFRN. Além disso, os professores poderiam sanar 

suas dúvidas por meio da interação no grupo do WhatsApp e/ou estabelecendo contato via E-

mail do curso. A partir disso, os professores conseguiam tirar suas dúvidas, na medida em que 

elas surgiam, em cada etapa do planejamento.  

 

c) Análise e Avaliação do curso  

Após a elaboração das sequências de ensino, foi realizada uma nova aula: 

“Socialização das propostas de sequências de ensino”. Dessa forma, os professores eram 

convidados a compartilhar seus planejamentos a partir do auxílio da projeção de tela do 

computador que evidenciava o IPADQSC, preenchido com as informações pertinentes da 

sequência didática. Cada grupo dispôs de dez minutos para realizar suas considerações e 

abriram-se cinco minutos para discussão sobre as sequências de ensino por parte de outros 

professores e para ouvir o feedback do docente responsável pelo curso. De modo consequente, 
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foi solicitado o envio do planejamento ao final dessa aula, para que fosse realizada uma 

análise detalhada e uma devolutiva aos professores.  

A finalidade dessa análise era observar se os professores conseguiram, minimamente, 

compreender os conceitos presentes no IPADQSC e seus atributos direcionadores: 

descrevendo como seria a execução das etapas da sequência de ensino, considerando o 

modelo teórico metodológico dos Três Momentos Pedagógicos (Delizoicov; Angotti & 

Pernambuco, 2002), as QSC ligadas à temática da água. Para isso, era necessário considerar 

os critérios para a proposição de problema verdadeiro (Campos & Nigro 1999), os objetivos 

das sequências de ensino, a duração, as competências e habilidades alinhadas à BNCC (Brasil, 

2019), as dimensões dos conteúdos (Zabala, 1998) e a descrição básica dos recursos didáticos.   

Considerando os critérios de avaliação dos dados descritos no IPADQSC, as 

sequências de ensino criadas no âmbito do curso foram analisadas sob o auxílio da ferramenta 

analítica proposta por Dionor et al. (2020), que teve ênfase nos aspectos inerentes às QSC. 

Essa ferramenta baseia-se na apreciação de critérios de classificação quanto ao nível de 

“sofisticação” envolvendo sequências de ensino, a saber, “abordagem simplificada”, 

“intermediária” e “ampliada”. Para isso, são descritos cinco Eixos de investigação: Eixo 1 – 

Relevância e contextualização; Eixo 2 – Motivação e aplicação; Eixo 3 – Argumentação e 

posicionamento; Eixo 4 – Análise e resolução de problemas e Eixo 5 – Compreensão e 

mobilização de conteúdo. 

Buscou-se ainda identificar as Macrotendências de Educação Ambiental reveladas na 

análise dos planejamentos didáticos, de acordo com a descrição de Layrargue (2012). Para 

esta finalidade, foram analisados os objetivos do plano de aula (geral e específicos), bem 

como as dimensões dos conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais) que 

direcionavam as atividades propostas no planejamento.  

A análise do conteúdo qualitativo foi fundamentada em Bardin (2010). Desse modo, 

foi aplicado um exame categorial para apreciação dos conhecimentos prévios, de forma que as 

informações foram tratadas seguindo as seguintes fases: pré-análise, exploração do material, 

análise e interpretação dos resultados. Com isso, os dados coletados foram digitalizados no 

programa Microsoft Excel versão 2013, para efetuação da observação dos dados. Os 

resultados foram tabulados, de forma que foram analisados a partir de estatística descritiva-

inferencial, demonstrados sob a forma de tabelas, quadros e gráficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conhecimento prévio dos professores sobre as estratégias didáticas oferecidas no curso 
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Em relação ao instrumento de registro de dados do conhecimento prévio, 59,3% das 

pessoas que responderam estavam inseridos na categoria de formação continuada e 40,7% em 

formação inicial. O questionamento seguinte inqueria sobre expectativas para realizar o curso. 

Sendo assim, todos expressavam o interesse em se aprofundar nas estratégias didáticas das 

QSC e ensino temático-investigativo, com a intenção de aprender algumas perspectivas de 

como abordar as temáticas da água na prática pedagógica (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Respostas oferecidas para a assertiva: o que te motivou a entrar nesse curso de formação 

pedagógica? 

FRAGMENTOS REPRESENTATIVOS DE RESPOSTA 

FORMAÇÃO INICIAL FORMAÇÃO CONTINUADA 

Estou muito ansioso. Quero compreender a 

importância do ensino por investigação e as questões 

sociocientíficas no ensino de ciência, visando colocá-

los em prática durante minhas atividades 

pedagógicas. 

Espero aprender mais sobre essas abordagens de 

ensino, para que eu possa promover uma discussão, 

cada vez mais próxima do saber científico na rede 

básica. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

  

Foi questionado se os professores já ouviram falar em alfabetização/letramento 

científico. Em relação a isso, a categoria de maior destaque para formação inicial e continuada 

foi “frequentemente” (43,2% e 38,9%, respectivamente) (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: você já ouviu falar em 

alfabetização e/ou letramento científico? 
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A pergunta seguinte indagava sobre o modo como esses participantes tiveram 

aproximação e/ou aprofundamento sobre a alfabetização/letramento científico. A maioria 

revelou que teve contato durante a graduação, com 64,9% na categoria de formação inicial e 

42,6% na formação continuada (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: de que modo você teve 

aproximação e/ou aprofundamento sobre alfabetização e/ou letramento científico inicialmente? 

 

A maioria selecionou a opção “pouco” para o seu grau de conhecimento sobre o 

conceito, princípios e aplicação da alfabetização e/ou letramento científico. Portanto, as 

contribuições relativas às respostas por categorias foram distribuídas da seguinte forma: 

56,8% para formação inicial e 38,9% para formação continuada (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: como você classifica o seu 

grau de conhecimento sobre o conceito, princípios e aplicação da alfabetização e/ou letramento científico? 
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Quando questionado se os participantes conheciam os critérios usados no 

planejamento e avaliação de sequências de ensino, com foco na (o) alfabetização/letramento 

científico, a categoria de resposta “não conheço” emergiu com maior representatividade, a 

saber, 43,2% na formação inicial e 31,5% na formação continuada (Figura 5).   

 

 

Figura 5. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: você conhece os critérios 

usados no planejamento e avaliação de sequências de ensino com foco no letramento científico? 

 

Foi questionado o que considerar no planejamento de ensino na perspectiva da 

alfabetização e/ou letramento científico. Para isso, foram propostas algumas afirmações, de 

modo que os participantes só poderiam selecionar uma única afirmativa. A resposta com 

maior representatividade correspondeu a uma assertiva que representa uma concepção 

alternativa (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: o que considerar no 

planejamento de ensino na perspectiva da alfabetização e/ou letramento científico? 

ASSERTIVAS FORMAÇÃO 

INICIAL CONTINUADA 

A delimitação de objetivos que potencializem o desenvolvimento 

de competências e habilidades nos alunos, considerar o currículo 

escolar e ajustá-los às particularidades e demandas locais dos 

estudantes a fim de aproximá-los do objeto de estudo. 

2,7% 3,7% 

A utilização de experimentos ou kits científicos no ensino de 

ciências que ajudem os alunos a compreender como o 

conhecimento científico é construído. 

75,7% 72,2% 

Considerar o grau de profundidade do conteúdo e buscar trabalhá-

los ao máximo os aspectos conceituais e procedimentais. 

10,8% 1,9% 

A definição de um único método de ensino investigativo 

potencialmente significativo 

2,7% 11,1% 

Não sei responder 8,1% 11,1% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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 O questionamento seguinte inqueria se os participantes do curso já tinham ouvido falar 

em QSC. Sendo assim, a categoria com maior contribuição relativa foi “ocasionalmente”, 

sendo 43,2% na formação inicial e 37% na formação continuada (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: você já ouviu falar sobre as 

Questões Sociocientíficas (QSC)? 

   

A partir disso, foi indagado o modo que os participantes tiveram aproximação ou 

aprenderam sobre QSC inicialmente. Sendo assim, para os professores em formação inicial 

a categoria que emergiu com maior percentual foi “como estudante de graduação” (67,6%). 

Por outro lado, os docentes em formação continuada se aproximaram como “estudante de 

pós-graduação” (31,5%) (Figura 7). 
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Figura7. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: de que modo você teve 

aproximação ou aprendeu sobre Questões Sociocientíficas (QSC) inicialmente? 

 

Por conseguinte, foi interrogado aos professores o grau de conhecimento sobre o 

conceito ou princípios das QSC. Com isso, novamente a categoria “pouco” teve maior 

destaque para a formação inicial e continuada (51,4% e 37%, respectivamente) (Figura 8).  

  

 

Figura 8. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: como você classifica o seu 

grau de conhecimento sobre o conceito ou princípios das Questões Sociocientíficas (QSC)? 

 

Foi inquirido o que considerar no planejamento de ensino na perspectiva das QSC. 

Para isso, foram propostas algumas afirmações, de modo que os participantes só poderiam 

selecionar uma única afirmativa. A resposta que surgiu com maior percentual em ambas as 

categorias de formação correspondeu à única assertiva válida. Sendo assim, as proporções 

de afirmativas estão descritas no Quadro 3. 
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Quadro 3. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: o que considerar no 

planejamento de ensino na perspectiva das Questões Sociocientíficas (QSC)? 

ASSERTIVAS FORMAÇÃO 

INICIAL CONTINUADA 

A definição clara dos aspectos controversos do conteúdo e a sua 

capacidade de ajudar os alunos na compreensão dos conceitos e 

conteúdos científicos e sociais que podem suscitar a tomada de 

decisão. 

62,2% 59,3% 

A definição de conteúdos complexos e estratégias de ensino que 

ajudam na aprendizagem dos alunos sobre conteúdos científicos e 

sociais, mas com o foco no papel do professor. 

8,1% 3,7% 

A definição de conteúdos negligenciados pela ciência e as 

estratégias de ensino que ajudam na aprendizagem dos alunos. 

2,7% 9,3% 

Não sei responder 27,0% 27,8% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 Foi requerida a opinião dos participantes sobre a relação entre o campo de estudo 

CTSA com as QSC. Assim, as duas categorias de formação concordaram com a afirmação de 

que as QSC se articulam como abordagem de ensino de ciências vinculada ao campo de 

estudo CTSA (Quadro 4). 

 

Quadro 4. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: na sua opinião, você acha 

que existe uma relação entre o campo de estudo Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) com as 

Questões Sociocientíficas (QSC)? 

ASSERTIVAS FORMAÇÃO 

INICIAL CONTINUADA 

Não, acredito que as Questões Sociocientíficas (QSC) é uma 

abordagem metodológica, enquanto a abordagem Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) é um campo de estudo. 

2,7% 0,0% 

Sim, acredito que abordagem das Questões Sociocientíficas (QSC) se 

articulam como uma abordagem de ensino de ciências vinculada ao 

campo de estudo da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA). 

91,9% 96,3% 

Sim, as Questões Sociocientíficas (QSC) é a única forma de trabalhar 

na perspectiva da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA). 

5,4% 3,7% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 No questionamento seguinte, foi solicitado aos professores, de formação inicial e 

continuada que eles respondessem se já tinham ouvido falar em ensino por investigação. As 

análises dos resultados revelaram que a classe de resposta que emergiu com percentual de 

destaque foi “frequentemente” (45,9% e 33,3%, nesta ordem) (Figura 9). 
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Figura 95. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: você já ouviu falar sobre 

Ensino por Investigação? 

 

 Nesse sentido, a maioria dos professores tiveram aproximação ou aprendeu sobre 

ensino por investigação “como estudante de graduação”. Assim, na categoria de formação 

inicial, essa classe de resposta atingiu 75,7%, enquanto a categoria de formação continuada 

chegou a 61,1% (Figura 10). 

 

 

Figura10. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: de que modo você teve 

aproximação ou aprendeu sobre Ensino por Investigação inicialmente? 

 

 Em seguida, foi questionado sobre o grau de conhecimento dos conceitos e/ou 

princípios do ensino por investigação. De tal modo, o percentual foi distribuído da seguinte 

forma, a saber, na categoria de formação continuada à classe de resposta que emergiu com 
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maior representação foi “suficiente” (42,6%). Em relação à categoria de formação inicial, 

houve empate entre a assertiva “suficiente” e “pouco” (32,4%, cada) (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: como você classifica o seu 

grau de conhecimento sobre conceito ou princípios do Ensino por Investigação? 

 

 Foram questionados ainda os modelos teóricos de ensino temático e/ou ensino por 

investigação que os participantes conheciam. Algumas opções eram descritas no questionário 

e os professores poderiam selecionar mais de uma opção (caso fosse necessário). Portanto, a 

análise do percentual demonstrou que a “aprendizagem baseada em projeto” teve maior 

destaque para as categorias de formação inicial e continuada (51,4% e 75,9%, 

respectivamente) (Figura 12). 
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Figura 12. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: você conhece, pelo menos 

em parte, algum dos modelos de abordagem temática e ensino investigativo?  (Você pode selecionar mais de 

uma opção). 

