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RESUMO 

Um currículo com abordagem temática pode contextualizar social e 

historicamente o desenvolvimento didático e a aprendizagem de conceitos e tornar o 

conteúdo mais significativo para estudantes do Ensino Médio através do diálogo e da 

problematização de situações que surgem das suas próprias realidades. Consideramos 

que a falta de contextualização na Educação em Ciências conduz ao desenvolvimento de 

um currículo que diverge dos objetivos propostos nos documentos legais para a 

Educação Básica no Ensino Médio do Brasil e acaba acentuando diferenças sociais, 

econômicas, de gênero, culturais etc. Por isso, acreditamos que uma abordagem a partir  

de temas que emergem da realidade dos/as alunos/as, problematizando as relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade, favorece a aprendizagem contextualizada de conceitos 

químicos. A Educação em Ciências deve ser voltada à formação de sujeitos críticos e 

reflexivos, à preparação para a ação e a participação social. Com essa finalidade, nesta 

dissertação, propomo-nos a investigar como a Abordagem Temática Freireana e os 

pressupostos do campo de estudos Ciência, Tecnologia e Sociedade podem ser 

utilizados para a construção de conteúdo programático da disciplina Química na 3ª série 

do Ensino Médio regular, em uma escola da Cidade do Natal, Estado do Rio Grande do 

Norte. Por meio de uma abordagem qualitativa, na Investigação Temática utilizamos o 

levantamento de dados, a observação participante, a análise documental e entrevistas 

semiestruturadas. Dessa investigação, o bem-estar social emergiu como tema gerador. 

Com base na IT e no tema gerador, elaboramos uma Sequência Didática para o ensino 

do conceito de reação de combustão, na perspectiva da sustentabilidade. Sua aplicação 

observou as orientações dos Três Momentos Pedagógicos. Para a análise dos resultados 

da aplicação do produto educacional, lançamos mão da Análise Textual Discursiva. A 

fala dos/as alunos/as durante a IT se remete a uma preocupação com o transporte 

público e situações que permeiam a condição das vias de tráfego, o que nos levou a 

abordar aspectos de sustentabilidade e o Plano de Mobilidade Urbana de Natal. A 

aplicação da SD nos mostrou que a ação didática problematizadora e dialógica ancorada 

no tema gerador, com abordagem CTS e na perspectiva da sustentabilidade, promoveu 

uma alfabetização científica e tecnológica em diferentes níveis, evidenciando-se uma 

tomada de consciência dos/as alunos/as para uma participação ativa em problemáticas 

sociais locais.  
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ABSTRACT 

 A curriculum with a thematic approach can socially and historically 

contextualize didactic development and concept learning and make content more 

meaningful for high school students through dialogue and problematization of situations 

that arise from their own realities. We consider that the lack of contextualization in 

Science Education leads to the development of a curriculum that diverges from the 

objectives proposed in the legal documents for Basic Education in High School in 

Brazil and ends up accentuating social, economic, gender, cultural differences. 

Therefore, we believe that an approach based on themes that emerge from the students' 

reality, problematizing the relations between science, technology and society, favors the 

contextualized learning of chemical concepts. Science education should be focused on 

the formation of critical and reflective subjects, the preparation for action and social 

participation. For this purpose, in this dissertation, we propose to investigate how the 

Freirean Thematic Approach and the assumptions of the Science, Technology and 

Society field of study can be used to construct the syllabus of the Chemical discipline in 

the 3rd grade of regular high school, in a school in Natal, state of Rio Grande do Norte. 

Through a qualitative approach, in Thematic Research, we used data collection, 

participant observation, document analysis and semi-structured interviews. From this 

investigation, social welfare emerged as a generative theme. Based on the IT and the 

generating theme, we elaborated a Didactic Sequence  for the teaching of the 

combustion reaction concept, from the perspective of sustainability. Its application 

observed the orientations of the Three Pedagogical Moments. For the analysis of the 

results of the application of the educational product, we use the Discursive Textual 

Analysis. The students' speech during IT refers to a concern with public transport and 

situations that permeate the condition of the traffic roads, which led us to address 

sustainability aspects and the Urban Mobility Plan of Christmas. The application of DS 

showed us that the problematic and dialogic didactic action anchored in the generating 

theme, with CTS approach and in the perspective of sustainability, promoted a scientific 

and technological literacy at different levels, evidencing the students' awareness. for 

active participation in local social issues. 

 

Keywords: Chemistry, Science, Technology and Society Teaching, Paulo Freire, 

Thematic Research. 
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APRESENTAÇÃO 

“NO MEIO DO CAMINHO TINHA UMA PEDRA TINHA UMA PEDRA NO MEIO 

DO CAMINHO”
1
: COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI 

 

Nossa pesquisa se originou no âmbito do Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGECNM/UFRN), mas a questão problema de investigação surgiu bem antes do 

ingresso no mestrado.  

Sou professora da Educação Básica (EB) em formação continuada, cursei a 

licenciatura em Química na UFRN, e durante o curso fui bolsista do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). A participação no Pibid foi 

crucial para desenvolver uma formação crítica como professora, para que a “visão 

ingênua e romântica”
2
 sobre a educação fosse desmitificada e para ter o primeiro 

contato com a sala de aula e o planejamento escolar. Também não há como negar que a 

bolsa de iniciação à docência foi primordial para a minha permanência no curso, uma 

vez que eu não trabalhava e tinha que me manter na capital, Natal, vinda do interior 

potiguar, da cidade de Santana do Matos, região Sertão Central do Rio Grande do Norte.  

Eu comecei a lecionar no ano de 2015, logo após a conclusão do curso. Iniciei 

meu exercício profissional com turmas de 1ª. e 2ª. séries do Ensino Médio (EM). Nos 

primeiros momentos, em sala de aula a tensão era imensa, eu sabia das dificuldades que 

enfrentaria como professora de Química: desmotivação, falta de laboratórios de 

ciências, escassez de recursos, preparo para exames seletivos, currículo tradicional, 

entre outros, e o mais preocupante, o que afastava os/as alunos/as da sala de aula, na 

minha opinião – a falta de relação entre o que era proposto estudar em Química e a 

finalidade da educação para a vida em sociedade. 

                                                           

1Trecho do poema “No Meio do Caminho”, de Carlos Drummond de Andrade. Durante os encontros do 

Ateliê Práticas Educativas em Movimento com o Grupo de Estudos em Práticas Educativas em 

Movimento (GEPEM), vinculado a Pós-Graduação em Educação (PPGED/UFRN), discutimos sobre 

porque a educação crítica libertadora é tão difícil de ser a concepção de educação das escolas e, é claro, a 

ideologia política contrária a nossa é a pedra no nosso caminho. 

2 A visão ingênua e romântica de educação a qual faço me refiro é a minha concepção de que seria 

professora porque este era um “dom” nascido comigo, desconsiderando totalmente, naquele momento, o 

caráter social e histórico formativo da carreira docente. 
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A escola onde eu iniciei foi inicialmente pensada como uma instituição de 

ensino voltada para a Educação de Jovens e Adultos  (Eja). Os/As alunos/as, por não 

terem idade suficiente para se matricularem na modalidade Eja, acabavam ingressando 

no EM regular, mas acreditavam que a metodologia utilizada na educação de jovens e 

adultos seria a mesma desse nível de ensino. Neles/as, havia o desejo imenso de 

concluir o EM para ingresso no mercado de trabalho. Falar sobre átomos, ligações, 

moléculas, energia, tal como era proposto, não fazia muito sentido para eles/as. Dessa 

experiência, surgiu a minha inquietação sobre como estruturar conteúdos programáticos 

de Química no EM, de forma que fizesse sentido para o/a aluno/a. Teoricamente, 

discutimos como fazer isso, estudamos inúmeras teorias opostas ao currículo 

tradicional. O problema é como fazer isso quando a estrutura curricular vem 

predeterminada hierarquicamente na rede privada de ensino. 

A formação continuada com o ingresso no mestrado foi uma forma que 

encontrei de aprofundar o conhecimento sobre a contextualização na Educação em 

Ciências (EC), também uma maneira de incentivar a continuação nos meus estudos e 

aprovação em concurso público para que, de fato, eu pudesse promover a educação que 

eu acredito em uma escola pública e adquirir estabilidade no emprego.  

Acredito e defendo espaços democráticos, permeados pelo respeito às diferenças 

de gênero, étnicas, raciais, sociais, culturais, de classe. Assim, com esse respeito, eles 

são importante ambiente para a valorização da educação pública e de qualidade. Não há 

como a sociedade reivindicar direitos sociais e políticos sem conhecê-los, e a educação 

é um campo de disputas e resistências sociais para a garantia desses direitos, muitos dos 

quais, no Brasil, garantias constitucionais. 

Mesmo após o ingresso no mestrado, encontro dificuldades para colocar em 

prática o que teorizamos muito bem na universidade. É uma luta contra um sistema 

tradicional que precariza a educação, um modelo de educação que classifica pessoas, 

excluindo quem não está dentro dos parâmetros de classificação, distorce os objetivos 

da escola e nos faz acreditar que o caminho que seguimos é o caminho para chegarmos 

aos supostos objetivos propostos, os objetivos da educação propostos pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e a Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC). Aprofundaremos mais esta discussão no Capítulo 1. 
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Minha trajetória docente chega a 2018, 2019. Vivemos no Brasil uma das 

maiores crises políticas da história. O cenário atual é a luta pela democracia, pela 

garantia dos direitos mínimos à população, de incertezas, temores, mas também anseios 

e esperanças.  

A educação é um direito de todos e todas garantido pela Constituição Brasileira 

de 1988 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por vezes ameaçados. Dados 

dos indicadores do observatório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelam que o número de matrículas na Educação 

Básica tem decrescido desde 2008, quando apresentava 53 milhões de matrículas. Em 

2017, caiu para 48,6 milhões. No Ensino Médio, estão aproximadamente 8 milhões 

dessas matrículas. 

Analisando os dados sobre as redes de ensino, é possível observar que a rede 

municipal apresentava o maior número de alunos/as da Educação Básica em 2017, 23,1 

milhões. A estadual tem um pouco mais de 16 milhões de alunos/as, seguida pela rede 

privada, que somava quase 9 milhões em 2017, enquanto a rede federal possuía apenas 

396.482 alunos/as. A taxa de evasão escolar
3
 nas escolas públicas entre 2014 e 2015 foi 

12,3%, enquanto nas escolas particulares ficou em 3,8% (BRASIL, 2017). E o que 

causa tamanha evasão nas escolas públicas? O fato de termos uma educação que 

reproduz um modelo de sociedade onde aquele/a que não se enquadra nesse modelo é 

excluído? O/A aluno/a não vê os seus objetivos representados na educação, não se 

reconhece na escola porque não há consideração do contexto onde está inserido na 

estruturação curricular. Esse aspecto distancia o/a estudante porque impõe dificuldades 

a sua permanência. 

Tradando-se da EC, do Ensino de Ciências da Natureza (CN), o que causa o 

afastamento dos/as alunos/as das disciplinas? Por que se diz que é tão difícil aprender 

Química? Quais as dificuldades em aprender Química?  

A Química é uma disciplina inserida dentro da área de CN, mas no Brasil 

trabalha de forma independente das disciplinas de Física e Biologia. O seu objetivo 

principal, no nível educacional, está centrado nos estudos da matéria, suas 

                                                           

3Proporção de alunos que em 2014 estavam matriculados na série K (etapa seriada no ensino médio) e em 

2015 não estavam matriculados (BRASIL, 2017). 



 

 

14 

 

 

características, propriedades e transformações. O que se busca é ensinar o/a aluno/a a 

compreender, interpretar e analisar o mundo em que vive, suas propriedades e suas 

transformações (POZO e CRESPO, 2009). 

As dificuldades de aprendizagem das CN são bastante comuns. Freire et al. 

(2011), ao citarem Kempa (1991), dizem-nos que essas dificuldades podem estar 

relacionadas à natureza das ideias prévias, à pouca aquisição para estabelecer relações 

significativas com o conceito que se deseja que o/a aluno/a aprenda, à competência 

linguística, pouca coerência entre o estilo de aprendizagem do/a aluno/a e o modelo de 

ensino do/a professor/a, às relações entre a demanda ou complexidade de uma tarefa a 

ser aprendida e a capacidade de organização e processamento do estudante (FREIRE et 

al, 2011). Outras discussões nos conduzem à falta de contextualização na EC, por 

exemplo os PCN (2000), que nos dizem que o ensino está voltado para o preparo para 

exames posteriores ao EM e a memorização de fórmulas e conceitos, sem fazer 

nenhuma relação com problemas do dia a dia. Os PCN (2000) propõem a 

interdisciplinaridade e a contextualização como forma de superar a fragmentação dos 

currículos e tornar o ensino mais significativo para o/a aluno/a.  

Dessa forma, considerando que a falta de contextualização na EC pode 

proporcionar o desenvolvimento de um currículo que diverge dos objetivos da escola 

para o EM e acentua as diferenças sociais, econômicas, de gênero e culturais, propomo-

nos investigar como a articulação entre a Abordagem Temática Freireana (ATF) e o 

campo de estudos Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) pode nos auxiliar a 

reestruturar o conteúdo de química na 3ª série do EM através da problematização do 

tema gerador e de reflexões sobre as inter-relações entre CTS. 

Essa articulação pode nos auxiliar a realizar a reorientação curricular da 

disciplina Química no Ensino Médio em uma escola privada localizada na Zona Norte 

do município de Natal/RN, por meio da análise do universo temático do educando-

educador, para que o tema gerador contextualize o currículo, proporcionando discussões 

que nos levem a refletir sobre as inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

A proposta de reestruturação do conteúdo programático materializa-se em uma 

sequência de atividades, como produto educacional destinado a professores/as da EB, 

especialmente do EM. 
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Para alcançarmos esse objetivo desenvolvemos uma pesquisa de caráter 

qualitativo, que utiliza como instrumentos para coleta de dados, na Investigação 

Temática Freireana (ITF), a análise documental, a observação participante e entrevista 

semi-estruturada. Os dados foram analisados segundo a Análise Textual Discursiva 

(ATD). 

Em especial, apoiamo-nos no referencial teórico de Paulo Freire através da leitura 

da sua principal obra, “Pedagoria do Oprimido”, e outras, e nos estudos CTS, além das 

publicações do grupo de professores de Ensino de Ciências que iniciou os estudos 

freireanos no ensino formal de ciências: professores Marta Maria Castanho 

Pernambuco
4
, José André Peres Angotti 

5
e Demétrio Delizoicov Neto

6
 (DELIZOICOV, 

2013). A nossa investigação temática foi realizada sob a orientação dos documentos 

publicados por esse grupo de pesquisadores na implementação do “Projeto de Ação 

Pedagógica pela via da Interdisciplinaridade via Tema Gerador” (1989), no município 

de São Paulo, Estado de São Paulo, no contexto do Movimento de Reorientação 

Curricular às Escolas da Rede. 

 A investigação temática nos levou ao tema gerador, partindo do tema gerador 

estruturamos uma Sequência Didática (SD) como proposta de Produto Educacional 

(PE). A SD foi validada pelos/as professores/as Maria Arminda Pedrosa (Universidade 

de Coimbra), Milton Thiago Schivani Alves (PPGECNM/UFRN) e Joanez Aparecida 

Aires (Universidade Federal do Paraná). Os três realizaram a análise por meio do 

Roteiro de Validação do Produto Educacional (Apêndice B).  

A dissertação é composta por sete capítulos. Convidamos você para a leitura de 

uma experiência inédita para nós, mestranda e orientadora; desafiante; e que reflete 

nossas angústias e esperanças sobre a educação brasileira.  

 No Capítulo 1, dissertamos sobre o contexto da EC no Brasil relacionando-a 

com a ATF. Nesse capítulo, tentamos explicar a origem antropológica e dialógica da 

Educação Freireana, dessa proposta de educação no Ensino de Ciências e a 

contextualização no Ensino de Química (EQ). 

                                                           

4 Professora vinculada ao Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

até maio de 2018, quando ocorreu seu falecimento. Muitas homenagens veem sendo rendidas à ela e seu 

trabalho como educadora na UFRN e inúmeros outros espaços no Brasil, podemos citar como exemplo a 

abertura do Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC) e o projeto iniciado no 

ENPEC, Escola Marta Pernambuco.  

5 Professor vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

6 Professor vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 



 

 

16 

 

 

No Capítulo 2, caracterizamos o campo de estudos CTS e discutimos a 

aproximação entre ele e os pressupostos freireanos, bem como as dificuldades, 

limitações e desafios dessa articulação. 

O Capítulo 3 é destinado à caracterização do contexto da pesquisa e da escola, 

ao estudo da comunidade escolar para caracterização dos/as nossos/as alunos/as. Nesse 

capítulo, apresentamos dados publicados em documentos oficiais da Prefeitura 

Municipal de Natal, a leitura dos documentos oficiais da escola – Regimento Escolar e 

Projeto Político Pedagógico (PPP) – e o resultado de conversas informais com a 

comunidade escolar, conversas antes de realizarmos a entrevista com os/s moradores/as.  

O Capítulo 4 descreve nossos objetivos para a pesquisa, nosso percurso 

metodológico no contexto de desenvolvimento do mestrado e a metodologia e 

instrumentos utilizados na investigação e redução temática7. 

No Capítulo 5, discutimos a reestruturação do currículo por meio do tema 

gerador que emergiu do trabalho investigado – o bem-estar social. Nesse sentido, 

discutimos definições de bem-estar social, sustentabilidade e a articulação com os 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). 

O Capítulo 6 apresenta os resultados e discussões da aplicação da Sequência 

Didática (SD) que elaboramos como Produto Educacional (PE).  

O Capítulo 7 traz nossas contribuições frente ao desenvolvimento de estratégias 

dialógicas e problematizadoras como contextualização para a Educação em Ciências e 

Ensino de Química via tema gerador. 

 

 

                                                           

7  O termo redução temática refere-se ao processo de desenvolvimento do tema gerador. O tema é 

captado dentro de uma totalidade e reduzido por cada especialista dentro do seu campo (FREIRE, 2018). 

Assim, um único tema pode ser compreendido por meio de diversos aspectos diferentes. Por exemplo, o 

tema desenvolvimento está situado no domínio da economia, mas poderemos abordá-lo sob aspectos 

sociológicos, antropológicos, filosóficos, aspectos da psicologia social e/ou para uma mudança cultura, 

de atitude, valores (FREIRE, 2018). 
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CAPÍTULO 1 
CONTEXTOS DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NO 
BRASIL 
  O capitulo 1 enfoca as discussões sobre a responsabilidade e o direito de acesso 

à Educação Básica (EB), introduz a Abordagem Temática Freireana (ITF), trata da vida 

de Paulo Freire e a concepção de educação freireana e situa o ensino de ciências e o 

ensino de química em uma esfera nacional. Procuramos também sintetizar os 

documentos legais que regem as finalidades da EB e discuti-los por meio dos principais 

referenciais teóricos sobre a concepção de educação e vida de Paulo Freire, situando a 

ITF no Ensino de Ciências e no Ensino de Química. 

1.1 Políticas públicas e documentos para os anos finais da 
Educação básica em Educação em Ciências no Brasil 

A lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, afirma que a Educação Básica é formada pela Educação Infantil 

(EI), Ensino Fundamental (EF) e EM e tem por finalidades desenvolver o/a educando/a, 

assegurando sua formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer meios para que ele progrida em estudos posteriores. Nesse contexto, o EM é a 

etapa final da EB e tem por finalidades:  

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL, 1996). 

 

O EM, conforme a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), é oferecido com prioridade 

pelo Estado e Distrito Federal. A formulação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) fica atribuída ao Conselho Nacional de Educação (CNE), à Câmara de Educação 

Básica (CEB) através da Lei nº 9.131/95, e da LDB. Esta é responsável por deliberar 

sobre as DCN propostas pelo Ministério da Educação e assegurar a participação da 

sociedade para o aperfeiçoamento da educação brasileira. As DCN para a EB têm 

origem na emergência da atualização das políticas públicas educacionais para garantir o 

direito de todo brasileiro à formação humana e cidadã e à formação profissional, no 

âmbito da vivência e convivência do ambiente educativo (BRASIL, 2010). Direitos 
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esses que estão ameaçados pelas próprias políticas públicas que foram propostas na 

reforma do EM, a proposta de Emenda Constitucional 24 (FERRETTI, 2018; 

AMARAL, 2017). O Plano Nacional de Educação (PNE) e outros subsídios têm 

norteado as políticas públicas para o desenvolvimento da educação brasileira. Subsídios 

esses com os quais podemos construir o sistema de avaliação nacional com o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), a Prova Brasil e o Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem). Portanto, um dos questionamentos que as DCN nos levam a fazer é 

como esses modelos de avaliação adotados estão considerando a realidade das escolas e 

a forma como o currículo é desenvolvido pelos professores e entendido pelos/as 

alunos/as (BRASIL, 2013).  

Questionamos as ideias de que os conteúdos devem ser estudados para a avaliação 

final do processo de aprendizagem, exames seletivos para o ensino superior ou que 

serão utilizados em algum momento, após a passagem pela escola. E defendemos ser 

primordial trabalharmos com uma proposta de educação libertadora e emancipadora na 

concepção freireana, uma educação que conscientiza o homem através do diálogo em 

um processo de ação-reflexão-ação para transformar o mundo (FREIRE, 2018). Por 

outro lado, ainda existe, por parte dos currículos escolares, uma preocupação com a 

quantidade de conteúdo que o aluno deve aprender e o esquecimento da análise da 

qualidade do processo de desenvolvimento do conteúdo. No entanto, esquecemos que a 

EC deve ir além da visão conteudista; ela deve se dirigir, conforme orientam os PCNs 

(2000), para as finalidades específicas do ensino médio previstas na LDB nº 9.394/96. O 

conteúdo, nesse contexto, deve atender às necessidades sociais, políticas, econômicas e 

culturais da realidade brasileira, considerando os interesses e as motivações dos/as 

alunos/as e garantindo as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos 

autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e 

responsabilidade na sociedade em que vivem. Para o novo ensino médio, em oposição à 

formação específica e rompendo com os modelos tradicionais, prioriza-se a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico (BRASIL, 

2000). 

Mas quais as abordagens didáticas e metodológicas na Educação em Ciências da 

Natureza podem nos ajudar a superar a educação bancária?  
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Essa superação tende a existir quando refletimos sobre os objetivos da educação 

básica no Brasil. De acordo com a LDB, a educação básica no ensino fundamental terá 

como objetivo a formação básica do cidadão mediante:  

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

 

O EM como última etapa da EB tem por finalidade, prevista nas DCN, a 

consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando progressão em estudos posteriores; a preparação básica para 

a cidadania e o trabalho; o desenvolvimento do educando como pessoa humana; 

compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos da sociedade contemporânea, 

relacionando teoria e prática (BRASIL, 2013).  

Apesar de estarem dispostos nos documentos oficiais da educação brasileira, os 

objetivos não são atingidos porque, na verdade, a escola tende a perseguir outros 

objetivos, nela existindo um currículo oculto (MOREIRA e CANDAU, 2007). Com 

isso, não há, por parte da escola, clareza na definição para os/as alunos/as sobre quais 

são os objetivos da escola.  

Sendo assim, os objetivos da escola são o alicerce para a construção do currículo 

escolar, que vai além da sistematização dos conteúdos científicos, envolvendo as 

relações entre aprender-ensinar-aprender. Entendemos como currículo o conjunto de 

experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio às 

relações sociais que contribuem para a construção da identidade dos/as alunos/as, o 

conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenção educativa (MOREIRA e 

CANDAU, 2007). 

O currículo oculto envolve atitudes e valores transmitidos, subliminarmente, pelas 

relações sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar. Um currículo formado por rituais e 

práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, modos de organizar o espaço e o 

tempo da escola, modo de distribuir os/as alunos/as por agrupamento e turma, 
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mensagens implícitas nas alas dos/as professores/as e livros didáticos (MOREIRA e 

CANDAU, 2007).  

Na educação tradicional, o currículo está subordinado aos conceitos das disciplinas e 

ainda tem como principal guia o livro didático. As práticas pedagógicas adotadas por 

professores/as refletem a concepção de educação e/ou as condições de trabalho. A 

metodologia adotada pelos professores/as remete-se à aprendizagem de conceitos que é 

desenvolvida e evidenciada através da resolução excessiva de exemplos e aplicação de 

avaliações. No currículo tradicional, um/a bom/boa aluno/a é aquele/a que consegue 

resolver exercícios aplicando conceitos, logo, esse/a aluno/a é o mais cogitado a ter 

acesso ao ensino superior público, o que obterá êxito profissional com um bom emprego 

e estabilidade financeira. Diante disso, a escola reproduz o modelo de “bem sucedido” 

construído pelo capitalismo: nascer, crescer, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, 

(re)produzir a espécie o ritmo do sistema. O problema vem quando o/a aluno/a não está 

inserido nessa lógica. O que fazer com os/as alunos/as que não obtêm notas altas nesse 

sistema de avaliação? O/A aluno/a está fadado/a a ser “mal sucedido/a”? A escola 

tradicional não considera o contexto de cada estudante, generaliza métodos que são 

reproduzidos por anos em salas de aula que são formadas pelos mais variados tipos de 

crianças e jovens.  

Os critérios utilizados para a determinação dos conteúdos e como eles devem ser 

organizados no currículo tradicional é o conhecimento disciplinar, o corpo de 

conhecimentos aceitos em uma comunidade científica. O currículo será melhor quanto 

mais científico ele for. Os conhecimentos são apresentados como acabados e 

estabelecidos, o conhecimento científico é compreendido como estático, as teorias já 

superadas ou não são ensinadas, ou são apontadas como saberes abandonados (POZO e 

CRESPO, 2009). 

Durante o EM a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias deve se 

comprometer com a formação dos jovens para o enfrentamento das situações da 

contemporaneidade, na direção de uma educação integral e da formação cidadã. Essa 

educação deve contribuir para a construção de uma base de conhecimentos 

contextualizada preparando o estudante para fazer julgamentos, tomar iniciativas, 

elaborar argumentos e apresentar proposições alternativas (BRASIL, 2017).  
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Segundo as DCN (2010), o currículo é o conjunto de valores e práticas que leva à 

produção e socialização de significados no espaço social, contribuindo, intensamente, 

para a construção de identidades sociais e culturais do estudante. Durante a organização 

do currículo, as abordagens disciplinares (pluridisciplinar, interdisciplinar e 

transdisciplinar) requerem bastante atenção da escola. A interdisciplinaridade pressupõe 

a integração de métodos de uma disciplina para outra através da transversalidade do 

conhecimento constitutivo de diferentes disciplinas (BRASIL, 2017). Assim sendo, as 

abordagens propostas pelas DCN podem ser construídas com base em uma ação 

didático-pedagógica mediada pela pedagogia dos projetos temáticos (BRASIL, 2017). 

A construção do currículo, com base em temas, pode proporcionar a 

contextualização no desenvolvimento dos conceitos e tornar o conteúdo mais 

significativo para o/a aluno/a, considerando que pesquisas nos mostram que a 

construção do conhecimento na EC ocorre de forma descontextualizada, através da 

descrição de fatos científicos, desconsiderando o caráter social, histórico e cultural 

(SANTOS e MORTIMER, 1999; PONTES et al, 2007; AIRES e LAMBACH, 2010; 

SILVA e MARCONDES, 2010; WARTHA, SILVA e BEJARANO, 2013; PEREIRA e 

KIILL, 2015; SANTOS et al, 2016). 

1.2 Abordagem temática freireana: uma construção antropológica 
A atualidade das obras de Paulo Freire pode ser evidenciada pelo aumento no 

número de publicações de suas obras em diferentes idiomas, pelo aumento do número 

de grupos de pesquisa criados em diferentes países para investigar e discutir os 

princípios e pressupostos políticos e filosóficos freireanos para a educação 

(PERNAMBUCO e SILVA, 2006).   

Paulo Reglus Neves Freire, conhecido no Brasil e internacionalmente como Paulo 

Freire, nasceu em Recife, Estado de Pernambuco, em 19 de setembro de 1921. Foi 

durante a experiência de docência no Serviço Social da Indústria (Sesi), entre 1947 e 

1954, que Paulo Freire teve o primeiro contato com a educação de adultos (FREIRE, 

1996). 

Paulo Freire alinhou-se aos segmentos progressistas da sociedade civil que 

defendiam políticas desenvolvimentistas para o país por lutar por uma pedagogia social 

comprometida com a superação da situação de miséria vivenciada pela maioria dos/as 

brasileiros/as. A repercussão de seu trabalho em Recife o levou a ser convidado pelo 
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Governo Federal para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização, em 1960 

(PERNAMBUCO e SILVA, 2006). 

Com o Golpe Militar de 1964, ele foi exilado, indo incialmente para a Bolívia e 

depois para o Chile, onde viveu até 1969. No Chile, Paulo Freire participava de ações 

junto a trabalhadores rurais e lá publica, em 1969, aquela que viria ser uma de suas 

obras mais significativas, “Pedagogia do Oprimido” (PERNAMBUCO e SILVA, 2006). 

Em 1979, Paulo Freire retorna ao Brasil e se torna professor universitário, participa de 

programa de pós-graduação e constitui grupos de pesquisa. Na primeira gestão do 

Partido dos Trabalhadores (PT) na cidade de São Paulo (1989 a 1991), foi secretário de 

educação, onde enfrentou o desafio de gerir uma rede de ensino (PERNAMBUCO e 

SILVA, 2006). 

Na perspectiva de uma educação libertadora, o educador já não é o que apenas 

educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando. Este, ao ser 

educado, também educa. Na prática problematizadora, o educador problematizador 

refaz seu ato cognoscente através dos educandos, aqui não há mais um sujeito 

cognoscente e um sujeito narrador do conteúdo conhecido em outro. Na educação 

problematizadora, o que se pretende investigar é o pensamento-linguagem referido à 

realidade, à percepção da realidade, à visão do mundo do homem. Essa perspectiva 

contrapõe-se à educação bancária, na qual não pode haver conhecimento, porque os 

educandos não são chamados a conhecer e, sim, chamados a memorizar o conhecimento 

que é narrado pelo educador, não há realização do ato cognoscitivo (FREIRE, 2018).  

Na concepção de educação bancária a educação é um ato de depositar, de 

transferir, de transmitir valores e conhecimentos. O educador é o que educa e os 

educandos são educados; o educador é o que sabe, o educando não sabe; o educador é o 

que pensa, os educandos são pensadores; o educador diz a palavra e os educandos a 

escutam; o educador é o que disciplina e o educando disciplinado; o educador faz as 

opções e prescreve ao educando, que segue a prescrição; o educador é o que atua e o 

educando tem a ilusão de atuar; o educador escolhe o conteúdo programático e o 

educando jamais é ouvido sobre a escolha do conteúdo, se acomoda ao conteúdo 

(FREIRE, 2018). 

Em contrapartida, na perspectiva freireana de educação problematizadora,  
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Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o 

mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais 

obrigados a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na 

própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como 

um problema em suas conexões com outros, num plano de totalidade e não 

como algo petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-se 

crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada (FREIRE, 2018, 

pag. 98). 

Freire propõe o tema gerador como superação do dualismo sujeito-objeto e da 

fragmentação do saber, o professor como sujeito que sabe e por isso "tem autoridade" 

para transmitir aos outros, o aluno como objeto passivo que deve receber o saber de 

quem o possui (ZITKOSKI e LEMES, 2015). 

Na dialogicidade, para o educador-educando problematizador, o conteúdo 

programático da educação evoca uma revolução organizada, sistematizada e que 

acrescenta ao povo elementos que foram entregues de forma desestruturada. Com isso, a 

educação mediatizadora do mundo origina visões ou pontos de vista sobre este mundo. 

Essas visões estão impregnadas por anseios, dúvidas, esperanças e desesperanças que 

implicam temas significativos, que constituíram a base do conteúdo programático da 

educação (FREIRE, 2018). De acordo com o autor, é nessa realidade mediatizadora que 

devemos buscar o conteúdo programático da educação, o momento que se realiza a 

investigação do que chamamos de universo temático do povo ou de conjunto de seus 

temas geradores. 

Os temas geradores na visão de Freire (2018) representam algo que chegamos 

através da experiência existencial e da reflexão crítica sobre as relações homens-mundo 

e homens-homens. Para superar a pedagogia bancária através dos temas geradores é 

indispensável a mediação do educador para que o educando possa superar o saber 

anterior por um saber mais crítico, considerando que 

Aprender e ensinar fazem parte da existência humana, histórica e social, 

como dela fazem parte a criação, a invenção, a linguagem, o amor, o ódio, o 

espanto, o medo, o desejo, a atração pelo risco, a fé, a dúvida, a curiosidade, 

a arte, a magia, a ciência, a tecnologia (FREIRE, 2001, pag. 12). 

Dessa forma, Paulo Freire propôs em sua obra “Pedagogia do Oprimido” a 

utilização dos temas geradores para a construção do programa de ensino. Há um 

aprofundamento na ideia de diálogo e de palavra geradora pensados inicialmente para a 
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alfabetização de adultos (PERNAMBUCO, 1993). Apesar de se tratar de contribuições 

que foram feitas para o ensino de camponeses e operários, Paulo Freire propõe que esse 

ensino deva ser a base para a estruturação de programas antes no início das atividades 

de estudo sistemático (PERNAMBUCO, 1993). 

Os temas são chamados de geradores porque contêm em si a possibilidade de 

desdobrar-se em outros tantos temas que provocam novas tarefas que devem ser 

cumpridas (PERNAMBUCO e SILVA, 2006).  

1.2.1 Paulo Freire e o ensino de ciências: qual educação queremos para 
o Brasil? 

A introdução da proposta de educação freirena no Ensino de Ciências da 

Natureza teve início na década de 1970 com um grupo de professores de Física que 

começou a estudar uma metodologia de ensino inspirada no referencial freireano:  os 

professores João Zanetic, Amélia Império Hamburger, Demétrio Delizoicov e José 

André Peres Angotti . A inspiração para a introdução do pensamento freireano no 

ensino de ciências vinha da concepção de que a ciência é um elemento de emancipação 

e de formação para a cidadania (MENEZES, 1996). 

 Devemos também considerar os trabalhos desenvolvidos posteriormente pelo 

grupo de pesquisadores (dois deles pertenceram ao grupo anterior) de EC vinculados à 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), à Universidade de São Paulo (USP) e 

a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Prof. Dr. Demétrio 

Delizoicov Neto, Prof. Dr. José André Peres Angotti e a Profa. Dra. Marta Maria 

Castanho Pernambuco, respectivamente. Esse grupo desenvolve projetos em sistemas de 

ensino público com o objetivo de enfrentar os problemas de investigação que surgem da 

transposição da concepção de educação freireana para o ensino formal de ciências nas 

escolas (DELIZOICOV, 2013). 

 Proporcionar o conhecimento científico e tecnológico à imensa maioria da 

população escolarizada deve ser uma meta apresentada junto com a concepção de que o 

trabalho docente precisa ser direcionado para a apropriação crítica do/a aluno/a, de 

modo que efetivamente se incorpore no universo das representações sociais e se 

constitua como cultura (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). 

 A ação docente tem que buscar construir o entendimento de que o processo de 

produção do conhecimento que caracteriza a ciência e a tecnologia forma uma atividade 
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humana, social e historicamente determinada (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011). 

 Ainda existem alguns aspectos referentes à ciência e ao trabalho científico que 

precisam ser discutidos com maior profundidade por estudantes e professores/as em sala 

de aula. Se analisarmos do ponto de vista de que a ciência ainda é encarada por 

muitos/as como uma atividade mitificada como triunfalista e salvacionista (AULER e 

DELIZOICOV, 2001), há todo um caminho a percorrer para construir uma concepção 

de educação que permita aos/às professores/as perceberem que ensinar é uma atividade 

humana, ou seja, um ato político. 

 Pensar a concepção de educação freirena para o ensino de ciências é considerar 

que os seres humanos possuem uma vocação para uma vida livre, baseada em uma 

concepção emancipadora (LEITE e FEITOSA, 2011). Para ser livre é necessário que o 

homem se reconheça na situação de oprimido para só assim transformar sua realidade. 

Essa transformação surge por meio da educação que possibilitada a reflexão, essa 

reflexão tem efeito na ação e ao refletir sobre suas ações o homem então consegue 

desenvolver de forma consciente a transformação de sua realidade.  