 

 O questionamento seguinte pedia que os participantes revelassem a frequência com 

que tinham ouvido falar sobre a popularização da ciência. Assim sendo, na formação inicial e 

continuada, a assertiva que emergiu em maior proporção foi “ocasionalmente” (35,1% e 

31,5%, respectivamente) (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: você já ouviu falar sobre 

popularização da ciência? 

 

 A partir disso, foi questionado sobre o modo como o professor teve aproximação ou 

aprendeu sobre popularização da ciência.  A assertiva de resposta com maior percentual ficou 

demonstrada “como estudante de graduação”, com 56,8% na formação inicial e 50% na 

formação continuada (Figura 14).  
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Figura 6. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: de que modo você teve 

aproximação ou aprendeu sobre popularização da ciência inicialmente? 

 

 Em relação ao grau de conhecimento sobre os conceitos e/ou princípios da 

popularização da ciência, foi identificado que “insuficiente” teve destaque na formação 

continuada (38,9%) e “pouco” foi representativo na formação inicial (32,4%) (Figura 15). 

 

 

Figura 157. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: como você classifica o 

seu grau de conhecimento sobre conceito ou princípios da popularização da ciência? 

 

 O último questionamento solicitava aos participantes que eles considerassem a 

temática da água e descrevessem como planejariam uma aula na perspectiva do(a) 

alfabetização/letramento científico e da cidadania ativa. O objetivo dessa pergunta aberta era 

identificar possíveis respostas que se aproximavam da proposta do curso, ou seja, que 
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apresentassem uma diversificação de estratégias e/ou abordagens didáticas que envolvessem 

metodologias ativas com uma problemática hídrica. Com base nisso, foram encontradas 

diferentes descrições, de modo que emergiram três categorias de aproximação (Quadro 5). 

 

Quadro 5. Percentual das respostas para cada opção oferecida para a assertiva: considerando a temática 

da água como você planejaria uma aula na perspectiva do letramento científico e cidadania ativa? 

APROXIMAÇÃO COM 

A PERSPECTIVA DO 

CURSO 

FRAGMENTO REPRESENTATIVO 

FORMAÇÃO  

INICIAL 

% FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

% 

Integralmente [...] apresentaria o problema 

para investigação de acordo 

com a realidade e o cotidiano 

do aluno. Realizaria uma 

sequencia de perguntas para 

reflexão dos alunos e 

levantamento de hipóteses e 

dando continuidade em um 

outro momento promoveria a 

sistematização do 

conhecimento de forma mais 

formal levando para a sala 

uma abordagem mais 

cientifica, Em uma outra etapa  

seria realizado a 

contextualização do conteúdo 

de forma que os alunos 

associem o problema 

investigado com o problema 

social. E por ultimo seria 

desenvolvido uma avaliação do 

aprendizado do aluno que 

envolva ações e atitudes a 

serem desenvolvidas com 

relação ao tema. 

37,8 Traria questões controvérsias e 

sociocientíficas que pertencem 

ao cotidiano do aluno é que 

impactam, de certo modo, 

distintas vertentes (saúde, meio 

ambiente, economia, ética, 

política, meio ambiente e 

sustentabilidade etc). Iria 

propor uma questão 

problematizadora que 

estimulasse o pensamento e a 

partir dela, trabalharia os 

conteúdos previstos. 

37 

Parcialmente [...] pensando como futura 

professora, acredito que usaria 

os métodos ilustrativos e mais 

realista possível, me baseado 

no cotidiano do aluno, como 

tema é bem amplo, acredito 

que trabalharia de forma bem 

didática, dependo também do 

grau de escolaridade. 

45,9 Primeiramente forneceria 

algumas informações aos 

discentes a respeito deste 

componente tão importante que 

é a água, para que os mesmos 

pudessem se situar melhor, 

faria uma roda de conversa a 

respeito do tema, e daria alguns 

exemplos que possibilitariam 

estimular a discussão. 

Posteriormente poderia 

fornecer aos discentes alguns 

artigos científicos com 

diferentes temáticas a respeito 

da água, mas que se 

relacionassem, para que 

pudéssemos compreender sua 

importância. 

57,4 

Não soube responder Não sei responder, pois não 

conheço sobre a temática. 

16,3 Não saberia aplicar nessa 

perspectiva de letramento 

científico, mas vou aprender 

durante o curso. 

5,6 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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 Os dados apresentados anteriormente revelam, em certa medida, o grau baixo de 

conhecimento dos professores em relação às estratégias didáticas como possibilidade de 

ampliação do letramento científico, sobretudo, a constatação da baixa difusão dessas 

perspectivas teórico-metodológicas, podem eventualmente, refletir em práticas insuficientes 

para o despertar de um posicionamento crítico, reflexivo e ativo na sociedade. Desta forma, é 

necessário pensar em uma formação docente que contemple essas estratégias e abordagens, 

tendo em vista o potencial para ampliação do letramento científico e sua inserção no exercício 

da prática social (Santos, 2007). 

Considerando os dados do conhecimento prévio dos professores que revelaram 

deficiências formativas, o que se configurou como desafio para a formação docente, uma vez 

que para que exista uma autonomia profissional para esses professores, se faz necessária a 

valorização em diversas instâncias escolares, com investimentos consistentes para uma 

educação científica cidadã (Martins, 2005).  

Considerando esse último elemento exposto, esta proposta de formação de professores 

teve a intencionalidade de contribuir na formação docente, na ampliação do entendimento das 

perspectivas teórico-metodológica dessas estratégias, para que estes se sintam confiantes em 

utilizar essas estratégias na diversificação dos recursos didáticos, contribuindo para 

autoconfiança e autonomia dos professores. Portanto, os dados a seguir descreverão tais 

contribuições formativas, demonstrando como os professores foram encorajados a partir das 

estratégias e recursos didáticos do curso de formação pedagógica.  

Evidências de caminhos para letramento científico e o papel da Educação Ambiental nas 

sequências de ensino 

A elaboração da sequência de ensino teve um retorno de 66,6% entre os grupos de 

formação inicial (Nº de sequências de ensino = 4) e 85,7% dos grupos de educadores em 

formação continuada (Nº de sequências de ensino = 17), assim, o curso contribuiu para a 

produção de 21 sequências de ensino. Apesar da desistência de alguns participantes, o que é 

comum nos cursos de formação, justificada principalmente pela falta de tempo para dedicação 

das atividades, contudo, considera-se que teve um bom percentual de produções ao final do 

curso.  

À medida que os professores iam elaborando a sequência de ensino, algumas 

adequações foram sugeridas. Desta forma, após a correção, houve um momento de 

socialização, onde os docentes apresentavam suas respectivas sequências de ensino e abria-se 

depois para discussão, ressaltando as evidências das QSC e do letramento científico que 

triangulavam no planejamento.  
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Entre os temas controversos abordados em cada plano de aula, foi verificado que oito 

sequências de ensino apresentaram o enfoque em “Poluição hídrica”, demonstrando como as 

ações humanas impactam os recursos naturais, lançando atividades que estimulam à reflexão 

para uma mudança de postura; seis trabalhos abordavam “Saneamento básico”. Nessas 

sequências didáticas era chamada atenção para as negligências das políticas públicas e as 

limitações da racionalidade técnico-científica, como ineficientes diante do tratamento da água, 

considerando em muitos casos, a exigência de uma reflexão ética e moral para tomada de 

decisão, de modo a mitigar o problema; cinco sequências de ensino destacavam aspectos para 

o “Consumo sustentável de água”, reivindicando a exigência do repensar a postura da 

humanidade para garantir as necessidades desta e das futuras gerações; três discutiam os 

“Impactos da expansão urbana nos recursos hídricos”, mediadas pela análise dos potenciais 

riscos humanos e ambientais e as possibilidades para sua resolução; três sequências de ensino 

chamavam atenção para as “Doenças de veiculação hídrica”, descrevendo problemáticas 

presentes no cotidiano, com implicações de ordem moral, o que exige um agir socialmente 

responsável; uma sequência de ensino discutia o “Desenvolvimento sustentável na 

aquicultura”, como possibilidade de garantir o desenvolvimento socioeconômico, respeitando 

os limites do ambiente e da biodiversidade.  

Em todas as sequências de ensino, observaram-se, minimamente, questionamentos que 

estimulavam a curiosidade do aluno para a análise crítica dos problemas que foram propostos, 

considerando as implicações sociais, econômicas e ambientais. O Apêndice 2 apresenta a 

relação com os grupos e seus respectivos títulos, tema controverso, e os objetivos das 

sequências de ensino, bem como o enquadramento da sequência nas macrotendências de 

Educação Ambiental.  

Em relação aos grupos de professores de formação inicial e continuada, observa-se 

que “Eixo 1” teve predominância da “abordagem ampliada” (N = 2 e N = 10, 

respectivamente) (Figura 16) (Apêndice 3). Esse eixo investiga a Relevância e 

Contextualização da sequência de ensino, no intuito de oportunizar ao estudante a vivência do 

conteúdo escolar, considerando os aspectos da educação CTSA (Dionor et al., 2020).  
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Figura 16. Número de sequências de ensino quanto ao nível de abordagem empregado. 

 

O uso das QSC em sequências de ensino tem sido empregado para formação da visão 

holística da realidade social. Nesse sentido, isso se destaca como elemento importante para 

contribuir na construção da cidadania, na tomada de decisão, no contexto da convivência em 

sociedade (Ratcliffe, 1997; Silva, 2016; Conrado, 2017).  Sendo assim, a educação científica, 

na perspectiva do letramento, deve oportunizar uma análise crítica das implicações da ciência 

e da tecnologia como resultado das construções sociais (Santos, 2007).  

Portanto, constatou-se que os professores foram capazes de abordar temas que 

retratam de certo modo as disputas de poder no uso dos recursos naturais, que geram de 

impactos ambientais, de modo que em alguns casos, observa-se a mobilização da 

racionalidade científica para mitigar os prejuízos ocasionados. A exemplo disso, o Grupo 14 

planejou uma sequência de ensino intitulada: Crise hídrica nas cidades brasileiras: chutar o 

balde é a gota d’água.  

Nessa sequência de ensino, verifica-se a preocupação do grupo para a abordagem de 

um tema atual que está diretamente ligado à disponibilidade e qualidade de água no âmbito 

brasileiro. Foi solicitado aos professores esclarecimento sobre o planejamento e modo como a 

sequências de ensino com a temática da água, com enfoque em QSC poderiam contribuir no 

processo do letramento científico dos alunos. Nesse sentido, um dos professores que pertencia 

ao Grupo 14 deu o seguinte depoimento: 

 

Com o tema Crise Hídrica Urbana no Brasil, tomando como parâmetro as 

causas, consequências e soluções, partindo da busca de concepções 

alternativas, aprofundando o conhecimento, em grupo, com pesquisas nos 

materiais disponibilizados pelo próprio professor e concretizando tudo isso 

por meio de discussões e, atividade final individual crítico-reflexiva 

argumentativa (linguagem da ciência), incitando o aluno a ampliar o 

conhecimento sobre a questão da água no Brasil, relacionando a crise 

hidrica (trabalhada em sala), com saneamento, enchentes ou seca no 

Nordeste (que tem aspectos diferentes das crises hídricas das metrópoles), 
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fazendo-o pensar em proposta de intervenção na produção do texto. Porque 

partindo de uma polêmica que está sendo amplamente discutida na 

sociedade (seja água ou outra), considerando o papel do professor, surge 

uma necessidade de desenvolver nos estudantes o aperfeiçoamento de seus 

posicionamentos críticos, de maneira que não haja um apego inocente ao 

senso comum com suas concepções alternativas, mas também respeitando os 

limites do bom senso por parte do professor, para não impor sua opinião. 

Um estudante crítico é aquele que compreende o conteúdo, diferencia o que 

é senso comum do que é conhecimento científico, aprecia seus valores 

morais e éticos e assume um posicionamento, mesmo que seja diferente da 

opinião do professor [...] (Trecho representativo de resposta de um professor 

de formação continuada). 

  

Nessa análise das temáticas de cada planejamento, foi notada a primeira evidência que 

traz indícios do letramento científico dos professores, a saber, a compreensão dos conceitos, 

termos e conhecimentos científicos diante do contexto da realidade. 

Tomando como base o “Eixo 2”, as categorias de formação inicial e continuada 

revelaram sequências de ensino com “abordagem intermediária” (N = 2 e N = 9, 

respectivamente) (Figura 15). O tratamento dado para o indicador Motivação e Aplicação, 

descrito nesse eixo, está na investigação dos objetivos da ação educativa, com o intuito de 

gerar no aluno um posicionamento ativo e participativo diante dos conteúdos, de modo a 

motivá-lo a aplicar os conceitos científicos no cotidiano (Dionor et al., 2020). 

 Para isso, é importante destacar que as sequências de ensino precisam se aproximar da 

realidade dos estudantes para que o objetivo da aprendizagem seja atingido (Freire, 2005). 

Isso ajuda na valorização da ciência e no reconhecimento da cultura científica nas relações 

diárias (Ratcliffe, 1997; Ratcliffe & Grace, 2003; Conrado, 2017). Esse elemento foi 

destacado na fala de alguns professores, quando foram endagados sobre o que configurava o 

letramento científico:  

 

Ensinar conteúdos que envolvam problemas sociais que afetam a realidade 

vivida pelos alunos insentivando-os a pensarem e praticarem estratégias a 

fim de contribuir com a boa relação homem-natureza. (Trecho 

representativo de resposta de um professor de formação continuada). 