 A educação que queremos é uma educação que sirva ao/à aluno/a para 

transformar sua realidade, não podemos pensar em um ensino de ciências sem projetar 

objetivos que atendam a essa concepção de educação. A ciência é uma construção 

humana que traz determinando desenvolvimento e/ou retrocesso da humanidade. Sendo 

assim, os/as alunos/as devem ser capazes de analisar criticamente o desenvolvimento 

científico e tecnológico do ponto de vista da solução de problemas que fazem parte do 

seu cotidiano, devem perceber que a ciência é responsável por solucionar problemas da 

nossa realidade, mas também criá-los, e que a educação é a única forma de entendermos 

como esse processo ocorre. Em outras palavras,  

O aprendizado em ciências tem como meta dar sentido ao mundo que nos 

rodeia e entender o sentido do conhecimento científico e sua evolução do 

conhecimento cotidiano para o científico, e não apenas conseguir que seja 

repetido como um mantra redentor da reprovação. A crise a educação 

científica é consequência da dificuldade dos alunos para encontrar esse 

sentido, uma vez que o ensino de ciências é ineficaz para conseguir as 

profundas mudanças não apenas conceituais, mas também de atitudes e 
procedimentos que a transição do conhecimento cotidiano para o científico 

requer (POZO e CRESPO, 2009, p. 118). 

 A educação tradicional não consegue promover essas mudanças no ensino de 

ciências, entre outras coisas, por que não se propõe a isso (POZO e CRESPO, 2009, p. 

118). Se a educação tradicional não dá conta de promover sentido ao ensino e à 
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aprendizagem de ciências porque não faz relação entre o conhecimento científico e o 

mundo que nos rodeia, cabe a nós professoras/es desenvolvermos um modelo de 

educação voltado à contextualização. Ao relacionarmos o conceito científico com o 

cotidiano do/a aluno/a e sua realidade social e histórica, podemos, com ele/a, construir 

um conteúdo significativo, onde ele/a se veja representado/a na escola. Não há mais 

conceitos químicos, fórmulas e equações para serem memorizadas, há uma relação de 

problemas reais com conhecimentos que podem ajudá-lo/a a resolver questões do seu 

cotidiano e da sua vida.  

1.2.2 A dialogicidade e a problematização no ensino de ciências 

A perspectiva de educação freireana tem o diálogo e a problematização como 

princípios, isso leva a uma radical transformação na forma de conceber a educação e a 

relação professor-aluno, a educação não é feita apenas sobre os/as alunos/as, mas com 

eles/as, que são considerados sujeitos do processo educativo, inclusive no que diz 

respeito à definição do conteúdo programático (DELIZOICOV (1993) apud BRICK et 

al., 2014). Nesse sentido,  

O diálogo, a interlocução sobre o mundo, uma realidade partilhada, embora 

vista sobre diferentes ângulos, é o principal motor, o que desencadeia e 

mantém o movimento do grupo. O respeito pela fala de cada um, pela sua 

forma de pensar, o esforço honesto de todas as partes em tentar se entender, o 

objeto concreto em torno do qual todos se debruçam… (PERNAMBUCO, 
p.23, 1993). 

 

 Paulo Freire nos mostra que o aluno é um educando que, em par com o 

educador, retoma em sala de aula um processo de produção do conhecimento e que o 

diálogo é o instrumento por excelência pelo qual esse conhecimento se produz. 

Iniciando sempre no universo do aluno, do que para ele é significativo, da sua maneira 

de pensar, do conhecimento que traz da sua visão de mundo com base nas suas 

experiências com seu grupo social, cabendo à escola possibilitar a superação dessa visão 

(PERNAMBUCO, 1993). 

 Proporcionar ao/à aluno/a a oportunidade de olhar seu mundo e seu cotidiano à 

distância, questioná-lo, criando nele a necessidade e acesso a um novo conhecimento, o 

conhecimento sistematizado ((PERNAMBUCO, 1993). O ponto essencial da proposta 

de educação de Paulo Freire é o diálogo entre educador e educando. Durante o diálogo 

cada um adquire novos conhecimentos efetivos, ampliando sua consciência e seu 

entendimento da realidade (VILLANI, 1987). 
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 Não é no silêncio que os homens se fazem (FREIRE, 2018, p. 108), é dizendo a 

palavra que os homens transformam o mundo, o diálogo é uma exigência existencial, é 

o ponto de encontro em que se solidarizam o refletir e o agir. O diálogo não pode ser 

reduzido ao ato de depositar ideias de um sujeito em outro, nem tão pouco ser reduzido 

a simples troca de ideias (FREIRE, 2018). É partindo dessa premissa que para o 

educador-educando, dialógico e problematizador, o conteúdo programático da educação 

não é uma doação ou imposição, mas, sim, uma devolução sistematizada, organizada e 

acrescentada ao educando que o entregou de forma desestruturada (FREIRE, 2018). 

 Problematizar é refletir de forma conjunta sobre uma situação ou sobre o próprio 

ato para agir melhor, para transformar em conjunto essa situação ou esse ato (FREIRE, 

2018). O ponto de partida da educação problematizadora não pode ser o educador, o 

conteúdo programático deve ser problematizado a partir do que lhe pareça melhor para 

os seus educandos (FREIRE, 2018). 

 O diálogo em Paulo Freire implica o pensamento ético, a ação politicamente 

comprometida com o “outro”, em que não existe dicotomia entre homem e mundo, mas, 

sim, a inabalável solidariedade que, criticamente, analisa e intervém, captando o futuro 

(o ser mais), a realidade, temporalizando o espaço, indo para além do presente 

normatizado e estratificado que caracteriza o pensamento ingênuo (PERNAMBUCO e 

SILVA, 2006)  

1.3 O ensino de ciências: anseios e esperanças 
As mudanças nas concepções de ciência e tecnologia alteram diretamente os 

currículos escolares. Nossas escolas refletem as maiores mudanças na sociedade: 

política, econômica, social e culturalmente. Tomando como base os últimos 50 anos, 

Krasilchik (2000) nos diz que é possível reconhecer movimentos que refletem diferentes 

objetivos da educação, modificados evolutivamente em função de transformações no 

âmbito político e econômico (KRASILCHIK, 2000). À medida que ciência e tecnologia 

foram se desenvolvendo como essenciais para o crescimento econômico, cultural e 

social, a importância do ensino de ciências também foi crescendo e acabou se tornando 

objeto de mudanças em inúmeros movimentos de transformação da educação 

(KRASILCHIK, 2000). 

 Na década de 1960, em decorrência da corrida espacial de ascensão 

estadunidense, houve grande investimento de recursos humanos e financeiros para 
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produzir os chamados projetos de primeira geração de ensino de Física, Química e 

Biologia (KRASILCHIK, 2000). 

 No Brasil, a EC, nessa época, visava a preparação dos/as alunos/as para 

impulsionar o progresso da ciência e da tecnologia, uma vez que o País necessitava 

desse progresso para a industrialização. À medida em que o País foi passando por 

transformações políticas, a concepção do papel da escola também sofria alterações. 

Com a publicação da Lei 4.024, em 21 de dezembro de 1961 – a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – ampliou bastante a participação das ciências 

no currículo escolar. Com as transformações ocorridas no País pela imposição da 

ditadura militar, em 1964, ocorrem novas transformações no papel da escola e, por isso, 

o currículo deixa de enfatizar a cidadania para buscar a formação do trabalhador, que 

agora, é considerado importante para o desenvolvimento econômico do país. As 

disciplinas científicas passam a ter caráter profissionalizante, descaracterizando sua 

função no currículo. Em 1996, depois da publicação da nova LDB, (Lei n. 9.394/96), 

ocorre o estabelecimento da relação entre educação escolar, trabalho e prática social 

(KRASILCHIK, 2000). Nesse sentido,  

A formação básica do cidadão na escola fundamental exige o pleno domínio 
da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente material e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamentam a sociedade. O ensino médio tem a função de consolidação dos 

conhecimentos e a preparação para o trabalho e a cidadania para continuar 

aprendendo (KRASILCHIK, 2000, p. 87). 

 

 Dessa maneira, tratando-se da tendência de educação existente hoje no Brasil, 

apesar da corrente evolução em propostas curriculares contextualizadoras através da 

aprovação e publicação de políticas públicas para a educação como os PCN, as DCN e a 

primeira versão da Base Nacional Curricular Comum (BNCC)
8
, ainda nos deparamos 

com um modelo curricular tradicional, em que o objetivo principal da escola é a 

transferência de conteúdo. 

Diante do exposto, devemos considerar que a visão descontextualizada e 

socialmente neutra de ciências esquece as complexas relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade (BAZZO, LISINGEN e PEREIRA, 2003): 

                                                           

8 Referimo-nos à primeira versão da BNCC, de 2015. 
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Faz-se necessário que os alunos conheçam e compreendam as relações entre a 

ciência, a tecnologia e a sociedade, em outras palavras, que a ciência é fruto de uma 

construção humana e que, por isso, não é produzida alheia ao contexto social, político e 

econômico. Consequentemente, a produção de conhecimentos científicos e tecnológicos 

deve ser entendida como fruto da realidade cultural e que contribui de forma decisiva 

para as mudanças sociais, políticas e econômica. É necessário que a sociedade exija o 

seu direito de voz e se questione sobre os impactos da evolução e aplicação da ciência e 

da tecnologia sobre seu contexto e perceba que, na maioria das vezes, as atitudes 

diferentes dessa evolução e aplicação não atendem aos interesses na maioria e, sim, aos 

interesses dominantes. (PINHEIRO, SILVEIRA e BAZZO, 2007).  

No início do século XX, de uma maneira geral, a EC estava centrada nos 

conteúdos, com um enfoque reducionista, técnico e universal. A aprendizagem em 

ciências pouco propiciava compreensão sobre as formas como se produz o 

conhecimento científico e o que significam variados assuntos relacionados à ciência, 

processos de mudança e ruptura, os impactos que surgem do uso do conhecimento 

científico e tecnológico nos diferentes âmbitos da vida contemporânea. É nesse contexto 

que surge a necessidade de um processo de educação científica, entendida como 

alfabetização científica e tecnológica (PINHEIRO, SILVEIRA e BAZZO, 2007) para a 

mudança no campo teórico e prático. 

A alfabetização científica e tecnológica, assim, torna-se uma condição necessária 

para a participação pública frente a problemáticas sociais. Uma educação para a 

cidadania seria o suporte imprescindível para tornar possível a democratização das 

decisões socialmente relevantes em relação ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia modernas. Nesse sentido, acreditamos que isso só será possível através de 

um uma educação e um ensino contextualizados e formando alunos para a compreensão 

do funcionamento das relações entre ciência e tecnologia (PINHEIRO, SILVEIRA e 

BAZZO, 2007).  

Na década de 2000, as discussões sobre a educação científica passaram a 

considerar com maior ênfase a necessidade de existir uma maior responsabilidade social 

e ambiental por parte de todos os cidadãos. No ensino de ciências, questões relacionadas 

à formação crítica deveriam ser centrais para possibilitar aos estudantes a 

reconsideração de suas visões de mundo; questionar sua confiança nas instituições e no 

poder exercido por pessoas ou grupos; avaliar no ponto de vista pessoal e coletivo o seu 
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modo de vida e analisar previamente as consequências de suas decisões e ações 

coletivamente (NASCIMENTO, FERNANDES e MENDONÇA, 2010).   

Atualmente, o movimento de educação científico tecnológica e a ideia de 

alfabetização científica dirige-se à promoção de uma formação cidadã, para que 

estudantes sejam capazes de fazer escolhas de modo consciente e considerar as relações 

entre ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente (NASCIMENTO, FERNANDES e 

MENDONÇA, 2010).Educar para a cidadania é educar para a democracia, é preparar o 

indivíduo para participação social democrática, para saber lidar com os produtos 

tecnológicos produzidos pela sociedade, para posicionar-se a respeito as implicações 

decorrentes das tecnologias (SANTOS e SCHNETZLER, 2003). Mas, o que é cidadania 

e ser cidadão? 

O conceito de cidadão teve origem na Grécia Antiga. Para Aristóteles (1982) 

apud Santos e Schnetzler (2003), um cidadão é o que se define pela participação nas 

funções judiciárias e nas funções públicas em geral, sendo assim, a participação é uma 

característica básica para a cidadania (SANTOS e SCHNETZLER, 2003). Os conceitos 

de democracia e cidadania se relacionam através de alguns princípios básicos para a 

educação. A educação para a cidadania é preparar o indivíduo para participar em uma 

sociedade democrática, por meio da garantia dos seus direitos e do compromisso de 

seus deveres, educar para a cidadania é educar para a democracia (SANTOS e 

SCHNETZLER, 2003). 

Em concordância com a nossa hipótese de pesquisa, a participação dos/as 

alunos/as é desenvolvida à medida em que há um reconhecimento de sua identidade 

cultural com as questões que são postas em discussão, é necessário levar em 

consideração o contexto cultural no qual o/a estudante está inserido/a para que ele possa 

desenvolver uma participação (SANTOS e SCHNETZLER, 2003). É necessário que o 

currículo escolar represente os objetivos dos/as alunos/as e isso só poderá ser feito com 

a consideração do seu contexto. 

Dessa forma, é fundamental a contextualização no ensino, para que ele tenha 

algum significado para os estudantes. Assim, ele/a se sentirá comprometido/a e 

envolvido/a com o processo educativo, desenvolvendo a capacidade de participar 

(SANTOS e SCHNETZLER, 2003). 
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Entende-se por contextualização a vinculação do ensino à vida do aluno, ao seu 

contexto social e histórico, levando em conta as suas ideias e oferecendo condições para 

que se criem soluções para os problemas colocados e se possa propiciar a sua 

participação no processo educacional em direção à construção de sua cidadania. Assim 

sendo, haverá uma identificação cultural e, consequentemente, integração com a escola 

(SANTOS e SCHNETZLER, 2003). 

  Uma forma de contextualização é a abordagem temática. No caso do EQ, pode 

ser feita por meio da compreensão dos processos químicos envolvidos em um 

determinado tema, discutindo aplicações tecnológicas relacionadas, compreendendo os 

efeitos da tecnologia na sociedade, na melhoria ou piora da qualidade de vida e 

decorrências ambientais, por exemplo (SANTOS, 2007). Neste trabalho, a abordagem 

temática é pautada na ITF. O tema gerador emerge da realidade dos/as alunos/as e 

podemos problematiza-lo frente às inter-relações CTS.  

Hoje, quase 30 anos após as primeiras publicações de trabalho de pesquisa em 

CTS no Brasil, Walter Antônio Bazzo (2018) nos leva a refletir sobre o afastamento que 

existe entre essas publicações, sua divulgação e socialização, ou seja, o distanciamento 

que há entre a pesquisa em CTS e a divulgação para além das universidades. Em 

especial, preocupamo-nos com o distanciamento dos trabalhos que têm como 

fundamentação teórica o campo de estudos CTS e os/as professores/as da educação 

básica. A formação crítica como concepção de educação para transformar o mundo deve 

ter início na escola com a inter-relação do conhecimento escolar e o conhecimento de 

mundo. Para que isso ocorra é necessário que professores/as, durante o curso de 

licenciatura, por exemplo, tenham contato com um currículo que contribua para criação 

de uma concepção crítica de educação e de ciência e tecnologia. E que após o término 

do curso continuem aperfeiçoando a prática docente nesse sentido e no de aprofundar os 

estudos sobre currículos alternativos ao currículo tradicional.  

 Uma formação que não contempla a desconstrução dos currículos tradicionais e 

que não promove uma reflexão dos/as professores/as sobre o papel e objetivos da 

educação acaba fazendo com que ocorra o treinamento para a reprodução de currículos 

tradicionais. 

No entendimento de Bazzo (2018), quando fundamentada no treinamento, a 

educação não é libertadora e reflexiva. A ética, a preservação da natureza, a 
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desigualdade social e o consumismo são tratados com base no que já estabelecido 

socialmente. Em outras palavras, investe-se em métodos e regras para o repasse puro de 

conteúdos tentando mostrar a eficiência de alguns sistemas de ensino que utilizam esse 

repasse de conteúdo como produto de marketing para vender modernos métodos de 

aprendizagem (BAZZO, 2018). 

Acreditamos que o estudo das inter-relações ciência, tecnologia e sociedade 

proporcionam uma formação cidadã porque leva à reflexão dos impactos e 

conseqüências do avanço científico e tecnológico e também das crenças e interesses que 

subjazem à produção do conhecimento. Com isso, uma articulação com os pressupostos 

freireanos nos permite a estruturação em temas oriundos da realidade dos/as alunos/as e 

isso possibilita a também a formação crítica, uma vez que eles/as podem interpretar e 

entender problemas que surgem de suas comunidades, o que Paulo Freire diz surgir no 

entendimento das situações limites. 
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CAPÍTULO 2 
PROBLEMATIZAÇÃO DO ENSINO DE CIÊNCIAS MEDIANTE 
A ARTICULAÇÃO FREIRE-CTS 

 No capítulo 2, discutimos a articulação entre o campo de estudos CTS e os 

pressupostos freireanos, a começar pelo primeiro. Posteriormente, apresentamos os 

referenciais que defendem a articulação entre os dois referenciais e as dificuldades para 

tecer essa articulação. 

2.1 Ciência, Tecnologia e Sociedade como campo de estudos 
 A expressão “Ciência, Tecnologia e Sociedade” define um movimento social e 

um campo de trabalho acadêmico que tem como objeto de estudo os aspectos sociais da 

ciência e da tecnologia, tanto no que diz respeito aos fatores sociais que influenciam a  

mudança científico tecnológica quanto no que diz respeito às consequências sociais e 

ambientais (BAZZO, LISINGEN e PEREIRA, 2003). O campo de estudos CTS 

relaciona-se aos trabalhos acadêmicos que compreendem novas aproximações ou 

interpretações do estudo da ciência e da tecnologia (BAZZO, LISINGEN e PEREIRA, 

2003). 

 Entre os anos 1924 e 1930, desenvolve-se na Europa uma filosofia da ciência 

cuja concepção científica tinha como linha programática a ideia de uma ciência 

unificada que compreendesse conhecimentos como os da Física e que se produzisse com 

o uso da lógica matemática e teorias empíricas (REALE e ANTISERI, 2006). Segundo 

esses autores, o positivismo lógico defendia o princípio da verificação, quer dizer, só 

fariam sentido as proposições que poderiam ser empiricamente verificáveis 

empiricamente (REALE e ANTISERI, 2006).  

Em outras palavras, através da utilização de um método científico e o código 

severo de conduta de honestidade do cientista, é esperado que a ciência produzisse um 

conhecimento objetivo sobre o mundo. Nessa visão positivista de ciência, o que fosse 

produto do conhecimento científico contribuiria sem sombra de dúvidas para o 

desenvolvimento do bem-estar social, negligenciando a sociedade para se dedicar 

exclusivamente à busca pela verdade. A ciência só poderia avançar na descoberta de 

verdades sobre a natureza, caso se mantivesse livre das interferências sociais. Da mesma 

forma, a tecnologia só poderia avançar como cadeia transmissora de melhoria social, 

caso sua autonomia fosse respeitada (BAZZO, LISINGEN e PEREIRA, 2003). Assim, 
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ciência e tecnologia são apresentadas como atividades autônomas da cultura, portanto, 

neutras, “uma espécie de uma aliança heroica de conquista cognitiva e material da 

natureza” (BAZZO, LISINGEN e PEREIRA, 2003, p. 121). 

A visão tradicional de ciência e tecnologia em relação à interferência social ou 

política é intensificada mediante o término da 2ª Guerra Mundial. O relatório de 

Vannevar Bush, “Ciência, a fronteira sem fim” (1945), pauta os novos direcionamentos  

para a política tecnológica norte-americana, reforçando o modelo linear de 

desenvolvimento: a garantia da autonomia da ciência e da tecnologia e o seu 

financiamento geram bem-estar social para todos, logo o crescimento econômico e o 

progresso social viriam por consequência (BAZZO, LISINGEN e PEREIRA, 2003). 

 Nas décadas de 1960 e 1970, começa a emergir um sentimento social e político 

de revisão e correção desse modelo linear de desenvolvimento e das bases em que se 

sustentavam a ciência e a tecnologia modernas. Desse modo, os movimentos sociais e 

os poderes públicos começam a intervir e transformar a ciência, inicia-se a aplicação de 

instrumentos técnicos, administrativos e legislativos para encaminhar o 

desenvolvimento científico e tecnológico e supervisionar os efeitos sobre a natureza e a 

sociedade (BAZZO, LISINGEN e PEREIRA, 2003). 

Avançando um pouco mais, e pensando no caráter participativo da sociedade 

frente ao desenvolvimento científico tecnológico e seus efeitos na natureza e na 

sociedade, podemos citar a obra Primavera Silenciosa da autora Rachel Carson, 

publicada em 1962. O livro denuncia o uso indiscriminado de agrotóxicos pela 

agricultura causando grande preocupação à comunidade científica, ambientalistas, 

cidadão, médicos etc. A população estava no lugar de consumidora de todas as 

substâncias químicas utilizadas indiscriminadamente pela agricultura.  

Nesse contexto, os estudos CTS surgiram nos finais dos anos de 1960 como 

campo de trabalho heterogêneo, de caráter crítico a respeito da tradicional imagem 

essencialista da ciência e da tecnologia, com caráter interdisciplinar para promover 

discussões que perpassam a filosofia, a história da ciência e da tecnologia, a sociologia 

do conhecimento científico, a teoria da educação e a economia da mudança técnica, por 

exemplo (BAZZO, LISINGEN e PEREIRA, 2003). Os estudos CTS têm o objetivo de  

compreender a dimensão social da ciência e da tecnologia, tanto desde o 

ponto de vista dos seus antecedentes sociais como de suas consequências 

sociais e ambientais, ou seja, tanto no que fiz respeito aos fatores de natureza 

social, política ou econômica que modulam a mudança científico tecnológica, 
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como pelo que concerne às repercussões éticas, ambientais ou culturais dessa 

mudança (BAZZO, LISINGEN e PEREIRA, 2003 p. 125). 

 O aspecto mais inovador desse novo enfoque é a caracterização social e histórica 

dos fatores responsáveis pela mudança científica, propondo-se a entender a ciência e a 

tecnologia modernas, não como um processo ou atividade autônomos, mas como um 

produto inerente à sociedade. Os elementos não epistêmicos ou técnicos (valores, 

convicções religiosas, interesses profissionais, etc.) desempenham um papel decisivo na 

criação e consolidação das ideias científicas e dos artefatos tecnológicos (BAZZO, 

LISINGEN e PEREIRA, 2003). 

2.2 Aproximações entre os pressupostos freireanos e o campo de 
estudos CTS 
 Para conhecer as pesquisas brasileiras na área da EC com articulações nos 

estudos CTS e a pedagogia de Paulo Freire, realizamos, preliminarmente, um 

levantamento bibliográfico nos trabalhos publicados nos dois maiores eventos em 

Ensino de Ciências e Ensino de Química, quais sejam o Encontro Nacional de Pesquisa 

em Ensino de Ciências (Enpec) e o Encontro Nacional de Ensino de Química (Eneq)
9
, 

respectivamente. Também nos dedicamos a um levantamento em periódicos
1011

 da área, 

qualificados entre A1 e B1.  

Tomando como base o levantamento bibliográfico realizado nos anais do Enpec,  

identificamos que os trabalhos onde estava presente a articulação entre a pedagogia de 

Paulo Freire e os estudos CTS tinham os seguintes objetivos: analisar resultados de uma 

intervenção com reestruturação curricular utilizando a abordagem temática freireana e 

aportes do campo de estudo CTS; aprofundar os aspectos teóricos e metodológicos entre 

o referencial freireano e o enfoque CTS por meio de levantamento bibliográfico; e 

investigar a origem dos temas trabalhados em Freire e em CTS. Em relação aos 

trabalhos apresentados nos Eneqs, seus objetivos foram: analisar as articulações entre a 

                                                           

9 Um recorte dessa pesquisa foi apresentado no 8º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária 

(CBEU). JOTA, A. B. F.; SAMPAIO, I. S.; SOUZA, T. F.; CABRAL, D. G.; DANTAS, J. M. Freire e 

CTS: O que Temos Publicado nos Enpecs e Eneqs?. Os anais do evento ainda não foram divulgados. 

 

10 Levantamento bibliográfico realizado nos periódicos Alexandria – Revista de Educação em Ciências e 

Tecnologia, Ciência & Educação, Ciência & Ensino, Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, 

Investigações em Ensino de Ciências e Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 

(RBPEC). 

11 Um recorte da pesquisa foi apresentado no VI Seminario Iberoamericano CTS y X Seminario CTS. 
JOTA, A. B. F., CABRAL, C. G., SAMPAIO, I. S., SOUZA, T. F., DANTAS, J. M.. Educação em 

Ciência, Tecnologia e Sociedade e o pensamento de Paulo Freire: abordagem temática e formação cidadã. 
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leitura em Paulo Freire com pressupostos da educação CTS; investigar as implicações 

da articulação Freire-CTS na aprendizagem de química; desenvolver estratégias 

didáticas que abandonem a memorização e o ensino conteudista.  

Os trabalhos divulgados nos periódicos analisados possuem objetivos que 

perpassam investigar a inserção de propostas educacionais balizadas pelos pressupostos 

CTS durante a formação inicial e continuada; discutir a reorientação curricular a partir 

da Abordagem Temática (AT) utilizando os Três Momentos Pedagógicos (3MP); 

analisar os encaminhamentos e limites da AT na formação de professores e na educação 

básica; e analisar o desenvolvimento de atividades problematizadoras no ensino de 

ciências. 

As discussões oriundas das publicações com referenciais Freire-CTS fortalecem 

o discurso de uma educação para formação crítica e, mesmo que não esteja explícito, 

essas discussões convergem para objetivos que estão presentes na concepção de 

educação crítica e libertadora proposta por Paulo Freire.   

Dentro do contexto das pesquisas que tecem uma articulação Freire-CTS, 

Strieder, Watanabe-Caramello, & Gehlen (2012) compreendem que através da 

articulação do pensamento freireano com os pressupostos CTS é possível superar o 

pensamento da suposta neutralidade da ciência e da tecnologia modernas, na direção da 

construção de uma consciência real efetiva, que pode ser expressa por meio da leitura 

crítica da realidade e a compreensão crítica sobre as interações entre ciência, tecnologia 

e sociedade. 

Os/As autores/as Roso et al. (2015) defendem a articulação Freire e CTS com 

base na sistematização feita por Auler (2007), segundo a qual é possível uma junção em 

três dimensões pertinentes: 1) currículo estruturado em temas; 2) a interdisciplinaridade 

para a compreensão dos temas; e 3) a busca pela democratização dos processos 

decisórios (AULER, 2007). Os/As autores/as também veem possíveis aproximações 

entre os dois referenciais, considerando o argumento de que a estruturação dos 

currículos a partir de temas/problemas reais contribui no enfrentamento desses 

temas/problemas de forma interdisciplinar e na busca por democratização dos processos 

decisórios. 

A investigação temática freireana proporciona o estudo de temas que 

possibilitam uma leitura crítica do mundo, e essa leitura crítica do mundo pode ser 
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potencializada pela compreensão crítica das relações entre a ciência, à tecnologia e a 

sociedade. Além disso, contribui para a superação da concepção linear da educação 

científica, que preconiza a apropriação de uma postura científica pelo estudante como 

preliminar a sua preparação para uma integração em processos decisórios. Na verdade, a 

cultura científica não é independente da participação social – são dimensões articuladas 

(Roso et al., 2015). 

Centa e Muenchen (2016), ao discutirem a articulação Freire-CTS considerando 

as contribuições do Pensamento Latino Americano em Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(Placts), defendem que é possível uma conexão devido à perspectiva da relação 

temática. Apropriando-se de Auler (2002) como um dos seus principais referenciais 

teóricos, essas autoras consideram que Freire e CTS convergem para a democratização 

das decisões em temas sociais envolvendo ciência e tecnologia – finalidade do campo 

de estudos CTS também presente na matriz teórico-filosófica de Paulo Feire. 

Analogamente, Roso e Auler (2016) apontam para alguns encaminhamentos 

para uma articulação entre os pressupostos freireanos e os estudos CTS, com base no 

Placts: o estudo dos currículos temáticos, interdisciplinaridade e a construção de uma 

cultura de participação em processos decisórios. 

 Ainda no que se refere à articulação Freire-CTS, Zanotto et al. (2016) sugerem 

que essa articulação seja feita a partir da utilização dos conhecimentos populares para a 

construção da ACT. Para os/as autores/as, a valorização dos saberes populares pode ser 

uma forma de despertar o interesse dos/as alunos/as pela disciplina, minimizando as 

dificuldades que surgem da ênfase que é dada à memorização de fórmulas e 

classificações. 

 Souza & Marques (2017) articulam os referenciais freireanos e o campo de 

estudos CTS por meio da abordagem de problemas ambientais no contexto educacional. 

Essa abordagem contribui para promover uma alfabetização científica crítica, 

associando a aprendizagem de conteúdos científicos à discussão das relações CTS.

 Ainda sobre a articulação Freire-CTS, Auler (2007) compreende que a 

articulação é pertinente por se entender que a democratização das decisões comparece 

na matriz teórico filosófica de Paulo Freire, o qual defende que se deve propiciar a 

leitura crítica do mundo. 

Para uma leitura crítica do mundo contemporâneo é fundamental uma 

compreensão crítica sobre as interações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, 
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considerando que a dinâmica de desenvolvimento social está condicionada aos avanços 

científicos-tecnológicos de forma determinista (AULER et al, 2009). 

 Nessa direção, Santos (2008) nos diz que uma educação com enfoque CTS na 

perspectiva freireana busca acrescentar ao currículo discussões de valores e reflexões 

críticas que possibilitem desvelar a condição humana, uma educação que não se 

restrinja ao uso ou não de tecnologias. A articulação entre Freire e CTS significa 

resgatar a agenda política do movimento CTS (SANTOS, 2008). 

Ainda em relação a articulação Freire-CTS, Auler e Delizoicov (2006) defendem 

que a aproximação Freire e CTS ocorre considerando a busca de participação, de 

democratização das decisões em temas sociais que envolve ciência e tecnologia, 

defendida pelo movimento CTS. Tal pensamento está em consonância com o 

pensamento de Paulo Freire, quando o autor defende que alfabetização deve propiciar a 

leitura crítica da realidade (AULER e DELIZOICOV, 2006). 

Tal articulação (Freire-CTS) resulta da compreensão de que a busca de 

participação, de democratização das decisões em temas sociais envolvendo 

Ciência-Tecnologia, objetivo central do movimento CTS, contém elementos 

comuns à matriz teórico-filosófica adotada por Freire, considerando que seu 

fazer educacional parte do pressuposto da vocação ontológica do ser humano 

em “ser mais” (ser sujeito e não objeto histórico), havendo, para tal, a 

necessidade da superação da “cultura do silêncio”. Ainda, segundo Freire, 

alfabetizar, muito mais do que ler palavras, deve propiciar a “leitura do 

mundo” (AULER, FENALTI e DALMOLIN, 2009, p.2). 

Nesse sentido, os/as autores/as acreditam que para uma leitura do mundo 

contemporâneo e comprometimento com sua transformação, torna-se, cada vez mais 

fundamental uma compreensão crítica sobre as interações entre CTS, considerando que 

a dinâmica social contemporânea é condicionada pelos avanços no campo científico-

tecnológico (AULER, FENALTI e DALMOLIN, 2009). 

A formação crítica para o exercício da cidadania é um dos aspectos 

contemplados pelo campo de estudos CTS e pelos pressupostos freireanos. Educar para 

a cidadania é preparar o indivíduo para participar da sociedade democrática, saber 

relacionar-se com os produtos produzidos por ela e posicionar-se frente às implicações 

decorrentes de tais tecnologias (SANTOS e SCHNETZLER, 2003). 

Considerando a formação cidadã, o objetivo central do ensino de química é 

preparar o indivíduo para que ele compreenda e faça uso das informações químicas 

básicas necessárias para efetivar sua participação na sociedade tecnológica em que vive 

(SANTOS e SCHNETZLER, 2003).  
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Tomando como base o que foi exposto, acreditamos que a articulação Freire-CTS é 

oriunda do entendimento de que o currículo escolar deve ser estruturado em temas que 

permitam o entendimento de problemas que surgem da realidade dos/as alunos/as para 

contextualizar o conteúdo disciplinar de forma que faça sentido para eles/as. Para isso, é 

necessário que os temas estruturadores do currículo emerjam através do diálogo sincero 

com os/as alunos/as. E se queremos uma educação baseada na concepção freireana, 

educação dialógica, problematizadora, transformadora e emancipadora, devemos 

possibilitar o desenvolvimento da capacidade crítica do/a aluno/a para que ele/a possa 

perceber a sua realidade e intervir nessa realidade para transformá-la. Sendo assim, uma 

aproximação entre os pressupostos freireanos e o campo de estudos CTS é possível e 

pertinente devido à necessidade de participação da sociedade e seus grupos sociais nas 

decisões que os cercam. Em outras palavras, trata-se de uma formação crítica que 

possibilite ao/à educando/a perceber em qual realidade está inserido/a e como pode 

intervir nessa realidade para transformá-la, na direção da igualdade social, de 

construção e manutenção de espaços democráticos. 

2.3 Desafios da estruturação de currículos com base na 
investigação temática freireana e articulação Freire-CTS  

 A ITF vai muito além de uma abordagem metodológica para estruturação do 

currículo. Paulo Freire nos remete a uma concepção de educação. Propor uma 

reorientação curricular requer transformar o currículo tradicional em um currículo 

crítico e problematizador. Nessa nova proposta curricular, é necessária uma mudança na 

concepção de educação do/a professor/a, para propor metodologias de ensino de 

avaliações que sejam condizentes com a nova proposta. No nosso entendimento, um dos 

principais desafios para estruturação de currículos com articulação Freire-CTS são as 

lacunas que existem na formação inicial para subsidiar a nossa prática.  

É necessário que professores/as, durante o curso de licenciatura, tenham contato 

com um currículo que contribua para criação de uma concepção crítica de educação e, 

após o término do curso, continuem aperfeiçoando a prática docente, no sentido de 

aprofundar os estudos sobre currículos alternativos ao currículo tradicional. Uma 

formação que não contempla a desconstrução dos currículos tradicionais e que não 

oportuniza ao/à professor/a refletir sobre o papel e objetivos da educação acaba 

resultando em treinamento para reprodução de currículos tradicionais.  
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Realizando a ITF, pudemos perceber que não há como seguir um roteiro. A 

investigação e a prática envolvem um processo de reflexão e constante mudança e isso 

acaba tornando o processo complexo: é o que Paulo Freire denomina ação-reflexão-

ação. A falta de base na formação inicial, como já nos referimos, dificulta a inserção da 

proposta de educação freireana em nossa prática docente. 

Ao nível da reestruturação disciplinar em Química, outra dificuldade enfrentada 

durante a pesquisa foi o desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar que 

envolvesse professores/as de outras disciplinas. Tivemos que fazer adaptações e como 

estávamos trabalhando com os aspectos científicos e tecnológicos do campo CTS isso 

nos deu a possibilidade de abordar conceitos de outras áreas do conhecimento.  

Essa dificuldade também foi apontada por Muenchen e Auler (2007). Os/As 

autores/as destacaram que, apesar dos professores reconheceram a necessidade do 

trabalho coletivo e a articulação com outras disciplinas, eles têm consciência de que a 

busca por um trabalho interdisciplinar é um desafio a ser enfrentado, assumindo a 

dificuldade de envolver os demais colegas da escola, muitas vezes, por aspectos 

relacionados à falta de tempo para planejar de forma conjunta (MUENCHEN e 

AULER, 2007). No nosso caso, a dificuldade em realizar um trabalho em conjunto com 

outros/as professores/as ocorre, primeiramente, devido à dinâmica de desenvolvimento 

do mestrado profissional, ou seja, realizamos a pesquisa concomitantemente ao 

exercício profissional e sem bolsa de estudos. Segundo, porque a estruturação curricular 

da escola não permite flexibilidade para que os/as professores/as desenvolvam um 

currículo diferente do que está proposto, devido a vários fatores: sistema de avaliação, 

preparação para exames de seleção, livro didático adotado juntamente com o sistema de 

ensino online etc. 

Os artigos analisados no levantamento bibliográfico realizado por nosso grupo 

de pesquisa permitiram concluir que em muitos dos trabalhos analisados há situações 

em que o professor, apesar de ter conhecimento sobre a prática da estruturação de 

currículos com base em temas, não o faz porque segue um currículo previamente 

organizado por outros agentes. Também existe por parte dos/as professores/as uma 

concepção da necessidade de ministrar todo o conteúdo presente no livro didático, e isso 

não é favorável à estruturação do currículo via tema gerador porque os conteúdos é que 

determinam o tema e não o contrário. 
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 Nesse sentido, outro desafio na construção de currículos com abordagem 

temática surge quando há necessidade de cumprir um currículo já estruturado, elaborado 

por outros agentes (STRIEDER, 2008), além da dificuldade de olhar o conteúdo além no 

livro didático e a necessidade de políticas públicas para formação inicial e continuada 

de professores em sintonia com a proposta de currículos temáticos.  

Também encontramos desafios em articular os referenciais Freire-CTS para 

construção do currículo quanto à reflexão sobre o papel do educador e que cidadão se 

pretende formar (CENTA e MUENCHEN, 2016).  
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CAPÍTULO 3  
CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
  O capítulo 3 é destinado a caracterização da escola onde trabalhamos 

durante a ITF e a aplicação do PE, além do contexto investigado durante a IFT. 

Dividimos esse capítulo em dois tópicos para falarmos das características sócio 

econômicas da cidade de Natal/RN e, mais especificamente, sobre o contexto dos/as 

nossos/as alunos/as. 

3.1 O outro lado da ponte – Estudo da realidade 
Natal, capital do Rio Grande do Norte, é uma cidade litorânea conhecida 

nacionalmente, principalmente, por ser a Cidade do Sol, devido à incidência solar 

durante a maior parte do ano. Além disso, possui inúmeras praias que constituem uma 

parte significativa das belezas naturais no estado. Também podemos conhecer Natal 

como uma capital localizada em uma das regiões com maior crescimento da taxa de 

violência da região Nordeste. No relatório divulgado pela ONG mexicana Conselho 

Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal, Natal aparece como a 10º cidade mais 

violenta do mundo em 2016. Dentre as 50 cidades do ranking, 19 estão localizadas no 

Brasil (SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, 2017). 

Hoje, pouco mais de 400 anos após a sua fundação, a população de Natal foi 

estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, em 

877.640 habitantes (IBGE, 2017). A capital do RN é formada por 36 bairros distribuídos 

em quatro regiões administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste.  

A Zona Norte da cidade é formada por sete bairros: Lagoa Azul, Pajuçara, 

Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Redinha, Igapó e Salinas; a Região 

Administrativa Sul possui sete bairros: Lagoa Nova, Nova Descoberta, Candelária, 

Capim Macio, Pitimbu, Neópolis e Ponta Negra;  Região Administrativa Leste tem 12: 

Santos Reis, Rocas, Ribeira, Praia do Meio, Cidade Alta, Petrópolis, Areia Preta, Mãe 

Luiza, Alecrim, Barro Vermelho, Tirol e Lagoa Seca; e a Região Administrativa Oeste é 

formada por 10 bairros: Cidade da Esperança, Quintas, Nordeste, Dix-Sept Rosado, 

Bom Pastor, Nossa Senhora de Nazaré, Felipe Camarão, Cidade Nova, Guarapes e 

Planalto (NATAL, 2014). 
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O documento Natal e Região Metropolitana 2014
12

 publicou dados informativos 

sobre a educação, o transporte, a saúde, a infraestrutura e a manutenção da segurança, 

entre outros. Em 2014, em Natal existiam 17 Instituições de Ensino Superior, 72 escolas 

municipais, 71 creches, 119 escolas estaduais e 224 escolas privadas. Sobre os índices 

que medem o desenvolvimento da educação básica, em 2015, os alunos dos anos 

iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 4.6 no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. Para os alunos dos anos finais, a nota foi 

de 3.2. Comparando o índice dos anos iniciais com outras cidades do RN, Natal ocupa a 

posição 39 de 167. Se compararmos o índice dos anos finais com outras escolas do RN, 

Natal ocupa o lugar 104 de 167. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) 

no município foi de 96.3 em 2010, deixando-o na posição 137 de 167 dentre as cidades 

do estado e na posição 4.359 de 5.570 dentre as cidades do Brasil (BRASIL, 2017).  

  Do “outro lado da ponte
13

”, na Zona Norte da cidade, encontramos o bairro em 

que está localizada a escola onde realizamos nossa pesquisa, no bairro Nossa Senhora 

da Apresentação, conjunto Parque dos Coqueiros.  

As informações sobre o bairro Nossa Senhora da Apresentação foram obtidas 

como base análise do documento oficial “Conhecendo Melhor o seu Bairro” publicado 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo em 2017. O bairro Nossa 

Senhora da Apresentação foi fundado em 1993 em homenagem à padroeira de Natal, 

Nossa Senhora da Apresentação, e possui 7.308 habitantes. Em 2010, a população por 

sexo 
14

 era de 51,59% de mulheres e 48,41% de homens (NATAL, 2017). 

Em relação aos aspectos socioeconômicos, 33,72% das famílias possuem renda 

mensal entre meio e um salário mínimo
15

. Quanto a situação de moradia, 71,57% 

residem em domicílios próprios, 24,75% em domicílio alugado, 3,61% em domicílio 

cedido e 0,07% em outras situações (NATAL, 2017). O conjunto Parque dos Coqueiros 

possui em sua infraestrutura de saúde, educação e segurança duas escolas municipais e 

uma escola estadual, o Hospital Maria Alice Fernandes, a Base de Segurança Pública e a 

Base Comunitária Parque dos Coqueiros. Em relação ao lazer proporcionado por 
                                                           

12 Os documentos mais recentes com dados da cidade de Natal/RN foram publicados em 2014 e 2017, e 

não contemplam os mesmos dados, existem informações que não estão presentes nos dois documentos. 

13 A Zona norte da cidade de Natal/RN é separada das outras zonas pelo rio Potengi, as regiões se ligam 

por duas pontes, a ponte de Igapó e a ponte Newton Navarro. A expressão “do outro lado da ponte” serve 

aqui também para simbolizar estigmas e preconceitos expressos o dia a dia da cidade sobre a Zona Norte.  

14 Entendemos que a categoria “sexo” (homem e mulher), mencionada no documento “Conhecendo 

Melhor o seu bairro” faz referência ao sexo biológico (CAMURÇA e GOUVEA, 2004). Mantivemos essa 

categoria na referência ai documento, mas entendemos que gênero contemplaria mais identidades e, por 

consequência, mais pessoas seriam representadas. 

15 O valor do salário mínimo nacional era de R$ 954,00 na ocasião da nossa investigação. 
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equipamentos urbanos, o conjunto possui uma praça e a feira na rua Expedicionários 

com a rua Jardim Esperança. Apenas 45% do bairro possui o sistema de drenagem e 

55% é pavimentado. O bairro produz 49,09 toneladas de lixo domiciliar por dia, 94,27% 

do lixo é coletado por serviço de limpeza, 2,91% coletado em caçamba de serviço de 

limpeza e 2,83% têm outros destinos. Aproximadamente 97% do bairro (96,66%) têm 

abastecimento da rede geral, 0,34% através de poço ou nascente na propriedade, 0,48% 

através de poço ou nascente fora da propriedade e 2,51% abastecem de outras formas. 

Os índices sobre educação mostram que 84,66% das pessoas maiores de cinco anos de 

idade residentes no conjunto são alfabetizadas (NATAL, 2014).  

Dentro desse contexto, é possível concluir que a educação, segurança e 

infraestrutura urbana são áreas que demandam cuidados urgentes em Natal. Em relação 

à educação, a análise do Ideb nos revela que somos a 104ª escola, quando comparados a 

outras cidades do RN. Os números analisados separadamente parecem não dizer muito 

sobre a realidade das escolas, mas se pensarmos os fatores acima de forma conjunta e 

articulada à realidade de diferentes grupos sociais teremos uma dimensão das 

implicações que eles causam. Essas informações quando lidas durante o estudo 

preliminar da realidade, primeira etapa da Investigação Temática Freireana, resultam no 

surgimento de características muito importantes sobre o bairro que podem estar ocultas 

no dia a dia de seus residentes e pessoas que lá circulam. 

Os dados descritos acima nos ajudam a compreender a dinâmica do surgimento 

do tema gerador. Na leitura dos documentos oficiais, antes de iniciar a etapa em sala de 

aula, esses dados apontavam para o surgimento de um tema gerador envolvendo 

questões de segurança, saúde, infraestrutura e educação. Mesmo sabendo que esses 

fatores não seriam necessariamente apontados como situações problemas pelos/as 

alunos/as, foi possível observar na dinâmica de convivência no bairro que esses são os 

fatores que mais afetam a população.  

3.2 Quem é a escola e quem são nossos/as alunos/as 
 Desenvolvemos nossa pesquisa no Instituto Educacional O Mestre, uma escola 

privada fundada em 2005. O nome da instituição, O Mestre, simboliza o professor como 

essência do processo educativo, fazendo uma alusão a Deus (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2018). O significado do nome revela um dos inúmeros fatores que 

determinam a construção do currículo escolar, apesar de não especificar ser uma escola 

evangélica no PPP, a escola tem um público majoritariamente declarado evangélico e os 
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proprietários da escola são evangélicos. Isso tem influência na dinâmica da escola. 

Todas as segundas-feiras os/as alunos/as fazem oração no pátio da escola. Há também 

determinadas restrições na realização de algumas atividades, por exemplo, 

representações artísticas que façam alusão a religiões de matriz africana.  

A escola atende ao público da EB desde a EI Pré-Escolar até o EM. As 

informações sobre a escola foram obtidas através na análise do PPP e do Regimento 

Escolar vigente em 2018. Os documentos oficiais da escola trazem o diagnóstico local. 

A região onde a escola está localizada é uma região de crescimento populacional e 

valorização imobiliária devido à instalação, em maio de 2014, nas proximidades, no 

município circunvizinho de São Gonçalo do Amarante, do Aeroporto Internacional 

Aluísio Alves. Segundo o PPP, os principais problemas que atingem o bairro são a falta 

de saneamento básico e a insegurança. Nesse texto, a instituição tenta construir sua 

visão em relação à sociedade local. A visão da instituição é de que somente com 

vontade política por parte dos administrados públicos, com ações concretas que 

priorizem a educação, saúde e a segurança pública é que poderemos construir uma 

sociedade mais igualitária (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2018).  

Quanto à estruturação do currículo, o PPP sugere a metodologia voltada a 

projetos. O tema para o projeto deve surgir dos professores, dos alunos, do próprio 

contexto social ou de um tema emergente da empresa (termo utilizado no PPP para fazer 

referência à escola no Capítulo 6 – Diretrizes Curriculares). O currículo é construído 

considerando a organização trimestral (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2018). 

Sobre a comunidade onde a escola está inserida, o PPP relata que é formada, 

predominantemente, pela classe média, constituída por funcionários públicos, 

comerciários, trabalhadores autônomos e pequenos empresários. Apesar de não estar 

relatado no PPP, existe uma parceria entre a Prefeitura do Natal e a instituição para que 

parte das mensalidades da Educação Infantil sejam custeadas pelo órgão público 

municipal devido à ausência de creches públicas no Conjunto Parque dos Coqueiros. A 

instituição se destaca bastante no esporte handebol na modalidade beach. Existe uma 

demanda por alunos/as que saibam e jogar e, por isso, a escola oferece bolsas de estudos 

para aqueles que possuem um bom desempenho no esporte. Esses fatores, que não estão 

expressos no PPP, são fundamentais para entender a diversidade dos/as alunos/as que a 

escola atende. Devemos nos atentar, então, para o fato de que, apesar de o bairro estar 

em crescimento, não há nos documentos oficiais dados que apontem para a afirmação de 

que o público da escola é predominantemente de classe média. Pelo contrário, a maioria 
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dos moradores do bairro Nossa Senhora da Apresentação, 33,72% da população, ganha 

entre ½ e 1 salário mínimo; 28,46% recebem menos de ¼  a ½; 16,56% recebem mais 

de 1 e menos de 2 salários mínimos; 10,56% recebem entre 1/8 e ¼ salários mínimos; 

apenas 2,68% recebem entre 2 e 3 salários mínimos; 1,22% entre 3 e 5; 0,35% entre 5 e 

10 salários mínimos; 0,68% recebem mais que 10 salários mínimos, enquanto 2,39% 

declaram não possuir rendimentos (NATAL, 2017). 

A instituição é formada por 30 professores/as e demais funcionários da área de 

educação. No PPP, não há informação sobre o número total de funcionários e/ou 

alunos/as, mas fomos informados pela Diretoria Pedagógica que existem 35 

funcionários/as e 527 alunos/as
16

. Há na instituição uma continuidade por partes dos 

pais na renovação das matrículas. A maioria dos/as estudantes frequenta a escola desde 

a Educação Infantil até o Ensino Médio. Portanto, acreditávamos que poderíamos nos 

organizar para a construção do currículo no ano seguinte, uma vez que, até 2018 eu 

seria  professora de Química na série posterior também. 

Sendo assim, a ITF foi realizada com 18 alunos/as da 1ª série do EM Regular 

para que pudéssemos construir o currículo da 3ª série com base no tema gerador oriundo 

das suas situações-problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16 Dados informados pela direção geral da escola.  
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CAPÍTULO 4 
O CAMINHO PERCORRIDO 
 A metodologia da nossa pesquisa, bem como nossos objetivos serão apresentados neste 

capítulo. Dividimos o capítulo em quatro subtópicos para discutirmos a metodologia, métodos e 

instrumentos para a escrita da pesquisa de mestrado e a ITF. Neste momento da dissertação também 

apresentamos, detalhadamente, os referenciais, a metodologia e os resultados da ITF. 

4.1 O que desejamos ao percorrer este caminho? 
Este trabalho de pesquisa teve como objetivo realizar a reorientação curricular 

da disciplina Química no EM regular de uma escola privada localizada na Zona Norte 

do Município de Natal, de forma contextualizada através da Investigação Temática 

Freireana (ITF) e dos pressupostos do campo de estudos CTS.  

Na estrutura curricular da escola, o conteúdo químico abordado na sequência 

didática está estruturado no currículo da 2ª série e da 3ª série, como forma de revisar os 

conteúdos para o Enem. A investigação temática foi realizada com a 1ª série e a 

sequência didática seria aplicada com a mesma turma em 2019 cursando a 2ª série. No 

entanto, por se tratar de uma instituição privada, o número de alunos/as matriculados/as 

nessa série este ano não foi suficiente para que turma abrisse, por isso, aplicamos a 

sequência didática elaborada, ou seja, nosso produto educacional, com a 3ª série do 

ensino médio.  

Assim, para concretizarmos a reorientação curricular pretendida, nosso trabalho 

foi desenvolvido a ITF foi realizada com a turma da 1ª série e o PE aplicado na 3ª série 

do EM. 

Cada etapa corresponde a um objetivo específico. Juntos, nos levaram à 

reorientação curricular. A seguir, elencamos nossos objetivos específicos:  

• Investigar quais as possíveis articulações entre os pressupostos freireanos e o 

campo de estudos CTS para a educação no Brasil. 

• Discutir sobre os desafios da estruturação de currículos com base na ITF e 

articulação Freire-CTS no ensino de química na escola. 

• Realizar a investigação temática para chegar ao tema gerador. 

• Construir uma sequência de atividades, considerando o tema gerador como 

subordinador dos conceitos dentro do currículo, como produto educacional.  

• Aplicar a sequência de atividades em aulas de química do EM.  
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4.2 Como percorremos o caminho? Metodologia para o 
desenvolvimento da pesquisa  

A pesquisa em educação exige um esforço metodológico por parte do/a professor/a 

pesquisador/a para enfrentar a dinâmica da sala de aula e utilizar metodologias que 

permitam a obtenção de dados respeitando a interação professor/a-aluno/a de modo que 

não haja uma mecanização da aprendizagem para obtenção de resultados. 

 Com isso, tratando-se de Paulo Freire em relação à educação, os esforços 

multiplicam-se para alcançar uma prática pedagógica pautada no diálogo (não apenas 

para os resultados da pesquisa). A pesquisa em Paulo Freire tem preocupação com a 

construção do homem inserido em um tempo, considera-se o contexto histórico e, por 

isso, tem suas origens na pesquisa antropológica. 

 A metodologia freireana surge a partir da problematização da realidade e não há 

como problematizar a realidade sem considerar os aspectos sociais e históricos. A 

pesquisa através da problematização da realidade procura o desenvolvimento de uma 

estratégia de pensamento crítico (autocrítico) e criativo para, na tentativa de romper 

com o formalismo da ciência clássica de caráter positivista, sem perder a extensão e 

profundidade de produção do conhecimento, envolve um processo prazeroso de 

elaboração e reelaboração crítica e criativa na busca de estabelecer um diálogo 

(NASCIMENTO, PERNAMBUCO e LIMA, 2017). 

 A problematização precisa potencializar a construção do conhecimento, o/s 

problema/s a ser/em estudado/s precisa/m ter significado. Sendo assim, os envolvidos 

no processo devem se sentir cognitivamente incomodados, pois a resolução do 

problema exige um conhecimento que para eles é inédito. 

 Assim, a concepção antropológica da educação freireana constitui-se quando o 

autor considera o ser humano como sujeito inacabado e o processo de educação, tendo 

início na consciência que o ser tem do seu inacabamento (FREIRE, 1996): 

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como 

processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida 

em que se reconheceram inacabados. (FREIRE, 1996, p. 58). 
  

É através da humanização que o homem pode chegar à consciência de si mesmo. 

O fato de ser inacabado coloca o homem em permanente busca pela humanização. 

Humanizar e desumanizar dentro da história, de um contexto histórico, contexto real, 

concreto, objetivo (OLIVEIRA E CARVALHO, 2012). Em outras palavras, o homem 
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precisa se ver como construtor de sua própria história, ele constrói a história e sendo ele 

quem escreve só ele pode transformar sua própria realidade.  

A antropologia em Paulo Freire busca desde o início apresentar um esforço 

humano para estabelecer o diálogo e a busca da transcendência, propondo ao homem 

uma tarefa constante de recriação do universo (OLIVEIRA E CARVALHO, 2012). 

A pesquisa em Paulo Freire deve estar pautada em três conceitos fundamentais 

trazidos pelo educador: diálogo, problematização e a práxis ação-reflexão-ação. Ao 

considerar essas características, metodologicamente, nossa pesquisa tem caráter de 

investigação qualitativa. Como técnica para obtenção dos dados, utilizamos o 

levantamento bibliográfico, a observação participante com registros em diário de 

campo, a entrevista semiestruturada, a construção dos portfólios e a criação de imagens.  

A pesquisa qualitativa é uma metodologia alternativa ao positivismo quantitativo 

e tem suas origens nas práticas desenvolvidas por antropólogos.  O aparecimento da 

pesquisa qualitativa na antropologia, estudo da cultura, surge a partir do fato de muitas 

informações sobre a vida dos povos não poderem ser quantificadas, ou seja, precisam 

ser interpretadas de forma muito mais ampla do que o simples dado objetivo. Dentro do 

contexto aplicado, uma premissa básica no desenvolvimento da pesquisa qualitativa é a 

de que estamos diante de duas realidades culturais: a que se deseja conhecer e a que é 

própria do investigador (TRIVIÑOS, 2007). 

 A autora Minayo (2002) nos ajuda a refletir sobre a pesquisa qualitativa nos 

levando a pensar sobre o vasto universo de significados que a pesquisa qualitativa 

trabalha, os motivos, as aspirações, as crenças, os valores e atitudes, envolvendo 

questões muito particulares (MINAYO, 2002). 

Conforme apresentado anteriormente, um dos nossos objetivos diz respeito a 

investigar as possíveis relações Freire-CTS. Para chegarmos a esse objetivo, realizamos 

um levantamento bibliográfico, também denominado pesquisa estado da arte, com base 

nas contribuições de Ferreira sobre essa técnica (FERREIRA, 2002). As pesquisas 

bibliográficas trazem em comum o desafio de mapear e de discutir uma produção 

acadêmica, tentando responder quais aspectos e dimensões vêm sendo destacados em 

diferentes épocas e lugares, com caráter descritivo sobre a produção acadêmica que se 

busca investigar (FERREIRA, 2002). 

 Como técnica para obtenção de dados, a observação participante acontece do 

contato direto do pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre 
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a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos. O observador estabelece uma 

relação face a face com o observado, podendo modificar e ser modificado pelo contexto 

(CRUZ NETO, 2002). 

Ainda sobre os métodos utilizados para a obtenção de dados, utilizamos a 

entrevista semiestruturada, pois permite adaptações conforme a fala do entrevistado e do 

entrevistador. A entrevista semiestruturada é caracterizada por questionamentos básicos 

que consideram as teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa.  Esse tipo 

de entrevista, além de possibilitar a descrição de fenômenos sociais, possibilita a 

explicação e a compreensão em sua totalidade, sendo necessário a presença do 

pesquisador investigador no processo de coletas das informações (TRIVIÑOS, 1987). 

As perguntas fundamentais da entrevista semiestruturada não nascem a priori, elas 

surgem da teoria que alimenta o investigador e de todas as informações que ele já 

recolheu do fenômeno social que interessa (TRIVIÑOS, 1987). Para Manzini (1990) 

apud Manzini, a entrevista semiestruturada é centrada em um assunto sobre o qual 

confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras 

questões que surgem das circunstâncias durante a entrevista. 

A ITF nos leva uma metodologia que se faz e refaz durante todo o processo. 

Para uma das etapas desse processo, o “estudo da realidade”
17

, é necessária a análise de 

documentos para o levantamento das informações iniciais sobre a comunidade local. 

Nesse caso, realizamos um levantamento dos documentos publicados oficialmente pela 

escola onde realizamos a pesquisa e documentos oficiais publicados pela Prefeitura do 

Natal e/ou pelo Governo Federal. 

Utilizamos as imagens em sala de aula como ferramenta para coleta de dados, 

pensando nos fundamentos filosóficos e antropológicos. Antes de tudo devemos lembrar 

que o ser humano é simbólico e utiliza imagens e símbolos para de identificar e 

representar-se ao meio ambiente (POSSETE, 2014). 

A imagem é uma ferramenta pedagógica importante no processo de significação 

do meio social, ajuda-nos a criar um maior acervo visual de representações, a partir das 

interações feitas com imagens, que podem ser artísticas, realistas ou simbólicas 

(NAVARRO e DOMINGUEZ, 2009). 

                                                           

17Conceito explicado detalhadamente no próximo tópico. Em síntese, diz respeito à análise de 

entrevistas, questionários, conversas informais, documentos, vídeos e/ou fotografias para conhecer a 

comunidade. 



 

 

51 

 

 

Os dados obtidos na Investigação Temática foram analisados através do método 

da Análise Textual Discursiva (ATD). Previamente, para análise das situações limites 

que nos levaram ao tema gerador, consideramos as categorias preliminar “Situações no 

âmbito da Comunidade” e “Situações no âmbito da Escola”. Essas categorias são 

explicadas detalhadamente no item sobre a ITF. Os dados obtidos a partir da aplicação 

do Produto educacional foram analisados tanto por meio ATD quanto pela Análise de 

Conteúdo (AC). 

Para a análise discursiva dos diálogos, realizamos a transcrição dos diálogos das 

entrevistas por meio da ferramenta online Speech, fornecida pelo Google, durante o 

círculo de cultura com os alunos e gravamos o áudio do encontro para posterior análise. 

Após a transcrição dos diálogos, realizamos a ATD. Nesse momento, tentamos detectar 

na leitura quais as falas mais recorrentes em sala de aula e quais falas poderiam sugerir 

uma possível situação limite. 

A ATD foi realizada com base nas contribuições de Moraes (2003), através da 

organização dos elementos em torno de três focos que constituem um ciclo: 1. 

Desmontagem dos textos: examinar os materiais em seus detalhes, fragmentar o 

material; 2. Estabelecimento de relações: entender como esses elementos básicos podem 

ser reunidos para forma um conjunto mais complexo que são denominados de 

categorias; 3. Captando o novo emergente: compreensão renovada dos textos 

desencadeada pela análise dos materiais nos dois estágios anteriores. Surge um meta-

texto que é resultado do esforço em explicitar a compreensão que se apresenta como 

produto da nova combinação de elementos construídos ao longo dos passos anteriores 

(MORAES, 2003). No primeiro momento, a desmontagem, realizamos a leitura dos 

diálogos na busca de falas que evidenciassem situações de conflito para os/as alunos/as 

que seriam classificadas como “situações no âmbito da escola” e para os/as 

moradores/as. No segundo momento, relacionamos as falas dos/as alunos/as com as 

falas dos/as moradores/as. E, posteriormente, considerando a recorrência das falas, 

tentamos fazer a leitura das situações limite expressas nas falas.  

A AC constitui uma metodologia de pesquisa utilizada para descrever e 

interpretar o conteúdo de uma classe de documentos. Conduzindo a uma descrição 

sistemática do conteúdo que pode ser em um nível quantitativo ou qualitativo 

(MOARES, 1999). O método utilizado na análise de conteúdo para leitura, 

categorização e interpretação está dividido em cinco etapas: i) Preparação das 

informações: identificar as diferentes amostras de informações a serem analisadas e 
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iniciar o processo de codificação dos materiais para identificar rapidamente cada 

elemento da amostra. No nosso trabalho utilizamos a numeração para identificar os 

questionários e os/as alunos/as que responderam; ii) Unitarização: após a leitura 

cuidadosa do material determinamos a unidade de análise e depois as unidades de 

contexto que são unidades mais amplas que servem de referência a unidade de análise; 

iii) Categorização: agrupar os dados considerando a parte comum que existe entre eles; 

iv) Descrição: descrever os dados comunicando como eles foram obtidos através da 

produção de um texto sintético informando o conjunto de significados presentes nas 

diversas unidades de análise; v) Interpretação: a interpretação requer uma compreensão 

mais aprofundada do conteúdo das mensagens, procurar compreender os resultados 

(MORAES, 1999). 

A pesquisa de mestrado foi desenvolvida em duas fases. A primeira fase é 

contínua e diz respeito a escrita do texto de dissertação, bem como o aprofundamento 

teórico. Realizamos na primeira fase a pesquisa bibliográfica e o aprofundamento 

teórico. Devido ao caráter investigativo da dissertação, a análise dos dados sugere novas 

leituras para o entendimento das relações. Por isso, entendemos que a primeira fase da 

pesquisa é contínua. 

A segunda fase da pesquisa foi constituída pela pesquisa de campo e dividiu-se  

em três etapas: na primeira etapa realizamos a ITF, a redução temática e construímos o 

produto educacional; na segunda, realizamos a aplicação do PE; na terceira etapa, 

analisamos e interpretamos os dados obtidos a partir dessa aplicação.  

4.3 Como percorremos o caminho? A Investigação Temática 
Freireana 

A ITF foi realizada com alunos/as da 1ª série do EM regular, como já citado. 

Durante a construção do tema gerador, baseamo-nos na experiência do grupo de 

pesquisadores responsáveis por implementar e supervisionar o projeto de Ação 

Pedagógica pela via da Interdisciplinaridade via tema gerador (1989) no município de 

São Paulo/SP dentro do Movimento de Reorientação Curricular às Escolas da Rede. 

 Cadernos de formação foram produzidos pela equipe de Ciências da Natureza, 

que era composta por representantes da Divisão de Orientação Técnica de Ensino de 1º 

e 2º Graus (DOT – 2), dos Núcleos de Ação Educativa (NAEs) e Assessoria da USP. 

Essas publicações delineiam o percurso metodológico e compartilham experiências 
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sobre a construção do currículo escolar pautado na educação popular e libertadora de 

Paulo Freire. 

 No que se refere a essas publicações, os envolvidos na implementação da 

proposta curricular interdisciplinar no município de São Paulo dividiram o projeto em 

três etapas fundamentais, que têm como objetivos: 

● 1ª etapa: o estudo preliminar da localidade - objetiva favorecer o processo de 

autoconhecimento da comunidade escolar, que não está desvinculada de uma 

comunidade local; também deve possibilitar à comunidade escolar e local 

verificar, ampliar e/ou corrigir a visão que uma tem da outra e perceber o que é 

significativo, o que caracteriza e preocupa esta comunidade-escola-região. Nesse 

momento, devem surgir situações que emerjam da comunidade escolar e que 

sejam significativas para esta comunidade (SÃO PAULO, 1990). 

Nessa etapa, devemos estar atentos à investigação em relação à comunidade 

escolar (interesses, expectativas, relação com a comunidade, aspectos físicos, 

organizacionais e pedagógicos, recursos humanos, lideranças, valores, religião, 

cultura e arte) e em relação à comunidade local (urbanização, interesses, 

expectativas, relação com a escola, habitação, população, aspectos físicos, 

movimentos sociais, nível socioeconômico, lazer, cultura, arte, valores, religião, 

histórico da comunidade). Essas informações devem ser levantadas pela equipe 

escolar por meio de entrevistas, questionários, conversas informais, documentos, 

vídeos e/ou fotografias com a comunidade escolar, a comunidade local, 

bibliotecas, museus, IBGE, administração regional e/ou movimentos sociais 

(SÃO PAULO, 1990). Toda essa etapa deve ser registrada e organizada para a 

sistematização e síntese dos dados coletados. A análise desses dados deve 

permitir que “emerjam” situações significativas para a comunidade (SÃO 

PAULO, 1990).   

● 2ª etapa: emersão do tema gerador - através do estudo preliminar da realidade, 

podemos levantar todas as possíveis variáveis inseridas na comunidade. 

Recorrendo ao processo de discussão, realizamos a definição do tema gerador 

levando em conta a interpretação e a inter-relação das situações apresentadas, 

procurando critérios para agrupá-las. Essa discussão acontece sempre sob o 
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olhar crítico do professor pesquisador e deve propiciar a “emersão” de temas 

geradores (SÃO PAULO, 1990). 

● 3ª etapa: construção do programa - como consequência das etapas anteriores o 

programa escolar começa a se moldar. Para chegarmos à construção do 

programa, tentamos nos basear nos três momentos fundamentais sugeridos pela 

Série Inovações Educacionais (1990). Em síntese ao projeto interdisciplinar via 

tema gerador, os momentos fundamentais são: primeiro, perceber as relações 

existentes entre os temas geradores, relacionando-os para permitir uma melhor 

compreensão das situações limites e compreensão da realidade. Segundo, após a 

seleção dos conteúdos e defini-los por área, é necessária uma análise numa 

perspectiva de inter áreas. Terceiro, precisamos seriar os conteúdos e definir a 

profundidade com que seriam abordados em cada série (SÃO PAULO, 1990). 

Ressalta-se que a nossa pesquisa consiste em construir o programa da disciplina 

Química para o Ensino Médio. 

O programa da disciplina e o conteúdo programático consistem no conteúdo 

específico da aprendizagem do educando construído organicamente com base em 

critérios e especificidades estabelecidos por sua área de conhecimento e em informações 

da cultura primeira, em vista de sua superação (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011). Para Snyders (1988) apud Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2011), a cultura primeira é a cultura que o/a aluno/a traz para a escola, está relacionada 

ao conhecimento de senso comum e direciona a interpretação dos temas.  

A metodologia proposta para construção do programa via tema gerador é 

dialógica, o diálogo como essência, e exige do educador uma postura crítica de 

problematização constante (SÃO PAULO, 1990). Nessa etapa, faz-se necessário, assim 

como em todo o processo, o que Paulo Freire denominou de ação-reflexão-ação, a 

práxis, refletirmos sobre a nossa experiência, realizarmos uma ação simultaneamente à 

reflexão, e isso nos leva a refletir novamente. 

Ainda no que se refere às etapas da ITF, os (as) autores (as) Delizoicov, Angotti 

e Pernambuco (2011), professores assessores pela USP ao projeto Ação Pedagógica da 

Escola pela via da Interdisciplinaridade, depois de viverem a implementação desse 

projeto e investigarem quais as implicações, como e onde utilizar a ITF para construção 
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de um currículo, interpretaram a dinâmica da Investigação Temática proposta por Paulo 

Freire no capítulo três do livro “Pedagogia do Oprimido”. 

Tratando-se das etapas da investigação temática, Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011) compreendem-na como uma dinâmica que pode ser caracterizada 

por cinco etapas. A primeira etapa é denominada de levantamento preliminar das 

condições locais em que vivem os alunos e os familiares. É constituída pelo 

recolhimento de dados por meio de fontes secundárias, documentos de órgãos oficiais 

do governo, entrevistas com lideranças locais, representantes e pais de alunos/as. Na 

segunda etapa, considerando os dados apreendidos, são analisadas as situações que 

sintetizam contradições a serem compreendidas por professores e alunos. Essas 

situações podem vim a ser temas geradores se forem reveladas na terceira etapa. A 

terceira etapa consiste no círculo de investigação temática, assim denominada por 

Freire. Na segunda etapa, as situações percebidas pelo professor são hipóteses que o/a 

educador/a-pesquisador/a faz com base nos dados obtidos. Porém, a confirmação de que 

essas são ou não significativas para pais e alunos, transformando-se em temas 

geradores, é feita nos círculos de investigação temática. Na quarta etapa, ocorre a 

redução temática e a construção do programa e do planejamento de ensino. A quinta 

etapa é a que acontece em sala de aula – a abordagem dos conceitos científicos para 

compreensão do tema gerador (DELIZOICIV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). 

Na etapa do estudo da realidade, principalmente no âmbito das situações 

escolares, e na etapa da construção do programa da disciplina foram (e tem sido) os 

momentos mais difíceis da investigação temática. A dificuldade não é somente aquela 

própria de trabalharmos com a construção de um programa via tema gerador. Por se 

tratar de uma abordagem interdisciplinar, torna-se muito difícil quando realizada de 

forma disciplinar. 

Então, nos resta uma pergunta: como fazer algo dentro dessa perspectiva sendo 

que se trata, no nosso trabalho, de algo disciplinar? Muito além da abordagem temática, 

Freire nos remete a uma concepção de educação, um modelo de educação crítica e 

libertadora que leva à transformação. Por isso, podemos utilizar a Abordagem Temática 

Freireana (ATF) para tornar o conteúdo sistematizado (o conteúdo abordado em sala de 

aula) significativo para o/a aluno/a e fazer com que a realidade seja problematizada a 

partir da síntese do especialista, iniciado o processo de codificação-problematização-
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descodificação. Devemos pensar também que a construção do currículo através da 

articulação Freire-CTS nos proporciona a possibilidade da abordagem interdisciplinar 

através das discussões sobre o desenvolvimento científico tecnológico e a relação com o 

desenvolvimento social por meio da filosofia e história da ciência e da sociologia do 

conhecimento, por exemplo. Por esse motivo, a abordagem CTS nos permite uma 

abordagem interdisciplinar, utilizando conteúdos e conceitos de outras áreas do 

conhecimento. Ou seja, temos o conteúdo programático canônico da Química e outros 

conteúdos.  

Os textos que alicerçam a nossa investigação temática foram publicados com 

base em pesquisas em um contexto maior, no caso da obra “Pedagogia do Oprimido”. 

Temos que considerar a experiência do autor com alfabetização de jovens e adultos no 

contexto nacional, e os Cadernos de Formação são frutos da pesquisa em âmbito 

regional proposta pelo município para reformular a educação em São Paulo. Por isso, 

são necessárias releituras das obras e adaptações para realizar a ATF de forma 

disciplinar com abordagem interdisciplinar. 

Para investigar o tema gerador, fizemos a categorização nos apoiando nos 

Cadernos de Formação, especificamente o Caderno 03, “Tema Gerador e a Construção 

do Programa”. Esses cadernos foram criados como registro do projeto Ação Pedagógica 

via Interdisciplinaridade desenvolvido da Rede Municipal de Educação de São Paulo.  

A princípio, conforme especificamos as etapas da ITF, realizamos o estudo da 

realidade através da leitura dos documentos divulgados pela prefeitura de Natal/RN, que 

trazem dados quantitativos e qualitativos sobre a cidade a Zona Norte do munícipio, 

dando ênfase à localidade constituinte da comunidade escolar, localizada no conjunto 

Parque dos Coqueiros. Simultaneamente, realizávamos a leitura dos documentos oficiais 

da escola, o Regimento Escolar e o PPP. Esses documentos foram examinados através 

da ATD e, conforme a leitura, conseguimos categorizar possíveis situações-problemas 

que emergiam. Diante disso, a leitura dos documentos oficiais com dados fornecidos 

pela Prefeitura do Natal nos forneceu categorias que estão dentro do grupo “Situações 

no âmbito da comunidade” e “Situações no âmbito da escola”. Além da análise dos 

documentos, dentro da sala de aula realizávamos as anotações no diário de campo e 

gravávamos os diálogos intensificando o estudo das “Situações no âmbito da escola”. 

Para aprofundarmos as categorias no âmbito da comunidade, realizamos entrevistas com 
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moradores da comunidade onde se localiza a escola. A seguir, representamos na Figura 

1 a esquematização da nossa referência para realizarmos o levantamento preliminar das 

possíveis situações problemas: 

Figura 1- Estudo preliminar da realidade local 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Para realizarmos o estudo preliminar da realidade local, desenvolvemos 

atividades para construção de um diálogo sincero entre a educadora e os/as 

educandos/as na investigação do universo temático. Durante essa etapa, a professora 

pesquisadora considerou quais as atividades mais adequadas aos/às alunos/as. Por isso, 

as atividades devem ser as mais diversificadas possíveis, sempre com o objetivo de 

investigar quem é o/a estudante e em qual contexto ele/a está inserido/a. As atividades 

foram elaboradas para proporcionar o diálogo sobre “Quem sou eu?”, levando o/a 

aluno/a a refletir sobre sua vida desde o seu nascimento. Nesse momento, optamos pela 

elaboração de um portfólio; “Que lugar é esse que eu moro?”, investigação sobre a 

cidade e o bairro onde a escola está situada. A apresentação do bairro e da cidade foi 

feita com entrevista semiestruturada com moradores realizadas pelos alunos(as) e com 

análise dos dados socioeconômicos divulgados pela prefeitura de Natal/RN.  
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Ainda no que se refere aos métodos utilizados durante a ITF, optamos pela 

realização de entrevistas semiestruturadas com moradores porque tínhamos como 

objetivo investigar um assunto em comum acerca do bairro Nossa Senhora da 

Apresentação: “Quais as principais coisas que melhoraram e pioraram nos últimos 

tempos?”. 