 

Nesse sentido, ressalta-se o Grupo 4, que propôs um planejamento didático dentro 

dessa proposição, com o potencial de partir do contexto atual do aluno que vive em meio a 

uma crise sanitária imposta pela pandemia de COVID-19, que exige a higienização como uma 

das medidas preventivas, mas que se depara com a falta da água: como consumir de forma 

consciente a água em tempos de pandemia de coronavírus?. Essa sequência de ensino visa 

estimular os alunos a adotar ações que reduzam o consumo hídrico, contudo garantindo a 

proteção contra o patógeno. Para isso, os professores mobilizam recursos didáticos que 
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apresentem alternativas que estimulam o aluno a adotar um comportamento preventivo e 

socioambientalmente responsável.  

Santos (2007) salienta que as práticas educativas devem aproximar os estudantes dos 

conceitos, objetos e/ou artefatos científicos, de modo a capacitá-los para participar e agir 

socialmente pela apropriação dos sistemas simbólicos da cultura, buscando soluções para os 

problemas reais do dia a dia. Nesse seguimento, a professora do Grupo 4 faz uma ressalva 

sobre esse processo de ampliar o letramento científico e ainda chama atenção para um 

problema que ela vivência:  

 

Letramento científico envolve o conhecimento científico e a 

tecnologia, mas especialmente suas relações com a sociedade, 

compreender essa relação é fundamental na formação de cidadãos 

críticos. Tratamento da água - atualmente nossa cidade esta sendo 

totalmente saneada, porém as ligações das redes de esgoto não estão 

sendo realizadas de forma correta, fora as ligações clandestinas para 

a rede de captação da água da chuva, o que promove uma poluição 

da água. (Trecho representativo de resposta de uma professora de formação 

continuada). 

 

As sequências de ensino anteriormente citadas problematizam, em suas atividades, a 

busca de alternativas que foram socialmente construídas e que podem auxiliar na proteção 

contra o coronavírus, especialmente, em uma área que está em fase de instalação e operação 

do saneamento básico, mas que têm gerado problemas operacionais com má distribuição e a 

contaminação hídrica, evidenciando outros desdobramentos em torno de uma problemática 

central. Há, portanto, um significado cultural evidenciado na sequência de ensino. Isso 

estimula a pensar no letramento científico como a capacidade de buscar no conhecimento 

científico e/ou no conhecimento popular formas de viver em contextos específicos da 

sociedade, entendendo que o conhecimento é mutável e é produto de uma sociedade 

demarcada pelo contexto histórico em que se vive, sendo o estudante um indivíduo imerso 

nesse processo.  

 Por conseguinte, no “Eixo 3” foi visualizado que, na categoria de formação inicial, 

apresentaram planejamentos que revelam uma “abordagem intermediária”, em oposição à 

categoria de formação continuada, que apresentou empate, com seis sequências de ensino 

classificadas como “abordagem simplificada” e outras seis com “abordagem ampliada” 

(Figura 15).   

 Para esse eixo, investiga-se o potencial das sequências de ensino, baseadas em QSC 

que desenvolvem a Argumentação e Posicionamento nos estudantes, contribuindo na 

ampliação da capacidade de examinar dados, elaborar argumentos qualificados e assumir um 
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posicionamento de forma crítica e responsável, considerando os diferentes desdobramentos da 

sua ação individual e/ou coletiva (Dionor et al., 2020).  

 Na formação inicial, dentro das sequências de ensino com abordagem intermediária, 

destaca-se o Grupo 12 que elaborou a sequência de ensino: Agrotóxicos: alternativas para 

salvar as plantações ou um veneno para nossas águas? As sequências de ensino têm um 

caráter que estimula o posicionamento e a mobilização de argumentos, mas que ainda 

centralizaram a exposição temática na figura do professor. Isso demonstra um desafio para a 

formação docente, já que fragilidades reveladas na execução de algumas sequências didáticas 

diminuem a capacidade de incitar o pensamento crítico e o posicionamento sociopolítico do 

aluno. Ademais, a professora de formação inicial do Grupo 12 ainda ressaltou a sua principal 

dificuldade em planejar uma sequência de ensino com abordagem QSC e o ensino 

investigativo: Estabelecer atividades que tenham um potencial atrativo aos alunos, tendo em 

vista que não é previsível que eles se interessem pelas atividades. 

Diante dessa exposição, observaram-se outros comentários de professores de 

formação inicial em que foi descrito elementos que demonstram as contribuições das 

estretégias desse curso de formação pedagógica, despertando a motivação e encorajando os 

professores a utilizar essas abordagens didáticas na prática docente: 

 

A construção de todo o conhecimento nesse curso, aprimorou o que eu já 

sabia, e me ensinou o que já deveria saber. O foco em sequências didáticas 

foi sensacional, pois não tinha tanto conhecimento na área, e com certeza 

levarei tudo que foi aprendido nesse curso para a sala de aula.  

Não vejo a hora de poder estagiar e por em prática todo conhecimento que 

esse curso contribuiu para minha formação. 

  

Eu vou utilizar para todos os níveis de ensino nos quais eu venha a atuar 

pois minha experiencia no ensino superior (instituições particulares) 

indicam que até neste nível as pessoas tem um conhecimento muito 

superficial (ao menos o povo da psicologia para quem eu tenho dado aulas). 

Tive dificuldades para avaliar habilidades e competências no ensino de 

biologia, mas espero que com o avançar do meu curso de graduação eu 

venha a ter mais contato com isso. 

 

Em relação à formação continuada, a sequência didática do Grupo 21 apresentou 

abordagem ampliada, mesmo considerando o seu viés tecnicista: o Mistério das águas do Rio 

Potengi: o que a ecotoxicologia pode nos dizer? Foi percebido o empenho dos professores em 

propor uma sequência didática fortemente embasada em experimentos e técnicas científicas, 

com atividades que estimulam o aluno a propor argumentos sólidos a partir da análise de um 

fenômeno observável na natureza.  

Por outro lado, vale ressaltar outra sequência de ensino também com abordagem 

ampliada, que exigia observações de rótulos de produtos cosméticos, como creme dental e 
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sabonetes, a produção e interpretação de textos de divulgação científica e a exposição de 

dados estatísticos, de modo a estimular o aluno a investigar elementos do cotidiano e tirar 

suas próprias conclusões, sem a necessidade de experimentação. Isso significa dizer que 

atividades investigativas não necessariamente precisam de um aparato laboratorial para 

experimentação. Como exemplo disso, tem-se o Grupo 3:  poluição hídrica por microesferas 

sintéticas: qual é o preço da beleza?.  

À título de esclarecimento sobre o modo como foi organizado esse planejamento, 

verificou-se a preocupação da professora integrante do Grupo 3 em propor um tema que 

permitisse ao aluno se posicionar e mobilizar argumentos que sustentem a tomada de decisão:  

 

Foi feito uma problematização inicial, posteriormente proposto diferentes 

etapas de organização do conhecimento envolvendo exposição de 

reportagens e vídeos sobre o assunto, experimentação e entrevistas. Por fim, 

na aplicação do conhecimento é proposto um juri simulado, bem como 

material para divulgação e uma feira. (Trecho representativo de resposta de 

uma professora de formação continuada). 

  

Assim, emergiu-se a segunda evidência do letramento científico: capacidade de 

reconhecer as relações e implicações CTSA e analisar controversas científicas na busca para 

propor soluções para problemas reais do cotidiano. Nota-se esse elemento presente nos 

trechos transcritos anteriormente dos professores pertencentes aos Grupos 2, 4 e 14, de modo 

que esses docentes descrevem a importância de trazer aspectos do dia a dia do aluno para 

problematizar e incentivar-los a se posicionar. 

Portanto, já foram demonstradas neste trabalho as potencialidades das QSC na 

formação para o exercício da cidadania e elas têm sido recomendadas em pesquisas para 

propiciar o desenvolvimento da argumentação (Souza & Gehlen, 2017; Conrado & Nunes-

Neto, 2018). Sendo assim, o ensino de ciências tem que se voltar à utilização do vocabulário 

científico para construção de argumentos apropriados que justifiquem o posicionamento do 

estudante (Souza & Gehlen, 2017).  

Contudo, é observada, em algumas instituições de ensino tradicionais, a prática de 

memorização de conceitos. Em oposição a essa corrente, uma habilidade que deve ser gerada 

está na capacidade de obter o significado da linguagem científica, baseada em evidências e 

conclusões que orientam a posição a ser tomada em cada contexto (Santos, 2007).  Esse 

aspecto foi encontrado em sequências de ensino com abordagem ampliada.  

 Na sequência, o “Eixo 4” para categoria de formação inicial foi demonstrado com 

frequência, o que gerou empate entre duas sequências de ensino, exibindo “abordagem 

simplificada”, enquanto outras duas possuíam “abordagem intermediária”. Na formação 

continuada, houve a predominância da “abordagem simplificada” (N = 11) (Figura 15). Nesse 
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eixo, é inquerido a Análise e Resolução de Problemas, na investigação da QSC, na busca de 

possíveis soluções para uma ação sociopolítica, seja em nível individual e/ou coletivo (Dionor 

et al., 2020).  

Na apreciação desse eixo, foi demonstrado o grau de fragilidade, pela elaboração de 

perguntas com baixa capacidade de estimular a criticidade. Foram vistas perguntas que não 

retratam os critérios de um verdadeiro problema, especialmente, na análise do Grupo 15 de 

formação continuada.  

Em relação a sequências de ensino enquadradas com abordagem intermediária, como 

foi o caso do Grupo 12, verificou-se que alguns questionamentos propostos pelos professores 

traziam, na situação-problema, parte da possibilidade de resposta. Isso diminui a curiosidade 

do estudante, uma vez que algumas formas de solucionar o problema, já vêm apresentadas no 

texto da problematização inicial, demonstrando dificuldade do professor em propor a 

investigação de temas controversos sem fornecer a resposta ao aluno.  

Os grupos enquadrados com abordagens ampliadas ocorreram mediante a proposição 

de questionamentos, que de fato estimulam a reflexão e a busca ativa para trazer uma resposta 

que suscite a tomada de decisão. Isso foi observado no Grupo 2, uma vez que se constatou, no 

texto de divulgação científica, mobilizado na etapa de problematização, que há um efeito 

poluidor de produtos de higiene contendo microesferas. Em outras palavras, os professores 

propuseram perguntas que fazem os estudantes pensarem criticamente sobre aspectos CTSA. 

Além disso, notou-se uma atividade que leva o discente a propor alternativas mais 

sustentáveis que não gerem impactos na biologia aquática. Todavia, uma crítica que se 

destaca nessa sequência de ensino está centrada no fato do tema não se apresentar tão 

comumente no cotidiano do aluno, embora se saiba que ele pode apresentar um feito direto na 

saúde humana e ambiental, mesmo sendo negligenciado pela mídia e ocultado por parte da 

comunidade cível. 

Contudo, observou-se no planejamento da primeira etapa dos Três Momentos 

Pedagógicos que os professores possuíam dificuldade em propor verdadeiros problemas que 

agissem como fio condutor de toda sequência de ensino (Delizoicov; Angotti & Pernambuco, 

2002). Verificaram-se as inconformidades com as características das QSC (Ratcliffe & Grace, 

2003) e a baixa habilidade em articulá-las de acordo com os critérios de um problema-

verdadeiro, proposto por Campos & Nigro (1999), a saber, situações problemas reais ou 

fictícios, de ordem local, regional ou global, exposta por meio de texto descritivo, poema, 

música, imagens, experimentos, etc. Ela deve ser clara, possuir um caráter interdisciplinar, 

devendo apresentar uma pergunta que estimule a reflexão, desperte a curiosidade do estudante 
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e possa gerar hipóteses testáveis e/ou observáveis, de modo a conduzir o aluno à resolução do 

problema a ser investigado.   

Cabe ressaltar que essa fragilidade já era esperada, uma vez que na caracterização do 

conhecimento prévio, foi exposto que alguns professores, em seus cursos de formação, 

tiveram esse conteúdo negligenciado, trazendo dificuldades para sua efetivação na prática 

profissional. Portanto, constata-se o desafio na formação de professores, em capacitá-los para 

sanar a dificuldade na proposição de QSC com uma boa problematização. Esse fato foi 

percebido em algumas atividades, que geraram pouco significado ao estudante e diminuíram 

as potencialidades da investigação das problemáticas das sequências de ensino.   

 Para o “Eixo 5”, foi verificado que todas as sequências de ensino apresentaram 

“abordagem ampliada” para ambas as categorias de formação (Figura 15). Assim, a inspeção 

recai na Compreensão e Mobilização de Conteúdos, de modo a examinar se as propostas de 

sequência de ensino explicitam as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais 

(Dionor et al., 2020).  