A partir de tais entendimentos, devemos ter em mente que a investigação 

temática deve proporcionar a construção de uma relação de confiança entre os/as 

educandos/as e educadores/as de forma conscientizadora para, através da investigação, o 

educador dialógico reconhecer o universo temático e devolvê-lo como problematização 

(FREIRE, 2018). Nessa etapa de investigação, é primordial que o/a educador/a 

dialógico/a registre em seu diário de campo todas as informações, mesmo aquelas que 

parecem menos importantes. Em outros momentos, através de diálogos informais, essa 

mesma etapa consiste na investigação de uma temática que ainda está codificada, 

consiste no que Paulo Freire (2018) denominou de “descodificação ao vivo”, que será 

concluída através da análise dos registros do/a educador/a. A análise das observações de 

campo consiste em um segundo momento da “descodificação ao vivo” para 

percebermos o conjunto de contradições desses homens.  

No primeiro momento da ITF, procuramos nos reconhecer como mulheres e 

homens inacabados, ainda em processo de evolução. Para isso, necessitamos entender 

quais são as nossas origens, quem são nossos ancestrais e o que nos trouxe até aqui. 

Através do documentário “A origem dos Homens”, produzido pela Discovery Channel, 

analisamos o processo de evolução do Homem e a construção das relações homem-

homem e homem-mundo, desconstruindo a visão de denominação racial através da 

evolução. Assim, analisamos aspectos do período pré-histórico até a idade 

contemporânea e quais são nossas heranças físicas e culturais. Tentamos expressar a 

nossa compreensão sobre essas relações antepassadas por meio da elaboração de 

imagens, objetivando chegar a percepção de que todos nós temos algo em comum e 

representar o modelo de mulher e homem em cada era histórica, considerando a 

transformação física, política, social, econômica, histórica e cultural. Na sequência, 

os/as alunos/as ilustraram cada era histórica e representaram, por meio de imagens, a 

concepção de vida de homens e mulheres. 
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Simultaneamente a esse momento, os/as alunos/as estavam construindo os 

portfólios pessoais que contaram sua história de vida. O portfólio nos ajudou a 

investigar seus aspectos pessoais que passam despercebidos no dia a dia da sala de aula 

e qual a sua construção familiar. Além disso, auxiliou-nos a nos conhecer mais e 

aprofundar nossas relações através do conhecimento do que aqui chamaremos de 

“mundo do outro”. 

Assim sendo, utilizamos o portfólio como ferramenta de reflexão. Não era nosso 

objetivo, naquele momento, avaliar o/a aluno/a quanto à aprendizagem de conteúdos e, 

sim, provocar uma reflexão sobre sua história de vida. 

No segundo momento, os/as alunos/as realizaram a entrevista com os moradores 

para identificar quais as suas opiniões sobre o bairro Nossa Senhora da Apresentação, 

assim como suas angústias e esperanças. Cada um/a, utilizando um celular ou qualquer 

outro aparelho para gravação de áudio e imagem, entrevistou um morador do bairro 

onde mora. As perguntas e os roteiros para entrevista foram elaborados em sala de aula. 

Dessa maneira, as entrevistas foram realizadas durante o recesso escolar, devido à 

disponibilidade dos/as alunos/as, que julgaram uma tarefa difícil encontrar alguém que 

quisesse ser entrevistado. Após a gravação, o vídeo foi enviado para a professora 

pesquisadora que ficou responsável por editá-lo de modo a formar uma espécie de 

documentário com a opinião dos moradores sobre o local onde moram.  

Notamos, nesse momento, o quanto nos identificamos com a história do outro e 

quanto temos em comum uns com os outros, assim como também nos reconhecemos 

nas falas dos moradores durante a socialização das entrevistas. Esse foi um momento 

em que a comunidade escolar deveria estar presente, então seria o momento para 

convidar os pais, a direção e a coordenação da escola para participarem. No entanto, 

estiveram presentes na socialização apenas os/as alunos/as da 2ª série do Ensino Médio, 

porque a dinâmica de organização da escola e o horário da aula impossibilitaram a 

participação dos pais e de outras turmas. O Quadro 1 sistematiza as atividades 

desenvolvidas durante a Investigação Temática. 
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Quadro 1 - Sistematização das atividades desenvolvidas durante a investigação temática. 

 
ETAPAS DA INVESTIGAÇÃO 

TEMÁTICA 
 

 
ATIVIDADES 

 
DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Primeira 
etapa 

Levantamento preliminar Pesquisa sobre os documentos 
oficiais que regem o município e 
a escola 

Abril/2018. 

Segunda 
etapa 

Análise do levantamento 
preliminar e definição das 
atividades da 3ª etapa. 

Leitura dos documentos oficiais 
da escola e do município de 
Natal-RN. 

Abril/2018. 

 
 
 
Terceira 
etapa 

Círculos de investigação 
temática. 

Assistir o documentário “A 
origem dos Homens”, produzido 
pela Discovery Channel; 
Construção dos Portfólios; 
Elaboração do Documentário 
com Entrevistas do Moradores. 

Maio e junho/2018. 
Documentário: 2 aulas 50min 
(21/05/2018). 
As entrevistas e o portfólio foram 
construídos durante o recesso 
escolar, tempo de 25/06 a 08/07. 
Socialização do documentário: 2 
aulas 50min (26/07/2018). 
 

Quarta 
etapa 

Redução temática. Análise das categorias que 
surgiram na 2ª e 3ª etapas para 
construção do programa 
disciplinar. 

Análise das categorias: 
agosto/2018. 
O programa disciplinar está em 
construção. 

Quinta 
etapa 

Trabalho em sala de aula Aplicação do programa 
disciplinar. 

Fevereiro de 2019. 
 

Fonte: elaboração da autora. 

Os resultados da análise dos dados obtidos durante a ITF são discutidos no 

próximo tópico. 

4.4 Categorização das possíveis situações problemas e a redução 
temática 
  O estudo preliminar da realidade local foi realizado utilizando a matriz de 

referência sugerida pelo Caderno número 03 do movimento de reorientação curricular 

das escolas municipais de São Paulo. A matriz de referência utilizada durante o 

levantamento preliminar da localidade propicia a síntese e a organização das 

informações resultantes da pesquisa, experiências e depoimentos da equipe escolar e da 

comunidade escolar (SÃO PAULO, 1990).  Em decorrência do levantamento 

preliminar, analisamos as situações significativas com base na Figura 2. Previamente, 

categorizamos as situações em “Situações no âmbito da Comunidade” e “Situações no 

âmbito da Escola”. 

 

 



 

 

61 

 

 

 

Figura 2 

  - Estudo preliminar da realidade local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SÃO PAULO. Caderno de Formação n. 03, Tema Gerador e a Construção do Programa: uma nova 

relação entre currículo e realidade. Diretoria de Orientação Técnica, Secretaria Municipal de Educação, 

1990. 

 

Conforme apresentado anteriormente, temos duas grandes categorias que nos 

permitem relacionar as situações limites de um mesmo grupo entre si e relacionar as 

situações limites dos dois grupos (Comunidade e Escola). A categoria “Situações no 

âmbito da Comunidade” serve para nos referirmos à análise das situações limites que 

sugiram por meio da fala da comunidade em torno da escola (pais, familiares, 

moradores antigos, documentos oficias publicados por órgãos governamentais, 

fotografias); e “Situações no âmbito da Escola” para fazer menção às situações limites 

que surgiram pela fala dos alunos, professores, funcionários, diretoria, coordenadores e 

documentos oficiais da escola (REGIMENTO ESCOLAR E PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO) (SÃO PAULO, 1990). 

Após o estudo problematizador da realidade local, começamos a construir uma 

rede de possíveis situações significativas, sempre considerando uma metodologia 

dialógica e crítica. 
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Os dados e fatos que inicialmente utilizamos para começar a delinear as 

possíveis situações significativas não estão isolados, eles mantêm relações, perceptíveis 

ou não. A identificação dessas relações depende da visão de mundo (concepção 

filosófica, ideológica, socioeconômica), do corpo de conhecimento e da postura, 

sobretudo política, do educador pesquisador; depende de novas informações que ainda 

neste estudo-análise da realidade poderão e/ou deverão ser resgatadas (SÃO PAULO, 

1990). 

Para interpretarmos e discutirmos os dados que nos levaram às situações 

significativas no âmbito da comunidade e da escola, baseamo-nos nos seguintes 

indicadores norteadores (SÃO PAULO, 1990): 

• inter-relações nos dados coletados; 

• situações que representassem o cotidiano da comunidade pesquisada;  

• situações que representassem contradições; 

• situações que possibilitassem explicações pelas diversas áreas do 

conhecimento; 

• a frequência com que os dados apareceram; 

• observação de quando um dado não aparecesse, poderia ser um indicador 

de contradições. 

Tomando como base a matriz de referência sugerida pelo Caderno de Formação 

03 (SÃO PAULO, 1990), analisamos os dados levantados no estudo da realidade que 

foram sistematizados na Figura 3. As frases e/ou palavras utilizadas para representaram 

uma situação limite surgiram da recorrência das falas durante o estudo da realidade.  

A Figura 3 é o resultado da articulação entre as situações que surgiram no 

âmbito da escola e as situações no âmbito da comunidade. Essa sistematização foi feita 

com base na ATD: as setas amarelas indicam como uma possível situação problema está 

relacionada com a outra no mesmo grupo e as setas verdes indicam com as situações 

dos dois grupos se relacionam. No círculo maior, temos as situações que surgiram no 

âmbito da comunidade; no círculo menor, as situações no âmbito da escola.  
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Fonte: elaboração da autora. 

Inicialmente, começamos o estudo das situações limites da comunidade através 

da leitura do documento publicado pela Prefeitura Municipal de Natal “Conhecendo 

Melhor o seu Bairro”, Região Administrativa Norte, Versão 1, de agosto de 2017. Os 

dados obtidos a partir da leitura desse documento foram descritos no Capítulo 4. 

Posteriormente, por meio da análise das entrevistas que foram realizadas pelos/as 

alunos/as com os moradores da comunidade local, concluímos que o discurso sobre a 

comunidade onde eles moram está pautado principalmente em questões que permeiam o 

lazer, a violência urbana e doméstica, a educação e a infraestrutura do bairro. As falas 

abaixo podem exemplificar a existência desses quatro grupos que englobam as 

características da comunidade local descritas pelos moradores. As entrevistas foram 

numeradas de acordo com a exibição em sala de aula e estão disponíveis no Apêndice 

Figura 3 - Síntese e organização das situações dos fatoress significativos. 
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A. A seguir, estão transcritos partes dos diálogos para análise, conforme as categorias 

mencionadas acima. 

Entrevista 1 – Parte do diálogo transcrito da entrevista realizada pelo/as 

alunos/as com moradores do conjunto Parque dos Coqueiros: 

Entrevistador A: Quanto anos você mora no bairro? 

Entrevistado 1: - Há 22 anos e eu há 5 anos. 

Entrevistador A: O que você acha que mudou nas ruas? 

Entrevistado 1: - Não muita coisa, só terminar de asfaltar as ruas que fazia muito 

tempo que estavam sendo asfaltadas e a praça A praça que é nova. 

Entrevistador A: E você, de 22 anos para cá? 

Entrevistado 1: - Além dessas coisas porque antigamente a maioria das ruas eram de 

barro e hoje em dia já é tudo asfaltadas, também as obras de saneamento que foram 

feitas que ficam muito tempo aí com os instrumentos das obras aqui no meio da rua e as 

placas. 

Entrevistador A: A sua infância foi sempre aqui no bairro? 

Entrevistado 1: - Sempre, sempre aqui no bairro. 

Entrevistador A: O que você viu o que melhorou no bairro? 

Entrevistado 1: - Cara, melhorou assim teve uma decadência alta na questão da 

segurança daqui por causa de uma favela que foi alocado aí dos Sem Terra, mas está se 

restabelecendo e também a parte financeira daqui melhorou muito comércio 

antigamente não tinha hoje em dia tem mais lanchonetes, tem açaí, tem muita coisa. 

Então, isso traz muitas pessoas para cá e é bom tanto moradores tanto para os 

comerciantes. 

Entrevistador A: De cinco anos para cá o que você viu que melhorou no bairro?  

Entrevistado 1: - O que melhorou foi a praça que fizeram, como eu falei, no começo 

estava tipo tendo muita atração aqui na praça, mas agora mau uso e os vagabundos 

aproveitam bastante da praça e o que tá melhorando também a segurança comprando a 

antes. 

Entrevistador A: Como você queria que o bairro fosse? 

Entrevistado 1: - Assim não queria que mudasse muito da forma que ele é, ele já é bom 

então queria que, acho que todo mundo quer, né? Aumentar segurança daqui, 

aumentasse a melhoria das escolas, das ruas e a gente ainda vê aqui que ainda tem 

muita rua que falta ser asfaltada e quando chove alaga tudo, até essas ruas que são 
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asfaltadas quando chove alaga. Então, tem uma melhoria do saneamento para todos os 

bairros não só isso aqui. 

Entrevistador A: E “pra” você? 

Entrevistado 2: - Faço das palavras dele as minhas que são muito boas, a segurança 

está aumentando, graças a Deus, e é isso aí. 

 

Entrevista 2 – Diálogo transcrito da entrevista realizada com uma moradora 

estudante do Conjunto Vale Dourado. 

Entrevistadora B: Há quanto tempo você mora no bairro? 14 anos. 

Entrevistada 3: Qual bairro você mora? Nossa Senhora da Apresentação, Vale 

Dourado. 

Entrevistadora B: O que o seu bairro significa? 

Entrevistada 3: - Significa muito porque foi o lugar onde meus pais praticamente 

cresceram e eu também. 

Entrevistadora B: O que pode ser melhorado no seu bairro? 

Entrevistada 3: -Pode ser melhorado a segurança, os postes. 

Entrevistadora B: O que melhorou nos últimos anos? 

Entrevistada 3:  - Melhorou sobre o calçamento da rua, sobre passar ônibus, as 

escolas próximas, melhorou bastante. 

Entrevistadora B: Como você queria que seu bairro fosse? 

Entrevistada 3: – Com mais praças, com mais escolas para as crianças, um lugar 

específico “pra” o jovem, “pra” passar o tempo lá. 

 

Entrevista 3 – Parte do diálogo transcrito da entrevista realizada com um 

morador eletricista do Conjunto Jardim Petrópolis. 

Entrevistador C: Em que bairro o senhor mora? 

Entrevistado 4: - Jardim Petrópolis. 

Entrevistador C: Há quanto tempo o senhor mora nesse bairro? 

Entrevistado 4: - Quatro anos. 

Entrevistador C: O que você acha que melhorou nesse bairro em todos esses anos? 

Entrevistado 4: – O maior ponto de vista que melhorou nesse bairro foi a colocação de 

mais ônibus na linha Jardim Petrópolis, 133 e 132. 

Entrevistador C: Então quer dizer que naquela época não tinha, né? 
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Entrevistado 4: – É, esse bairro foi fundado em 96, 97 e como era o bairro novo não 

tinha ainda moradores, com passar do tempo foram chegando novos moradores e 

disponibilizaram apenas um ônibus que fazia viagens alternadas no tempo certo que 

sairia daqui e iria até o Parque dos Coqueiros e lá as pessoas pegavam ônibus para 

Mirassol como para Petrópolis no terminal do Parque dos Coqueiros. 

Entrevistador C: O senhor acha que já melhorou isso ou poderia melhorar mais 

alguma coisa aqui no seu bairro? 

Entrevistado 4: - Melhorou porque a partir do ano, aproximadamente, de 2005 e 2006 

foi implantada a linha 133, mas com um número bastante reduzido. É que o povo 

também naquele tempo não acreditava muito que vinha muita gente morar aqui, mas 

esse plano do governo Minha Casa, Minha Vida, o “bum” né? Pode dizer os 

moradores, o crescimento habitacional foi muito grande e surpreendente. Hoje, nós não 

somos mais Jardim Petrópolis, o bairro chama-se Bairro do Jardins “aonde” são feitos 

quatro conjuntos dentro desse bairro Jardim Petrópolis, Plaza Garden, Cidade das 

Rosas 1 e 2 e Cidade das Flores 1 e 2, e agora completa a implementação do Jardim 

Botânico. Então, “temos” 6 ônibus aproximadamente para 10.000 usuário. O  número 

ainda é insuficiente, precisamos de mais ônibus na linha, o total seria mais o menos 10 

a 12 ônibus por dia rodando aqui no bairro dos Jardins. 

Entrevistador C: O senhor gosta de morar por aqui? 

Entrevistado 4: – Aqui é ótimo, muito bom de morar. Um bairro pacato, o pessoal 

muito acolhedor, muito carismático, povo muito hospitaleiro, eu gosto de morar no 

Bairro dos Jardins, é muito bom. 

Entrevistador C: Bom, muito obrigado pela sua presença e boa tarde. 

 

 Posterior à análise das situações no âmbito da comunidade, começamos a 

analisar as situações no âmbito da escola. Iniciamos a leitura dos documentos oficias 

que norteiam o currículo escolar, o PPP e o Regimento Escolar. Os dados sobre a 

análise desses documentos foram detalhados no Capítulo 4. Também foram 

consideradas nossas conversas informais com os colegas de trabalho, a análise dos 

portfólios produzidos pelos/as alunos/as e o momento da exibição das entrevistas em 

sala de aula que contribuiu para o início do nosso círculo de cultura.  

 Durante a exibição das entrevistas, no dia 26 de julho de 2018, fizemos a 

gravação do áudio utilizando o computador. Assim, os diálogos em sala de aula 

discutiam sobre a fala dos moradores. 
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Após assistirem os vídeos com as entrevistas os/as alunos/as são questionados 

pela professora: 

Aluno A: - Foi escola, foi asfalto, foi mais o quê que melhorou? 

Aluno B: - Ônibus. 

Professora: - De maneira geral, quais foram as coisas que mais apareceram nas falas 

dos moradores? 

Aluno C: - Assalto. 

Aluno B: - Ônibus. 

Aluno D: - Criminalidade. 

Aluno E: - Ônibus. 

Professora: - A violência... O que mais? 

Aluno F: - O transporte. 

Aluno G: - Saneamento básico. 

Professora: - É, saneamento básico algumas vezes. 

Aluno F: - O que melhorou eu escutei várias vezes a praça, falaram. 

Professora: - Então, melhorou a estrutura física do bairro, não é? 

Aluno H: - Pois a praça lá no meu bairro eu ando de madrugada na rua. 

Professora: - Mas, você mora aonde? 

Aluno H: - No mesmo lugar que ele, nesse bairro aí onde a gente gravou. Nessa casa aí 

que eu gravei. 

Professora: - Mas, é verdade? O povo anda de madrugada? 

Aluno H: - É sim. 

Professora: - Mas, você anda sem celular? 

Aluno H: - Tem dias que eu ando com o celular. 

 

Após o intervalo da escola, ao entrarem na sala de aula o assunto é:  

Aluna I: - O policiamento aumento, é viatura direto, moto direto, param na rua direto 

chega da agonia. 

Professora: - O policiamento aumento? Vocês acham? 

Aluna I: - Menina é direto, por dia passa umas 30 vezes (imita barulho na sirene). Eu 

não sei, mas eu não se porque semana passada, mês passado invadiram uma casa que 

tinha lá maconha “ai” eu não sei se foi por causa disso que eles estão mais intenso lá.  

Professora: - Então uma pergunta, já que todos os vídeos falaram sobre violência e que 

vocês estão falando muito em violência, o que vocês acham que causam essa violência? 
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Aluno J: - Falta de educação. 

Professora: - Falta de educação? 

Aluno J: Sim, é. 

Aluno L: - Rouba porque quer. 

Aluna M: - Falta de investimento na educação. 

Aluna I: - Lá no meia bairro os jovens de hoje eram as crianças de antigamente e 

“boy” eles viam violência e são piores, e já morreram.  

Aluno H: - Era ele e o pai dele, ai pai dele sempre tentando dá as coisas pra ele, 

tentando “botar” eles na escola que eles não vão. 

Professora: - E ele faz o que? 

Aluno H: - “Ai” ele agora ele tá assaltando ali, dá uma “fumadinha” direto. 

Aluno L: - Tem gente que faz por safadeza mesmo, mas tem gente que “num” tem, 

nasceu pobre. 

Aluno N: - Eu acho que é culpa nos pais, deixar seus filhos na rua. 

Professora: - Tem culpa dos pais em deixar o filho solto na rua? 

Aluno N: - Não porque tem gente que rouba e o pai bem sabe. 

Professora: - E como são os pais de vocês em relação a isso? Eles querem saber onde 

vocês andam e com quem vocês andam? 

Aluno N: - Tudo volta pra criação. Tem pai que se importa como o meu. Eu não posso 

chegar na escola que eu ligo dizendo “pai cheguei na escola, viu”. 

Professora: - Isso que vocês falaram é importante sobre a criação, vocês têm pais que 

se preocupam com vocês, mas caia sobre a realidade de um jovem que não tem que dá 

satisfação sobre nada porque os pais não se importam. 

Aluno N: - É livre porque o pai não se importa. 

Aluno L: - O pai dele é o mundo. 

  

A análise do discurso dos/as alunos/as também nos remete aos quatro grupos 

mencionados anteriormente: o lazer, a violência urbana e doméstica, a educação e a 

infraestrutura do bairro, além de preocupações com situações que perpassam a família, 

estrutura e classe social. Muito além dessas falas há a fala dos/as alunos/as escritas nos 

portfólios. Por ter um caráter mais pessoal, esse gênero textual nos permite analisar 

aspectos que não são expressos no discurso oral coletivo em sala de aula. A fala dos 

alunos remete à preocupação com as notas escolares, não com o significado das notas, 

mas com a aproximação do final do ano letivo e a ameaça da recuperação e/ou 
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reprovação escolas. Por exemplo, temos esse pequeno trecho escrito por um aluno no 

portfólio: “A única coisa que não foi legal em 2018 foi minhas notas, mas estou 

estudando bastante pra recuperar”. Os textos escritos nos portfólios foram lidos e 

analisados pela professora pesquisadora, mas não serão transcritos na íntegra porque a 

condição para que eles escrevessem o portfólio era que não houvesse leitura dos textos 

em sala de aula nem divulgação das situações expostas. E faz-se justificável, porque há 

no portfólio relatos de violência doméstica (relatados à coordenação escolar para 

posterior investigação), traumas da infância, medos, expectativas para o futuro, sonhos e 

objetivos. Foi durante a leitura dos portfólios que descobri que tenho um aluno que 

trabalha até uma hora da manhã (1h) como entregador de açaí e que tenho um aluno que 

possui um quadro de crises de epilepsia, casos nunca mencionados pela escola.  

Existe, nessa situação, um distanciamento do que foi exposto no PPP sobre o 

perfil dos/as alunos/as e o que observamos em sala de aula (se a escola afirma que o 

público da escola é majoritariamente de classe média. Por que existem alunos que 

trabalham quando deveriam apenas estudar?). Não há como tornar a escola um espaço 

homogêneo e, por isso, é necessário um estudo aprofundado para investigar a 

comunidade escolar antes de propor o PPP de uma escola.  

 Quando não há uma construção dialógica do currículo escolar, a escola não tem 

como entender o porquê de determinado/a aluno/a não obter êxito nas avaliações 

escolares que o classificam para a progressão do próximo ano. Podemos julgar em um 

primeiro momento como falta de interesse desse/a aluno/a e até mesmo julgá-lo/a 

incapaz de progredir porque não tem a capacidade para assimilar conteúdos, quando na 

realidade condições sociais para que a aprendizagem ocorra não existem e/ou não são 

promovidas. 

 Em uma pesquisa realizada por Patto (1987) apud Gil (2018), foi possível 

mostrar que o baixo nível de desempenho de crianças pobres estava relacionado com os 

mecanismos seletivos internos à dinâmica institucional e que não eram decorrentes de 

eventuais deficiências cognitivas suas, nem por déficit, nem por diferença cultural. 

A reprovação escolar surge na escola com a instalação da escolar moderna no 

Brasil, ainda no período colonial. Diante disso, é previsto que os/as alunos/as se 

submetam aos exames, nos quais podem ser aprovados ou reprovados (GIL, 2018). É a 

partir do momento em que ocorre a separação física dos/as alunos/as em séries que se 

torna necessário que aqueles que não apresentam aprendizagem correspondente aos 
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mínimos esperados, em termos que domínio do programa da série, curse aquela série 

desde o início novamente, ou seja, que a repitam (GIL, 2018). 

Durante um longo período, ocorrendo inclusive nos dias atuais, diante da 

retenção (impossibilidade do/a aluno/a seguir o fluxo normal de uma série à outra), era 

comum o abandono dos estudos. A suposição de que os resultados escolares fossem 

experimentados como sentença das (in)capacidades e (im)possibilidades dos indivíduos 

para seguir nos estudos era algo naturalizado. Somente com o convencimento social da 

ideia de que a escolarização traz vantagens para toda a sociedade é que a permanência 

na escola vai prevalecer, mesmo diante de resultados negativos, como a reprovação 

(indica que o/a aluno/a não teve o desempenho mínimo estabelecido como desejável, 

esse desempenho é medido através de exames ou avaliações finais) (GIL, 2018). 

 Além da demonstração de preocupação dos alunos com esse aspecto, nas 

reuniões formais e conversas informações com os demais professores o discurso sobre 

“a desmotivação” e “o quanto são apáticos os alunos da 1ª série” são recorrentes. 

Inclusive, um grupo de professores sugeriu à coordenação escolar que houvesse uma 

reunião com os pais para conversarem sobre o final do ano letivo, principalmente sobre 

os/as alunos/as que já estão em situação de reprovação. Além disso, constantemente é 

necessária a intervenção da direção escolar na sala de aula para falar aos alunos da 1ª 

série sobre “a importância de participar das atividades da escola e fazer as atividades 

que os/as professores/as pedem”. Praticamente, assumimos que a os/as alunos/as 

chegaram nessa situação devido à falta de motivação e que eles só se motivam a fazer o 

que querem e quando querem, e o que eles querem fazer não tem relação com o que as 

atividades escolares. Infelizmente, o que a escola ainda não percebeu é que podemos 

nos apropriar disso para construir o currículo escolar. Durante um dos registros no 

diário de campo, lembro-me de que um aluno, ao discutirmos sobre porque os 

professores da escola estavam solicitando uma reunião com os pais deles e os julgavam 

a “pior turma para trabalhar na escola”, falou: “Nós discutimos mais sobre isso na sua 

aula, os outros professores não têm essa intimidade, chegam dão aula e vão embora”. 

Essa fala surgiu quando eu sugeri que eles conversassem com todos os professores 

sobre o que está ocorrendo com a turma. Isso abriu espaço para que eles demonstrassem 

a insatisfação com a estrutura física e organizacional da escola. Os aspectos sobre a 

estrutura física da escola foram mencionados no Capítulo 4. Há sempre o relato de que 

os professores não deixam claro qual é a forma de avaliação, eles/as (alunos/as) 
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justificam não fazer os trabalhos e não participarem das aulas porque não sabem para 

que serve. 

 A ITF nos levou a refletir sobre situações antes despercebidas, sobre as relações 

entre professora-pesquisadora e alunos/as, a relação entre a comunidade e a escola. O 

diálogo proporcionou o desenvolvimento da confiança entre professora e alunos/as. 

Como resultado dessa reflexão, transformamos as nossas práticas em sala de aula para 

que fossem complementares, ação-reflexão-ação. As situações no âmbito da escola, 

além de perpassarem o lazer, a violência e a infraestrutura do bairro, estão relacionadas 

a questões mais enraizadas no currículo tradicional: falta de diálogo, organização 

escolar e desmotivação. Então, como consequência, chegamos às notas baixas e a 

reprovação escolar. 

 Como mencionado anteriormente, a percepção sobre as causas e consequências 

da possível reprovação ou retenção em uma disciplina deve considerar o/a aluno/a como 

ser inserido em um contexto, que é desconsiderado na construção do currículo escolar. 

Essa desconsideração faz com que os objetivos do currículo escolar sejam diferentes dos 

objetivos dos/as alunos/as. Na ausência de reconhecimento no currículo escolar o/a 

aluno/a sempre se questionará porque estudar determinada matéria, qual a relevância do 

conteúdo para a sua vida. Se justificarmos que é necessário aprender para a progressão 

em estudos posteriores ou progressão para próxima série, cairemos novamente na 

dinâmica de retenção e/ou reprovação porque vamos classificar os/as estudantes em 

aptos ou inaptos por meio de exames e avaliações. 

 Diante desse contexto, são inúmeros os questionamos que surgem ao analisar o 

modelo de escola que estamos construindo hoje no Brasil. Se quisermos um currículo 

que se oponha à educação tradicional, deveremos sempre lembrar que ele deve ser 

significativo para o/a aluno/a e para que isso ocorra é necessário que exista um diálogo 

sincero entre educando/a e educador/a, para que o/a estudante deixe de ser o objeto do 

processo de ensino e passe a ser sujeito de sua aprendizagem. 

Nessa perspectiva, procuramos organizar o conteúdo programático para o 

conteúdo químico presente estrutura curricular da escola da 2ª e 3ª séries no Ensino 

Médio, alicerçado por um tema gerador que contemplasse ao máximo as situações 

mencionadas pela comunidade escolar (comunidade e escola). Por se tratar de uma 

escola localizada em uma área urbana da cidade, os problemas são muitos e recorrentes 
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nos bairros. Esse aspecto nos gera conflitos na definição do tema gerador e retoma a 

discussão sobre como fazer isso de forma disciplinar. Através da análise e interpretação 

em todas as etapas da ITF, concluímos que um possível tema gerador seria o bem-estar 

social. Acreditamos que através desse tema poderemos discutir as relações entre o 

desenvolvimento científico e o bem-estar social possibilitando a compreensão das 

relações que existem entre as situações limites expressas pela comunidade escolar por 

meio da problematização.  
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CAPÍTULO 5 
ASPECTOS CONSTITUTIVOS DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Neste capítulo apresentamos as definições do tema gerador oriundo da ITF, 

discutimos como podemos realizar a redução temática do tema gerador na disciplina 

Química e problematizá-lo por meio das inter-relações CTS. 

5.1 O bem-estar social como tema gerador 
 

A educação é a principal via para desmistificar a concepção neutra de ciência e 

pensarmos como o desenvolvimento científico-tecnológico pautado nas nossas escolhas 

interferem no planeta a curto, médio e longo prazos. É na escola que aprendemos como 

podemos nos desenvolver para ingressarmos no ensino superior e escolhermos nosso 

trabalho e os rumos de nossas carreiras. Por isso, deve ser na escola que devemos 

aprender sobre ética profissional e responsabilidade social. Se Educação Básica nos 

prepara, entre outras coisas, para a progressão em estudos posteriores, precisamos 

refletir sobre a responsabilidade de cada profissão no desenvolvimento sustentável do 

planeta. 

A fim se inserirmos essa discussão no ensino médio, desenvolvemos uma 

sequência didática, por meio de investigação temática freireana, problematizando o 

tema gerador bem-estar social, especificamente sob o ponto de vista da mobilidade 

urbana, o desenvolvimento de um Plano de Mobilidade Urbana sustentável. A 

construção da sequência didática nos levou à necessidade de explicarmos os conceitos 

de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e educação para a sustentabilidade em 

sala de aula e no texto da dissertação.  

Talvez a relação entre mobilidade urbana, sustentabilidade e bem-estar social 

não seja rapidamente percebida pelos cidadãos. Porém, um dos problemas que a 

população natalense enfrenta hoje diz respeito ao trânsito diário e alagamentos em dias 

chuvosos que agravam a situação. Durante a investigação temática, como já explicamos 

no Capítulo 4, essas situações foram recorrentes nas falas dos/as alunos/as e dos/as 

moradores/as do bairro onde a escola está localizada.  

A Lei n° 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as Diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), no art. 3º nos diz que o Sistema Nacional de 

Mobilidade Urbana (SNMU) é o conjunto organizado e coordenado dos modos de 

transporte (motorizados e não motorizados), de serviço (passageiro ou carga, coletivo 
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ou individual, público ou privado) e de infraestrutura que garante o deslocamento de 

pessoas e cargas no território municipal. Está fundamentada no princípio do 

desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais 

(BRASIL, 2012). A infraestrutura do SNMU é formada por vias e logradouros públicos, 

metro ferrovias, hidrovias, ciclovias, estacionamentos, terminais, estações para 

embarque e desembarque de passageiros e cargas, sinalização viária e de trânsito, 

equipamentos, instalações e instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas 

e tarifas e difusão de informações (BRASIL, 2012). 

O conceito de bem-estar social perpassa a concepção de que ele será atingido 

através do alinhamento entre o bem-estar físico, mental e social em uma situação a que 

chegamos mediante crescimento e mudança de uma estrutura social, oferecendo a cada 

pessoa oportunidades e/ou possibilidades para satisfazer as próprias necessidades, 

garantindo os padrões mínimos de vida compatíveis com a dignidade do ser humano 

(FERRERIA, 1914; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE/OMS).  

As políticas públicas para o desenvolvimento do PNMU deverão ser apoiadas 

pelas diretrizes de desenvolvimento urbano, habitacional, saneamento básico, 

planejamento e gestão no uso do solo no âmbito dos entes federativos (BRASIL, 2013).  

Uma análise no texto que respalda os planos municipais para implementação do PNMU 

(Ministério das Cidades, Política Nacional de Mobilidade Urbana, 2013) nos mostra que 

a construção do plano só ocorre por meio da garantia dos direitos básicos dos cidadãos. 

Por isso, concluímos que o bem-estar social da comunidade onde a escola está inserida é 

constantemente ameaçado devido à falta de condições que viabilizem a locomoção e o 

trânsito na Zona Norte de Natal/RN. 

 A falta de políticas públicas para o desenvolvimento do trânsito faz com que o 

número de veículos circulando aumente e, consequentemente, a emissão de gases 

poluentes, o que ocasiona não apenas complexidade na locomoção dentro das cidades, 

mas, principalmente, os casos de doenças respiratórias.  

 Estima-se que cerca de 65 milhões de pessoas sofrem da doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) moderada a grave, e cerca de três milhões morrem por ano, 

tornando-se a terceira causa de morte em nível mundial. As infecções do trato 

respiratório (pneumonia) estão entre as três principais causas de morte por incapacidade 

entre adultos e crianças, sendo responsável por, aproximadamente, quatro milhões de 

mortes por ano e a primeira causa de morte entre crianças menores que cinco anos. E 

um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença é a exposição à 
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poluição atmosférica, sendo internos (exposição a componentes gasosos de resíduos 

e/ou reagentes em fábricas) ou externos (Foro de las Sociedades Respiratorias 

Internacionales - FIRS, 2017).  

Em 1946, a Organização Mundial de Saúde (OMS) organizou um conceito de 

bem-estar social inspirado na saúde (FERREIRA, 1982).  Para a OMS, um estado de 

bem-estar consiste no estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas 

na ausência de determinadas doenças ou enfermidades. Gozar do melhor estado de 

saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser 

humano, sem distinção de raça, religião, credo político, condição econômica ou social 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE/OMS). 

De acordo com Ferreira (1982), pelo conceito conferido no II Seminário 

Regional Interamericano para Determinar Normas de Proteção do Menor em Programas 

Integrados de Desenvolvimento (1965), o bem-estar social é uma situação a qual 

chegamos mediante disciplinamento de crescimento e mudança de uma estrutura social 

que ofereça a cada pessoa as oportunidades ou possibilidades para satisfazer as próprias 

necessidades e aspirações com dignidade (FERREIRA, 1982). 

O objetivo fundamental do bem-estar social é garantir padrões mínimos de 

vida compatível com a dignidade do ser humano, especialmente em relação a 

emprego, serviços de saúde, habitação, vestuário, alimentação, educação, 

previdência social e recreação (Ferreira, 1982, p.61.).  

 

O bem-estar é um esforço coletivo baseado na aplicação de programas e serviços 

sociais, especialmente para grupos sub privilegiados da comunidade, com o objetivo de 

despertar a consciência para a necessidade de reformas a um ponto em que eles mesmos 

sejam capazes de compreender os esforços para erguer os próprios padrões de vida 

(FERREIRA, 1982). É fundamental para o desenvolvimento de um país a proteção e 

promoção do bem-estar social, sendo fundamental para o alcance da paz, da 

possibilidade de viver em harmonia com todos, num ambiente em constante 

transformação. É responsabilidade dos governos garantir o bem-estar social através da 

organização de medidas sociais e econômicas adequadas (FERREIRA, 1982).  

A Constituição Federal do Brasil escrita em 1988 garante o bem-estar social 

como direito individual e social. Em seu Artigo 193, afirma que a ordem social tem 

como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais 

(BRASIL, 1988). Então, o estado de bem-estar social é um direito de todos/as previsto 

na Constituição Federal.  
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5.2 O bem-estar social e a perspectiva da sustentabilidade 
O bem-estar social está conectado à promoção da sustentabilidade. Em setembro 

de 2015, a ONU propôs a Agenda 2030, com o compromisso de promover a 

sustentabilidade entre todas as nações. A agenda é composta por 17 Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, que se constroem sobre o legado dos 

8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, criados em 2000, e os propósitos que não 

foram alcançados (ONU, 2018). Os ODS foram elaborados por uma delegação com 

participação inédita da sociedade civil durante a Conferência para o Desenvolvimento 

Sustentável Rio+20 (PACTO GLOBAL REDE BRASILEIRA, 2015). Essa agenda 

prevê que se assegure a vida saudável e a promoção do bem-estar para todos e todas, em 

todas as idades. 

Apesar de os ODM e os ODS serem agendas que se complementam, possuem 

diferenças quanto à origem. Os primeiros foram criados em 2000 num contexto em que 

a preocupação era buscar o atendimento a recursos básicos como água, comida, 

saneamento e educação para os países em desenvolvimento. O foco desses objetivos era 

a melhoria de vida dos/as cidadãos/ãs mais pobres no mundo (PACTO GLOBAL REDE 

BRASILEIRA, 2015). Contudo, o mundo mudou significativamente desde 2000, os 

desafios se intensificaram e surgiram outros, incluindo as mudanças climáticas e as 

desigualdades sociais. Consequentemente, os ODS fazem parte de uma agenda que está 

preocupada com o equilíbrio das três dimensões para o desenvolvimento sustentável: 

ambiental, social e econômica (PACTO GLOBAL REDE BRASILEIRA, 2015). 

Os ODS buscam concretizar os direitos humanos de todos/as, alcançar a 

igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. São objetivos 

integrados e indivisíveis para equilibrar as três dimensões da sustentabilidade (ONU, 

2018). 

A palavra sustentabilidade remete-se à capacidade de se manter. Em outras 

palavras, uma sociedade sustentável é aquela que não coloca em risco os recursos 

naturais, desenvolve-se respeitando a capacidade de produção de cada ecossistema 

(MIKHAILOVA, 2014); uma sociedade sustentável deve refletir sobre o uso dos 

recursos naturais e não apenas pensar em como reverter os danos causados por utilizá-

los indiscriminadamente. 

No entendimento de Leff (2010), a sustentabilidade conduz à reflexão sobre 

desenvolvimento em seu aspecto sustentável. O que isso quer dizer? O autor nos diz que 

a pouca preocupação que existia com o ambiente e o desenvolvimento sustentável era 
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oriunda da crença de que os processos tecnológicos desenvolveriam condições de suprir 

qualquer problema ambiental. No entanto, isso não ocorreu. Pelo contrário, com o 

avanço tecnológico houve um aumento da exploração dos recursos naturais, ocasionado 

uso insustentável do ambiente (LEFF, 2010, apud NASCIMENTO, 2018). 

Segundo Mikailhova (2014), o desenvolvimento sustentável procura melhorar a 

qualidade de vida de todos/as os/as habitantes do mundo, sem aumentar o uso de 

recursos naturais além da capacidade da Terra. Esse desenvolvimento só será possível 

mediante o esforço e integração de três áreas: 1) crescimento e equidade econômica; 2) 

conservação de recursos naturais e do meio ambiente; e 3) desenvolvimento social.  

Apesar de o desenvolvimento sustentável só ser possível através da integração 

de diversos fatores, o conceito de sustentabilidade é utilizado, muitas vezes, apenas para 

expressar a dimensão ambiental quando, na realidade, a sustentabilidade é um conceito 

que envolve diferentes dimensões.  

Para Sachs (2008), a sustentabilidade é formada pela integração de oito 

componentes: 1) sustentabilidade econômica, desenvolvimento econômico equilibrado; 

2) sustentabilidade ecológica, preservação dos recursos naturais e limite de recursos não 

renováveis; 3) sustentabilidade ambiental, relacionado à capacidade dos ecossistemas 

recuperarem suas características naturais naturalmente; 4) sustentabilidade territorial, 

distribuição adequada dos assentamentos humanos; 5) sustentabilidade social, igualdade 

no acesso aos recursos e serviços sociais; 6) sustentabilidade cultural, necessidade de 

evitar conflitos culturais; 7) sustentabilidade política nacional, referindo-se à 

democracia; 8) sustentabilidade política internacional, a capacidade de gerir o 

patrimônio global como herança comum de todos/as (SACHS, 2008). Assim sendo, não 

podemos pensar em sustentabilidade apenas do ponto de vista ambiental, esquecendo 

das relações econômicas, sociais e culturais. Seria como se voltássemos a acreditar que 

o desenvolvimento científico ocorre sem interferência desses fatores e que os cientistas 

estão acima desses problemas.  

Amartya Sen defende que uma concepção adequada de desenvolvimento deve 

enxergar muito além do crescimento econômico, deve ir além da acumulação de 

riquezas e do crescimento do Produto Nacional Bruto (PIB) e de outros fatores 

relacionados à geração de riqueza e renda (SEN, 2010). O desenvolvimento deve estar 

relacionado sobretudo com a melhoria da vida que levamos e das liberdades que 

conquistamos e desfrutamos. Desenvolvimento deve ser entendido como expansão da 

liberdade humana (SEN, 2010).  
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Assim, tomando como base a leitura dos/as autores/as mencionados acima, 

entendemos que a sustentabilidade inter-relaciona fatores econômicos sociais e 

ambientais, considerando que apenas o crescimento econômico não garante bem-estar 

social para a humanidade porque, historicamente, tem contribuído para acentuar 

diferenças sociais. 

Encontramo-nos em um momento de enormes desafios para a sustentabilidade: a 

pobreza ainda é a realidade de bilhões de cidadãos, cidadãos que têm o direito a uma 

vida digna negado (ONU, 2015). As desigualdades sociais dentro e entre os países ainda 

são enormes. Nesse contexto, o desemprego, as ameaças globais à saúde, desastres 

naturais, esgotamento dos recursos naturais e os impactos negativos no ambiente, 

mudanças climáticas, escassez de água doce, aumento na temperatura global, 

acidificação dos oceanos, perda da biodiversidade, terrorismo e extremismo violento 

fazem com que a sobrevivência de muitas culturas, sociedades e sistemas biológicos 

estejam em risco (ONU, 2015). Existe uma relação direta entre a responsabilidade do 

uso de uma substância que agride o meio ambiente e o esgotamento de recursos 

naturais. Por exemplo, o panorama do Brasil apresentado no Relatório Nacional 

Voluntário sobre os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (BRASIL, 2017) 

mostra que a fonte de energia mais consumida no Brasil é o petróleo e seus derivados, 

correspondendo a 37,3% da oferta de energia no País. Cerca de 60% da oferta de 

energia do país têm origem em fontes não renováveis. O petróleo é um combustível 

fóssil que dá origem a vários outros combustíveis secundários, tais como óleo diesel e 

gasolina. Ao sofrerem combustão completa e/ou incompleta, esses combustíveis liberam 

gases poluentes para a atmosfera, entre eles podemos citar dióxido de carbono (CO2), 

monóxido de carbono (CO), óxidos de enxofre (monóxido de enxofre - SO/ dióxido de 

enxofre - SO2) e óxidos de nitrogênio (monóxido de nitrogênio – NO/ dióxido de 

nitrogênio - NO2) (BRAGA et al, 2005).   

Os processos de combustão correspondem às grandes fontes de energia e 

emissão de compostos para a atmosfera. Para obter energia e realizar trabalho, a 

sociedade moderna utiliza processos de combustão de diferentes materiais com 

propósitos diferentes: cozimentos de alimentos, transporte em veículos movido à 

combustão interna, produção industrial, preparo de terrenos para agricultura etc. No 

entanto, são os grandes centros urbanos, especialmente nos países mais ricos, que 

consomem a maior quantidade de energia produzida no mundo. E é justamente nesses 

países que se vive uma grande contradição: o uso de alta tecnologia depende em grande 
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parte dos processos de combustão, ou seja, da primeira forma de energia encontrada 

pelo homem. E o resultado disso é a deterioração dos condições ambientais e sociais 

(ROCHA, ROSA e CARDOSO, 2004). 

A combustão é a queima de um material com o oxigênio presente no ar 

atmosférico, esse processo libera como produto gases e partículas (ROCHA, ROSA e 

CARDOSO, 2004). 

 

Para prever quais são os possíveis gases emitidos durante o processo de 

combustão, é necessário conhecer a composição do material combustível. As partículas 

formadas apresentam tamanho variável, algumas possuem tamanhos maiores e podem 

ser visualizadas na forma de fumaça, outras possuem tamanhos menores e não podem 

ser visualizadas (ROCHA, ROSA e CARDOSO, 2004). Quando um material formado 

por carbono, hidrogênio e oxigênio é queimado, o produto formado será, 

principalmente, o dióxido de carbono (CO2) e o vapor de água (H2O). Porém, se além 

desses elementos em sua composição, por exemplo, existir enxofre, o dióxido de 

enxofre (SO2) será produzido. Os óxidos de nitrogênio (NOx) presentes na atmosfera 

independem da natureza do combustível queimado. Eles se formam naturalmente por 

ação de micro-organismos (ROCHA, ROSA e CARDOSO, 2004). 

O grande problema das reações de combustão manifesta-se, justamente, quando 

a combustão ocorre que forma incompleta, a formação do monóxido de carbono (CO). 

O monóxido de carbono é um poluente que apresenta alta toxidade ao ser humano e é 

formado como produto intermediário da reação de combustão que ocorre com baixa 

concentração de gás oxigênio (O2) (GUIMARÃES, 2011). No organismo, o monóxido 

de carbono (CO) apresenta um grande risco à saúde porque rapidamente se combina 

com a hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, no processo de respiração. A 

carboxihemoglobina substitui o oxigênio que deveria ser transportado pelas células, 

causando asfixia (RIBEIRO e CARDOSO, 2003 apud GUIMARÃES, 2011). 

A combustão completa resulta na formação do dióxido de carbono (CO2), um 

gás incolor, inodoro e não faz mal à saúde das pessoas quando nas concentrações que se 

encontra na atmosfera (ROCHA, ROSA e CARDOSO, 2004), porém:  

A molécula de dióxido de carbono absorve fortemente radiação 

infravermelha de comprimento de onda entre 13 e 18  m e, portanto, atua 

como um bloqueio para a “janela” d água. Assim, a molécula de CO2 na 

atmosfera interage com a radiação infravermelha proveniente da superfície 

terrestre e a reemite em todas as direções. Parte dessa energia retorna à 

superfície do planeta e, como resultado, a temperatura média da Terra é de 
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cerca de 14 C. Os gases que possuem a capacidade de absorver 

infravermelho na atmosfera são conhecidos como gases estufa e são 

responsáveis pelo “efeito estufa”, fenômeno que mantém o planeta aquecido 

(ROCHA, ROSA e CARDOSO, 2004, p. 121). 

 

A quantidade de gases do efeito estufa emitidos atualmente para a atmosfera é 

grande e isto constituiu um problema sério, pois o aumento da emissão desses gases 

intensifica o efeito estufa e ocasiona o aumento na temperatura média global. 

Outro sério problema proveniente da combustão é a formação do monóxido de 

carbono (CO) quando ocorre a combustão incompleta do combustível. O monóxido de 

carbono é um poluente que apresenta alta toxidade ao ser humano e é formado como 

produto intermediário da reação de combustão que ocorre com baixa concentração de 

gás oxigênio (O2) (GUIMARÃES, 2011). No organismo, o monóxido de carbono (CO) 

apresenta um grande risco à saúde porque rapidamente se combina com a hemoglobina, 

formando a carboxihemoglobina, no processo de respiração. A carboxihemoglobina 

substitui o oxigênio que deveria ser transportado pelas células, causando asfixia 

(RIBEIRO e CARADOSO, 2003 apud GUIMARÃES, 2011). 

Os problemas mencionados acima devem ser profundamente investigados em 

sala de aula para os/as alunos/as compreendam a dimensão das nossas escolhas. Isso 

poderá ser feito através da Educação para a Sustentabilidade (ES). Do ponto de vista do 

desenvolvimento sustentável na educação, a ES está inserida nas metas contidas nos 

ODS. Para criarmos um mundo mais sustentável e engajado com questões relacionadas 

à sustentabilidade, todos/as devem se tornar agentes de mudança (UNESCO, 2017). 

Sendo assim, a ES é um modelo de educação holística e transformadora que aborda 

conteúdos e resultados de aprendizagem, pedagogia e ambiente de aprendizagem, não se 

limitando a integrar, conteúdos como mudanças climáticas, pobreza e consumo 

sustentável no currículo (UNESCO, 2017).  

A ES requer uma pedagogia transformadora norteada pela ação, 

autoaprendizagem, a participação e a colaboração, orientando para a solução de 

problemas inter e transdisciplinares e a conexão entre aprendizagem formal, não formal 

e informal (UNESCO, 2017). A educação é crucial para a promoção da 

sustentabilidade. Nessa perspectiva, a ES capacita os educandos a tomarem decisões 

informadas e adotar ações responsáveis para assegurar a integridade ambiental, 

refletindo sobre suas próprias ações, tendo em conta os impactos sociais, culturais, 

econômicos e ambientais atuais e futuros (UNESCO, 2017).  
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A ES é passível de uma articulação com a Pedagogia Crítica de Paulo Freire. Em 

se tratando de uma educação transformadora, a reestruturação curricular com base no 

referencial freireano é a concepção que mais nos aproxima de um modelo de educação 

problematizadora, onde o diálogo e a conscientização das situações-limites vividas por 

cada educando/a são primordiais no processo de ensino e aprendizagem. 

Apesar de a educação sozinha não resolver todos os problemas do planeta, é 

necessário reconhecermos que ela é um caminho interessante para divulgarmos as ideias 

que visem construir um mundo melhor e mais justo para todos/as a partir de ações 

concretas. Nesse contexto, a problematização das inter-relações CTS nos ajuda a 

construir um currículo partindo de situações vinculadas aos contextos da sociedade atual 

e implicando na seleção de conteúdos menos tradicionais (ARAÚJO e PEDROSA, 

2014). Sob o mesmo ponto de vista, a educação crítica prevê e defende que através da 

educação seja possível transformar o contexto de cada educando/a.  

Como podemos falar de sustentabilidade e Química? Não seria a Química 

responsável pela produção de diversas substâncias que causam danos ao ambiente? 

(VILCHES e PEREZ, 2011). Ou a visão de ciência como algo além da sociedade, 

desassociada dos fatores econômicos, sociais e culturais nos faz culpabilizar o 

conhecimento científico pelo mau uso do conhecimento?  

Esquecemos que a fabricação de gases à base de clorofluorcarbonetos estão 

muito relacionados com a química e com os produtos químicos. Mas essa também é 

uma responsabilidade que envolve empresários, economistas, trabalhadores, políticos 

etc. As críticas devem se estender a todos/as, até mesmo aos “consumidores simples” 

dos produtos nocivos. Todos/as nós temos que reconhecer nossa parcela de 

responsabilidade (VILCHES e PEREZ, 2011, tradução nossa).  

Não é estranho ouvir nos noticiários ou ler em revistas e jornais o estereótipo de 

que “a química é a responsável por criar o artificial” e, portanto, ser perigosa para o 

natural e o sustentável” (VILCHES e PÉREZ, 2011, tradução nossa).  No entanto, 

sabemos que essa associação é fruto da concepção de que a ciência e o desenvolvimento 

tecnológico estão dissociados dos fatores sociais, econômicos e culturais. Na concepção 

tradicional, a ciência é vista como um empreendimento autônomo, objetivo neutro, 

baseado na aplicação de um código de racionalidade sem qualquer interferência externa 

(fatores sociais, políticos, históricos, psicológicos etc) (BAZZO, LINSINGEN e 

PEREIRA, 2003). Em uma visão neutra e descontextualizada da ciência, as relações 

entre ciência, tecnologia e sociedade são esquecidas, os cientistas são vistos como seres 
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“acima do bem e do mal” e a tecnologia seria apenas uma aplicação do conhecimento 

científico. Por estar atrelada ao conhecimento científico ou a ele reduzida como sua 

aplicação, a tecnologia também seria neutra (BAZZO, LINSINGEN e PEREIRA, 

2003). 

Apesar de a concepção de ciência como causadora dos problemas que 

construímos ao longo do tempo e da ideia de que “tudo que contém química nos causa 

danos”, não podemos esquecer que a mesma ciência em que o produto do conhecimento 

científico acaba gerando danos ecológicos e sociais, também é conhecedora de técnicas 

e processos que seriam menos nocivos ao ambiente, mas que não são empregados e 

divulgados por questões econômicas e políticas. Por exemplo, podemos citar a falta de 

incentivo em pesquisas para desenvolvimento de combustíveis renováveis e limpos que 

só vem aumentando devido a ameaça de escassez das reservas de petróleo. Então, a 

educação em química baseada em inter-relações CTS na perspectiva da sustentabilidade 

nos leva a refletir sobre o desenvolvimento científico e tecnológico e, principalmente, o 

direcionamento das pesquisas, resultados e consequências de seu desenvolvimento. 

Sendo assim, a educação em química na perspectiva da sustentabilidade deve ajudar 

os/as alunos/as a compreender do ponto de vista socioambiental os problemas que os/as 

cercam; deve fornecer dados e teorias para defini-los e explicá-los, avaliando sua 

gravidade, explicitando suas origens e propondo soluções por meio do desenvolvimento 

de novos processos e materiais, por exemplo (MANDLER et al, 2012). Questões como 

essas basearam a construção do nosso produto educacional, cujo teor de 

problematização alicerçou-se, especialmente, nas inter-relações CTS. 

5.3 Inter-relações CTS e problematização do tema gerador  
Tomando como base as colaborações de Yanarico (2011), questionamo-nos: o 

desenvolvimento científico tecnológico é um processo que tem contribuído para a 

promoção do bem-estar social de todos os seres humanos ou beneficia determinados 

grupo sociais?   

A visão positivista de ciência, a princípio, caracteriza-se por proporcionar ao 

homem um conhecimento objetivo e verdadeiro da realidade; orientada por valores 

epistémicos, é considerada uma atividade neutra, autônoma e imparcial (LACEY, 1998, 

apud YANARICO, 2011). A meta tradicional da ciência é a verdade através do método, 

a teoria científica verdadeira, onde a objetividade e o rigor seriam os atributos do 

conhecimento. Por outro lado, a função da tecnologia é realizar procedimentos e 
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produtos para consumo mercantil, onde o ideal é a utilidade, logo a inovação e o 

progresso através da eficácia. A palavra tecnociência, a grosso modo, significa um 

recurso de linguagem utilizado para nomear a íntima ligação entre ciência e tecnologia e 

a desconfiguração de seus limites (YANARICO, 2011). 

O modelo linear de Bush (1945) representado no figura abaixo, emergente após 

a Segunda Grande Guerra, é um marco do papel da ciência e da tecnologia nesse 

combate mundial (YANARICO, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: YANARICO, A. A. Uma tecnociência para o bem estar social. Revista do Observatório do 

Movimento pela Tecnologia Social da América Latina. v.1, n. 1, jun. 2011. Disponível em:< 

http://periodicos.unb.br/index.php/cts/article/view/5149/4334>. Acesso em: 18 de nov. de 2018. 

 

Esse modelo linear, politicamente, e na vida real da população, privilegia alguns 

indivíduos e exclui outros. Sendo assim, existe a necessidade de mudar essa forma de 

representação da ciência e da tecnologia por outra mais inclusiva. Isso perpassa o 

entendimento de que essa atividade é um processo social com um significado diferente 

que promova justiça social e o bem-estar humano, com a participação da população, 

democraticamente, e a racionalização correspondente (YANARICO, 2011).   

O programa de política tecnocientífica do modelo linear, através das suas 

decisões políticas mercantilistas afeta a democracia política participativa. O que os seres 

humanos são e serão é decidido pela forma de ferramentas, mais que pela ação dos 

homens de estado e dos movimentos políticos. A exclusão da grande maioria da 

população na participação em decisões resulta em inúmeros problemas (YANARICO, 

2011).   

Diante desses problemas, surgem diversos questionamentos: o que fazer para 

superar esses problemas? Como libertar a população das decisões políticas erradas? 

Como produzir um bem-estar social? Como elaborar uma agenda tecnocientífica que 

produza benefícios sociais?  

A partir desses questionamentos, Yanarico (2011) segure que o ponto de partida 

para buscarmos alternativas seja o seguinte: repensar o entendimento científico dos 

problemas; entender quais as práticas científicas são plurais; a atividade científica deve 

Figura 4 - Modelo linear de Bush. 
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ser desenvolvida com base em estratégias ou estilo de cada sociedade; a análise e a 

avaliação das teorias científicas devem ser feitas considerando aspectos cognitivos e não 

cognitivos e não somente por regras de algoritmos; uma meta fundamental da ciência é 

a produção de bem-estar humano; a ciência deve ser entendida como atividade que 

envolve valores epistêmicos e práticos (YANARICO, 2011). 

A questão principal seria: como discutir o bem-estar social problematizando o 

mito de desenvolvimento científico e tecnológico para a promoção do bem-estar social? 

Ao pensar nessa questão surgiram várias dúvidas, entre elas se realmente seria possível 

planejar uma sequência de atividades com base em um recorte do tema gerador que 

favorecesse essa discussão. 

A partir do entendimento que a elaboração da política tecnocientífica deve tomar 

em conta: a abertura da tomada de decisões em políticas de ciência e tecnologia com 

diversos modelos; promoção do impulso de políticas de educação e cultura científica 

que incluam a conscientização da carga valorativa, ética e política na prática 

tecnográfica e a busca por reorientação das políticas públicas de ciência e tecnologia a 

problemas sociais mais urgentes ou espações mais desatendidos (YANARICO, 2011).  

No entanto, apesar de vivermos um pleno desenvolvimento tecnológico com a 

síntese e produção de materiais modernos, ainda temos uma divergência muito grande 

entre as necessidades de todos os seres humanos e os objetivos de produção de 

tecnologias.  

Pensemos no surgimento do movimento CTS, a intensa preocupação com as 

consequências da utilização de procedimentos e teorias científicas para o 

desenvolvimento tecnológico sem conhecermos suas consequências. Como chegamos 

até aqui frente a todo desenvolvimento? Existem questões que nos veem a mente 

quando pensamos na ciência como capaz de promover bem-estar social?  

A figura 4 ilustra como procedemos para o recorte programático a partir do tema 

gerador. Ao escrever o tema Bem-estar Social consideramos todos os possíveis 

conceitos, a partir da definição de Bem-Estar Social, que surgiam. Consideramos 

durante o recorte que o problema do transporte público no bairro é recorrente na fala 

dos/as moradores/as e alunos/as, mas não é o único. 
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Fonte: elaboração conjunta com a Profa. Orientadora Dr. Carla Giovana Cabral. 

 

Como mencionamos anteriormente, a análise das situações no âmbito da 

comunidade e no âmbito da escola nos levou à conclusão de que o tema gerador deve 

perpassar as problematizações a partir do bem-estar social. Nesse sentido, é importante 

saber qual aspecto do tema gerador iremos problematizar no recorte programático.  

A escolha do tema gerador surgiu da necessidade de abordamos um tema que 

contemplasse todas as angústias, anseios, esperanças, objetivos e expectativas presentes 

da fala dos/as alunos/as e moradores/as. Além da abordagem conceitual ou da 

determinação de tema para estruturar o currículo, queremos que, através da concepção 

de educação freireana e as inter-relações CTS, seja possível questionar as relações entre 

o desenvolvimento científico tecnológico e o quanto esse desenvolvimento deve 

satisfazer as necessidades de todos os seres humanos, não apenas determinados grupos 

sociais.  

Figura 5 - Recorte programático do tema gerador 
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 A análise dos dados obtidos durante a investigação temática nos levou a 

conclusão de que as situações-problemas no âmbito da comunidade estão presentes, pela 

fala dos/as moradores/as e dos/as alunos/as, no lazer, na violência urbana e doméstica, 

na educação, no transporte urbano e na infraestrutura do bairro, enchentes e saneamento 

básico. Esses aspectos foram reincidentes nas falas de moradores/as e estudantes.  

Após a redução temática, tomar as decisões sobre qual recorte faríamos para 

estruturar o produto educacional foi a etapa mais complexa. São papéis, muitos papéis 

sobre a mesa, o livro “Ensino de Ciências: fundamentos e métodos”, de Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco; são páginas e páginas de materiais online; são conversas online 

com meu amigo Lutemberg e a professora Carla Giovana; livros de Química abertos: 

estamos tentando relacionar o tema gerador com a disciplina Química. Agora eu 

entendo os relatos sobre a experiência na implementação do Projeto Interdisciplinar Via 

Tema Gerador em São Paulo... A tarefa não é fácil porque envolve escolhas, escolher 

quais os conceitos e qual o recorte programático do tema gerador que faremos. 

Precisamos fazer um recorte, mas um recorte que nos ajude a entender o real motivo 

para os problemas expostos pela comunidade escolar. Utilizo como guia para a 

elaboração da sequência de atividade do produto educacional o Capítulo II do livro 

“Ensino de Ciências: fundamentos e métodos”, as sínteses das construções 

programáticas dos temas. A reestruturação curricular será feita através do Tópico 

Programático “Por que o sistema de transporte público de Natal não contribui para o 

bem-estar social da população?” 

Trazemos como proposta de produto educacional uma sequência de atividades 

para problematizar o mito da ciência e da tecnologia como responsáveis pela promoção 

do bem-estar social com o modelo de desenvolvimento linear, a partir do qual quanto 

maior o investimento em ciência e tecnologia, maior será o desenvolvimento 

tecnológico, o desenvolvimento econômico e, consequentemente, o bem-estar social. 

Bem-estar social para quem?  

O produto educacional teve como objetivo geral promover uma contextualização 

do ensino do conteúdo reações de combustão para a 3ª série do EM, por meio da 

problematização das inter-relações ciência, tecnologia e sociedade, na perspectiva da 

sustentabilidade, com o tema gerador bem-estar social, em uma sequência de atividades 

baseada nos três momentos pedagógicos.  
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5.4 Estruturando a aplicação do produto educacional com os Três 
Momentos Pedagógicos 

Propor uma educação crítica e problematizadora requer a ruptura do 

desenvolvimento de atividades em sala de aula que não considerem o conteúdo de 

mundo do/a aluno/a resultando em atividades do currículo tradicional, para que ele/a 

sinta a necessidade de novos conhecimentos, com o objetivo de explicar e interpretar 

fatos e fenômenos do dia a dia que não podem ser compreendidos apenas do ponto de 

visto de seu conhecimento inicial.  

A formação crítica do/a aluno/a só é possível mediante a formação científico-

tecnológica voltada à participação social. Assim, a alfabetização científica e tecnológica 

é uma condição necessária para tornar possível a participação pública frente a 

problemáticas sociais e ambientais. Uma educação para a cidadania seria o suporte 

imprescindível para tornar possível a democratização das decisões socialmente 

relevantes em relação ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia (BAZZO, 

LISINGEN e PEREIRA, 2003). 

  Ainda no que se refere à alfabetização científico tecnológica, conforme 

mencionamos anteriormente, Auler (2002) propõe a Alfabetização Científico-

Tecnológica Ampliada (ACTA) como forma de compreender as relações entre CTS 

através da associação do ensino de conceitos a problematizações de construções 

históricas e mitificadoras vinculadas à suposta neutralidade da ciência e tecnologia, 

como 1) o modelo tecnocrático de decisões, 2) a perspectiva salvacionista e redentora 

atribuída à ciência e à tecnologia, e 3) o determinismo tecnológico (AULER, 2002). 

A educação problematizadora e contextualizada a partir da dinâmica dos Três 

Momentos Pedagógicos (Delizoicov, 1991) pode nos ajudar a superar os mitos relativos 

à ciência e à tecnologia e a problematizar o ensino de química, contextualizando-o. 

A abordagem problematizadora por meio dos 3MP proposta por Delizoicov 

(1991) tem como ponto de partida a concepção de abordagem temática a partir de temas 

significativos proposta por Snyders (1988) apud Delizoicov (2001) e a concepção de 

educação problematizadora freireana com base nos temas geradores. A perspectiva de 

abordagem temática articulada com os 3MP foi desenvolvida durante o Curso de 

Formação Continuada para Professores de Física, do Projeto Pró-Ciência da UFSC 

(DELIZOICOV, 2001). 

Nesse cenário, tomando como base as colaborações de Bachelard (1977) apud 

Delizoicov (2001), o autor interpreta as contribuições do autor sobre a problematização 
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a partir do conhecimento prévio dos/as alunos/as. Diante de tais entendimentos, 

problematizar significa também a escolha e a formação adequada de problemas, de 

modo que eles permitam a construção de um novo conhecimento (novo para os/as 

alunos/as), seriam os conceitos, os modelos, as leis e teorias, sem que os problemas 

formulados possam ser resolvidos imediatamente (DELIZOICOV, 2001). Problematizar 

é um processo pelo qual o/a professor/a ao aprender o conhecimento prévio dos/as 

alunos/as promove discussões em sala de aula para identificar possíveis contradições e 

limitações dos conhecimentos que são apresentados pelos/as alunos/as, ou seja, 

questioná-los por meio do conhecimento inicial (DELIZOICOV, 2001).  

Assim, o processo de codificação-problematização-descodificação é estruturado 

em três momentos pedagógicos, que são caracterizados como (DELIZOICOV, 2001): 

▪ 1º momento: problematização inicial – são apresentadas as situações do 

cotidiano do/a aluno/a para que eles/as possam se reconhecer e presenciar que 

estão envolvidos nos temas. É nesse momento que ocorre a introdução dos 

conhecimentos das teorias da disciplina para interpretá-las. Esse primeiro 

momento é caracterizado pela apreensão e compreensão da posição do/as 

alunos/as frente às problematizações. O/A professor/a tem a função 

coordenadora para fomentar a discussão das diferentes respostas dos/as 

alunos/as e lançar dúvidas sobre elas. É também papel do/a professor/a aguçar as 

explicações contraditórias e localizar as possíveis limitações do conhecimento 

que o/a aluno/a utiliza para explicar. Segundo Delizoicov,   

A finalidade desse momento é propiciar um distanciamento crítico do aluno 

ao se defrontar com as interpretações das situações propostas para discussão. 

O ponto culminante da problematização é fazer com que o aluno sinta a 

necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém, ou 

seja, procura-se configurar a situação em discussão como um problema que 

precisa ser enfrentado (DELIZOICOV, 2001, p. 143, grifos do autor). 

▪ 2º momento: organização do conhecimento – os conhecimentos necessários para 

a compreensão dos temas e da problematização inicial são estudos sob a 

orientação do/a professor/a. Nesse momento, devemos usar das mais variadas 

atividades para a compreensão científica das situações, a resolução de problemas 

de lápis e papel pode auxiliar na apropriação de conhecimentos específicos 

(DELIZOICOV, 2001). 

▪ 3º momento: aplicação do conhecimento – nesse momento ocorre a abordagem 

sistematizada do conhecimento que vem sendo incorporado pelo/a aluno/a para 
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analisar e interpretar as situações iniciais que determinaram seu estudo. Nessa 

situação, as mais diversas atividades também podem ser empregadas gerando a 

generalização da conceituação que foi abordada no momento anterior. O que se 

pretende nessa etapa é explorar o potencial explicativo e conscientizador das 

teorias científicas (DELIZOICOV, 2001). 

Nesse sentido, o produto educacional será estruturado em uma sequência de 

atividades, tendo como objetivo geral problematizar conteúdo reações de combustão da 

disciplina Química a partir do tema gerador bem-estar social. Trataremos, 

especificamente, nessa sequência didática, do transporte público como um dos fatores 

determinantes para o bem-estar social na perspectiva da sustentabilidade. A sequência 

de atividades será composta por seis encontros, detalhados no material que se encontra 

no Apêndice C.  

A aplicação dessa sequência de atividades procurou respeitar o caráter 

investigativo, problematizador e dialógico da pedagogia freireana. Ancorada nos 3MP, 

sua aplicação está descrita no capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO 6  
RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE A REORIENTAÇÃO 
CURRICULAR VIA TEMA GERADOR – ANÁLISE DO 
PRODUTO EDUCACIONAL 

Este capítulo apresenta os resultados da aplicação do PE (Apêndice C), com 19 

alunos/as da 3ª série do EM, no período de 03 de maio a 14 de junho de 2019, no 

Colégio O Mestre, na Zona Norte de Natal. O PE foi desenvolvido com base na ITF, por 

isso, todas as aulas estão inter-relacionadas e problematizam contradições que foram 

mostradas pelos/as alunos/as em uma aula anterior. Sendo assim, é importante 

lembramos que a ITF não tem um fim determinado. As cinco etapas propostas por 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) sistematizam um processo contínuo para 

investigar os diversos temas que surgem a partir do tema gerador. As decisões que o/a 

professor/a toma quanto à forma como os conteúdos deverão ser estruturados depende, 

justamente, da sua postura investigativa em sala de aula. Por isso, as atividades da 

sequência didática têm um caráter investigativo, para problematizar a aula posterior.  

A SD é composta por seis encontros. Cada encontro constituiu-se de duas aulas 

de 50 minutos, que ocorriam sempre às sextas-feiras, cuja metodologia embasou-se nos 

3MP (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). A cada dois encontros, 

ocorreu um momento pedagógico. Para investigarmos a aplicação da SD construímos 

seis instrumentos de coletas de dados: Questionário Investigativo I, Atividade Lúdica 

sobre os ODS (AL), Questionário Investigativo II, Atividade Prática (AP), Questionário 

Investigativo III e a escrita em grupos de uma carta. Cada aluno/a, no primeiro 

encontro, recebeu uma numeração que deveria ser utilizada sempre como forma de 

identificação em todos os instrumentos de avaliação. Os objetivos específicos de cada 

instrumento e de cada questão dos instrumentos serão mostrados um por um, a seguir, 

conforme forem analisados. 

Os dados obtidos foram examinados conforme a ATD (MORAES, 2003). As 

categorias de respostas surgiram a partir da leitura de cada questionário. Inicialmente, 

realizamos uma primeira leitura para reconhecimento da escrita dos/as alunos/as. 

Posteriormente, fizemos uma leitura aprofundada para elaboração das categorias e, 

finalmente, uma última leitura para identificar em qual categoria as respostas se 

enquadravam. Dos 19 alunos/as, apenas 15 responderam a todos os questionários e a 

todas as perguntas. Nos próximos parágrafos descreveremos a análise de cada 

instrumento. 
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6.1 Problematização inicial: investigar e problematizar 
Durante a problematização inicial apresentamos situações reais que os/as 

alunos/as conheciam e presenciam e que estão envolvidas nos temas. Para compreensão 

dos temas, iniciamos a introdução dos conteúdos científicos programáticos envolvidos. 

A função do/a professor/a está concentrada mais em questionar posicionamentos e 

lançar dúvidas sobre o assunto do que em responder ou fornecer explicações 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011).   

Nesse momento pedagógico foram utilizadas para investigação o Questionário 

Investigativo I, a AL e o Questionário Investigativo II. As duas aulas direcionadas ao 

primeiro momento pedagógico foram encontros de problematizações que objetivavam 

investigar e problematizar as concepções prévias. 

O Questionário Investigativo I (Quadro 2) tinha como objetivo analisar as 

concepções prévias dos/as alunos/as sobre bem-estar social, mobilidade urbana e 

sustentabilidade. Esse questionário foi aplicado na segunda aula. Na primeira aula 

realizamos a apresentação e explicação da pesquisa aos estudantes.  

Quadro 2 - Questionário Investigativo I 

Questionário investigativo I (Atividade individual) 
Q1. Qual/is imagem/ns representa/m bem-estar social para você? 

Q2. Você se reconhece em algumas dessas imagens? 

Q3. Qual imagem mais representa seu dia a dia? 

Q4. Qual transporte você usa para se deslocar? 
Q5. Você utiliza transporte público? Em caso afirmativo, como você se sente utilizando transporte público?  

Q6. Você já utilizou uma bicicleta para ir à escola? Por quê? 

Q7. O trânsito na cidade de Natal/RN respeita todo/as os cidadãos? 

Q8. Qual um exemplo de desrespeito sofrido no trânsito? 

Q9. Você sabe o que é mobilidade urbana? 

Q10. O que é mobilidade urbana? 

Q11. Você sabe o que é sustentabilidade? 

Q12. O desenvolvimento do sistema de transportes em Natal/RN tem ocorrido de forma sustentável? Justifique.   

Q = Questão 

Fonte: Elaboração da autora. 