Perante o exposto, essas dimensões vão ao encontro das implicações éticas e morais 

que dão respaldo ao posicionamento do aluno no mundo. Dito de outra forma, essas 

dimensões éticas e morais atreladas aos valores sociais, devem estar presentes na abordagem 

QSC. Sendo assim, verificou-se isso na compreensão dos professores, como é possível notar 

no trecho representativo a seguir, em que o professor descreveu a importância da ação social, 

mediada pela interpretação crítica e participação política na busca pelo equacionamento das 

problemáticas emergentes da contemporaneidade, considerando suas múltiplas dimensões, 

tendo em vista a justiça social atrelada aos valores coletivos para sociedades sustentáveis: 

 

Este aluno vai poder iniciar ou melhorar uma compreensão de uma tematica 

que possui muitas vertentes, e que é facilmente encontrada na realidade do 

brasileiro, seja pela questão do saneamento, seja pela questão de enchentes 

ou crise hídrica. Ao se deparar com notícias falsas, pode assumir uma 

posição crítica (não ingênua); no contexto da escolha de seus 

representantes locais ou nacionais pode compreender suas propostas ou 

cobrar a presença delas, considerando a importância da água para a 

sobrevivência  (consumo ou uso potável); pode evitar doenças transmitidas 

em contato com a água ao não se expor à situações vulneráveis; uso 

inteligente deste recurso no seu dia a dia, contribuindo com um 

comportamento de vida sustentável; em casos mais específicos, pensar em 

soluções para problemáticas de seu meio, com projetos concretos ou ideias 

empreendedoras. (Trecho representativo de resposta de um professor de 

formação continuada). 

  

Diante disso, observa-se outro indicativo do letramento científico: capacidade de fazer 

uso da linguagem científica, ponderando fatores morais, éticos e políticos para construção de 

argumentos fundamentados na ciência e considerando aspectos da sua natureza para agir na 
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sociedade e na tomada de decisão. Com base no exposto, esses aspectos estão descritos nos 

fragmentos representativos a seguir, onde os professores esclarecem o grau de contribuição 

das suas sequências de ensino: 

 

De modo estimulador. A partir de um problema instigante, o aluno fica 

curioso para solucionar o problema e com isso passa a ter atitudes próprias 

do fazer científico: fazer observações, formular hipóteses, planejar 

estratégias para comprovar ou refutar as hipóteses, tabular dados e por fim 

apresentar resultados. Dessa forma, passam a se tornar alunos ativos e 

críticos, além de se aprofundarem mais nos conteúdos referentes à temática 

da água. (Trecho representativo de resposta de uma professora de formação 

continuada). 

 

Acredito que a principal contribuição das sequências didáticas com ênfase 

em QSC, objetivando o letramento científico seja tornar o aluno o principal 

agente da sua aprendizagem, lhe oferecendo autonomia, estimulando a 

tomada de decisão baseada em argumentos científicos e oportunizando, 

através de suas atividades, o surgimento das competências e habilidades 

características de um indivíduo letrado cientificamente. (Trecho 

representativo de resposta de uma professora de formação continuada). 

 

Foi observado na análise dos dados, que o grau de formação, bem como, o nível de 

experiência profissional dos professores de formação continuada se mostrou serem um 

elemento de destaque na elaboração das sequências, especialmente, porque os comentários 

desses professores demonstram ter maior confiança em propor aulas que retratam as 

implicações das QSC. Portanto, esses aspectos, quando bem trabalhados são fundamentais 

para autonomia profissional, gerando maior encorajamento, motivação e destreza em propor 

as sequências de ensino.  

 É válido destacar que não era objetivo deste trabalho identificar o nível do letramento 

científico dos professores. De toda forma, a perspectiva do letramento científico defendida no 

presente artigo está embasada no uso para a prática social, com o intuito de enfatizar a função 

social da educação científica no desenvolvimento das habilidades para o exercício da 

cidadania (Santos, 2007).  

Desta maneira, ressalta-se que essas dimensões teóricas que fundamentaram a 

proposição dos direcionamentos do IPADQSC têm sido destacadas como possibilidades para 

ampliação das potencialidades didáticas da ação educativa, de modo a auxiliar na 

aprendizagem significativa dos alunos (Zabala, 1998; Campos & Nigro, 1999; Delizoicov; 

Angotti & Pernambuco, 2002; Ratcliffe & Grace, 2003; Santos, 2007; Conrado & Nunes-

Neto, 2018).  

Considerando os eixos da ferramenta analítica, é possível averiguar as implicações das 

QSC nos planos didáticos para sua inserção em contextos educacionais, para a abordagem de 

conteúdos científicos. Desta forma, a avaliação fornece o entendimento das potencialidades e 
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fragilidades didáticas nas sequências de ensino. Com isso, consegue-se propor sistemas de 

melhorias com o intuito de oportunizar aos alunos uma formação crítica, participativa e 

engajada na perspectiva do uso na prática social (Santos, 2007; Dionor et al., 2020).  

 À vista disso, observa-se que todas as sequências didáticas produzidas no âmbito do 

curso, sob o auxílio do IPADQSC e enquadradas como abordagem ampliada, apresentaram-se 

válidas e com possível capacidade de serem aplicadas. Todavia, sequências de ensino que 

foram enquadradas com “abordagem simplificada” ou “abordagem intermediária” exibiram 

algumas falhas e/ou fragilidades no planejamento na proposição de atividades que geraram 

pouco envolvimento dos estudantes com o conteúdo, por possuir um viés conteudista. Além 

disso, algumas etapas ainda insistem em centralizar o processo de ensino-aprendizagem no 

professor, revelando as raízes do sistema de formação da perspectiva da educação bancária, 

proposta criticada por Freire (2005).  

 Nesse sentido, acredita-se que o entendimento de uma educação bancária pode 

diminuir as potencialidades das QSC, pois na visão de Paulo Freire, práticas de ensino que 

diminuem o diálogo e centraliza aprendizagem na figura do professor podem comprometer a 

ação educativa, desestimular o estudante, gerar desconforto durante o processo de ensino-

aprendizagem e inibir a reflexão coletiva (Freire, 2005).  

Por outro lado, foram encontradas sequências de ensino que trazem nas suas atividades 

a proposição de tarefas coletivas e que geram conflitos de ideias, com potencial para 

desenvolver as capacidades humanas de síntese, sistematização, comunicação e ação 

sociopolítica. Esses pontos são importantes para o pleno preparo dos estudantes (Conrado & 

Nunes-Neto, 2018).  

 No entanto, observa-se que as sequências de ensino trazem problemáticas relevantes 

com desdobramentos para uma reflexão das questões ambientais envolvendo os recursos 

hídricos em escalas locais, regionais e globais. Deste modo, a reflexão educativa desses 

conteúdos pode ajudar na ampliação do entendimento dos estudantes sobre os 

desdobramentos sociais, políticos, econômicos, morais e éticos que permeiam as QSC 

descritas em cada planejamento.  

 Sendo assim, nota-se que essa proposta formativa teve seu grau de contribuição para o 

enfrentamento das questões controversas, considerando uma abordagem metodológica de 

problematização que pode atuar como potencializadora do processo de aprendizagem, desse 

modo, auxilia no entendimento de como os professores fazem uso de temas em voga no 

contexto brasileiro. 

Contudo, as concepções exibidas nas sequências de ensino apresentaram uma visão de 

Educação Ambiental Pragmática, com 14 sequências de ensino enquadradas; seguidas da 
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visão Crítica, com quatro sequências de ensino; Conservacionista, reunindo duas sequências; 

além disso, em proposta não foi possível o enquadramento, porque o planejamento se mostrou 

inconcluído, nesse caso, os elementos discursivos das sequências de ensino não estavam 

presentes em sua totalidade para efetuação da análise. 

Verifica-se, com base no exposto, o desafio de propor sequências didáticas em 

Educação Ambiental que não adotem práticas reducionistas e pragmáticas (Layrargues, 2012), 

como foi o caso das propostas de sequência didática que apresentaram abordagem tecnicista, 

onde há ênfase do aparato científico, como sendo capaz de trazer soluções práticas e rápidas 

para problemáticas complexas, sem ir ao encontro das dimensões sociais, econômicas e 

ambientais, cujas soluções estão longe de terem um desfecho simplificado (Porto-Gonçalves, 

2004). Por outro lado, as sequências de ensino que trazem atividades que visam à reflexão, em 

uma perspectiva crítica de sociedade, apresentam um potencial maior por servir como 

ferramenta pedagógica para compreensão dos problemas dentro de uma visão integrativa e 

complexa, que exige um preparo da conjuntura social para mitigar seus efeitos (Layrargues, 

2012). 

Todavia, observa-se, que independente da visão predominante, a Educação Ambiental 

tem sido empregada como uma ferramenta para disseminação de valores e tecer críticas, 

trazendo um valor ideológico que se estabelece enquanto bandeira para a discussão de temas 

de grande relevância ambiental. Essas três visões se constituem como macrotendências em 

âmbito brasileiro, descrevendo modos de pensar e praticar a Educação Ambiental 

(Layrargues, 2012).  

Partindo das potencialidades, observa-se que o tema da sustentabilidade é reconhecido 

e legitimado como integrador, capaz de reforçar valores coletivos e solidários, por meio das 

ações educativas, com o emprego da abordagem problematizadora para a discussão da 

natureza dos paradigmas emergentes, que por essência são complexos (Jacobi, Toledo & 

Grandisoli, 2016).  

Em contrapartida, ressalta-se a necessidade da formação de professores capazes de 

lidar com os aspectos do desenvolvimento sustentável, a partir da ação-reflexão-ação para o 

equacionamento dos problemas de ordem socioambiental, estando ainda articulados com a 

estratégia das QSC, como potencializador de aprendizagem no desenvolvimento de 

habilidades para a tomada de decisão sociopolítica. Desta forma, devem-se propor ações 

conjuntas aos desafios ambientais (Jacobi, Toledo & Grandisoli, 2016; Conrado & Nunes-

Neto; El-Hani, 2015; Dionor et al., 2020). 

Logo, pode-se destacar essas sequências de ensino como importantes contribuições 

didáticas para a disseminação das ideias da sustentabilidade e a formação para cidadania na 
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perspectiva do letramento científico (Santos, 2007; Jacobi, Toledo & Grandisoli, 2016), 

revelando-se como importantes contribuições para o enfrentamento e o equacionamento dos 

desafios emergentes ligados à temática da água. Ademais, as estratégias de ensino 

empregadas neste estudo podem potencializar a aprendizagem significativa.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o aporte teórico que permitiu a execução da presente pesquisa em ensino, com 

foco na triangulação entre QSC, ensino temático-investigativo e sustentabilidade ambiental da 

água, na formação de professores de ciências e biologia, foi possível constatar a coerência 

teórica no planejamento das sequências de ensino, mesmo diante das fragilidades formativas.  

Sendo assim, foi demonstrado que os professores foram capazes de abordar, na 

sequência de ensino, o potencial e as limitações da ciência e da tecnologia, para tratamento 

das implicações dos temas controversos, revelando algumas sequências de ensino com 

características pedagógicas contra-hegemônicas, precisamente, por se observar o empenho 

dos docentes em deixar em evidência sequências de ensino com crítica à dualidade epistêmica 

da ciência moderna, como o uso de métodos na dominação da natureza e os seus efeitos 

negativos na gênese dos problemas ambientais. 

Por outro ângulo, observa-se que as sequências de ensino apresentam em sua maioria 

uma visão de Educação Ambiental Pragmática revelada na análise das sequências de ensino. 

Elas reivindicam a mudança no status quo da organização da relação sociedade-natureza, 

propondo atividades que trazem uma visão tecnicista para resolução das problemáticas 

socioambientais.  

Contudo, as problemáticas retratadas nas sequências de ensino apresentaram 

potencialidade em conduzir o estudante para uma prática reflexiva e com potencial para 

tomada de decisão sociopolítica, ressaltando as finalidades das QSC diante do conteúdo, 

associado à capacidade de desenvolver as competências e habilidades humanas.  

Destaca-se que as sequências de ensino categorizadas com abordagem simplificada e 

intermediária apresentaram algumas atividades com baixo potencial didático, do ponto de 

vista da aprendizagem, indicando as fragilidades formativas desses professores. Além disso, 

notou-se que o pouco tempo disponível para estruturação das sequências de ensino se mostrou 

um fator limitante para um planejamento que apresente abordagem ampliada.   

Considera-se que essas sequências de ensino formativas possibilitaram a evidenciação 

dos indícios de letramento científico dos professores, tais como, a compreensão dos conceitos, 

termos e conhecimentos científicos; capacidade de reconhecer as relações e implicações 

CTSA e analisar controvérsias científicas na busca para propor soluções para problemas reais 



200 

 

do cotidiano, considerando aspectos da natureza da ciência; fazer uso da linguagem científica, 

ponderando fatores morais, éticos e políticos para construção de argumentos fundamentados 

na ciência para agir na sociedade e na tomada de decisão, de modo que as estratégias didáticas 

e abordagens empregadas na formação deram aos professores a confiança em saber articular e 

problematizar essas questões sociocientíficas, no intuito de contribuir para o desenvolvimento 

do letramento científico e sustentabilidade ambiental.   

Ponderando sobre o propósito de gerar maior engajamento nesse processo de formar 

professores reflexivos com as questões da sustentabilidade, foi desenvolvida uma proposta de 

formação com a pretensa intencionalidade de contribuir na formação de agentes 

multiplicadores da transformação social por meio da educação. Em suma, recomenda-se a 

ampliação de cursos de formação pedagógica para que se possam mitigar as fragilidades 

formativas e assim contribuir para a superação dos desafios que impedem a aplicação das 

QSC na prática pedagógica.  
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6. CONCLUSÕES GERAIS  

Como foi demonstrada, a questão ambiental da água apresenta diferentes implicações 

técnicas, científicas e socioeducativas que podem contribuir para o equacionamento das 

problemáticas que foram reportadas ao longo deste manuscrito.  