Apresentamos seis imagens impressas (Figura 6), que foram expostas aos/às 

alunos/as. As imagens foram retiradas da rede internet de forma que representassem o 

contexto em que a escola está inserida. O que delineou a escolha das imagens foram as 

falas dos/as alunos/as e da comunidade escolar durante a ITF. 
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Fonte: Canvas. Disponível em: <https://www.canva.com/>. Acesso: 16 de fevereiro de 2019. 

 

Doze questões compuseram o Questionário Investigativo I, respondido por 19 

alunos/as. A Figura 7 detalha os resultados da análise da Q1. Três estudantes 

responderam que nenhuma das imagens representa bem-estar social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 7 - Imagens que representam bem-estar social para os/as alunos/as 

 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 

Figura 6 - Imagens utilizadas no Questionário Investigativo I 
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Os números que aparecem dentro dos círculos correspondem ao número de 

alunos/as que apontaram a imagem como representativa de bem-estar social. As duas 

imagens que mais significavam bem-estar social para a maioria dos/as alunos/as são as 

imagens 2 e 5. As justificativas para isso podem ser exemplificadas nas falas a seguir.  

 

-  Aluno/a 004 - Nenhuma, porque todas apresentam algum tipo de dificuldade. 

- Aluno/a 009 - Nenhuma delas porque transpassam insegurança, medo e insatisfação.  

- Aluno/a 015 - Nenhuma dessas imagens representa bem-estar para mim. 

 

Os/as alunos/as poderiam escolher mais de uma imagem que representasse bem-

estar social. Sendo assim, não havia aqui o objetivo de escolher uma única imagem que 

generalizasse o conceito de bem-estar social para a turma toda, mas identificar se as 

imagens que foram selecionadas com base na ITF representavam o cotidiano dos/as 

alunos/as. Por isso, também estruturamos a Q2 e Q3, pensando em identificar se as 

imagens se orientavam para esse cotidiano, no que diz respeito à experiência individual 

e comunitária.  

Em relação à Q2 (Você se reconhece em algumas dessas imagens?), os 

resultados são mostrados na Figura 8. 

 

 

 

 

Figura 8 – Resultado das imagens que os/as alunos/as se reconhecem. 
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 Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 

Na Q4 (Qual transporte você usa para se deslocar?), o objetivo era identificar os 

meios de transportes utilizados pelos/as alunos/as, assim, poderíamos ler os documentos 

sobre o PMU dando ênfase a demanda do nosso contexto. Sete alunos/as disseram que 

utilizam o carro particular para se deslocarem, seis informaram que fazem uso conjunto 

de carro próprio e transporte público (usaram a palavra ônibus para designar o tipo de 

transporte); um aluno/a informou que se desloca caminhando; um estudante disse que 

utiliza apenas transporte público (ônibus); um aluno utiliza o carro particular e o 

transporte não motorizado (caminhada) para se deslocar; um aluno/a utiliza transporte 

não motorizado (bicicleta) e carro para se deslocar e 1 estudante informou que utiliza 

carro, ônibus e moto. Assim, pudemos concluir que o conjunto de transporte utilizado 

pelos/as estudantes perpassa os problemas de mobilidade urbana que apontamos 

existirem em Natal: aumento significativo na frota de veículos, por exemplo. De 2005 a 

2015, a frota de veículos no Rio Grande do Norte aumentou 172,1%, enquanto a 

população estadual apresentou um crescimento apenas de 14,6% (LIMA, 2018). Natal 

tem a maior frota, com 377.072 veículos emplacados. Esse crescimento tem impacto 

direto nas políticas de mobilidade urbana.  Por exemplo, se pensarmos do ponto de vista 

do espaço, como podemos comportar todos esses veículos na segunda menor capital do 

Brasil? Como podemos fazer faixas exclusivas para ônibus e bicicletas com tantos 

veículos? O PMU deve discutir e apresentar sugestões exatamente para esses problemas, 

Figura 8 - Resultado das imagens que os/as alunos/as se reconhecem 
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mas já podemos observar que além de um plano essas questões perpassam a formação 

escolar para problematizar as implicações do aumento do número de veículos.  

O objetivo da Q5 (Você utiliza transporte público? Em caso afirmativo, como 

você se sente utilizando transporte público?) era identificar as sensações/angústias 

vivenciadas pelos/a alunos/as ao utilizarem o transporte público. Doze alunos/as 

informaram que usam transporte público; cinco alunos/as responderam que se sentem 

inseguros ao utilizá-lo; dois/as deles/as informaram que se sentem desconfortáveis; um 

se sente amedrontado quando está dentro de um ônibus; um aluno se sente explorado; 

apenas um aluno não respondeu sobre o que sente ao utilizar transporte público. 

Analisando as respostas, foi possível identificar que a insegurança é constante e leva a 

uma sobrecarga emocional. 

Com a Q6 (Você já utilizou uma bicicleta para ir à escola? Por quê?) 

investigamos se em algum momento os/as alunos/as já utilizaram ou utilizam transporte 

não motorizado (bicicleta) para irem à escola. Apenas quatro alunos/as já utilizaram 

bicicleta. A justificativa para não a utilizar como meio de transporte deve-se à distância 

entre a escola e a residência dos/as alunos/as. Já discutimos no Capítulo 3 sobre o 

contexto de desenvolvimento da pesquisa e vimos que a maioria dos/as alunos/as 

residem no Conjunto Parque dos Coqueiros e uma segunda parte reside em outros 

conjuntos que são mais distantes da escola ou o trajeto é longo demais para ser feito de 

bicicleta.  

Na Q7 (O trânsito na cidade de Natal/RN respeita todo/as os cidadãos?), 

procuramos iniciar a discussão sobre ética no trânsito. Assim, perguntamos se o trânsito 

em Natal respeita todo/as os/as cidadãos/ãs. Todo/as alunos/as responderam que não, 

que não há respeito no trânsito.  

Precisávamos saber o que eles/as consideravam desrespeito, então, na Q8 (Qual 

um exemplo de desrespeito sofrido no trânsito?), questionamos sobre quais os tipos de 

desrespeitos sofridos pelos/as cidadãos/ãs no trânsito. Oito alunos/as exemplificaram-na 

como a falta de respeito com a sinalização da faixa de pedestres; três responderam que o 

desrespeito ocorre quando os/as motoristas desconsideram a sinalização no trânsito; 

outros/as oito estudantes deram exemplos mais específicos de desrespeito no trânsito.  

Aluno/a 001 – Um dos maiores atos de desrespeito e mais comum é quando os 

motoristas de transporte público não dão parada para idoso. 

Aluno/a 011 – Negligência.  

Aluno/a 013 – Xingamentos. 
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Aluno/a 014 – Alguns transportes públicos não são adequados para alguns, alguns 

veículos não tem uma estrutura voa.  

Aluno/a 015 – Imprudência no trânsito”, Aluno 017 – “Já xingaram, sentaram em 

lugares preferenciais cujas pessoas escolhidas estavam. 

Aluno/a 018 – Qualidade das ruas, dos transportes, falta de segurança, 

congestionamentos. 

Aluno/a 019 – As ruas cheias de buracos, sendo sinal quebrado, falta de sinalização, 

tudo isso são exemplo de desrespeitos.  

Assim, podemos perceber que os/as alunos/as têm a concepção inicial de que as 

questões sobre mobilidade urbana no trânsito transcendem os veículos, que também 

estão relacionadas com ética e respeito no trânsito e infraestrutura da cidade.  

Na Q9 (Você sabe o que é mobilidade urbana?), dez alunos/as responderam que 

sabem o que mobilidade urbana, 4 alunos/as responderam não fazer e 5 alunos/as não 

têm certeza que se sabem o que é significa.  

Nas Q10, Q11 e Q12, o objetivo era identificar a concepção prévia dos/as 

alunos/as sobre sustentabilidade e mobilidade urbana. Na Q10 (O que é mobilidade 

urbana?) a primeira concepção prévia que identificamos surge da visão que os/as 

alunos/as têm sobre mobilidade urbana como transitar de um lugar para outro. 

Identificamos essa concepção pela presença nas respostas dos/as alunos/as, juntas ou 

separadas, das palavras deslocamento, locomoção e transporte. Oito alunos/as têm a 

concepção prévia de que mobilidade urbana é deslocamento, transitar, locomover, 

movimentar de um lugar para outro.  

- Aluno/a 002 – É o ato de movimentar-se em um ambiente urbano, utilizando de meios 

para a conclusão da ação. 

- Aluno/a 014 – É definida como a facilidade de deslocamento das pessoas e bens na 

cidade. 

- Aluno/a 012 – Creio que seja a forma que a sociedade se mobiliza de um lugar para o 

outro. 

 

A segunda concepção prévia identificada sobre mobilidade urbana surge da ideia 

inicial de que a mobilidade urbana é representada apenas por meios de transportes. Três 

estudantes possuem essa concepção prévia sobre mobilidade urbana.  
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- Aluno/a 004 – Meios de transporte públicos. 

- Aluno/a 005 – São os meios de transporte urbano. 

-  Aluno/a 010 – São os meios de transportes públicos. 

A terceira concepção prévia que identificamos foi revelada pelas respostas de 5 

alunos/as relacionando mobilidade urbana apenas ao meio urbano.  

- Aluno/a 007 – A forma que as pessoas se locomovem em zona urbana. 

- Aluno/a 009 – A mobilidade urbana é o direito livre de uma pessoa no meio urbano, 

respeitando também. 

- Aluno/a 017 – Movimentação da área urbana. 

Três alunos/as informaram que não sabiam o que é mobilidade urbana e um não 

respondeu. Sendo assim, identificamos três concepções prévias sobre mobilidade 

urbana, conforme o Quadro 3. 

Quadro 3 - Categorias de concepções prévias sobre Mobilidade Urbana identificadas nas respostas dos/as 

alunos 

Categorias: expressões mais utilizadas. Total de alunos/as: 

Mobilidade urbana como deslocamento/locomoção/movimento. 8 alunos/as 

Mobilidade urbana como meios de transportes. 3 alunos/as 

Mobilidade urbana como locomoção em zona urbana. 5 alunos/as 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Nas Q11 (Você sabe o que é sustentabilidade?), questionamos se eles/as sabiam 

o que era sustentabilidade. Não pedimos na questão que eles/as respondessem o que era 

sustentabilidade. Optamos por não perguntar diretamente o conceito de sustentabilidade 

para tentar evitar respostas mecânicas, respostas sem reflexão. Por isso, na Q12 

pedimos para eles/as justificarem se a cidade de Natal/RN tem ou não o 

desenvolvimento do sistema de transportes de forma sustentável. Dessa forma, ao 

solicitar a justificativa eles/as teriam que refletir sobre as características que são 

necessárias para julgarmos um ambiente, processo ou sistema sustentável ou não.  

Os resultados da Q11 mostraram que quatro alunos/as responderam que não 

sabem o que é sustentabilidade; outros quatro não tem certeza se sabem o que é ou não; 

um aluno/a não respondeu à questão; e 11 alunos/as disseram que sabem o que é 

sustentabilidade. Das respostas positivas para o conceito de sustentabilidade quatro 

estudantes explicaram o que é sustentabilidade.  

- Aluno/a 004 – Sim. Aquilo que não afeta o meio ambiente. 
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- Aluno/a 006 – É quando algo beneficia tanto o governo quanto os moradores, quanto 

os moradores. 

- Aluno/a 009 – Sim, sustentabilidade é quando algum fator, está em equilíbrio ou 

conjunto com o meio. 

- Aluno/a 016 – Quando é oferecido um sistema sustentável à sociedade, algo que seja 

acessível à todos. 

A investigação das concepções prévias sobre sustentabilidade ocorreu através da 

análise da Q12 (O desenvolvimento do sistema de transportes em Natal/RN tem 

ocorrido de forma sustentável? Justifique). Dezoito alunos/as informaram que o sistema 

de transportes em Natal não é sustentável; um não respondeu à pergunta. Ao solicitar 

uma justificativa porque o sistema de transporte é ou não sustentável, sete estudantes 

justificaram que não é sustentável devido ao alto preço das passagens e/ou qualidade 

dos transportes públicos.   

- Aluno/a 008 – Não, porque não oferece uma qualidade esperada, preços obsessivos e 

do mesmo jeito. Na cidade de onde eu vim a tarifa do ônibus era de R$ 3,75 e com ar 

condicionado, por aí já tira. 

- Aluno/a 009 – Não, os transportes estão cada vez mais caros quando se trata do meio 

público, levando em conta o meio privado e mais sustentável. 

- Aluno/a 012 – Não, as tarifas dos transportes só aumentando, mas não notamos 

melhoras. 

- Aluno/a 014 – Não, pois para alguns, com o preço da passagem aumentando, por 

acarretar de alguma forma no "bolso" dele. 

- Aluno/a 016 – Não, por não oferecer o que se deve pelo preço alto. 

- Aluno/a 018 – Não, pois o crescimento das passagens aumenta e a qualidade dos 

transportes se inferiorizam, baixa qualidade. 

- Aluno/a 019 – Não, pois o preço aumenta e a qualidade continua baixa. 

 Três alunos/as justificaram que não há um desenvolvimento sustentável devido 

ao desinteresse, não especificando de quem partia o desinteresse.  

- Aluno/a 003 – Não, pois não estão nem ai para isso. 

- Aluno/a 011 – Não, não a preocupação do estudo com essa área. 

- Aluno/a 015 – Não, pois falta várias coisas no sistema de transporte. 

Dois/as alunos/as relacionaram a falta de sustentabilidade à segurança.  
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- Aluno/a 004 – Não, pois afeta as pessoas diariamente por falta de segurança, 

comodidade. 

- Aluno/a 006 – Não, por mais que o preço suba muitos os transportes continuam de 

baixa qualidade, sem segurança, sem todas para determinados pontos importantes.  

 Dois/as estudantes disseram que não há sustentabilidade porque os transportes 

agridem o ambiente. 

- Aluno/a 005 – Não, o sistema de transporte em Natal agride o meio ambiente. 

- Aluno/a 010 – Não, pois o sistema agride a sociedade e o ambiente de várias formas. 

Dois/as alunos/as informaram que, devido à poluição causada pelos transportes, 

o desenvolvimento não ocorre de forma sustentável. 

Aluno/a 001 – “Não, liberam gases que agridem o meio ambiente”. 

Aluno/a 013 – “Não, não tem pensado em novos fórmulas para diminuir a poluição”. 

Um aluno justificou que os transportes são antigos, então, não há 

desenvolvimento. 

- Aluno/a 002 – Não, Natal é uma das capitais com a frota mais antiga entre todas as 

capitais então não há desenvolvimento. 

Um estudante relacionou o desenvolvimento sustentável do sistema de 

transportes com o combustível utilizado. 

- Aluno/a 007 – Não, poderia usar outro tipo de combustível. 

Um aluno escreveu que não sabia opinar sobre o tema. 

- Aluno/a 017 – “Não posso opinar. 

Sendo assim, a investigação das concepções prévias dos/as alunos/as sobre 

sustentabilidade resultou em cinco grupos de concepções, explicitadas no Quadro 4. 

 

 

 

Quadro 4 - Concepções prévias sobre sustentabilidade identificadas nas respostas dos/as alunos/as 

Categorias: expressões mais utilizadas. Total de alunos/as. 

Desenvolvimento sustentável é o que não agride o meio ambiente. 4 alunos/as. 
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Desenvolvimento sustentável é o que não polui. 3 alunos/as. 

Desenvolvimento sustentável é evolução/mudança. 4 alunos/as. 

Desenvolvimento sustentável é algo de fácil acesso devido os preços 

das mercadorias que devem ser baixos. 

6 alunos/as. 

Desenvolvimento sustentável como equilíbrio. 1 aluno/a. 
 

Fonte: elaboração da autora. 

A análise das concepções prévias sobre sustentabilidade, de maneira geral, 

releva que os/as alunos/as ainda estão em um nível de ver a responsabilidade de ser 

sustentável em terceiros/as, como algo distante de ser alcançado. Não há uma reflexão 

na fala dos/as alunos/as sobre responsabilidade coletiva. As concepções identificadas 

podem ser oriundas do processo de formação escolar e da forma como o conceito de 

sustentabilidade é apresentado pela escola. A percepção do conceito sustentabilidade 

do/a professor/a determina a forma como ele é trabalhado na escola e em sala de aula. 

Uma pesquisa realizada por Araújo e Pedrosa (2014) com 121 estudantes de licenciatura 

em Ciências Biológicas de uma universidade pública do Nordeste do Brasil mostrou que 

31% dos/as futuros professores/as definem desenvolvimento sustentável como 

desenvolvimento sem agressão à natureza; 30% como utilizar o ambiente para o 

sustento da humanidade sem esgotá-lo;25% dizem que seria usar os recursos naturais de 

forma correta e com pouco impacto; 24% definem desenvolvimento como proteção 

ambiental; 20% usam termos que definem desenvolvimento sustentável como ações de 

proteção/respeito/preservação da natureza; 9% consideram desenvolvimento sustentável 

um desenvolvimento sem utilizar a natureza; 7 % definem-no como 

equilíbrio/harmonia; e 5% entendem que desenvolvimento sustentável é 

reaproveitamento/reciclagem de recursos naturais (ARAÚJO e PEDROSA, 2014). 

Comparando as concepções dos/as professores/as com os dados na nossa análise é 

possível compreender uma hipótese para a origem dessas concepções.  

Depois de identificarmos as concepções prévias sobre desenvolvimento 

sustentável, iniciamos a apresentação do conceito de sustentabilidade, desenvolvimento 

sustentável e os ODS. Os/as alunos/as participaram da AL depois da explicação dos 

conceitos mencionados anteriormente foi solicitado aos/as alunos/as que relacionassem 

as seis imagens (APÊNCIDE A) com os ODS. As imagens dos ODS foram colocadas 

no quadro e os/as alunos/as deveriam fixar cada uma das 6 imagens no ODS que ele/a 

julgasse ter que ser superado para solucionar o problema representado pela imagem. 

Com essa atividade, buscava-se proporcionar um momento para reflexão dos impactos 
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globais ocasionados por problemas locais compreendendo que os/as problemas 

enfrentados pela comunidade escolar também são vivenciados em outros lugares e há 

uma preocupação internacional em solucioná-los. No entanto, essa solução não está 

pronta, ela é alcançada à medida que tomamos consciência da nossa realidade e 

empreendemos ações para transformá-la. Observando a Figura 9 abaixo a dinâmica da 

atividade ficará mais clara: 
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Figura 9 -  Atividade para estudo dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável – ODS 

 
 Fonte: arquivo pessoal da autora, 2019. 

 

Observando a imagem, percebemos que três ODS mais relacionados pelos/as 

alunos/as: o ODS 2, 6 e 9.  O Objetivo 2 visa acabar com a fome, alcançar a segurança 

alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. A esse objetivo 

a Imagem 4 foi relacionada 11 vezes e a Imagem 5 foi relacionada seis vezes. Ao 

Objetivo 6, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todas e todo, a Imagem 11 foi atribuída pelos/as alunos/as 12 vezes. Em relação ao 

objetivo 9, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação (ONU, 2016), a Imagem 3 foi relacionada oito vezes, 

a Imagem 2 relacionada cinco vezes e a Imagem 6 foi relacionada 10 vezes.  

Os objetivos 3 e 13 eram os objetivos que mais se relacionavam, no nosso 

entendimento, com a temática da SD, porque eles se remetem justamente ao bem-estar 

social e às mudanças climáticas
18

. Uma imagem foi associada ao objetivo 3, a Imagem 

                                                           

18 Objetivo 3 – “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”, 

Objetivo 13 – “Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos” (ONU, 

2016). 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/
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1
19

, e três imagens foram associadas ao objetivo 13: a Imagem 4 uma vez, a Imagem 2 

uma vez e a Imagem 6 duas vezes. Os/As alunos/as não terem associado a maioria das 

imagens aos objetivos 3 e 13 pode ter ocorrido, entre outros fatores, porque discutimos 

bem-estar social com um significado amplo que engloba todas as situações que 

pretendem ser superadas nos ODS.  Então, os/as alunos não se direcionaram para um 

objetivo em específico. Há também o fato de termos identificado as contradições 

presentes na forma de compreender os problemas que perpassam o bem-estar social. 

Essas contradições só podem ser superadas se os oprimidos se reconhecerem nas 

situações problemas. Assim, podemos concluir que embora os/as alunos/as se 

reconheçam nas imagens, a maioria deles ainda não consegue relacionar fatores como 

saneamento básico, transporte e a infraestrutura da cidade como contributos à promoção 

do bem-estar social. 

Por isso, são necessários outros momentos problematizadores, para que 

possamos questioná-los e levá-los a reflexão sobre o impacto desses fatores ao nosso 

bem-estar. A superação da contradição exige a inserção crítica dos oprimidos e ação dos 

homens sobre o mundo para transformá-lo (FREIRE, 2018). Essa transformação exige 

muito mais do que o reconhecimento, exige reconhecimento nas situações problemas e 

reflexão, reflexão contínua.  

Após o estudo das concepções prévia sobre desenvolvimento sustentável e 

mobilidade urbana nós iniciamos a problematização das concepções prévias no segundo 

encontro. O instrumento que utilizamos para coleta de dados nesse encontro foi o 

Questionário Investigativo II (Quadro 5). 

                                                           

19 São as mesmas imagens utilizadas no Questionário Investigativo I. 
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Quadro 5  - Questionário Investigativo I 

Questionário investigativo I I (Atividade individual) 
Q1. As imagens 2 e 3 apresentadas no 1° encontro foram as mais mencionadas por representar o dia a dia de 
vocês. Como estas imagens estão relacionadas com os textos I e II?  

Q2. Um dos problemas enfrentados hoje pela humanidade é a contaminação diversificada e em lugares diferentes 
do planeta ocasionando, por exemplo, mudanças climáticas e degradação da camada de ozônio. Os fatores 
mencionados anteriormente são intensificados pelas situações apresentadas nos textos I e II?  Justifique. 
Q3. Um dos problemas enfrentados hoje pela humanidade é a contaminação diversificada e em lugares diferentes 
do planeta, ocasionando, por exemplo, mudanças climáticas e degradação da camada de ozônio. Como os 
problemas apresentados nos textos estão relacionados com o bem-estar da população natalense?   
Q4. Você consegue estabelecer alguma relação entre o aumento da circulação de veículos, os casos de acidentes 
de trânsito e poluição atmosférica? Quais?  

Q5. Que medidas precisariam ser tomadas para o desenvolvimento sustentável do trânsito em Natal/RN? 

Q = Questão 

Fonte: Elaboração da autora. 

O Questionário Investigativo II tinha como objetivo iniciar a problematização 

sobre as complicações ocasionadas pela queima de combustíveis fósseis e analisar se 

os/as alunos/as já eram capazes de estabelecer uma relação entre o bem-estar social e o 

desenvolvimento de um PMU. Para responderem a essas questões os/as estudantes 

deveriam ler o Texto I, “Estatísticas de acidentes no Rio Grande do Norte” e Texto II, 

“Quando o preço da gasolina cai, a poluição do ar sobe” (APÊNDICE C). Dezesseis 

alunos/as responderam a esse questionário. Alterações foram necessárias no QI-II para 

aprofundar as discussões sobre as concepções prévias dos/as alunos/as. As questões 

foram reformuladas após a análise dos/as especialistas, por exemplo, inicialmente os/as 

alunos/as iriam responder às questões individualmente e depois em grupo para 

analisarmos o nível de argumentação.  

Na Q1 gostaríamos de saber como os Textos I e II se relacionam. Antes de 

realizar a leitura dos textos e responder ao questionário os/as alunos/as foram 

problematizados a partir da Imagem 3 (engarrafamento). A leitura dos textos teve como 

objetivo proporcionar o entendimento da relação entre a falta de políticas públicas para 

mobilidade urbana e o aumento crescente da poluição atmosférica.  

 Para os/as estudantes, essa relação ocorre porque os assuntos abordados nos 

dois textos rementem a acidentes (quatro alunos/as). Eles articularam os textos por meio 

da) relação entre o aumento do número de veículos ocasionar acidentes e/ou poluição 

(nove alunos/as); b) porque os dois se remetem a situações do cotidiano (dois 
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alunos/as). Um aluno não respondeu. Dois/as alunos/as conseguiram registrar nas 

respostas o conceito de bem-estar social.  

- Aluno/a 016 – A questão do transporte afetar muito no bem-estar social, 

principalmente no meio ambiente. 

- Aluno/a 017 – Basicamente que o aumento da poluição causada pelo uso da gasolina 

interfere no bem-estar da sociedade fazendo com que os mesmos foram acidentes. 

Na Q2 (Um dos problemas enfrentados hoje pela humanidade é a contaminação 

diversificada e em lugares diferentes do planeta ocasionando, por exemplo, mudanças 

climáticas e degradação da camada de ozônio. Os fatores mencionados anteriormente 

são intensificados pelas situações apresentadas nos textos I e II?  Justifique.). Tínhamos 

como objetivo investigar se os/as alunos/as conseguiam relacionar os problemas 

apresentados nos textos I e II, ou seja, número crescente nos acidentes automobilísticos 

e aumento da poluição atmosférica com as mudanças climáticas e a degradação da 

camada de ozônio. Onze alunos/as atingiram esse objetivo. As justificativas para essa 

relação estão presentes na concepção de que quanto mais veículos maiores os riscos de 

acidentes e maior a emissão de gases poluentes ou porque os dois textos falam sobre 

degradação.  

- Aluno/a 019 – Sim, o aumento gradual da compra de carros aumentando ainda mais 

a poluição. 

- Aluno/a 012 - Sim, as degradações são causadas pela poluição que os veículos em 

grande quantidade causam.  

 

Dois/as alunos/as mostraram uma articulação apenas com o Texto I.  

- Aluno/a 009 – No texto 1 é mencionado pois quando a gasolina acaba a população 

opta por combustível que menos poluem e degradam a camada de ozônio. 

- Aluno/a 010 – “Sim, no texto 1 pois os gases liberados pelos carros poluem o 

ambiente. 

 

Dois/as alunos/as fizeram relação apenas com o Texto II. 

- Aluno/a 004 – No texto II, devido a poluição ocorrida com o aumento de carros nas 

rodovias. 
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- Aluno/a 006 – Está relacionado com o texto II. Pois com a diminuição do preço da 

gasolina mais carros iriam trafegar, com o aumento de carros maior produção de 

gases tóxicos. 

Dois/as outros/as alunos/as não responderam à questão.  

Os resultados mostram que existe uma aproximação dos/as alunos/as (11 alunos) 

com a discussão sobre os impactos ambientais ocasionados pela utilização de 

combustíveis fósseis. Mesmo que isso não seja mostrado explicitamente nas respostas, 

os/as alunos/as evidenciam um entendimento de que um veículo polui porque libera 

substâncias para a atmosfera. Já poderíamos esperar respostas com argumentos mais 

consistentes porque estamos trabalhando com alunos/as da 3ª série do Ensino Médio, 

eles/as já estudaram o conceito de combustão pelo menos uma vez em Biologia no 

conteúdo de metabolismo celular e/ou em química na 2ª série. Por isso, a necessidade de 

investigar e problematizar as concepções prévias na próxima aula. 

O objetivo da Q3 (Um dos problemas enfrentados hoje pela humanidade é a 

contaminação diversificada e em lugares diferentes do planeta, ocasionando, por 

exemplo, mudanças climáticas e degradação da camada de ozônio. Como os problemas 

apresentados nos textos estão relacionados com o bem-estar da população natalense?) 

foi investigar se os/as estudantes já conseguiam iniciar uma aproximação entre bem-

estar social, mobilidade urbana e poluição atmosférica. Para isso, eles/as deveriam fazer 

menção a quais problemas apresentados no texto se relacionavam com o bem-estar 

social da população natalense. Quando questionados sobre as possíveis relações que há 

entre bem-estar social e os problemas mencionados nos textos I e II, os/as alunos/as 

estruturaram respostas que apresentam relações registradas no Quadro 6.  

Quadro 6 - Relações estabelecidas pelos/as alunos/as 

Relações estabelecidas pelos/as alunos/as entre bem-estar social, diminuição do 

preço dos combustíveis e aumento da frota de veículos.  

Insegurança em Natal/RN 

Danos ambientais 

Danos mentais e/ou físicos à saúde 

Problemas que, solucionados, contribuem para o bem-estar social 

O problema do aumento da frota ocasiona a poluição 

Fonte: elaboração da autora. 

Em relação aos conceitos científicos estudados na SD, eles devem ser 

aprendidos para a compreensão de problemas que surgem do cotidiano da comunidade 

escolar. Assim, esses problemas podem ser reconhecidos pela comunidade e/ou 

solucionados. Analisamos a Q4 (Você consegue estabelecer alguma relação entre o 
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aumento da circulação de veículos, os casos de acidentes de trânsito e poluição 

atmosférica? Quais?) do Questionário Investigativo I e as respostas dos/as alunos/as 

na ficha de observação da atividade prática para traçarmos um perfil no nível de 

alfabetização científico tecnológico com base na relação que os/as alunos/as conseguem 

ou não estabelecer entre circulação de veículos, acidentes de trânsito e poluição 

atmosférica 

Realizamos a interpretação das respostas dos/as alunos/as e categorizamos as 

respostas em quatro grupos. Esperávamos que eles/as conseguissem relacionar o 

crescimento da frota de veículos com o aumento do número de acidentes devido aos 

problemas enfrentados no trânsito, infraestrutura e respeito (conforme identificamos na 

Q8 do Questionário Investigativo I) e concluir que o aumento da frota de veículos é 

diretamente proporcional à elevação dos índices de poluição porque são veículos com 

motores de combustão interna, poluições sonora e luminosa, não contribuindo para o 

bem-estar social. Essa relação já poderia ser estabelecida porque já havíamos discutido 

em sala de aula esses aspectos e havíamos realizado a leitura.  

A categoria generalização emergiu das respostas que relacionavam os fatos 

porque ambos causavam problemas, mas não especificaram quais os problemas 

causados. 

- Aluno/a 007 – Todos causam algum problema, seja físico, mental ou social.  

- Aluno 018 – Falta de organização social. 

Já a categoria relação intermediária surgiu da observação de as respostas de 

alguns/mas estudantes e não estabelecia relação entre os fatos mencionados na questão –

n ou eles relacionavam crescimento da frota com 1) aumento de acidentes ou 2) 

aumento da poluição:  

 - Aluno/a 012 – Sim, mas carros, mais trânsito e com isso o aumento de risco de 

acidentes. 

- Aluno/a 009 – Sim, a exaustão populacional da população, rotineira, e as doenças 

respiratórias, taxas de gasolina. 

 

A categoria relação Parcial está presente a partir da observação de que os/as 

alunos/as conseguem estabelecer a relação direta entre o crescimento da frota, aumento 
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dos acidentes e elevação da poluição, mas não conseguem exemplificar que tipo de 

poluição é gerada. Exemplificamos.  

- Aluno/a 004 – Sim. Com o aumento da circulação de veículos, o congestionamento 

será maior resultando em acidentes e poluição. 

- Aluno/a 006 – “Com o aumento dos carros, sem uma sinalização adequada leva a 

acidentes e o aumento de carro gera mais gases. 

- Aluno/a 014 – “Sim, pois se aumenta a circulação de veículos, consequentemente 

aumenta as chances de acidentes e poluição. Porque muitos "pensamentos" de dirigir 

diferentes e tipos de gasolina diferentes. 

Por última, a categoria relação global emergiu nas respostas de alunos/as que 

estabeleceram uma relação entre os três fatores e conseguiram dar um exemplo de 

poluição causada ou outro dano.  

- Aluno/a 016 – Quanto maior o número de veículos, maior o número de gases 

liberados, também com esse aumento os riscos de acidentes são proporcionais. 

  Dos alunos/as que responderam ao QI-II, três disseram que não há relação entre 

os fatos; cinco respostas encontram-se na categoria relação parcial; duas, enquadram-

se na categoria generalização; duas, pertencem à categoria relação global; e sete 

respostas se enquadram na categoria relação intermediária.  

Em termos de ACTA, a categoria que representa o maior nível de alfabetização 

científico tecnológica é a relação global. Conforme Auler e Delizoicov (2001), em uma 

perspectiva ampliada a ACT caminha para uma educação transformadora e progressista, 

de forma muito próxima à concepção de educação freireana, buscando a compreensão 

crítica e contextualizada sobre as interações entre ciência, tecnologia e sociedade 

(AULER e DELIZOICOV, 2001).  

A Figura 10 representa essa análise. 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 

 Na Figura 10, cada círculo representa um/a aluno/a, identificado por um número. 

Conforme o/a aluno/a consegue estabelecer relações entre os fatores mencionados 

acima, maior é o nível de alfabetização científica e tecnológica. À medida que progride 

nas categorias, o nível de alfabetização científico tecnológica aumenta. 

 

Por último, a Q5 (Que medidas precisariam ser tomadas para o desenvolvimento 

sustentável do trânsito em Natal/RN?) objetivou iniciar o amadurecimento da ideia de 

participação da elaboração do PMU. Buscamos identificar se os/as alunos/as seriam 

capazes de dar sugestões baseadas na Q12 do Questionário Investigativo I. Todos/as 

os/as alunos/as afirmaram que o sistema de transportes em Natal/RN não é sustentável e 

justificaram, assim esperamos que eles/as sejam capazes de sugerir possíveis soluções 

para que o sistema de transportes possa se desenvolver de forma sustentável.  

Quando questionados sobre o que deveria ser feito para que o sistema de 

transportes fosse sustentável, seis 6 alunos/as basearam suas sugestões na infraestrutura, 

recomendando a melhoraria dos transportes públicos e das vias de trânsito; quatro 

estudantes sugeriram diminuir a quantidade de veículos circulando na cidade; três, 

responderam que a conscientização seria suficiente para desenvolver o sistema de 

transportes de forma sustentável; dois/as alunos/as sugeriram o investimento em outras 

formas de locomoção, como bicicleta e transporte público; um estudante mencionou que 

seriam necessárias medidas políticas. A análise da resposta desse estudante nos leva ao 

questionamento sobre o entendimento de que apenas as deliberações dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário são decisões políticas. É uma concepção prévia de 

que nossas escolhas não interferem no cenário coletivo. Apenas um aluno conseguiu 

sugerir a mudança no combustível utilizado. No entanto, essa seria uma alternativa para 

diminuir ou acabar com a poluição atmosférica, como forma de tornar o sistema de 

transporte de Natal sustentável.  

Figura 10 - Categorias para análise do nível de desenvolvimento da alfabetização científico tecnológica 

Figura 10  - Categorias para análise do nível de desenvolvimento da alfabetização científico tecnológica. 
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6.2 Organização do conhecimento: compreendendo o tema gerador 
A organização do conhecimento é caracterizada pelo estudo sistemático do 

conhecimento necessário para a compreensão dos temas e da problematização inicial 

sob orientação do/a professor/a (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). 

A resolução de problemas e exercícios sugeridos no livro didático
20

nos ajuda a 

desenvolver o conhecimento nesse momento, mas devido ao caráter problematizar da 

sequência didática optamos pela realização da atividade prática.  

Neste momento pedagógico iniciamos o estudo dos conceitos necessários para 

compreensão do tema gerado, como explicado anteriormente estudaremos o conceito de 

reação de combustão. Utilizamos como instrumentos de análise o Questionário 

Investigativo III (Quadro 7) e a AP (Apêndice C).  

                                                           

20 A escola utiliza como livro didática a apostila do Sistema de Ensino SAE (Sistema de Apoio ao 

Ensino). 
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Quadro 7 - Questionário Investigativo III 

Q1. Em sua opinião e com base dos textos, quais critérios devem ser adotados na hora de escolher o combustível 
para abastecer um veículo? 
Q2. Em sua opinião, o que tem causado o aumento constante das passagens de transporte público em Natal/RN? 

Q3. Que medidas poderiam ser tomadas pela população em geral, governo, empresários e pelas instituições da 
pesquisa de ciências e tecnologia (universidades) para diminuir o caos do transporte público em Natal/RN?  

Q4. Questão 4: A cidade de Natal/RN ainda não colocou em prática o Plano de Mobilidade Urbana, que teve sua 
comissão executiva instaurada em 25 e maio de 2017. Essa comissão tem como objetivo realizar a coordenação 
política do Plano de Mobilidade Urbana. Se consultado/a, quais são suas recomendações em relação ao transporte 
urbano em Natal/RN para execução do Plano? 

Q5. Quais medidas poderiam ser adotadas pelo governo municipal, ao construir o Plano de Mobilidade Pública de 
Natal/RN, para minimizar o impacto ambiental causado pela emissão de gases poluentes e pelos acidentes 
automobilísticos? 

Q = Questão 

Fonte: Elaboração da autora. 

O Questionário Investigativo III tinha como objetivo reconhecer, através da 

escrita, se os/as alunos/as já haviam iniciado o processo de conscientização. Julgamos 

que se o/a aluno/a consegue incorporar novos conceitos científicos a sua linguagem 

(oral e escrita) de forma contextualizada e explicá-los isso pode ser o início da 

alfabetização científico tecnológica. Através do Questionário Investigativo III também 

pretendíamos analisar se os/as estudantes já conseguiam estabelecer uma relação entre 

os aspectos científicos, tecnológicos e sociais sobre o sistema de transporte público de 

Natal. 

Na Q1, quando questionados sobre que critérios devem ser adotados na hora de 

adotar um combustível para abastecer, seis alunos/as responderam que, além da relação 

custo benefício, o combustível ser barato e rentável, deveriam ser analisados os danos 

causados ao ambiente antes de escolher. As falas a seguir representam esse grupo de 

respostas.  

- “Lá em casa o carro é movido à diesel, meu pai poderia até optar pelo gás natural 

(GNV), só tem um porém, o GNV é perigoso, então ele opta pelo diesel S10 que é o 

combustível original do motor de fábrica. Entre gasolina e álcool, prefiro gasolina, 

consome menos” (ALUNO/A 008, 2019). 

Três alunos/as responderam que deveriam ser analisadas as questões ambientais, 

se o combustível agride ou não a natureza. Sabemos que os combustíveis disponíveis 

hoje para motores à combustão interna prejudicam o ambiente, tanto no processo de 

extração/fabricação quanto no de produção de energia. Sendo assim, esperávamos que 

os/as alunos/as pudessem incorporar esse aspecto nas suas respostas.  
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- Aluno/a 004 – Acredito que além de escolher visando a questão financeira, devemos 

optar por um combustível afete "menos" o meio ambiente. E, voltando para a questão 

financeira, também é importante devido ao gasto tido pelo motorista diariamente. 

Quatro alunos/as analisaram os critérios apenas do ponto de vista custo e 

benefício. Nas suas falas estava muito clara a preocupação com o aumento no preço dos 

combustíveis.   

- Aluno/a 005 – Pesquisa os postos para ver a quantidade dos combustíveis e o preço. 

Apenas um estudante sugeriu o uso de combustíveis sustentáveis. As falas 

abaixo representam os grupos de respostas que surgiram da análise.  

- Aluno/a 019 – O melhor custo benefício, nisso não levado em conta aspectos de 

preservação do meio ambiente, e de sustentabilidade para o veículo, o ideal seria cada 

vez menos utilizar combustíveis derivados de petróleo, já que são muito prejudiciais, 

não sustentáveis. 

 Em síntese, os critérios que, segundo os/as alunos/as, devem ser considerados na 

hora de escolher um combustível são: custo benefício e o potencial poluente do 

combustível. 

 A Q2 discute sobre os aumentos constantes das passagens de ônibus em Natal. 

Essa questão foi reestruturada após a análise do QI-I porque um dos fatores mais 

apontados pelos/as alunos/as para o sistema de transportes de Natal não ser sustentável 

foi o preço das passagens. Então, há uma preocupação deles com o aumento constante 

das passagens de ônibus, e conforme vimos no Capítulo 5, sustentabilidade envolve as 

dimensões social, econômica e ambiental.  

 Os motivos para o reajuste constante das passagens, segundo os/as alunos/as 

são: 1) aumento do valor do combustível; 2) insegurança; 3) beneficiamento dos 

empresários e do governo; 4) irresponsabilidade do governo e 5) cobrança de impostos.  

 Por sua vez, a Q3 objetivava investigar as possíveis relações que os/as alunos/as 

estabelecem entre os fatores científicos, sociais e tecnológicos no que diz respeito ao 

melhoramento do trânsito em Natal. Nessa questão, dividimos o espaço para respostas e 

os/as estudantes deveriam indicar o que deveria ser feito pelo governo, empresários de 

transportes, instituições promotoras de ciência e população para melhorar o sistema de 

transporte. As categorias de responsabilidade que emergiram da análise estão 

representadas no Quadro 8 a seguir: 
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Quadro 8 - Categorias de responsabilidade que emergiram das respostas dos/as alunos/as à Q3 

RESPONSABILIDADES 

 
Governo: 

Instituições 
promotoras de 

ciências: 

Empresários de 
transportes: 

População: 

Infraestrutura; 
 

Administração do 

dinheiro público; 
 

Fiscalização de 
empresas; 

 
Investimento em 

pesquisas. 

Síntese 
combustíveis 
sustentáveis; 

 

Administração do 
dinheiro público; 

 

Diminuir o valor das 
passagens. 

 
Investimento em 

pesquisas. 

Reivindicar direitos; 
 

Optar por transportes 

não motorizados; 
 

Consciência ao utilizar 
o transporte público; 

 
Optar por combustíveis 

sustentáveis. 
Fonte: elaboração da autora. 

 Na análise dessa questão identificamos uma visão dos/as alunos/as de 

sustentável como algo que não polui. Vejamos as respostas dos/as alunos/as 001 e 003. 

- Aluno/a 001 - Governo: Investir mais no transporte público, utilizar devidamente os 

impostos em prol da população. Empresários de transportes: utilizar o aumento das 

tarifas de ônibus para melhoria da infraestrutura. Pelos/as cientistas: criarem um 

combustível sustentável que não poluam o meio ambiente. População: reivindicar seus 

direitos. 

- Aluno/a 003 – Governo: melhor administração de dinheiro. Empresários: investir 

mais em seus transportes para melhor acessibilidade a população. Cientistas: 

pesquisas formas de combustíveis mais sustentáveis. População: reivindicar seus 

direitos por meio de protestos. 

Retornando ao conceito de sustentabilidade abordado no Capítulo 5, não 

percebemos uma reflexão dos/as alunos/as quanto ao esgotamento dos combustíveis 

derivados de petróleo e os danos permanentes que colocam em risco o ambiente para 

gerações futuras porque geram problemas irreversíveis como, por exemplo, aumento da 

temperatura média do planeta, escassez de chuvas e/ou alteração dos períodos chuvosos. 

Percebemos também que os/as alunos/as atribuem à ciência a responsabilidade de 

solucionar os problemas ambientais na concepção tradicional/linear de que, em algum 

momento, a ciência e a tecnologia resolverão os problemas existentes, contribuindo para 

o bem-estar social da humanidade (AULER e DELIZOICOV, 2001). 
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 As Questões 4 e 5 objetivam analisar a tomada de consciência sobre os 

problemas causados pela falta de mobilidade urbana em Natal e o crescimento não 

sustentável da frota de veículos. Apesar da maioria dos/as alunos/as fazer uso de 

transporte público, nem todos/as conseguem reconhecer a existência de problemas 

relacionados à mobilidade urbana e sustentabilidade a interferir diretamente em suas 

vidas. Acreditamos que isso ocorra porque, ao vivenciar o problema, o/a aluno/a não 

reflete sobre ele. Dessa maneira, a práxis ação-reflexão não pode existir e se ela não 

existe não há conscientização.  

Nesse momento, tivemos a oportunidade de dimensionar a tomada de 

consciência dos/as alunos/as. A tomada de consciência não deve ser confundida com 

conscientização. Conscientização é o desenvolvimento crítico da tomada de 

consciência, exige que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, 

para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objetivo 

reconhecível, cognoscível, e na qual o homem assume uma posição epistemológica, 

sujeito problematizador. Conscientizar é tomar posse da realidade (FREIRE, 1979).  

 Problematizando o bem-estar social a partir de situações limites que refletem a 

realidade dos/as alunos/as, colocamos os/as alunos/as em uma situação de observação e 

a problematização como objeto do contexto. Assim, eles/as se distanciam do objeto que 

querem conhecer, educadores e alunos/as passam a refletir juntos sobre esse 

conhecimento (FREIRE, 1979). 

A análise da Q4 nos mostrou quais fatores os/as estudantes consideram mais 

relevantes para serem introduzidos e discutidos no PMU de Natal. A Q4 é de extrema 

relevância para a atividade desenvolvida no terceiro momento pedagógico, que é a 

aplicação do conhecimento. Poderemos analisar se há uma socialização das respostas 

individuais quando os/as alunos/as trabalham em grupo ou se apenas uma resposta 

prevalece como sugestão para construção do PMU.  

 As sugestões dadas por um/a único/a aluno/a ou que se repetiram foram: 

melhorar a frota de ônibus, aumentar à frota, criar novas linhas de ônibus, diminuir o 

valor das passagens ou ter transporte público gratuito, melhorar as vias de tráfego, 

acessibilidade, segurança e paradas; três estudantes não responderam a essa questão. De 

maneira geral, as respostas demonstram preocupações com a infraestrutura dos 

transportes e rodovias. Não foi diferente de quando realizamos a ITF: essa foi uma das 

principais falas dos/as alunos/as e da comunidade escolar.  
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 No nosso quarto encontro, nós nos dedicamos ao estudo do conteúdo químico 

necessário para desmistificar as concepções prévias. Após o estudo dos conceitos de 

reações químicas, energia de ligação, reações exotérmicas e endotérmicas, os/as 

alunos/as realizaram a AP sobre combustão completa e incompleta. Os objetivos dessa 

atividade eram articular a reação de combustão com a liberação de óxidos poluentes 

para a atmosfera e interpretar a energia de uma reação química como resultado da 

quebra das ligações químicas nos reagentes e formação de novas ligações químicas nos 

produtos. Antes de realizar a AP, relembramos a leitura dos textos motivadores 

“Aumento é aprovado e valor da tarifa de ônibus chega a custar R$ 3,65 em Natal” e 

“Pesquisa brasileira busca novo processo para a síntese de éter metílico, combustível 

alternativo aos derivados de petróleo”. A leitura desses textos tinha como objetivo 

relacionar a emissão de gases poluentes com o processo de combustão interna que 

ocorre nos motores dos automóveis. Assim, a aula pôde ser problematiza questionando 

os/as alunos/as sobre como os combustíveis podem produzir energia.  

 Após a AP os/as alunos/as responderam na ficha de observação dois 

questionamentos relativos à atividade. Para analisar as respostas dos/as alunos/as 

criamos categorias (Quadro 9) a priori com base em Moraes (1999). Os documentos 

que nortearam a elaboração das categorias para análise das respostas da atividade 

prática foram o Questionário Investigativo II e III. O instrumento para a coleta de dados 

utilizado foi um questionário aberto transcrito para análise.  
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Quadro 9 - Categorias para análise das respostas da AP 

Categoria 1: Descrição   

Nível I: Respondem a questão descrevendo os procedimentos e materiais que foram 

realizados, descrevem mudanças macroscópicas. 
Nível II: Respondem a questão considerando o ponto de vista fenomenológico, descrevendo 
macroscopicamente as evidências de uma reação química e associando essas evidências às 
reações de combustão. 

Categoria 2: Interpretação 

Nível I: Descreve o processo do ponto de vista químico, reconhecem a liberação de gases 
proveniente da combustão do isqueiro e da vela e/ou são capazes de explicar a mudança de 
coloração. 

Nível II: Descrevem a reação química do ponto de vista estequiométrico, reconhecem que se 
trata de uma reação de combustão completa ou incompleta pelos produtos formados e 
classificam em uma reação exotérmica pela liberação de energia.  

Categoria 3: Argumentação 

Nível I: Não estabelecem relações entre a emissão de gases poluentes e problemas de saúde, 
utilizam apenas o aumento do efeito estufa como consequência da emissão de gases 
poluentes. 

Nível II: Estabelecem relações concisas e conseguem aprofundar as relações entre as 
diferentes formas de poluição ocasionada pelo aumento da frota de veículos, danos à saúde 
humana e intensificação do efeito estufa.  

Fonte: elaboração da autora. 

 Onze alunos/as participaram da AP: todos/as responderam às perguntas que 

estavam na ficha de observação (APÊNDICE C). A primeira pergunta da ficha de 

observação “O que você observou de diferente nos dois tubos de ensaio?” tinha como 

objetivo analisar o nível de descrição do fenômeno químico que ocorreu.  

Quadro 10 - Análise da categoria descrição 

Categoria 1: descrição  

Nível I 
(100%) 

Aluno/a 001: “Em um tubo de ensaio a coloração permaneceu 
clara, entretanto em outro a coloração alterou e ficou mais 
escuro”. 

Aluno/a 006: “Utilizando o isqueiro comum perceba que a 
coloração é mais clara do que ao usar a vela”. 

Nível II: 

(0%) 

 

Fonte: elaboração da autora. 

As categorias 2 e 3 foram analisadas na segunda questão: “Como você explicaria 

o que aconteceu?”, 10 alunos/as responderam a essa questão.  
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Quadro 11 - Análise da categoria interpretação 

Categoria 2: 

Interpretação 

 

Nível I 

(90%) 

Aluno/a 006: “Ao utilizar o isqueiro comum, o gás da 

combustão é incompleto, então não reage com a água de 

cal”. 

Aluno/a 010: “Creio que o tubo da vela ficou mais escuro 

por causa dos gases liberados pela combustão da vela”. 

Nível II: 

(0%) 

Não houve respostas que possuíssem características no 

Nível II. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Não conseguimos identificar nas respostas dos/as alunos/as a Argumentação 

Nível I e II e o Nível II da Categoria Interpretação. 

6.3 Aplicação do conhecimento: explicando o tema gerador 
Na aplicação do conhecimento buscamos a generalização dos conceitos que já 

foram estudados, o objetivo desse momento é fazer com que os/as alunos/as empreguem 

o conhecimento científico articulando a conceituação científica com situações reais. 

Nesse momento, analisamos o potencial explicativo e conscientizador das teorias 

científicas que foram estudadas (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). 

Na aplicação do conhecimento, a atividade realizada consistiu em escrever uma 

carta que foi entregue à Câmara Municipal de Natal no dia 13 de agosto de 2019. O 

objetivo dessa carta foi discutir a participação cidadã ativa na construção de políticas 

públicas que interferem diretamente na comunidade escolar e discutir as implicações 

que a emissão dos gases poluentes (dióxido de carbono, dióxido de enxofre, por 

exemplo) trazem à atmosfera. Assim, poderíamos entender que ser cidadão não é algo 

separado da nossa existência.  

Inicialmente, os/as alunos/as reuniram-se em quatro grupos e escreveram, cada 

grupo, uma carta. Posteriormente reunimos as sugestões e informações desses escritos 

em uma única carta, um documento conjunto que será assinado e entregue por uma 

comissão de alunos/as.  

A escrita das cartas pelos/as alunos/as perpassou exatamente os problemas e 

sugestões que foram dados nos questionários I, II e III. Como podemos observar nas 
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imagens 2, 3, 4 e 5, os/as alunos/as estruturaram as cartas, inicialmente, apontando os 

problemas presentes no trânsito em Natal e depois sugerindo implementações e 

mudanças no sistema de transportes. Os fatos que foram apontados como problemas no 

trânsito natalense foram os seguintes: poluição causada pelos transportes; falta de 

saneamento básico; ausência de sinalização, número reduzido de ciclovias e a falta de 

respeito com os/as ciclistas; infraestrutura das ruas e avenidas; quantidade insuficiente 

da frota de ônibus; ausência de paradas e a infraestrutura das paradas existentes; 

insegurança e o alto valor das tarifas de ônibus.  

Os problemas mencionados nas cartas convergem para as falas dos/as alunos/as 

e moradores/as durante a ITF. No entanto, agora podemos observar que os 

direcionamentos das responsabilidades apontadas no QI-III estão mais coesos porque 

não estão direcionadas apenas para um grupo social específico. Com essa atividade 

finalizamos a aplicação da sequência didática, uma etapa de um trabalho que não tem 

fim, ou seja, a tomada de consciência observada nos/as alunos/as é o começo de um 

processo de conscientização que acompanhará a completude de suas vidas. A 

participação social deve ser compreendida como etapa primordial para o exercício da 

cidadania porque poderemos entender que ela não é algo abstrato, algo atingido 

automaticamente quando pronunciamos a palavra. A cidadania é uma produção, uma 

criação política construída com muito esforço (FREIRE, 2004). 
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CAPÍTULO 7  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa pesquisa de mestrado se propôs a investigar como a articulação entre a 

abordagem temática freireana e o campo de estudos CTS pode auxiliar na reestruturação 

do conteúdo de Química na 3ª série do EM através da problematização do tema gerador 

e reflexão sobre as inter-relações CTS. Nossa hipótese foi a de que a contextualização 

torna o conteúdo mais significativo e que a sua ausência na Educação em Ciências 

conduz ao desenvolvimento de um currículo que diverge dos objetivos propostos para a 

educação básica. O objetivo da pesquisa foi realizar a reorientação curricular da 

disciplina Química na 3ª série do EM de forma contextualizada através da ITF e dos 

pressupostos do campo de estudos CTS. 

Para investigarmos a nossa questão foco e atingirmos o objetivo, construímos 

uma SD problematizando o tema gerador bem-estar social e os conceitos químicos 

relacionados à termoquímica, especialmente as reações de combustão. A SD foi 

desenvolvida com base nos 3MP de forma dialógica e problematizadora. Esse aspecto 

da SD se remete ao nosso segundo objetivo específico, qual seja “discutir sobre os 

desafios da estruturação de currículos com base na ITF e articulação Freire-CTS no 

ensino de química na escola”., caráter interdisciplinar da proposta, é necessária a 

participação de todos os/as professores/as da escola para reconstruirmos o currículo 

escolar. Quando isso não ocorre precisamos trabalhar de forma interdisciplinar, mas 

apenas com a visão de um/a especialista isso resulta em uma limitação para exploração 

do tema gerador. Além disso, Paulo Freire propõe uma concepção de educação 

dialógica e problematizadora. E quando a escola não adota essa concepção, seu 

currículo tende a ser restrito e inflexível. Por exemplo, o fato de termos um livro 

didático adotado e a exigência de cumprimos todo o conteúdo presente nesse livro 

dificulta uma flexibilização. Ou seja, cria obstáculos a uma estruturação do currículo  a 

partir dos temas que surgem do contexto dos/as alunos/as. Na abordagem curicular 

tradicional, os conceitos estão predeterminados e devemos estudá-los de forma em que 

o contexto não é considerado.  

Problematizar a construção do conhecimento científico e entender que a 

construção científica não é neutra exige um esforço do/a professor/a para superar, 

diversas vezes, a sua formação acadêmica. O desenvolvimento de uma estrutura 



 

 

120 

 

 

dialógica e problematizadora requer uma postura investigativa do/a professor/a 

pesquisador/a - requer algo a mais. O caráter investigativo da educação freireana exige 

uma ruptura na forma como organizamos os conteúdos, a começar por quem os escolhe 

e a ordem com que são ensinados. 

Há ainda uma certa resistência à educação dialógica e problematizadora, 

justamente, devido à flexibilidade do currículo que permite a inserção das discussões 

relacionada à ciência, à tecnologia e à sociedade. Por isso, defendemos a articulação 

entre os pressupostos freireanos e o campo de estudos CTS e a perspectiva da 

sustentabilidade na Educação em Ciências e no Ensino de Química. A promoção da 

educação problematizadora, crítica e emancipadora freireana converge para o campo de 

estudos CTS por motivos já discutidos na dissertação. Destacamos a convergência de 

ambos para o caráter social e participativo da formação. Seria essa participação o que 

acreditamos ser uma forma de exercício da cidadania, sendo esta um direito assumido 

através da conscientização que pode ser adquirida por meio de uma alfabetização 

científico tecnológica ampliada.  

Em síntese, o tema gerador inicia o processo de tomada de consciência. A 

problematização das contradições que surgem a partir do tema gerador por meio dos 

conteúdos científicos contextualizados permite o início da alfabetização científico 

tecnológica e, ao sermos alfabetizados criticamente, conseguimos compreender e 

exercer a cidadania como direito, assumi-la em nossa vida e cotidiano. Para que isso 

ocorra é primordial a função mediadora do/a professor/a na organização dos 

conhecimentos científicos necessários para compreensão crítica desses temas e dos 

conhecimentos canônicos da Química e das Ciências Humanas.  

Os resultados da investigação sobre as possíveis articulações entre o referencial 

freireano e o campo de estudos CTS nos mostraram que embora os/as professores/as 

estruturem seus planos de aula em uma perspectiva freireana do ponto de vista de uma 

educação dialógica, em que professor/a e aluno/a aprendem, a ITF ainda não é 

interpretada como primordial para que a concepção de educação freireana possa 

permear o currículo escolar. Assim, quando ocorre a articulação entre os referenciais 

Freire e CTS, o caráter temático das duas propostas faz com que os/as professores 

considerem a escolha do tema muito mais pelo viés CTS. Nesse caso, o/a professor/a 

determina o tema, sem que ele surja de uma investigação.  
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Assim, após a elaboração, aplicação e discussão dos dados da SD verificamos 

que é possível a contextualização no Ensino de Química por meio da ATF , 

problematizando as inter-relações entre ciências, tecnologia e sociedade, iniciamos o 

processo de alfabetização científico tecnológica.  

Por meio das atividades que desenvolvemos na SD, concluímos que a 

alfabetização científico tecnológica é alcançada conforme cresce o nível de criticidade 

em analisar situações do cotidiano e deve servir ao/à aluno/a para resolver de forma 

prática essas situações, ou seja, agir.  Essa resolução não é uma resolução do ponto de 

vista da aplicação de uma equação ou teoria apenas, mas, sim, de perceber as 

implicações que essa situação ocasiona ao contexto em que se vive. Para que isso ocorra 

é necessário que o/a aluno/a se distancie da situação. Ele/a precisa enxergar as situações 

como objeto, admirá-las para iniciar o processo de tomada de consciência e, 

simultaneamente. É um momento de aliança a um processo de alfabetização científica e 

tecnológica crítica, de forma a promover uma conscientização dos problemas para poder 

transformá-los.  

No entanto, a inserção e arepresentação do/a aluno/a no tema gerador só poderá 

ser feita por meio da ITF, quando eles/as participam das atividades no processo de 

definição do programa disciplinar. Aí, sim, veremos os seus objetivos representados.  

 Esperamos que os resultados da pesquisa e o produto educacional possam ser 

apropriados por outros/as professores/as da Educação Básica e que as discussões aqui 

realizadas sobre a ITF possam embasar a sua prática e encorajá-los a dimensionar e  

realizar um trabalho tão amplo e complexo. Mesmo que esse trabalho seja, inicialmente, 

obra de um/a professor/a apenas pode inspirar e influenciar a prática de seus/suas 

colegas e modificar a Educação em Ciências, na direção de um compromisso de 

formação ética e cidadã.  
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APÊNDICE B – Roteiro de Avaliação do Produto 
Educacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Exatas e da Terra 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

Caro/a professor/a, 

O produto educacional que você avaliará integra a dissertação de mestrado 

profissional de Ana Beatriz Francelino Jota e se intitula “Bem-estar social: tema 

gerador para o ensino de Química”. Desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (PPGECNM/UFRN) conta com a orientação de Carla Giovana Cabral.  

Após o processo de qualificação, ocorrido no segundo semestre de 2018, a 

dissertação encontra-se em fase de aprimoramento e sua autora se organiza para a 

aplicação do produto educacional, estágio que requer a validação do trabalho.  

O produto educacional é uma sequência didática para o ensino contextualizado 

de conceitos químicos para o Ensino Médio. Uma investigação temática baseada nos 

pressupostos do pensamento de Paulo Freire foi realizada para que dela emergisse o 

tema gerador, que foi bem-estar social. Na primeira parte, encontram-se as 

orientações ao/à professor/a a que se destina o material; na segunda, as aulas.  

Pedimos que você avalie essas orientações e as aulas, conforme o roteiro que 

elaboramos. Sinta-se à vontade para acrescentar questões que eventualmente não 

tenham sido contempladas no roteiro de avaliação.  

Acreditamos que o seu olhar é um importante contributo para o 

aprimoramento da dissertação que está sendo realizado por Ana Beatriz e também 

para as orientações que vêm sendo prestadas. 

 

Muito obrigada por ter aceito nosso convite! 

Boa leitura! 

 

Atenciosamente, 

Carla Giovana Cabral 
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Roteiro de Avaliação 

 

1 

As questões a seguir versam sobre as orientações ao/à professor/a. Você deve 
responder SIM, NÃO ou EM TERMOS. Acrescente breves justificativa e/ou 

comentários a sua resposta, por gentileza. 

A. As informações sobre a natureza do produto, nível de ensino, recursos 

necessários, objetivo e contexto de aplicação são suficientes para o/a 
professor/a compreender a sequência didática?  

B. Os conhecimentos oferecidos ao/à professor/a em relação aos 
pressupostos epistemológicos e a proposta pedagógica são pertinentes? 

Estão expressos com clareza? São suficientes?  

C. O discurso em relação às orientações se desenvolve com clareza, coesão e 

coerência?  

D. Os elementos gráficos (imagens, quadros etc) apresentados são relevantes 
para a compreensão da proposta?  

E. O processo de avaliação está explícito? Ele se apresenta de maneira 

pertinente à proposta didática?  

F. Que outras questões você levantaria ou comentários faria a respeito das 

orientações prestadas ao/à professor/a na primeira parte da sequência 

didática?  

 
 

2 

 Agora, o objeto de avaliação são as aulas propriamente ditas. A sequência 

didática engloba seis encontros com duas aulas cada um. Dividiremos a 
avaliação por encontros. Assim como no item anterior, neste, responda 

SIM, NÃO ou EM TERMOS, e acrescente breves justificativa e/ou 

comentário a sua resposta.  
 

ENCONTROS 1 e 2: problematização inicial 

A. A duração 

a. O número de aulas e sua duração foram suficientes para a execução 
bem-sucedida do momento de problematização inicial?  

 

B. As atividades 

a. Estão em consonância com os objetivos propostos?  

b. Estão adequadas ao nível de ensino com o qual se deseja trabalhar?  

c. As atividades propostas poderiam ser realizadas em outra/s 

disciplinas/s?  

 

C. Os objetivos  



 

 

144 

 

 

a. Os objetivos das aulas estão inter-relacionados ao objetivo geral da 

sequência didática?  

b. Estão expressos com clareza?  

c. Os objetivos tendem a ser atingidos nas aulas propostas?  

 

D. Os recursos 

a. Os recursos sugeridos para as aulas são suficientes?  

b. Eles são adequados ao cumprimento dos objetivos?  

 

E. A linguagem 

a. Expressa com clareza a ação didática?  

 

F. A intenção pedagógica de problematização 

a. A escolha do tema transporte público urbano foi coerente com o tema 

gerador bem-estar social?  

b. Estão evidentes as inter-relações ciência, tecnologia e sociedade nas 

aulas dos encontros 1 e 2? Elas são contextualizadoras?  

c. Está clara a relação estabelecida entre conhecimentos da Química e a 

sustentabilidade? Elas contextualizam o ensino?  

d. A problematização proposta é adequada e satisfatória em relação aos 
objetivos propostos?  

e. A problematização proposta ampara o momento pedagógico seguinte, a 

organização do conhecimento? 

f. A problematização está estruturada adequadamente em relação aos Três 

Momentos Pedagógicos?  

 

ENCONTROS 3 e 4: organização do conhecimento 

A. Duração 

a. O número de aulas e sua duração foram suficientes para a execução 

bem-sucedida do momento de organização do conhecimento?  

 

B. As atividades 

a. Estão em consonância com os objetivos propostos?  

b. Estão adequadas ao nível de ensino com o qual se deseja trabalhar?  

c. As atividades propostas poderiam ser realizadas em outra/s 

disciplinas/s?  
 

C. Objetivos  

a. Os objetivos das aulas estão inter-relacionados ao objetivo geral da 

sequência didática?  

b. Estão expressos com clareza? 

c. Os objetivos tendem a ser atingidos nas aulas propostas?  

 

D. Os recursos 

a. Os recursos sugeridos para as aulas são suficientes? 

b. Eles são adequados ao cumprimento dos objetivos? 

 

E. A linguagem 

a. Expressa com clareza a ação didática? 

 

F. A intenção pedagógica de organização do conhecimento 

a. Os conceitos abordados são pertinentes para a organização do 

conhecimento?  

b. As aulas estão em consonância com o tema gerador bem-estar social?  
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c. Estão evidentes as inter-relações ciência, tecnologia e sociedade nas 

aulas dos encontros 3 e 4? Elas são contextualizadoras?  

d. Estão claras as inter-relações estabelecidas entre conhecimentos da 

Química e a sustentabilidade? Elas contextualizam o ensino?  

e. A organização proposta ampara o momento pedagógico seguinte, a 

aplicação do conhecimento?  

f. A organização do conhecimento está estruturada adequadamente em 

relação aos Três Momentos Pedagógicos?  

 
 

ENCONTROS 5 e 6: aplicação do conhecimento 

A. Duração 

a. O número de aulas e sua duração foram suficientes para a execução 

bem-sucedida do momento de organização do conhecimento?  

 

B. As atividades 

a. Estão em consonância com os objetivos propostos?  

b. Estão adequadas ao nível de ensino com o qual se deseja trabalhar?  

c. As atividades propostas poderiam ser realizadas em outra/s disciplinas/s?  

C. Objetivos  

a. Os objetivos das aulas estão inter-relacionados ao objetivo geral da 

sequência didática?  

b. Estão expressos com clareza?  

c. Os objetivos tendem a ser atingidos nas aulas propostas?  

 

D. Os recursos 

a. Os recursos sugeridos para as aulas são suficientes?  

b. Eles são adequados ao cumprimento dos objetivos?  
 

E. A linguagem 

a. Expressa com clareza a ação didática?  

 

F. A intenção pedagógica de aplicação do conhecimento 

a. Os conceitos abordados são pertinentes no contexto da aplicação do 

conhecimento?  

b. As aulas estão em consonância com o tema gerador bem-estar social?  

c. Estão evidentes as inter-relações ciência, tecnologia e sociedade nas 

aulas dos encontros 5 e 6? Elas são contextualizadoras?  

d. Estão claras as inter-relações estabelecidas entre conhecimentos da 

química e a sustentabilidade? Elas contextualizam o ensino de química? 

e. A aplicação do conhecimento está estruturada adequadamente em 
relação aos Três Momentos Pedagógicos?  

 

 
 

3 

Para terminar, se desejar, acrescente a seguir questões e/ou 

comentários que julgar pertinentes à validação do produto 

educacional. 
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Apresentação 
 

Esta sequência de atividades consiste em uma proposta de Produto Educacional 

para a conclusão do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGECNM/UFRN). 

Preliminarmente, realizamos uma investigação temática com base nos 

pressupostos teórico-metodológicos da educação dialógica e problematizadora de 

Paulo Freire (FREIRE, 2018). Dessa investigação, emergiu como tema gerador 

para a estruturação do programa disciplinar – o bem-estar social. Todas as 

etapas investigativas e a redução temática podem ser consultadas no Capítulo 4 

da dissertação. Neste material, o nosso objetivo é propor atividades para que, 

você, professor/a de Química da Educação Básica, possa trabalhar a Educação 

em Ciências de forma contextualizada em suas aulas, por meio de diálogo e 

problematização.  

Não há aqui um roteiro fechado a ser seguido. São sugestões de atividades, em 

uma sequência didática estruturada em seis encontros, pensadas a partir de 

referenciais da pedagogia dialógica e problematizadora de Paulo Freire, o campo 

de estudos Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e a dinâmica dos Três 

Momentos Pedagógicos (3MP).  

As atividades estão inter-relacionadas, mas você, o/a professor/a, pode optar por 

trabalhá-las separadamente, adaptando a problematização de cada aula, por 

exemplo. 

Esperamos que este material contribua para uma prática pedagógica contextualiza 

em sua sala de aula, principalmente para o desenvolvimento de metodologias 

dialógicas e problematizadoras na Educação em Ciências. 

Boa leitura! 

Professora Ana Beatriz Francelino Jota



4 
 

1. O que originou o Produto Educacional? 

 A sequência de atividades descritas neste produto educacional surgiu como 

proposta de reorientação curricular para a disciplina Química na 3ª série do Ensino 

Médio. Após realizarmos a Investigação Temática Freireana (ITF), chegamos ao 

tema gerador bem-estar social. Como recorte programático para a disciplina 

Química, problematizamos o transporte público em Natal, Rio Grande do Norte. A 

Figura 1 ilustra as inter-relações dessa problematização do recorte programático 

com conceitos químicos. O recorte programático significa dizer que abordamos 

uma dimensão, entres inúmeras outras que poderíamos abordar, isso ocorre 

porque é uma característica do tema gerador desencadear problematizações e se 

relacionar com outros temas. 

O recorte programático do tema gerador baseou-se na crítica à ciência e às 

tecnologias modernas, mais especificamente ao modelo linear de 

desenvolvimento, ou seja, quanto maior o investimento em ciência, maior será o 

desenvolvimento tecnológico e maior a sensação de bem-estar social (YANARICO, 

2011). Para a elaboração da sequência de atividades deste produto educacional 

também nos baseamos no Capítulo II do livro “Ensino de Ciências: fundamentos e 

métodos” (DELIZOICOV, ANGOTTI e PENAMBUCO, 2011) e no material 

elaborado por Antônio José Ferreira, Maria O. Simões, Cátia Fonseca e Maria 

Arminda Pedrosa para o projeto “Reestruturação Curricular do Ensino Secundário 

Geral em Timor-Leste” (2013).  
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2. Em qual proposta de educação nossas atividades são baseadas? 

 Como assinalamos anteriormente, nosso referencial teórico para o 

desenvolvimento da pesquisa que originou este produto educacional fundamenta-

se, especialmente, na articulação entre os pressupostos freireanos e o campo de 

estudos Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS. 

 A expressão “Ciência, Tecnologia e Sociedade” define um campo de 

trabalho acadêmico que tem como objeto de estudo os aspectos sociais da ciência 

e da tecnologia, tanto no que diz respeito aos fatores sociais que influenciam as 

mudanças científicas e tecnológicas, quanto no que diz respeito às consequências 

sociais e ambientais da queima de combustíveis fósseis e aumento do número de 

veículos circulando nas cidades. Esse movimento e área de estudos teve início no 

final dos anos de 1960 como campo de trabalho heterogêneo. De forma 

interdisciplinar, critica a tradicional imagem essencialista da ciência e da tecnologia 

e promove discussões que perpassam a filosofia, a história da ciência e da 

tecnologia, a sociologia do conhecimento científico, a teoria da educação e a 

economia da mudança técnica, entre outras áreas (BAZZO, LISINGEN e 

PEREIRA, 2003). 

 A educação emancipadora e transformadora ensinada por Paulo Freire é 

uma proposta educativa que se opõe à educação bancária. Nesse modelo de 

educação, o/a educando é visto/a como objeto do processo de aprendizagem, e 

ensinar se resume a transmitir, de forma hierarquicamente superior, o 

conhecimento do/a professor/a para o/a aluno/a. Os/As alunos/as não são 

chamados/as a conhecer e, sim, a memorizar o conhecimento narrado pelo/a 

professor/a. Por isso, na educação bancária, não pode haver construção social do 

conhecimento (FREIRE, 2018). 

Por sua vez, a proposta de educação dialógica e problematizadora freireana 

entende que os/as educandos/as são sujeitos do processo de aprendizagem. O/A 

educador/a não é o/a que apenas educa, mas o/a que, enquanto educa, é 

educado/a (FREIRE, 2018).  

Na perspectiva da educação problematizadora freirena, é através do diálogo que 

educador e educando (professor/a e aluno/a) devem construir juntos o currículo 

disciplinar. Os/As educandos/as são sujeitos na construção do conhecimento e 
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seus contextos devem ser considerados para a estruturação curricular, por 

exemplo, a partir de temas que surjam das suas realidades. 

Desse modo, Paulo Freire (2018) nos propõe a trabalhar com temas geradores que 

emergem da realidade do/a educando/a a partir de uma Investigação Temática. 

Eles apresentam temas que são expressos devido a análise de experiências 

existenciais dos/as alunos/as e fazendo uma reflexão crítica sobre esses temas e 

as suas relações com as pessoas, reflexão crítica sobre as relações das pessoas 

com mundo e entre elas (Freire, 2018). 

Os temas geradores são assim chamados porque contêm em si a possibilidade de 

desdobrar-se em outros tantos temas que provocam novas tarefas que devem ser 

cumpridas (PERNAMBUCO e SILVA, 2006). Ou seja, um tema gerador, na 

verdade, engloba um conjunto de questões inter-relacionadas. 
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Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) compreendem a investigação temática 

como uma dinâmica que pode ser caracterizada por cinco etapas, identificadas no 

Quadro 1. 

Quadro 1 - Etapas da Investigação Temática Freireana 

3 

1ª 

etapa: 

Levantamento preliminar das condições locais em que vivem os alunos e 

os familiares. 

2ª 

etapa:   

Considerando os dados apreendidos, são analisadas as situações que 

sintetizam contradições a serem compreendidas por professores e 

alunos. 

3ª 

etapa: 

Consiste no círculo de investigação temática, assim denominada por 

Freire. 

4ª 

etapa: 

Ocorre a redução temática e construção do programa disciplinar. 

5ª 

etapa: 

Abordagem dos conceitos científicos para compreensão do tema 

gerador em sala de aula. 

Fonte: Adaptado de DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011. 