Observou-se que a técnica de identificação em metagenômica, quando aplicado nas 

amostras ambientais das águas dos reservatórios Boqueirão de Parelhas e Passagem das 

Traíras contribuiu na identificação das espécies do picoplâncton de cianobactérias, em 

complementação à abordagem taxonômica por microscopia óptica.  

Nesse sentido, indicou a dominância de cianobactérias potencialmente tóxicas. Por 

outro lado, os taxa filamentosos apresentou maior contribuição relativa no reservatório 

Passagem das Traíras, em contrapartida, no reservatório Boqueirão de Parelhas foi 

demonstrada a dominância de espécies picoplanctônicas.  

A dominância de cianobactéria devido à eutrofização se mostrou como dado 

recorrente na revisão de literatura, de modo que os principais riscos ambientais reportados 

foram: contaminação das águas por cianotoxinas, alterações ecológicas na comunidade 

aquática, com dominância de cianobactérias potencialmente tóxicas, redução na riqueza de 

espécies da comunidade fitoplanctônica, elevado aumento da biomassa algal, mudança nos 

padrões limnológicos dos corpos hídricos, prejuízos à saúde humana em função do uso da 

água contaminada. 

Ademais, infere-se que os riscos sociais são principalmente de natureza política e 

econômica: interrupção do abastecimento doméstico da água, caso as concentrações de 

cianotoxinas presentes na água estejam acima dos valores máximos permitidos, potencial 

efeito negativo à saúde humana da população exposta às concentrações subletais das 

cianotoxinas, conflitos de interesse pela disponibilidade e qualidade da água para usos 

múltiplos entre os municípios do estado do RN. 

Por conseguinte, a revisão apontou ainda que pesquisas com abordagem molecular de 

investigação ainda são escassas. Entretanto, como pode ser observada, a verificação com 

análise metagenômica contribuiu na ampliação do entendimento da riqueza da comunidade 

fitoplanctônica nos ambientes investigados.  

Ressalta-se a necessidade de maiores investimentos para o monitoramento das águas 

dos reservatórios do território potiguar, visto que foi evidenciado com base nos dados 

históricos de monitoramento que o Programa Água Azul teve sua interrupção em 2016, 
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demonstrando a negligência no tratamento das políticas públicas ambientais no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

A validação e aplicação do IPADQSC, como recurso auxiliar para o planejamento de 

sequências de ensino, se mostraram como material importante para ajudar o professor na 

elaboração de aulas com QSC envolvendo à temática da água. Assim, as sequências de ensino 

conseguiram, em certa medida, trabalhar as implicações sociais, ambientais e econômicas, 

mesmo diante das fragilidades formativas e devido ao pouco tempo disponível para 

construção da sequência.  

No entanto, verificou-se que uma parte considerável dos professores apresenta uma 

visão Pragmática de Educação Ambiental, por trazer uma ênfase tecnicista nas sequências de 

ensino, como se métodos científicos conseguissem dar conta de solucionar as controvérsias 

que em sua maioria são de ordem moral e ética.  

Em suma, emergiu a partir da apreciação das sequências envolvendo QSC indicadores 

de letramento científico dos docentes, a saber, compreendem termos e conhecimentos 

científicos; possuem a capacidade de reconhecer as relações e implicações CTSA e analisar 

controversas científicas na busca para propor soluções para problemas reais do cotidiano, 

considerando aspectos da natureza da ciência; Fazem uso da linguagem científica, ponderando 

fatores morais, éticos e políticos para construção de argumentos fundamentados na ciência e 

considerando aspectos da sua natureza para agir na sociedade e na tomada de decisão, todos 

esses indicadores estavam presente em alguma medida nas sequências didáticas produzidas no 

âmbito do curso de formação, sinalizando uma contribuição importante para o entendimento 

do letramento científico e incorporação na prática pedagógica.  
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APÊNDICE 1: DETECÇÃO DE SEQUÊNCIAS DE LEITURAS DAS ESPÉCIES DO FITOPLÂNCTON NOS RESERVATÓRIOS 

ANALISADOS DURANTE EVENTO DE EXTREMA ESTIAGEM EM 2015 (BO= Boqueirão de Parelhas; PT= Passagem das Traíras); (+) 

Táxon Presente; (-) Táxon Ausente; (*) Táxon potencialmente tóxico; (Δ) Táxon picoplanctônico; (□) Táxon marinho. 

CLASSIFICAÇÃO DO FITOPLÂNCTON RESERVATÓRIOS 

TÁXONS/Espécies BO PT 

BACTÉRIA   

CYANOBACTERIA     

CYANOPHYCEAE     

Chroococcales     

Aphanothecaceae     

Aphanothece halophytica Frémy Δ □  - + 

Crocosphaera watsonii Zehr, Rachel A.Foster, Waterbury & E.Webb Δ □ + + 

Chroococcaceae     

Geminocystis herdmanii Korelusová, Kastovský & Komárek + + 

Não classificado     

Cyanobacterium sp. LLi5 + + 

Cyanobacterium UCYN-A □ + + 

Uncultured cyanobacterium + + 

Microcystaceae     

Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing * + + 

Microcystis cf. wesenbergii (Komárek) Komárek ex Komárek * + + 

Microcystis sp. BC 8401* + + 

Microcystis sp. CYN06 * + + 

Microcystis sp. CYN10 *  + + 

Microcystis sp. FACHB-854 * + + 

Microcystis sp. FACHB-916 * + + 

Microcystis sp. NIVA-CYA 118/2 * + + 

Microcystis viridis (A.Braun) Lemmermann * - + 
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Microcystis wesenbergii (Komárek) Komárek ex Komárek * -  + 

Uncultured Microcystis sp. * + + 

Synechococcaceae     

Synechococcus sp. MA19  - + 

Nostocales     

Aphanizomenonaceae     

Aphanizomenon sp. * + + 

Aphanizomenon gracile Lemmermann *  - + 

Aphanizomenon issatschenkoi (Usacev) Proshkina-Lavrenko *  - + 

Aphanizomenon sp. 10E6 * + + 

Aphanizomenon sp. NH-5 *  - + 

Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya & Subba Raju * + + 

Dolichospermum circinale (Rabenhorst ex Bornet & Flahault) P.Wacklin, L.Hoffmann & J.Komárek * + + 

Dolichospermum flos-aquae (Brébisson ex Bornet & Flahault) P.Wacklin, L.Hoffmann & J.Komárek * + + 

Nodularia spumigena Mertens ex Bornet & Flahault * Δ □ + + 

Raphidiopsis brookii P.J.Hill * + + 

Sphaerospermopsis aphanizomenoides (Forti) Zapomelová, Jezberová, Hrouzek, Hisem, Reháková & Komárková  - + 

Chlorogloeopsidaceae     

Chlorogloeopsis sp. Cgs-089  - + 

Hapalosiphonaceae     

Fischerella sp. CENA19 *  - + 

Fischerella sp. Cohn *  - + 

Fischerella sp. MV11 * + + 

Fischerella sp. PCC 7605 * + + 

Fischerella sp. UTEX 'LB 1931' *  - + 

Mastigocladus laminosus Cohn ex Kirchner + + 

Westiellopsis sp. Ar73  - + 

Nostocaceae     
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Anabaena azollae Strasburger * + + 

Anabaena cylindrica Lemmermann *  - + 

Anabaena iyengarii Bharadwaja *  - + 

Anabaena siamensis Antarikanonda *  - + 

Anabaena sp. * + + 

Anabaena sp. 18B6 *  - + 

Anabaena sp. 90 * + + 

Anabaena sp. CA *  - + 

Anabaena sp. L-31 *  - + 

Anabaena variabilis Kützing ex Bornet & Flahault * + + 

Cylindrospermum sp. A1345 + + 

Cylindrospermum stagnale Bornet & Flahault  - + 

Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault * + + 

Nostoc flagelliforme Harvey ex Molinari-Novoa, Calvo-Pérez & Guiry * + + 

Nostoc punctiforme Hariot * + + 

Nostoc sp. *  - + 

Nostoc sp. 152 *  - + 

Nostoc sp. ATCC 29106 * +  - 

Nostoc sp. ATCC 53789 * + + 

Nostoc sp. GSV224 * + + 

Nostoc sp. IO-102-I *  - + 

Nostoc sp. PCC 7119 *  - + 

Nostoc sp. PCC 7120 * + + 

Nostoc sp. PCC 7416 *  - + 

Nostoc sp. PCC 8009 *  - + 

Nostoc sp. PCC 9229 * + + 

Nostoc sp. 'Peltigera membranacea cyanobiont' * + + 

Nostoc sp. 'Umbilicaria esculenta cyanobiont' TU021 *  - + 
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Nostoc spongiaeforme C.Agardh ex Bornet & Flahault *  - + 

Rivulariaceae     

Calothrix desertica (Schwabe) Saraf, Sudkar, Dawda, Gaysina, Gabidullin, Kumat, Behere, Kotulkar, Batule et Singh  - + 

Calothrix sp. + + 

Fremyella diplosiphon (Gomont ex Bornet & Flahault) Drouet  - + 

Tolypothrichaceae     

Tolypothrix sp. PCC 7601 + + 

Oscillatoriales     

Coleofasciculaceae     

Geitlerinema sp. PCC 8501 *  - + 

Cyanothecaceae     

Cyanothece sp. ATCC 51142 Δ + + 

Cyanothece sp. CCY0110 Δ + + 

Cyanothece sp. PCC 7424 Δ + + 

Cyanothece sp. PCC 7425 Δ + + 

Cyanothece sp. PCC 7822 Δ + + 

Cyanothece sp. PCC 8801 Δ + + 

Cyanothece sp. PCC 8802 Δ + + 

Cyanothece sp. WH 8901 Δ  - + 

Uncultured Cyanothece sp. Δ  - + 

Microcoleaceae     

Arthrospira maxima Setchell & N.L.Gardner + + 

Arthrospira platensis Gomont + + 

Microcoleus chthonoplastes Thuret ex Gomont □ + + 

Planktothrix agardhii S.Suda & M.Watanabe * + + 

Planktothrix rubescens (De Candolle ex Gomont) Anagnostidis & Komárek *  - + 

Trichodesmium erythraeum Ehrenberg ex Gomont * □ + + 

Trichodesmium tenue Wille *  - + 
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Oscillatoriaceae     

Lyngbya aestuarii Liebman ex Gomont * □  - + 

Lyngbya majuscula Harvey ex Gomont * □ + + 

Lyngbya sp. PCC 8106 * □ + + 

Lyngbya wollei (Farlow ex Gomont) Speziale & Dyck * + + 

Oscillatoria sancta Kützing ex Gomont * + + 

Oscillatoria sp. PCC 6506 * + + 

Oscillatoria sp. PCC 9631 *  - + 

Spirulinales     

Spirulinaceae     

Spirulina sp. FACHB440 *  - + 

Spirulina sp. PCC 6313 * + -  

Synechococcales     

Acaryochloridaceae     

Acaryochloris marina H.Miyashita & M.Chihara □ + + 

Leptolyngbyaceae     

Leptolyngbya boryana (Gomont) Anagnostidis & Komárek * + + 

Leptolyngbya sp. PCC 73110 * -  + 

Merismopediaceae     

Synechocystis sp. + + 

Synechocystis sp. 6 + + 

Prochloraceae     

Prochlorococcus marinus Chisholm, Frankel, Goericke, Olson, Palenik, Waterbury, West-Johnsrud & Zettler * Δ □ + + 

Prochloron didemni R.A.Lewin ex L.Hoffmann & W.Greuter □  - + 

Pseudanabaenaceae     

Prochlorothrix hollandica Burger-Wiersma, Stal & Mur  + + 

Pseudanabaena sp. PCC 7409 * + + 

Synechococcaceae     
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Cyanobium sp. PCC 7001 Δ + + 

Dactylococcopsis salina A.E.Walsby, Rijn & Y.Cohen + + 

Synechococcus elongatus (Nägeli) Nägeli * Δ + + 

Synechococcus sp. * Δ +  - 

Synechococcus sp. BL107 * Δ □ + + 

Synechococcus sp. C9 * Δ + + 

Synechococcus sp. CC9311 * Δ + + 

Synechococcus sp. CC9605 * Δ + + 

Synechococcus sp. CC9902 * Δ + + 

Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13) * Δ + + 

Synechococcus sp. JA-3-3Ab * Δ + + 

Synechococcus sp. PCC 7002 * Δ □ + + 

Synechococcus sp. PCC 7335 * Δ □ + + 

Synechococcus sp. PS679 * Δ  - + 

Synechococcus sp. RS9916 * Δ + + 

Synechococcus sp. RS9917 * Δ □ + + 

Synechococcus sp. WH 5701 * Δ □ + + 

Synechococcus sp. WH 7803 * Δ □  - + 

Synechococcus sp. WH 7805 * Δ □ + + 

Synechococcus sp. WH 8007 * Δ  - + 

Synechococcus sp. WH 8020 * Δ  - + 

Synechococcus sp. WH 8102 *  Δ □  - + 

Synechococcus sp. WH 8109 * Δ □ + + 

Uncultured marine type-A Synechococcus GOM 3M9 * Δ +  - 

Uncultured marine type-A Synechococcus GOM 3O12 * Δ  - + 

Uncultured marine type-A Synechococcus GOM 4N23 * Δ + + 

Uncultured Synechococcus sp. * Δ + + 

Synechocystis sp. PCC 6714 *  - + 
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Synechocystis sp. PCC 6803 * + + 

Thermosynechococcus elongatus Katoh, Itoh, Shen & Ikeuchi  - + 

Thermosynechococcus vulcanus (J.J.Copeland) H.Katoh, S.Itoh, J.-R.Shen & M.Ikeuchi  - + 

EUKARYOTA     

BACILLARIOPHYTA     

COSCINODISCOPHYCEAE     

Chaetocerotales     

Chaetocerotaceae     

Chaetoceros gracilis Apstein  - + 

Thalassiosirales     

Coscinodiscophyceae     

Thalassiosira sp. CCMP1065  - + 

Thalassiosira weissflogii (Grunow) G.A.Fryxell & Hasle  - + 

FRASILARIOPHYCEAE     

Frasilariales     

Fragilariaceae     

Synedra acus Kützing  - + 

CHLOROPHYTA     

CHLAMYDOPHYCEAE     

Chlamydomonadales     

Chlamydomonadaceae     

Chlamydomonas moewusii Novis & Visnovsky + + 

Chlamydomonas reinhardtii P.A.Dangeard + + 

Haematococcus pluvialis Flotow + - 

Volvocaceae     

Volvox carteri F.Stein + + 

Chaetopeltidales     

Chaetopeltidaceae     
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Floydiella terrestris (R.D.Groover & A.M.Hofstetter) Friedl & O'Kelly  - + 

Stigeoclonium helveticum Vischer + + 

Chlamydomonadales     

Chlamydomonadaceae     

Polytomella parva E.G.Pringsheim  - + 

Dunaliellaceae     

Dunaliella salina Massjuk & Radchenko  - + 

Chlorellales     

Chlorellaceae     

Pseudochlorella sp. CCAP 211/1ª + + 

Oocystaceae     

Chlorella sorokiniana Shihira & R.W.Krauss +  - 

Chlorella sp. n1a +  - 

Chlorella variabilis I.Shihira & R.W.Krauss + + 

Glaucocystis nostochinearum Itzigsohn + + 

Oocystis solitaria Wittrock + + 

Prototheca wickerhamii K.Tubaki & M.Soneda  - + 

Chlorococcales     

Coccomyxaceae     

Coccomyxa sp. C-169  - + 

Dictyosphaeriaceae     

Botryococcus braunii Kützing +  - 

Sphaeropleales     

Chromochloridaceae     

Muriella zofingiensis (Dönz) Hindák   - +  

Scenedesmaceae     

Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing  - + 

Pycnococcaceae     
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Pycnococcus provasolii R.R.L.Guillard   - + 

Pyramimonadales     

Pterospermataceae     

Pterosperma cristatum Schiller  - + 

Pyramimonadaceae     

Pyramimonas parkeae R.N.Pienaar & Aken +  - 

Pyramimonas sp. CCMP2094  - + 

NEPHROSELMIDOPHYCEAE     

Nephroselmidales     

Nephroselmidaceae     

Nephroselmis olivacea F.Stein + + 

OEDOGONIOPHYCEAE 
 

  

Oedogoniales     

Oedogoniaceaae     

Oedogonium cardiacum A.K.Islam & P.Sarma + + 

PRASINOPHYCEAE     

Mamiellales     

Bathycoccaceae     

Ostreococcus lucimarinus Palenik et al., nom. inval. + + 

Micromonas pusilla (Butcher) Manton & Parke + + 

Micromonas sp. RCC299 + + 

Monomastigales     

Monomasticaceae     

Monomastix sp. OKE-1  - + 

Pedinomonadales     

Pedinomonadaceae     

Pedinomonas minor Korshikov +  - 

TREBOUXIOPHYCEAE     
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Chlorellales     

Chlorellaceae     

Helicosporidium sp.  - + 

Parachlorella kessleri (Fott & Nováková) Krienitz, E.H.Hegewald, Hepperle, V.Huss, T.Rohr & M.Wolf + + 

ULVOPHYCEAE     

Bryopsidales     

Bryopsidaceae     

Bryopsis hypnoides JVLamouroux +  - 

Caulerpaceae     

Caulerpa filiformis J.Agardh  - + 

Cladophorales     

Cladophoraceae     

Chaetomorpha linum (O.F.Müller) Kützing  - + 

Cladophora albida Kützing  - + 

Oltmannsiellopsidales     

Oltmannsiellopsidaceae     

Oltmannsiellopsis viridis (P.E.Hargraves & R.L.Steele) M.Chihara & I.Inouye + + 

Ulvales     

Ulvaceae     

Ulva fasciata S.F.Gray +  - 

Ulva pertusa Kjellman +  - 

CHROMOPHYTA     

RAPHIDOPHYCEAE     

Chattonellales     

Chattonellaceae     

Heterosigma akashiwo (Y.Hada) Y.Hada ex Y.Hara & M.Chihara + + 

Chattonella marina (Subrahmanyan) Y.Hara & M.Chihara  - + 

CHRYSOPHYCEAE     
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Chromulinales     

Chrysocapsaceae     

Chrysocapsa sp. UTCC280  - + 

Cryptomonadales     

Cryptomonadaceae     

Cryptomonas paramecium Ehrenberg  - + 

Hibberdiales     

Hibberdiaceae     

Hibberdia magna (J.H.Belcher) R.A.Andersen  - + 

Synurales     

Mallomonadaceae     

Mallomonas rasilis Dürrschmidt  - + 

Mallomonas splendens (G.S.West) Playfair  - + 

Synura petersenii Korshikov  - + 

Chromulinales     

Ochomonadaceae     

Ochromonas danica (E.G.Pringsheim) R.A.Andersen, L.Graf, Y.Malakhov & H.S.Yoon  - + 

Pyrenomonadales     

Pyrenomonadaceae     

Pyrenomonas helgolandii U.Santore  - + 

PELAGOPHYCEAE     

Pelagomonadales     

Pelagomonadaceae     

Aureococcus anophagefferens Hargraves & Sieburth + + 

CRYTOPHYTA     

CRYPTOPHYCEAE     

Hemiselmidaceae     

Cryptomonadales     
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Hemiselmidaceae     

Hemiselmis andersenii C.E.Lane & J.M.Archibald + + 

Cryptomonadales     

Pyrenomonadales     

Geminigeraceae     

Guillardia theta D.R.A.Hill & R.Wetherbee + + 

Hanusia phi J.A.Deane +  - 

GLAUCOCYSTOPHYCEAE     

Glaucocystale     

Cyanophoraceae     

Cyanophora paradoxa Korshikov + + 

Rhodomonas salina D.R.A.Hill & R.Wetherbee + + 

DINOPHYTA     

DINOPHYCEAE     

Gonyaulacales     

Ceratiaceae     

Neoceratium horridum (Cleve) F.Gomez, D.Moreira & P.Lopez-Garcia + + 

Gonyaulacaceae     

Alexandrium fundyense Balech  - + 

Gonyaulax polyedra F.Stein  +  - 

Gymnodiniaceae     

Amphidinium carterae Hulburt  - + 

Gymnodinium sp. NVA/RUS/2008  - + 

Kareniaceae     

Karenia brevis (F.H.Chang) Gert Hansen & Moestrup + + 

Karlodinium micrum (B.Leadbeater & J.D.Dodge) J.Larsen  - + 

Noctilucales     

Noctilucaceae     
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Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid & Swezy + + 

Oxyrrhinales     

Oxyrrhinaceae     

Oxyrrhis marina Dujardin + + 

Peridiniales     

Heterocapsaceae     

Kryptoperidiniaceae     

Heterocapsa triquetra Iwataki, G.Hansen & Fukuyo + + 

Kryptoperidinium foliaceum (F.Stein) Lindemann + + 

Pfiesteriaceae     

Pfiesteria piscicida Steidinger & J.M.Burkholder + + 

Prorocentrales     

Prorocentraceae     

Prorocentrum lima (Ehrenberg) F.Stein + -  

Pyrocystales     

Pyrocystaceae     

Pyrocystis lunula (Schütt) Schütt + + 

Gracilaria gracilis + + 

Thoracosphaeraceae     

Scrippsiella hangoei (J.Schiller) J.Larsen  - + 

Scrippsiella precaria M.Montresor & A.Zingone   - + 

Scrippsiella trochoidea (F.Stein) A.R.Loeblich III  - + 

EUGLENOPHYTA     

EUGLENOPHYCEAE     

Euglenales     

Euglena gracilis G.A.Klebs + + 

Eutreptiales     

Eutreptia viridis Perty  +  - 
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HAPTOPHYTA     

PRYMNESIOPHYCEAE     

Isochrysidales     

Isochrysidaceae     

Isochrysis galbana Parke +  - 

Noelaerhabdaceae     

Gephyrocapsa oceanica Kamptner  - + 

PHAEOPHYTA     

PHAEOPHYCEAE     

Scytosiphonales     

Chnoosporaceae     

Chnoospora implexa (J.Agardh) Santiañez, G.Y.Cho & Kogame  - + 

PYRROPHYTA     

DESMOPHYCEAE     

Desmidiales     

Desmidiaceae     

Spondylosium pulchellum (W.Archer) W.Archer + -  

RHODOPHYTA     

BANGIOPHYCEAE     

Bangiales     

Bangiaceae     

Porphyra haitanensis T.J.Chang & B.F.Zheng +  - 

Porphyra purpurea (Roth) C.Agardh + + 

Cyanidiales     

Cyanidiaceae     

Cyanidioschyzon merolae P.De Luca, R.Taddei & L.Varano  - + 

Cyanidium caldarium (Tilden) Geitler + + 

Galdieria sulphuraria (Galdieri) Merola + + 
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FLORIDEOPHYCEAE     

Ceramiales     

Ceramiaceae     

Antithamnion densum (Suhr) M.Howe  +  - 

Griffithsia japonica Okamura  - + 

Gigartinales     

Solieriaceae     

Eucheuma isiforme (C.Agardh) J.Agardh  - + 

Gracilariales     

Gracilariaceae     

Gracilariopsis andersonii (Grunow) E.Y.Dawson  - + 

Gracilaria tenuistipitata C.F.Chang & B.-M.Xia + + 

Rhodymeniales     

Rhodymeniaceae     

Botryocladia uvarioides E.Y.Dawson + -  

STREPTOPHYTA     

CHLOROKYBOPHYCEAE     

Chlorokybales     

Chlorokybaceae     

Chlorokybus atmophyticus Geitler + + 

COLEOCHAETOPHYCEAE     

Coleochaetales     

Chaetosphaeridiaceae     

Chaetosphaeridium globosum (Nordstedt) Klebahn + + 

Chaetosphaeridium ovalis G.M.Smith  - + 

MESOSTIGMATOPHYCEAE     

Mesostigmatales     

Mesostigmataceae     
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Mesostigma viride Lauterborn + + 

ZYGNEMOPHYCEAE     

Zygnematales     

Zygnemataceae     

Spirogyra gracilis Kützing +  - 

Spirogyra sp. UWCC FW670 + + 

XANTHOPHYTA     

XANTHOPHYCEAE     

Vaucheriales     

Vaucheriaceae     

Vaucheria litorea C.Agardh  - + 
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APÊNDICE 2. INFORMAÇÕES BÁSICAS DAS PROPOSTAS DE SEQUÊNCIAS DE ENSINO. 

TÍTULOS DAS 

SEQUÊNCIAS DE 

ENSINO 

ENFOQUE 

CONTROVÉRSO 

CATEGORIA DE 

FORMAÇÃO 

OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA MACROTENDÊNCIA 

INICIAL CONTINUADA 

GRUPO 1: Uma grande 

questão de saúde em um 

pingo de água 

Saneamento básico e 

doenças de 

veiculação hídrica 

X  Conhecer e compreender toda a dinâmica 

envolvendo o acesso a água de qualidade, 

como sua relação com os aspectos 

ambientais, sociais, econômicos e de saúde. 

Pragmática 

GRUPO 2: Poluição 

Hídrica: O que o 

desenvolvimento tem a 

ver com isso? 

Poluição hídrica X  Essa sequência de ensino tem como objetivo 

sensibilizar os alunos para que eles possam 

reconhecer o impacto da poluição da água 

nos seres vivos. 

Pragmática 

GRUPO 3: Poluição 

hídrica por microesferas 

sintéticas: Qual é o preço 

da beleza? 

Poluição hídrica  X Utilizar a poluição hídrica por microesferas 

sintéticas de produtos de higiene pessoal 

como temática para trabalhar as controvérsias 

sociais, ambientais e econômicas, a fim de 

sensibilizar os alunos para que estes possam 

fazer o uso racional desses compostos. 

Crítica 

GRUPO 4: Como 

consumir de forma 

consciente a água em 

tempos de pandemia de 

corona vírus? 

Consumo sustentável 

de água 

 X Sensibilizar os alunos quanto ao uso 

consciente e sustentável da água em meio a 

pandemia do corona vírus. 

Pragmática 

 

GRUPO 5: Enchentes: 

Fatalidade ou falta de 

planejamento? 

Impactos da 

expansão urbana nos 

recursos hídricos 

X  Reconhecer causas e consequências das 

enchentes sob aspectos ambientais, 

socioeconômicos e nas atividades cotidianas 

dos indivíduos e das localidades afetadas, 

com propósito de elaborar estratégias para 

evitar tal acontecimento. 

Crítica 

GRUPO 6: Água com 

qualidade: direito 

acessível a todos? 

Consumo sustentável 

de água e 

saneamento básico 

 X O aluno deverá compreender a importância 

biológica da água como recurso para sua 

própria sobrevivência bem como para 

Conservacionista 
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manutenção da vida no planeta. Deverá ainda 

apreender que todos têm direito a água de 

qualidade e que esta prestação de serviço 

deve ser uma das diretrizes do Estado para 

com a sociedade. 

GRUPO 7: Se tem água, 

pode ter peixe: é possível 

(des)envolver o semiárido 

brasileiro de modo 

sustentável? 

Desenvolvimento 

sustentável na 

aquicultura 

 X Desenvolver nos alunos uma percepção 

crítica sobre o ambiente aquático e trabalhar 

as possibilidades de desenvolver uma 

aquicultura sustentável através da criação de 

peixes em tanques-redes, equacionando as 

esferas: ambiental, social e econômica. 

Pragmática 

GRUPO 8: E se os 

moluscos falassem, o que 

eles diriam do ambiente? 

Impactos da 

expansão urbana nos 

recursos hídricos 

 X Averiguar a utilização de uma sequência 

didática a partir de uma QSC sobre os 

impactos socioambientais e econômicos 

causados pela instalação de barragens, os 

fatores que interferem na qualidade da água e 

na redução da biodiversidade límnica. Com 

isso, numa perspectiva Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente - CTSA proporcionar 

o desenvolvimento do pensamento crítico e 

reflexivo; da tomada de decisões; da 

oralidade; da escrita científica e da atuação 

ativa na sociedade. 

Pragmática 

GRUPO 9: Saneamento 

básico na periferia: falta 

de engajamento da 

população ou um 

problema ocasionado pelo 

descaso do Estado? 

Saneamento básico e 

doenças de 

veiculação hídrica 

 X Dialogar sobre saneamento básico, 

compreendendo a sua importância e 

evidenciando fatores sociocientíficos e 

políticos que fazem com que esse sistema 

ainda seja uma utopia nas periferias 

brasileiras. 

Crítica 

GRUPO 10: O Xingu não 

está mais para peixe! 

Impactos da 

expansão urbana nos 

recursos hídricos 

 X Compreender os impactos positivos e 

negativos no âmbito ambiental e social 

gerado a partir da construção das hidrelétrica. 

Pragmática 

GRUPO 11: Não Poluição hídrica  X Desenvolver a capacidade do aluno, em Pragmática 
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podemos chorar pelo óleo 

derramado! Mas o que 

podemos fazer? 

reconhecer e aplicar as propriedades físicas e 

químicas das substâncias de forma a elaborar 

técnicas de separações de misturas, dando 

subsídios para que ele compreenda como 

aplicar essas técnicas no controle e 

tratamento do óleo nas praias do Nordeste 

brasileiro. Sobretudo, sensibilizar os 

estudantes para que estes possam se tornar 

sujeitos sensíveis aos problemas ambientais 

decorrentes da poluição na costa brasileira.  

GRUPO 12: Agrotóxicos: 

alternativas para salvar as 

plantações ou um veneno 

para nossas águas?   

Poluição hídrica X  Analisar as controversas envolvendo a 

poluição hídrica por agrotóxicos na 

agricultura, a fim de sensibilizar os 

estudantes para o uso sustentável dos recursos 

hídricos do planeta. 

Crítica 

GRUPO 13: O planeta 

água pode sofrer de 

escassez hídrica? E o que 

eu tenho a ver com isso? 

Consumo sustentável 

de água 

 X Analisar as fontes de água no planeta. 

Sobretudo, sensibilizar os alunos para que 

estes se tornem indivíduos sensíveis aos 

problemas de desperdícios e perda de 

qualidade dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. 

Pragmática 

GRUPO 14: Crise hídrica 

nas cidades brasileiras: 

chutar o balde é a gota 

d’água 

Consumo sustentável 

de água 

 X Compreender e relacionar os aspectos básicos 

ambientais, sociais e políticos na 

problemática da crise hídrica das grandes 

cidades do Brasil em uma perspectiva de 

sustentabilidade. 

Pragmática 

GRUPO 15: Água potável 

é direito de todos? 

Saneamento 

ambiental e consumo 

sustentável de água 

 X Analisar a importância da água potável e 

como a sua má distribuição afeta as pessoas 

mais carentes. Além disso, pretende-se 

contribuir no processo de sensibilização 

ambiental envolvendo os problemas de perda 

de qualidade das águas. 

Pragmática 

GRUPO 16: Doenças 

transmitidas pela água: e 

Saneamento básico e 

Doenças de 

 X Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre 

algumas das principais doenças veiculadas 

Pragmática 
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eu com isso? veiculação hídrica pela água e os cuidados com a água para se 

ter uma boa qualidade em saúde.  

GRUPO 17: Poluição dos 

oceanos e suas 

consequências negativas 

pós-derramamento de 

óleo. E agora? 

Poluição hídrica  X Analisar os efeitos do crime ambiental pelo 

derramamento de óleo nas praias do Nordeste 

no ano 2020 e reconhecer a importância de 

conservar os e ecossistemas marinhos. 

Sobretudo, sensibilizar os alunos para essas 

questões ambientais da poluição dos oceanos. 

Pragmática 

GRUPO 18: A vida que 

depende da água corre 

perigo. Afinal, por quê? 

Poluição hídrica  X Analisar a importância da água no surgimento 

dos primeiros seres vivos, na sua evolução e 

sobrevivência. Além disso, pretende-se 

sensibilizar os alunos sobre os impactos das 

atividades humanas no comprometimento da 

vida na água. 

Conservacionista 

GRUPO 19: A química no 

tratamento de água: por 

que eu tenho que saber 

isso? 

Saneamento básico  X Compreender os aspectos químicos, físicos e 

biológicos da água e os limites da 

tecnologia. 

Não definido* 

GRUPO 20: Poluição 

hídrica por 

medicamentos: a dose que 

cura pode matar?  

Poluição hídrica  X Contribuir no processo do letramento 

científico na perspectiva do ensino temático e 

investigativo a partir da utilização de uma 

questão sociocientífica local sobre a poluição 

da água do “Rio Belo”.  

 

Pragmática 

GRUPO 21: O Mistério 

das águas do Rio Potengi: 

o que a ecotoxicologia 

pode nos dizer? 

Poluição hídrica  X Conhecer e aplicar conhecimentos da 

Ecotoxicologia Aquática para análise da 

qualidade da água do Rio Potengi com alunos 

de Ensino Médio. Sobretudo, sensibilizar os 

estudantes sobre as causas e consequências da 

poluição hídrica e o efeito na comunidade 

biológica. 

Pragmática 
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ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE ENSINO BASEADAS EM QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS 
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N amostral por categoria de formação: 

 

Inicial: 4 propostas  

Continuada: 17 propostas 
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APÊNDICE 4: UMA JORNADA À CIDADANIA: POR QUÊ? PARA QUÊ? E COMO 

LETRAR CIENTÍFICAMENTE?
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INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DIDÁTICA DE QUESTÕES 

SOCIOCIENTÍFICAS (IPAD QSC) 

Aleson da Silva Fonseca & Ivaneide Alves Soares da Costa 

 

 
EIXO 1 – CONTEXTO DA SEQUÊNCIA DE ENSINO 

 

Orientação: Descreva nos campos abaixo as informações referentes a sua sequência de ensino. 

Instituição: 

 

 

Ministrante: 

 

 

Formação/Titulação: 

 

Área do conhecimento: 

 

 

Tema: 

Título da sequência de ensino: 

Nível escolar: Espaço da atividade: Duração da sequência de ensino: 

 

 

 
EIXO 2 – CARACTERIZAÇÃO DO POTENCIAL DIDÁTICO DA TEMÁTICA COMO 

QUESTÃO SOCIOCIENTÍFICA - QSC 

 
Orientação: Nos campos abaixo, você deverá analisar o tema que pretende trabalhar na aula utilizando o referencial 

teórico disponível na literatura, meios de comunicação, dentre outros. Com base nos questionamentos, verifique se 

sua temática contemplam os aspectos das perguntas, em caso afirmativo, marque com “X” os espaços em branco.  

Obs.: O objetivo aqui é caracterizar a temática com a abordagem QSC. O potencial da temática aumenta à medida 

que englobam mais elementos. 

Fundamentado com base em Ratcliffe e Grace (2003); Pérez (2012); Conrado e Nunes-Neto (2018). 

PARÂMETROS X PARÂMETROS X 

A temática está presente no cotidiano?  A temática está em evidência no contexto 

social? 
 

A temática está situada nos limites da 

ciência e tecnologia? 

 O referencial teórico aborda a temática com 

divergência de informação? 
 

A temática estimula a discussão 

interdisciplinar? 

 Os meios de comunicação apresentam 

informações incompletas e/ou conflito de 

interesses? 

 

A temática mobiliza o conhecimento 

científico ligado à Natureza da Ciência? 

 A temática apresenta dimensão local, com 

respaldo global ligados à estrutura política e 

social? 

 

A temática apresenta implicações éticas?  A temática está respaldada em um dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? 
 

A temática evidência a discussão de 

valores morais? 

 A temática evidência alguma probabilidade de 

risco às partes envolvidas? 
 

A investigação da temática pode levar a 

tomada de decisão?  

 A temática apresenta indícios de concepções 

alternativas e/ou ingênuas? 
 

Observações: 

 

 
EIXO 3 – DELIMITAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA  

 

IPAD QSC 
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A
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Z
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al
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(1

9
9
8

) 

Conceituais (saber sobre): 

 

 

 

 

Procedimentais (saber fazer): 

 

 

 

 

Atitudinais (saber ser): 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS 

ESTUDANTES – BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (CIÊNCIAS DA 

NATUREZA) 

Orientação: Leve em consideração o nível educacional que este planejamento se destina e consulte a Base Nacional 

Comum Curricular no âmbito de Ciências da Natureza para poder descrever as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas nos estudantes. Assinale com “X” a competência que será trabalhada e descreva o respectivo código 

da habilidade nos campos abaixo de acordo com o nível educacional. 

Obs.: O objetivo é identificar quais as habilidades e competências que serão desenvolvidas nos estudantes. Portanto, 

no ensino Fundamental II estes aspectos estão contemplados pelas unidades temáticas e os objetos de conhecimento. 

No Ensino Médio são denominados de competências específicas.  

Adaptado de BRASIL (2019). 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

X ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) 

Matéria e 

energia 

  

Vida e evolução   

Terra e universo   

COMPETÊNCIA X ENSINO MÉDIO (1º AO 3º SÉRIE) 

Específica 1   

Específica 2   

Específica 3   

OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DE ENSINO 

Objetivo geral: Orientação: No item abaixo, você deve definir o objetivo central da sequência de ensino a partir 

da temática escolhida inicialmente, de modo a expor a finalidade da ação educativa. Obs.: Leve em consideração 

que um bom objetivo geral deve iniciar com verbos no infinitivo, apresentar a intenção principal da ação, bem 

como, o cenário em que será desenvolvida a proposta didática. 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos: Orientação: No item abaixo, você deve definir o que se pretende obter ao longo da 

sequência de ensino a partir do conteúdo da temática de modo mais direto. Ob.: Leve em consideração que os 

objetivos específicos devem estar ligados às habilidades e competências a serem desenvolvidas nos estudantes. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEQUÊNCIA DE ENSINO: 

OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS  
Orientação: Nos itens abaixo, você deverá considerar as etapas do modelo de problematização dos Três Momentos 

Pedagógicos de Delizoicov; Angotti; Pernambuco (2002), com isso, deverá criar atividades para realizar em 

cada parte/etapa da sequência de ensino (problematização; organização do conhecimento; aplicação do 

conhecimento). As atividades devem ser guiadas pelos objetivos, dimensões dos conteúdos, as habilidades e 

competências a serem desenvolvidas nos estudantes durante o desenvolvimento delas. As atividades devem ser 

relacionadas e respaldadas nos princípios das Questões Sociocientíficas, objetivos do Letramento Científico e a 

Popularização da Cultura Científica.  

Obs.: Lembre-se que as atividades ao longo de cada momento devem ser sequenciadas e articuladas para promover a 

aprendizagem, sobretudo, a elucidação da problemática inicial 

1º Problematização inicial:1 (Orientação: Elabore  problemática  intrigante, desafiadora sobre um 

determinado tema-conteúdo-conhecimento, relacionado a situações reais de abrangência local, regional ou global, 

capaz de provocar a curiosidade do aluno para expor o que pensam e exercitar o pensamento crítico e integrador 

de relações sobre esse assunto, servindo de fio condutor de toda a sequência de ensino. A problemática investigativa 

deve despertar curiosidade, interesse, gerar múltiplas hipóteses que devem ser passiveis de experimentação e/ou 

teste, deve suscitar a tomada de decisão, portanto, seu enunciado deve ser claro, de modo que durante as etapas 

investigativas, o estudante seja capaz de comunicar suas conclusões). Fundamentado de acordo com Campos; Nigro 

(1999).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Organização do conhecimento: (Orientação: Descreva das atividades para essa fase que é de 

aprofundamento dos conhecimentos a serem ensinados.  Use diferentes estratégias, preferencialmente colaborativas 

oferecendo sempre   desafios cognitivos, que permitam análises e confrontos de experiências, estabelecer relações 

entre seus conhecimentos prévios e os novos conhecimentos construídos, relacionando esse saber (conteúdos) ao 

contexto CTSA e QSQ).  

 

 

 

 

 

 

 
1 A perspectiva de problematização apresentada neste instrumento se fundamenta na 

argumentação exposta por Delizoicov (2005). 
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3º Aplicação do conhecimento: (Orientação: Nessa etapa, você deve propor atividades que possibilitem a 

sistematização do conhecimento contemplando a abrangência CTSA e a investigação da QSC nas etapas anteriores. 

Descreva as atividades que serão realizadas para aprofundamento e avaliação da aquisição de 

habilidades/competências e objetivos mais complexas, tais como, capacidade de analisar, interpretar, argumentar, 

criar, disposição de tomada decisão, compreensão crítica das relações científicas desse tema-conteúdo, com as 

dimensões sociais, ambientais, econômicas, políticas, culturais, entre outras. Busque explorar estratégias que 

propiciem a formação de opinião, tomada de decisão e aplicação do conhecimento por parte dos estudantes, como 

estudos de caso, debate, júri simulado, dentre outros. As propostas didáticas precisam partir de uma perspectiva 

dialógica).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE SUPORTE DIDÁTICOS PARA A SEQUÊNCIA DE ENSINO (X) 

Orientação: O quadro abaixo são sugestões de estratégias que podem ser usadas como atividades nas etapas da 

sequência de ensino. 

Obs.: Assinale com “X” o(s) recurso(s) que será(ão) usado(s) na aula. É importante diversificar esses elementos ao 

longo das etapas do modelo teórico de problematização.  

Leitura de notícias  Uso de 

experimentos 

 Uso de vídeos 

didáticos 

 Mesa de 

rotação 

 

Leitura de material 

de divulgação 

científica 

 Uso de espaços 

não-formais de 

ensino 

 Uso de jogos didáticos  Modelos 

didáticos 

 

Análise de dados 

estatísticos 

 Entrevistas  Dinâmicas de grupo  Mapa 

conceitual 

 

Outro(s): 

 

 

EIXO 4 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ENSINO  
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INDICADORES DE LETRAMENTO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES 

Orientação: Analise os resultados alcançados após a execução da sequência de ensino, com base nos instrumentos 

de avaliação que você elaborou. Considere os 4 primeiros indicadores de letramento científico abaixo, e preencham 

as informações de acordo com porcentagem de alunos nos respectivos níveis de letramento, de acordo com os 

indicadores propostos por Lima; Weber (2019, p. 73). O indicador “Argumento” só deve ser avaliado pelo professor, 

se este estiver ligado aos objetivos da sequência de ensino. Para isso, o docente deve compreender a metodologia de 

classificação evidenciado na literatura sugerida. 

Obs.: O objetivo nessa etapa é avaliar o nível de letramento científico dos alunos.  

Indicadores Interpretação dos níveis % de 

aluno

s 

 

Percepção da 

Ciência e 

Tecnologia no 

Cotidiano 

1º) “Dificuldade de enxergar a ciência no cotidiano, mesmo de forma explícita”.  

2º) “Percepção apenas de relações explicitas”.  

3º) “Percepção de relações implícitas, além das relações explícitas”.  

4º) “Percepções de relações explícitas e implícitas, e da beleza do debate científico, 

mas não busca a ciência necessariamente.” 

 

 

 

Trabalho com 

Informações 

Científicas 

1º) “Utiliza poucas informações necessariamente científicas, prioriza fatos do senso 

comum”. 

 

2º) “Utiliza dados científicos de forma aleatória, sem enxergar relações entre eles.”  

3º) “Organização e hierarquização das informações, utilizando fatores além do 

científico, por exemplo, a ordem cronológica”. 

 

4º) “Organização e hierarquização das informações conhecendo as variáveis 

envolvidas.” 

 

 

 

 

Resolução de 

Problemas 

1º) “Solução sem base em informações Científicas. Resolução do problema por 

tentativa e erro.” 

 

2º) “Solução generalizada. Resolução do problema com uso do raciocínio lógico, 

podendo ocorrer o levantamento de hipóteses, mas sem conseguir testá-las.” 

 

3º) “Solução baseada em hipóteses testadas. Resolução do problema com uso de 

raciocínio científico e raciocínio proporcional.” 

 

4º) “Solução com validade, previsão e consequências, baseadas em hipóteses e 

confrontada à propostas alheias.” 

 

 

 

Linguagem 

Científica 

1º) “Linguagem familiarizada com temática do cotidiano.”  

2º) “Domínio básico da linguagem científica.”  

3º) “Possui uma linguagem científica suficiente e adequada para se expressar em 

diversas situações.” 

 

4º) “Adequação da linguagem científica apurada a diversas situações, correta e 

coerentemente.” 

 

 

 

 

Argumento 

1º) “Informações isolada, ou afirmação que compete, mas sem justificativa. O dado se 

transforma com dificuldade ou não se transforma em conclusão.” 

 

2º) “Informação que compete com justificativa, estruturada em Conclusão-Garantia-

Dado (CGD).” 

 

3º) “Afirmação competente com justificativa e qualificadores, ou resposta a um 

refutador, estruturada em Conclusão-Dado-Garantia-Qualificador modal (CDGQ), 

Conclusão-Dado-Garantia-Apoio (CDGA), Conclusão-Dado-Garantia-Qualificador 

modal-Apoio (CDGQA) ou Conclusão-Garantia-Dado-Refutação (CGDR).” 

 

4º) “Argumentação é competente e sofisticado integrando diferentes afirmações, 

estruturado em Conclusão-Dado-Garantia-Apoio-Refutação (CDGAR), Conclusão-

Dado-Garantia-Garantia-Qualificador modal-Refutação (CDGQR), Conclusão-Dado-

Garantia-Apoio-Qualificador modal-Refutação (CDGAQR).” 

 

Dificuldades encontradas: Orientação: Descreva nos campos abaixo as principais dificuldades que você e 

seus alunos tiveram que enfrentar ao longo da sequência de ensino. Leve em consideração os seguintes aspectos: 

dificuldade na identificação uma Questão Sociocientífica, delimitar e/ou criar atividades de acordo com os objetivos 

traçados, adequar a sequência de ensino com a metodologia investigativa, dentre outros que julgar pertinente. Obs.: 

O objetivo aqui é avaliar a sequência de ensino logo após a sua execução, de modo que seja possível mitigar as 

falhas nas próximas aulas. 
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Reflexão da ação: Orientação: No item abaixo leve em consideração os impactos na sua formação pessoal e 

profissional, bem como, o no dos seus alunos. Volte as dimensões do conteúdo e verifique se a sequência de ensino 

ajudou a alcançara-los. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação: Nesta etapa você avaliará os resultados da sequência de ensino que foi planejada e executada. Leve em 

consideração que estes aspectos podem ter interferido no bom andamento da sequência de ensino.  

Obs.: Para isso, assinale com “X” apenas uma das opções de cada categoria abaixo: Satisfatório (Sat.): O aspecto 

considerado foi suficiente para atingir o objetivo proposto; Regular (Reg.): o aspecto necessita de alguns ajustes 

técnicos operacionais; Insatisfatório (Ins.): O aspecto considerado inviabilizou o alcance do objetivo da ação.  

Postura da turma 

diante da sequência 

de ensino 

Postura do professor Análise do método 

investigativo 

Espaço educacional 

Sat. Reg. Ins. 

 

Sat. Reg. Ins. 

 

Sat. Reg. Ins. 

 

Sat. Reg. Ins. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROFESSOR QUANTO À 

PROMOÇÃO DA POPULARIZAÇÃO DA CULTURA CIENTÍFICA 
Orientação: Analise os aspectos destacados abaixo com os resultados alcançados com a sua sequência de ensino e 

assinale os objetivos contemplados quanto à popularização da cultura científica.  

Adaptado com base em Santos (2007); Conrado e Nunes-Neto (2018). 

 A ação proposta subsidiou a compreensão da 

relevância da ciência na sociedade? 

 A ação possibilitou experiência educacional 

pautada nos princípios científicos e 

tecnológicos? 

 A atividade proporcionou um maior interesse 

e aproximação dos alunos pelos aspectos da 

ciência e tecnologia? 

 A atividade estimulou o entendimento dos 

fatos do cotidiano com o conhecimento 

científico? 

 A ação estimulou o debate sobre a produção 

científica? 

 A ação possibilitou ao aluno a identificação 

dos interesses político-econômicos ligados à 

produção do conhecimento científico? 

 A ação estimulou o debate sobre os agentes 

produtores do conhecimento científico? 

 A ação educativa estimulou a compreensão 

histórica da ciência? 

 A ação estimulou a compreensão dos 

aspectos ligados à metodologia científica? 

 A ação educativa ajudou a desmistificar 

visões ingênuas e/ou equivocadas sobre a 

atuação dos cientistas? 

 Os estudantes se mostraram interessados em 

participar de forma mais ativa dentro da 

ciência? 

 Ação contextualizou os conceitos de forma 

local/global proporcionando a surgimento de 

visões interculturais sobre a problemática 

estudada? 

Outros aspectos: 

 

 

MODELOS SUPLEMENTARES DE ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 



309 

 
Orientação: Esta seção corresponde a outras sugestões de referenciais de ensino por investigação que podem ser 

consultados, caso você opte por não utilizar o modelo proposto por Delizoicov; Angotti; Pernambuco (2002). 

Ciclo de investigação (CAMPOS; NIGRO, 1999) 

Modelo BSCS 5E (BYBEE et al., 2006) 

Modelo BSCS 7E (PROJETO IRRESISTIBLE, 2014) 

Aprendizagem baseada em problemas (LEITE; AFONSO, 2001) 

Unidade didática potencialmente significativa (MOREIRA, 2011) 

GLOSSÁRIO 

 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular: Documento educacional que orienta os professores no 

planejamento de aulas que visem o pleno desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, e 

dá outras providências.  

CTSA: Campo de estudos educacionais com abordagens em Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

Possui caráter interdisciplinar. 

Diferenciação progressiva: Aspecto ligado à aprendizagem, em que se parte de conceitos mais gerais 

para os específicos. 

Dimensão dos conteúdos: Consiste nos aspectos de aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes 

que os conteúdos podem proporcionar nos estudantes.  

Ensino por investigação: Corresponde a uma estratégia de ensino que volta sua atenção ao 

desenvolvimento do aluno, quanto as suas habilidades e competências, auxilia no desenvolvimento da 

autonomia do aluno, possibilita ao educando a tomar decisões centradas na apreciação de informações 

para resolução de uma situação problemática, apropriando-se de aspectos e conhecimentos baseados no 

método científico. 

Escalas de proficiência: No caso deste instrumento consiste em níveis de letramento científico. 

Letramento científico: Capacidade de realizar uma leitura crítica da própria realidade social, de modo a 

tomar decisões pautadas em conceitos sistematicamente organizados pelo conhecimento científico e 

tecnológico, de modo que um sujeito letrado cientificamente é capaz de compreender a linguagem 

científica e fazer uso do vocabulário especializado para debater as implicações da ciência no seu 

cotidiano.  

NdC - Natureza da Ciência: Visa discutir visões ingênuas e/ou equivocadas sobre aspectos da ciência, 

do cientista, do trabalho e os produtos dela originados.  

Popularização da cultura científica: Atividades que têm como objetivo realizar a divulgação científica 

para um público não especializado, como forma de disseminar a cultura científica, os resultados das 

pesquisas acadêmicas, em uma linguagem acessível, principalmente contribuindo na aproximação de 

pessoas comuns aos produtos da ciência. 

Problematização: Consiste em uma situação problemática comumente utilizada em atividades 

investigativas, com o intuito de despertar a curiosidade, estimular a capacidade de gerar hipóteses, 

apreciar informações e suscitar a tomada de decisão.   

Produto didático: Materiais e instrumentos elaborados durante as etapas de planejamento e execução da 

sequência de ensino por professores e alunos.  

QSC – Questão Sociocientífica: Abordagem temática problematizadora que surgiu no contexto do 

campo de estudo CTSA, que reúnem temas controversos com implicações éticas, morais, políticas, 

sociais, ambientais, econômicas etc., também conhecido como aspecto sociocientífico. 

Reconciliação integradora: Capacidade cognitiva e concomitante à diferenciação progressiva, que visa 

eliminar diferenças conceituais, unir significado para realizar julgamentos.  

Sequência de ensino: Atividades sequenciadas e orientadas dentro de um programa escolar, devidamente 

planejado pelo professor.  
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APÊNDICE 5: PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA (CEP) 
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