 

3. A dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos em sala de aula 

A dinâmica dos 3MP trabalha o processo de codificação-problematização-

descodificação. É constituída por três momentos, que possuem objetivos distintos, 

mas que estão inter-relacionados (DELIZOICOV, 2001), como se explica a seguir. 

1º momento - problematização inicial: neste momento, devemos iniciar a 

problematização na aula por meio de perguntas que problematizem o cotidiano 

dos/as alunos/as. Assim, eles/as podem se reconhecer no tema estudado. Essas 

perguntas devem gerar respostas contraditórias para que eles/as percebam que 

explicar corretamente a problematização requer outros conhecimentos.  Segundo 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), é nesse momento que os conhecimentos 

das teorias e conceitos da disciplina serão apresentados aos/as alunos/as.  

2º momento - organização do conhecimento: Agora, devemos estudar os 

conceitos necessários para a compreensão do tema gerador. Para isso, podemos 
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utilizar as mais variadas atividades. É importante saber que os 3MP estão 

dispersos em toda atividade, uma mesma atividade pode e deve contemplar os 

3MP, eles não estão divididos em etapas distintas.  

3º momento - aplicação do conhecimento: no terceiro momento, fazemos a 

sistematização dos conceitos que foram incorporados ao conhecimento prévio 

dos/as alunos/as para analisar e interpretar a situação problematizadora inicial. 

Nesse momento, as atividades também podem ser empregadas para 

generalização da conceituação que foi abordada no momento anterior. O que se 

pretende nessa etapa é explorar o potencial explicativo e conscientizador das 

teorias científicas (DELIZOICOV, 2001). 
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4. Quais conceitos serão abordados na sequência didática? 

Você já parou para pensar que utilizamos energia para todas as funções no 

nosso dia a dia e ela nunca se acaba? Porquê? Sabemos que você, professor/a, 

sabe a resposta e que imediatamente pensou na Lei de Conservação de Energia 

(LCE). No entanto, para os/as nossos/as alunos/as essa, não é uma questão tão 

fácil e, muitas vezes, por mais que respondam utilizando a lei, eles/as, têm 

dificuldades para associar as transformações energéticas às ações do dia a dia, 

tais como alimentar-se, abastecer um carro com álcool ou gasolina ou mesmo 

realizar atividade física. 

As transformações físicas ou/e químicas envolvem transferências 

energéticas. Pensando do ponto de vista de Química, que estuda as propriedades 

e transformações dos materiais, entender o conceito de energia é primordial para 

que possamos compreender os processos de formação e de quebra das ligações 

químicas. Assim, poderemos compreender da liberação de energia durante uma 

reação de combustão e analisarmos como a queima de combustíveis fósseis 

interfere no bem-estar social. Os óxidos de carbono, enxofre e nitrogênio 

provenientes da queima de combustíveis como a gasolina limitam a qualidade do 

ar atmosférico e, consequentemente, a qualidade de vida da sociedade.  

 Além dos conceitos físicos e químicos mencionados anteriormente, a 

sequência de atividades foi pensada para discutir os problemas socio ambientais 

ocasionados pela falta de um plano de mobilidade pública.  

O conceito químico estudado esta Sequência Didática está disposto dentro 

do tema termodinâmica. Do ponto de vista químico, a termoquímica é uma área da 

termodinâmica que estuda as transformações químicas que ocorrem com liberação 

ou absorção de energia (BROWN, LEMAY e BURSTEN, 2005). Estudaremos, 

especificamente, as transformações energéticas que ocorrem com liberação de 

energia, reações químicas de combustão. Daremos ênfase à diferenciação entre 

reação de combustão completa e reação de combustão incompleta. E por que 

daremos ênfase a essa parte do conteúdo? O tema que estruturou Sequência 

Didática surgiu da Investigação Temática Freireana (ITF), os conteúdos são 

selecionamos a partir do tema gerador que por sua vez é gerador porque é capaz 



10 
 

de gerar nossas problematizações. Como o tema gerador é Bem-Estar Social e 

temos como objetivo problematizar as inter-relações ciência, tecnologia e 

sociedade no desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana (PMU) em 

Natal/RN de forma sustentável, devemos entender que a utilização de veículos 

com motores a combustão interna que utilizam combustíveis fósseis contribuem 

com 32% das da emissão de carbono à atmosfera (DRUMM et al. 2014).  

 O Capítulo 4 da dissertação que traz a pesquisa que originou essa 

Sequência Didática também pode te ajudar a aprofundar mais a relação entre 

desenvolvimento sustentável, Bem-Estar social e mobilidade urbana. Sugerimos 

como leitura para aprofundamento no conteúdo os livros Princípios de Química 

(Peter William Atkins e Loretta Jones) e Química a Ciências Central (Theodore L. 

Brown, Eugene H. Lemay e Bruce E. Bursten). A seguir relembraremos alguns 

conceitos químicos primordiais para problematizações durante a Sequência 

Didática.  

Uma reação de combustão é a queima de um material com o oxigênio 

presente no ar atmosférico, esse processo libera como produto gases (Dióxido de 

carbono – CO2 e monóxido de carbono – CO) e material particulado (ROCHA, 

ROSA e CARDOSO, 2004). 

 

 As reações de combustão são reações exotérmicas porque a variação de 

energia entre produtos e reagentes é negativa. Isso significa que a energia 

envolvida nas ligações químicas que forma as moléculas dos reagentes é maior do 

que a energia necessária para formação dos produtos. 

 Uma reação de combustão pode ocorrer de forma completa ou incompleta, 

essa classificação é feita com base na análise do produto formado. Quando um 

material formado por carbono, hidrogênio e oxigênio é queimado, o produto 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ACYBGNQusrgxgyveYCQxKexJLT2q-jsJMQ:1568335817115&q=princípios+de+química+-+questionando+a+vida+moderna+e+o+meio+ambiente+peter+william+atkins&stick=H4sIAAAAAAAAABXIsQrCQAwA0ElQBwdnh-AoyBVEwX6LIGkv0nC9pF7THv6Oe7-iP2bdHm-9229ddMUtfO5jc9z8fbkWr3w6hLp0lWpwObEZyTNrCiUO1mj6rh5dYqnnqWPtwRO8h3mKXCOcF1JvrILiFRBG9ghRPSVBIFCIxMvHikmMoCOjBJnbljECWmDpf-h9T6-WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjCw5GayszkAhWoHLkGHRqRBf8QmxMoATAXegQIDBAK&sxsrf=ACYBGNQusrgxgyveYCQxKexJLT2q-jsJMQ:1568335817115
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ACYBGNQusrgxgyveYCQxKexJLT2q-jsJMQ:1568335817115&q=princípios+de+química+-+questionando+a+vida+moderna+e+o+meio+ambiente+loretta+jones&stick=H4sIAAAAAAAAAA3IsQrCQAwA0EkQBQdnh-AoyFUHwf6Hs6S90MbzkvYubfF33P2K_pjdHm-9229cdMUtfO5je9y6xl2uhTW5L06HUJeuUg1uSmxG8pw0hRIHazV9V48usdTzr2PN4An6Yf5FrhHOCykbq6B4BYSRPUJUT0kQCBQi8fKxYhIjeGsiM4SXCuU_QHFDfZEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjCw5GayszkAhWoHLkGHRqRBf8QmxMoAjAXegQIDBAL&sxsrf=ACYBGNQusrgxgyveYCQxKexJLT2q-jsJMQ:1568335817115
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=651&sxsrf=ACYBGNQJCYPHHXuNxJhdhFVUHDK0Vw9eHg:1568335926342&q=química:+a+ciência+central+eugene+h.+lemay&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwwtshJy6oyU-LSz9U3MC3LKc6y0JLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsSqU1h6eG1uZnKilUKiQnLm4VV5yZlARmpeSVFijkJqaXpqXqpChp5CTmpuYiUAgueWmWoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifwZzOyszkAhWhGbkGHSO_D30QmxMoAzAQegQIDBAi
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formado será, principalmente, o dióxido de carbono (CO2) e o vapor de água (H2O) 

(ROCHA, ROSA e CARDOSO, 2004). 

 Reação de combustão completa do gás metano (CH4): 

 

Porém, quando a combustão ocorre que forma incompleta, a formação do 

monóxido de carbono (CO). Uma reação de combustão incompleta ocorre quando 

a reação de combustão ocorre com baixa concentração de gás oxigênio (O2). 

 Reação de combustão incompleta do gás metano (CH4): 

 

Durante uma reação de combustão coexistem dióxido de carbono e 

monóxido de carbono, então durante a queima de combustíveis fósseis como, por 

exemplo, a gasolina que é formada por carbono d hidrogênio ocorre a liberação 

desses gases que contribuem tanto para o aumento do efeito estufa quando para 

ocasionar doenças respiratórias. 

A molécula de dióxido de carbono absorve radiac  a  o infravermelha de 

comprimento de onda entre 13 e 18 µm, assim, a molécula de CO2 na atmosfera 

interage com a radiação infravermelha proveniente da superfície terrestre e a 

reemite em todas as direç es. Parte dessa energia retorna a   superfície do planeta 

e, como resultado, a temperatura média da Terra e   de cerca de 14°C (ROCHA, 

ROSA e CARDOSO, 2004). Por isso, quanto maior a concentração de CO2 na 

atmosfera, maior a absorção de radiação infravermelha e, consequentemente, 

maior a temperatura média do planeta. 

O monóxido de carbono é um poluente que apresenta alta toxidade ao ser 

humano. No organismo, o monóxido de carbono (CO) apresenta um grande risco à 

saúde porque rapidamente se combina com a hemoglobina, formando a 

carboxihemoglobina, no processo de respiração. A carboxihemoglobina substitui o 

oxigênio que deveria ser transportado pelas células, causando asfixia (RIBEIRO e 
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CARDOSO, 2003 apud GUIMARÃES, 2011). 

Sendo assim, a emissão de gases poluentes não contribuem para o Bem-

Estar Social, por isso, o desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana (PMU) 

deve considerar os impactos ambientais ocasionados pela emissão de gases 

poluentes e compreender que o desenvolvimento do PMU não se caracteriza 

apenas pelos transportes motorizados ou acesso ao transporte público.  

A essa altura você deve estar se perguntando qual a relação entre bem-

estar social e mobilidade urbana, será que existe alguma relação?  

Durante a investigação temática, descrita na dissertação, umas das 

principais inquietações trazidas pelos/as alunos/as era a relação entre o bairro e o 

transporte público, foi possível observar essa inquietação também nas falas dos 

membros da comunidade escolar. Como a escola está situada em um bairro da 

zona Norte de Natal/RN, os/as alunos/as e os/as moradores/as entrevistados/as 

revelaram a dificuldade em se locomover utilizando transporte público bairro e, ao 

mesmo tempo, a dificuldade de se locomover com veículos particulares. No 

Relatório Nacional Voluntário sobre os ODSs 

(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15801Brazil_Portuguese.pdf) e nos 

ducmentos oficiais da da ONU (http://www.agenda2030.com.br/), oobjetivo 3 (Saúde e 

bem-estar) propõe metas para assegurar uma vida saudável e promover o bem-

estar para todos e todas, em todas as idades (ONU, 2015). A meta 3.6 desse 

objetivo propõe que até 2020 as mortes e ferimentos causados por acidentes em 

estradas sejam reduzidos pela metade. Para o Brasil essa meta foi alterada em 23 

de maio de 2018 durante uma audiência pública que ocorreu na Câmara dos 

Deputados para discussão do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no 

Trânsito (PNATRANS), agora a meta deve ser atingida até 2030 (BRASIL, 2018). 

Essas informações estão disponíveis no documento Metas Nacionais dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

Um questionamento que não podemos deixar de fazer: por que o prazo foi 

alterado faltando pouco menos de 2 anos para o fim? O documento explica que a 

meta foi considerada inviável porque leva em conta apenas o período de 5 anos 

para o cumprimento, foi estipulada considerando outro acordo anterior (Década de 

Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020). 

Esse acordo foi lançado em maio de 2011, nele os governos de todo o mundo 

deveriam se comprometera tomar novas medidas para prevenir os acidentes de 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15801Brazil_Portuguese.pdf
http://www.agenda2030.com.br/
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trânsito, que matam cerca de 1,25 milhão de pessoas por ano (ONU, 2011). O que 

torna o trânsito tão perigoso? 

Inúmeros fatores podem contribuir para a violência no trânsito, no entanto, 

devemos concordar que o grande número de carros nas rodovias contribui para 

acidentes, e a quantidade de veículos circulando nas cidades só aumenta devido a 

precariedade dos transportes públicos. 

Além de não haver uma promoção de transporte público de qualidade, 

também não observamos incentivo em outros meios de locomoção como, por 

exemplo, bicicletas. Recentemente a Prefeitura de Natal/RN construiu ciclovias nas 

principais avenidas da cidade, porém, basta ler ou assistir aos noticiários ou  sair 

nas ruas e veremos que os ciclistas disputam o lugar no trânsito com os ônibus, a 

ciclovia foi construída na faixa exclusiva para ônibus. Se optarmos por irmos a 

escoa, ao trabalho ou realizar qualquer outra atividade caminhando, veremos que 

também disputamos lugares no trânsito, não há faixa de pedestre e sinal de 

trânsito em diversos cruzamentos da cidade. É constante os casos de 

atropelamento na avenida João Medeiros Filhos, zona Norte da cidade, devido a 

falta de uma passarela ligando os dois lados da rua.   

Natal/RN é uma das capitais que mais sofre com o trânsito em épocas de 

chuvas, os noticiários sempre divulgam casos como enchentes, alagamentos e 

pontos de congestionamento nas ruas. 

De acordo com o Portal no Ar (16 de fevereiro de 2016), o Plano de 

mobilidade urbana de Natal/RN deve ser concretizado até 2036. Muito tempo, não 

é? Se considerarmos que o crescimento de uma cidade deveria ser planejado, 

levaremos muito tempo para construir algo que já deveria existir. Também de 

acordo com o Portal no Ar, o plano deverá ser construído por etapas: a primeira 

etapa será a realização de audiências públicas em quatro zonas da cidade. As 

ideias da população serão utilizadas para elaboração de um relatório que será 

analisado para saber quais ideais são viáveis ou não para o plano. 

As audiências públicas para o levantamento das sugestões da população 

foram realizadas em fevereiro de 2016, nas zonas Sul, Oeste, Leste e Norte. 

Sugerimos a leitura do documento “Caderno de referência para 

elaboração do Plano de mobilidade urbana”, elaborado pelo Ministério das 

cidades, especificamente, o capítulo quatro“Componentes do sistema de 

mobilidade urbana” (página 33 a 88).  Este capítulo apresenta os componentes do 
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Sistema de Mobilidade Urbana e traz as principais características e os tipos de 

transportes motorizados e não motorizados.   

Sobre a legislação natalense para construção do Plano de mobilidade 

urbano conseguimos ter acesso ao/a: 

Decreto N° 11.254, de maio de 2017, constitui comissão executiva de coordenação 

do Plano de Mobilidade Urbana de Natal/RN.  

Lei N° 12.587, de 3 de janeiro de 2013, institui as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana. 

Decreto N° 10.645, de 26 de março de 2015, institui e regulamenta o conselho 

municipal de transporte e mobilidade urbana.  

 Segundo o Decreto N° 10.645, de 26 de março de 2015, o Concelho 

Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana será composto por 30 (trinta) 

membros titulares e igual número de suplentes. Em relação a representação da 

polução, o Art. 3º, II parágrafo nos diz que será composto por: 

a) 01 (um) representante dos Grêmios dos Estudantes Secundaristas, cadastrados 

como tal junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU; 

b) 01 (um) representante dos Diretórios Centrais dos Estudantes - DCE`S, de nível 

superior, cadastrados como tal junto à STTU; 

c) 01 (um) representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do Estado do Rio Grande do Norte - FECOMÉRCIO/RN; 

d) 01 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência - COMUDE; 

e) 01 (um) representante do Conselho Municipal do Idoso - CMI; 

f) 01 (um) representante das Federações municipal dos Conselhos e Associações 

Comunitárias; e 

g) 01 (um) representante dos Ciclistas de Natal. 

Decreto N° 10.645, de 26 de março de 2015.  

 A participação da população na construção de políticas públicas para 

Mobilidade Urbana é assegurada legalmente, por isso, devemos informar a 

população sobre esse direito e incentivar a participação.  

 A participação social no processo de construção de políticas públicas é um 

dos objetivos da educação freireana.  O conhecimento escolar deve ser utilizado 
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também para alterar a realidade que não satisfaz as necessidades de bem-estar e 

que não representam os/as alunos/as. 

Os fatores negativos quanto ao trânsito de Natal/RN, mencionados 

anteriormente, contribuem para o aumento do número de veículos circulando na 

cidade e, consequentemente, a qualidade do ar atmosférico diminui.  

O objetivo 13 no ODS/ONU terce metas para combater as alterações 

climáticas e os seus impactos. As alterações climáticas são decorrentes, entre 

outros fatores, da emissão de gases poluentes para a atmosfera que absorvem 

parte da radiação solar que deveria sair do planeta Terra, o acumulo de radiação 

da atmosfera aumenta a temperatura média do planeta, além disso, os gases 

poluentes como os óxidos de nitrogênio e os clorofluorcarbonetos degradam a 

camada de ozônio. Sendo assim, uma das formas de diminuir a emissão de gases 

poluentes seria diminuir o uso de combustíveis derivados de petróleo e investir em 

pesquisas para síntese de combustíveis limpos e renováveis. 
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5. Objetivos da sequência didática 

Agora, falaremos um pouco sobre os objetivos que estruturaram a nossa 

sequência de atividades. É importante esse exercício de pensamento em torno dos 

objetivos, para, depois, apresentarmos as atividades e os objetivos específicos de 

cada uma.  

Objetivo geral  

Promover uma contextualização do ensino de conceitos relacionados com o 

conteúdo termoquímica para a terceira série do Ensino Médio, por meio da 

problematização das inter-relações CTS com o tema gerador bem-estar social. 

Objetivos específicos 

 Problematizar conceito de reação de combustão por meio do tema gerador 

bem-estar social para proporcionar a percepção de situações do cotidiano 

dos/as para os/as educandos/as a fim de contribuir para o desenvolvimento 

do pensamento críticos dos/as educandos/as. 

 Desenvolver a capacidade dos/as alunos/as de analisarem situações do dia 

a dia sob o ponto de vista da química. 

 Aprimorar o senso crítico para analisar a influência do desenvolvimento 

científico e tecnológico na melhoria do transporte público em Natal/RN 
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6. Como estão estruturados os encontros? 

Os encontros estão estruturados conforme os 3MP e seus objetivos. Cada 

momento pedagógico será desenvolvido em duas aulas com 50 minutos cada uma. 

No total, teremos seis encontros. 

6.1 Objetivos de cada Momento Pedagógico 

1° momento pedagógico 

 Identificar as concepções prévias dos estudantes sobre bem-estar social e 

mobilidade urbana. 

 Problematizar conceitos químicos a partir da discussão das limitações do 

transporte público de Natal/RN e as consequências para os usuários. 

2°momento pedagógico 

 Relacionar a reações de combustão em motores a combustão interna com a 

emissão de óxidos poluentes para a atmosfera e o bem-estar social. 

 Identificar os produtos da reação de combustão do gás metano a partir da 

quebra das ligações dos reagentes e formação de novas ligações nos 

produtos. 

 Diferenciar combustão completa de combustão incompleta.  

3º momento pedagógico 

 Propor sugestões e solicitações para o Plano de mobilidade urbana de 

Natal/RN. 

 Utilizar conceitos científicos para interpretar problemas da comunidade e 

fazer uso das generalizações conceituais para solucioná-los.  
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A figura 1 abaixo sintetiza e relaciona os objetivos da sequência didática com os 

objetivos dos 3MP e as atividades que serão desenvolvidas. 

Figura 1 - Relação entre os objetivos 

 

 

Fonte: elaboração da autora, 2019.
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6.2 Organização das aulas da sequência didática 

A seguir, apresentamos um quadro geral das aulas que integram esta 

sequência didática.  

Quadro 2 - Aulas da sequência didática 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

1º AULA – Eu vou de carro ou de ônibus? Ônibus demora, mas gasolina está cara. E o 
metrô? Ah! Não tem. 

Objetivos: 
Identificar as concepções prévias dos estudantes sobre bem-estar social e mobilidade urbana. 
Apresentar o plano de curso da sequência didática. 

Tempo:2 aulas de 50min. 

Recursos: 
Questionário Investigativo I impresso, computador e retroprojetor para exibição das imagens, 
na ausência dos recursos as imagens podem ser impressas e os títulos escritos no quadro.  

2° AULA – Eu vou de carro ou de ônibus? Ônibus demora, mas gasolina está cara. E o 
metrô? Ah! Não tem. 

Objetivos: 

Problematizar as concepções prévias dos/as alunos/as. 

Relacionar bem-estar social e mobilidade urbana.  

Duração: 2 aulas de 50min 

Recursos: Textos “Estatísticas de acidentes no Rio Grande do Norte” e “Quando o preço da 
gasolina cai, a poluição do ar sobe” impressos e o Questionário Investigativo II. 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

3ª AULA – Como os combustíveis podem fornecer energia? 

Objetivo: 
Relacionar a queima de combustíveis fósseis nos motores a combustão interna com a 

emissão de gases tóxicos, tais como dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), 
óxidos de enxofre (SOx) e óxidos de nitrogênio (NOx). 
Relacionaro aumento da frota de veículos, a emissão de gases poluentes e o bem-estar social 
da população e Natal/RN. 

Duração: 2 aulas de 50min 

Recursos: Textos “Aumento é aprovado e valor da tarifa de ônibus chega a custar R$ 
3,65 em Natal” e “Pesquisa brasileira busca novo processo para a síntese de éter 
metílico, combustível alternativo aos derivados de petróleo” impressos, Questionário 
Investigativo III impresso, recursos multimídias para exibição de vídeo, vela, fósforo ou 

isqueiro, 2 frasco médios de vidro. 

4° AULA –Por que o etanol e a gasolina fazem um carro se movimentar? 

Objetivo:  
Interpretar a energia de uma reação química como resultado da quebra das ligações químicas 
nos reagentes e formação de novas ligações químicas nos produtos. 

Relacionar a reação de combustão com a liberação de óxidos poluentes para a atmosfera. 

Duração: 2 aulas de 50min 

Recursos: Materiais para atividade prática, roteiro impresso para atividade prática e a ficha de 
observação. 
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Continuação - Quadro 4 - Aulas da sequência didática 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

5ª AULA - Como podemos contribuir para construção do Plano de Mobilidade Urbana de 
Natal/RN? 

Objetivos:  
Discutir e propor sugestões ao Plano de Mobilidade Urbana de Natal/RN, na perspectiva da 
sustentabilidade 

Escrever uma carta formal para a câmara de vereadores do município de Natal/RN com 
sugestões e pedidos para o texto final do Plano de Mobilidade Urbana da cidade.  

Duração: 2 aulas de 50min 

Recursos: Respostas dos/as alunos/as questões 4 e 5 do Questionário Investigativo III 
organizadas e lidas previamente para serem lidar por toda turma. É importante que não sejam 

identificadas, por isso, caso opte por utilizar o retroprojeto, transcreve as respostas. 

6° ENCONTRO – Como podemos contribuir para construção do Plano de Mobilidade Urbana 
de Natal/RN? 

Objetivos: 
Visitar a Câmara Municipal de Natal/RN e entregar a carta formal. 

Participar ativamente da construção de uma ação relacionada à políticas públicas que 
interferem diretamente na comunidade escolar.  

Duração: A duração desse encontro dependerá do deslocamento e disponibilidade para 

participação da assembleia na Câmara Municipal de Natal/RN. Sugerimos que a visita seja 
feita no turno das aulas para que todos/as os/as alunos/as da turma possam participar.  

Recursos: ônibus para deslocamento à Câmara Municipal de Natal/RN, agendamento prévio 

da visita e termo de autorização dos pais para saída da escola. 
Fonte: elaboração da autora, 2019. 
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6.3 Como estão distribuídas nossas sugestões de atividades e leitura 

Antes de conhecer em pormenor as propostas de aulas, você precisa saber que, 

em cada uma delas, encontrará alguns símbolos. Saiba o que eles significam, 

observando-os e lendo as legendas abaixo. Você, sempre que precisar, poderá 

voltar a esta página para consulta.   

 

 

Atividade para o/a aluno/a.  

 

Conhecendo um pouco mais! Sugestões de leitura para o/a 

professor/a. 

 

Sugestão de sites para os/as professores/as. 

 

 

 

Atividade prática. 

 

 

Normas e cuidados para as atividades práticas. 
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7.  Aulas da sequência didática 
 

Problematização inicial 

1º AULA – Eu vou de carro ou de 

ônibus? Ônibus demora, mas gasolina 

está cara. E o metrô? Ah! Não tem. 

Objetivos: 

Identificar as concepções prévias 

sobre bem-estar social e mobilidade 

urbana. 

Apresentar o plano de curso da 

sequência didática. 

Tempo:2 aulas de 50min. 

Recursos: 

Questionário Investigativo I impresso, 

computador e retroprojetor para 

exibição das imagens. Na ausência 

dos recursos, as imagens podem ser 

impressas e os títulos escritos no 

quadro. 

1º momento 

No primeiro momento da aula, os/as 

alunos/as devem ser problematizados 

sobre o uso de transporte público em 

Natal/RN, propomos a seguinte 

questão: como eu me sinto ao utilizar 

transporte público em Natal/RN? 

Inicialmente os/as alunos/as devem ser 

provocados e problematizados sobre o 

que é bem-estar social e o que 

proporciona esse bem-estar. Para 

 

Professor/a, optamos por 

quatro imagens para 

exemplificar o que é e o que 

não é bem-estar social de 

acordo com a definição 

adotada. Essas imagens 

devem ser alteradas 

considerando o contexto de 

cada escola. 

Sugerimos que sejam utilizadas 

imagens de domínio público 

para que não problemas com 

direitos autorais. E como 

conseguir essas? Utilizamos o 

site 

Canva(https://www.canva.com/)

, mas se as imagens do site 

não representaram o contexto 

da escola você poderá utilizar 

imagens de outros lugares 

desde que sejam 

referenciadas. Você encontrará 

as nossas sugestões de 

imagens logo após as 

recomendações para a 1ª aula. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

____ 

https://www.canva.com/
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responder à questão 

problematizadora, entretanto, é 

necessário, primeiro, entender e 

refletir sobre o que é o bem-estar 

social. Separe 30 minutos iniciais 

da aula para problematizar essa 

questão e apresentar as imagens. 

As imagens apresentadas 

ajudarão a entender o conceito e 

bem-estar social. Após a 

apresentação das imagens, os/as 

alunos/as devem responder ao 

Questionário Investigativo I. O 

tempo estimado para responder o 

questionário é de 30 minutos. 

A partir das respostas dos/as 

alunos/as ao Questionário 

Investigativo quanto às imagens 

que representam bem-estar social 

e as que não representam, 

conseguiremos analisar as 

concepções prévias sobre bem-

estar social e mobilidade urbana. 

2º momento  

Agora, precisamos apresentar 

aos/as alunos/as o nosso plano 

de curso. É muito importante que 

eles saibam das próximas etapas. 

Você pode estar se perguntando 

por que não iniciamos 

apresentando o plano de curso, 

pensamos que ao iniciar a aula 

com a explicação podemos 

acabar influenciando as respostas 

do Questionário Investigativo I 

 

Professor/a, ao término de 

cada atividade os/as alunos/as 

devem registrar quais as 

dificuldades encontradas para 

realizarem e qual a relevância 

que eles/as atribuem a 

atividade para o seu 

desenvolvimento pessoal e 

escolar.  

Sobre a imagem... 

Como já explicamos 

anteriormente é necessário 

adaptar as imagens a realidade 

de cada escola, cidade, 

comunidade escolar. A imagem 

deve ser mostrada aos/as 

alunos/as por meio de recursos 

multimídia ou impressas. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

_________________________

________________________

________________________

________________________

____________ 
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porque apresentaremos o conceito de bem-

estar social. Os 40 minutos restantes serão 

utilizados para apresentação do plano de 

curso e apresentação do conceito de bem-

estar social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens utilizadas na 1ª aula: 

Professor/a sugerimos a leitura 

do texto “Mobilidade Urbana e 

os Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável”, disponível em: 

<http://www.localizingthesdgs.o

rg/library/491/Mobilidade-

Urbana-e-os-Objetivos-de-

Desenvolvimento-

Sustentvel.pdf>. 

Você poderá utilizar o material 

que estudar e elaborar sua 

aula. 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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Questionário investigativo I – 

Análise das imagens bem-estar social 

1. Qual/is imagem/ns representa/m bem-estar social para você? 

2. Você se reconhece em algumas dessas imagens? 

3. Qual imagem mais representa seu dia a dia? 

4. Qual transporte você usa para se deslocar? 

5. Você utiliza transporte público? Em caso afirmativo, como você se sente 
utilizando transporte público? 

6. Você já utilizou uma bicicleta para ir à escola? Por quê? 

7. O trânsito na cidade de Natal/RN respeita todo/as os cidadãos? 

8. Qual um exemplo de desrespeito sofrido no trânsito? 

9. Você sabe o que é mobilidade urbana? 

10. O que é mobilidade urbana? 

11. Você sabe o que é sustentabilidade? 

12. O desenvolvimento do sistema de transportes em Natal/RN tem 
ocorrido de forma sustentável? Justifique.   
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2° AULA – Eu vou de carro ou de ônibus? Ônibus demora, mas gasolina está 

cara. E o metrô? Ah! Não tem. 

Objetivos: 

Problematizar as concepções prévias dos/as alunos/as. 

Relacionar bem-estar social e mobilidade urbana.  

Duração: 2 aulas de 50min 

Recursos: Textos: “Estatísticas de acidentes no Rio Grande do Norte” e “Quando 

o preço da gasolina cai, a poluição do ar sobe” impressos e o Questionário 

Investigativo II. 

1° momento 

Nesta aula temos como objetivo problematizar as concepções prévias dos/as 

alunos/as e finalizar a leitura dos textos. A leitura dos textos tem como objetivo 

proporcionar o entendimento da relação entre a falta de políticas públicas para 

mobilidade urbana e o aumento crescente da poluição atmosférica. A poluição 

atmosférica, por sua vez, diminui a qualidade de vida da sociedade porque afeta 

diretamente a saúde, e saúde é requisito básico para desenvolver um estado 

(vivência) de bem-estar social. 

Para iniciar a problematização, podemos relembrar uma das imagens que 

utilizamos na aula anterior (a imagem deve ser mostrada para os/as alunos/as por 

meio de recurso multimídia ou impressa.).  

Uma das imagens que utilizamos na aula anterior representava o transporte 

público de Natal/RN durante um engarrafamento na ponte Newton Navarro em um 

dia de engarrafamento.  

Essa situação interfere no seu dia a dia? 

O que poderia ser feito para mudar essa situação? 

Como essas imagens estão relacionadas com o desenvolvimento sustentável? 

Anote as respostas dos/as alunos/as. Possivelmente, as sugestões dadas pelos/as 

alunos/as conduzirão com os objetivos que um Plano de Mobilidade Urbana (PMU) 

deve conter, por exemplo, aumentar o número de ônibus circulando para que a 

população prefira transporte público ao invés do carro próprio; aumentar a 

 

Professor/a, você poderá ler 

mais sobre a ITF no capítulo 5 

da dissertação “Reorientação 

curricular da Disciplina 

Química via Tema Gerador: 

uma aproximação Freire-CTS”. 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

______ 
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segurança, diminuir o valor da passagem de ônibus, ;aumentar a frequência com 

que os ônibus passam e aumentar as linhas.  

Após os questionamentos, apresente aos/as alunos/as o significado de mobilidade 

urbana, depois questione-os se existe alguma relação entre bem-estar social e 

mobilidade urbana. 

É necessário que as relações entre bem-estar social estejam claras para que você 

possa problematizá-las. A relação entre bem-estar social e mobilidade urbana 

surgiu durante a ITF. Os diálogos dos/as alunos/as e da comunidade escolar 

apontaram para problemas entrados no sistema de transporte público de Natal, 

como preço das passagens, frota de ônibus insuficiente, lotação dos ônibus, ruas 

não asfaltadas que são alagadas ao chover e desrespeito dentro e fora do 

transporte. Entendemos que a falta de políticas públicas para o desenvolvimento 

do trânsito faz com que o número de veículos circulando aumente e, 

consequentemente, a emissão de gases poluentes e acidentes de trânsito. A 

localização da escola faz que os/as alunos/as utilizem transporte público ou 

particular cruzando uma das principais vias de ligamento da zona norte à zona sul. 

Por isso, concluímos que o bem-estar social da comunidade onde a escola está 

inserida é constantemente ameaçado devido à falta de condições que viabilizem a 

locomoção e o trânsito na Zona Norte de Natal/RN. 

Mas, essa não é uma realidade apenas da capital do Rio Grande do Norte, as 

grandes metrópoles sofrem com o aumento da frota de veículos ocasionam 

transtornos físicos e psicológicos para a população. Então, as problematizações 

nesta sequência didática podem ser reformuladas para que as situações que 

interferem no bem-estar da comunidade escolar possam ser problematizadas. 

Nesta aula, apresentaremos aos/as alunos/as os Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e metas da agenda 2030, materiais com os 

quais iremos trabalhar. A apresentação pode ser realizada através de uma 

dinâmica investigativa.  

Após a explicação dos 17 ODS fixe no quadro as 17 imagens que representam 

cada um dos objetivos. Entregue a cada um/a dos/as alunos/as as seis imagens 

imprensas que foram utilizadas na 1ª AULA. Depois, solicite que eles/as fixem 

cada imagem embaixo de cada objetivo que deve ser cumprido para solucionar o 

problema que está representado por cada imagem. A figura 2 ilustra como a 

atividade dever ser feita. Ressaltamos novamente que as imagens foram 
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selecionadas conforme o estudo da realidade de um grupo de alunos/as, mas que 

devem ser adaptadas à realidade de cada contexto escolar. 

Figura 2 - Atividade lúdica para apresentação dos ODS 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora, 2019. 

Tempo estimado: 50 minutos 

2° momento: 

Iniciaremos a leitura dos textos, texto I“Estatísticas de acidentes no Rio Grande 

do Norte” e Texto II “Quando o preço da gasolina cai, a poluição do ar sobe”. 

Reserve20 minutos para a leitura dos textos. 

Após a leitura dos textos os/as alunos/as deverão responder ao questionário 

investigativo II. O tempo estimado para responder ao questionário é de 20 

minutos.  

 Tempo estimado: 40 minutos. 
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Texto I 

Estatísticas de acidentes no Rio Grande do Norte 

 

População: 3,2 milhões de habitantes em 2010, 3,4 em 2015.  

Frota de veículos: 730.000 em 2010, 1.200.000 em 2016.  

Avaliação do número de mortos no trânsito (Revisado em 8/02/2019): 

Ministério da Saúde (DATASUS), óbitos ocorridos no Estado: 598 em 2013, 569 

em 2014, 567 em 2015. 

Detran, mortos no Estado: 794 em 2012, 783 em 2013, 691 em 2014, 641 em 

2015, 638 em 2016. 

DPRF, mortos nas rodovias federais do Estado: 194 em 2010, 183 em 2011, 206 

em 2012. 

A taxa de motorização passou de 11 para 34 veículos por 100 habitantes. O 

crescimento da frota de veículos é uma das caudas da degradação viária. 

Os dados abaixo foram extraídos do Relatório estatístico das vítimas fatais 

em acidentes de trânsito no Rio Grande do Norte no ano de 2016: 

Tabela 1 – Distribuição do número de vítimas fatais por faixa etária no estado do 

Rio Grande do Norte, 2016. 

 

Fonte: CIOSP/DETRAN-RN. Relatório estatístico das vítimas fatais em acidentes de trânsito no Rio Grande do Norte 

no ano de 2016. Disponível em: <http://adcon.rn.gov.br/acervo/detran/doc/DOC000000000160643.PDF>. 

 

 

http://adcon.rn.gov.br/acervo/detran/doc/DOC000000000160643.PDF
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Tabela 2 – Distribuição do número de vítimas fatais na Região Metropolitana, 2016. 

 

Fonte: CIOSP/DETRAN-RN. Relatório estatístico das vítimas fatais em acidentes de trânsito no Rio Grande do Norte 

no ano de 2016. Disponível em: <http://adcon.rn.gov.br/acervo/detran/doc/DOC000000000160643.PDF>. 

Tabela 3 – Distribuição do número de vítimas fatais por tipo de acidente, no estado 

do Rio Grande do Norte, 2016. 

 

Fonte: CIOSP/DETRAN-RN. Relatório estatístico das vítimas fatais em acidentes de trânsito no Rio Grande do Norte 

no ano de 2016. Disponível em: <http://adcon.rn.gov.br/acervo/detran/doc/DOC000000000160643.PDF>. 

Tabela 4 – Distribuição do número de vítimas fatais por sexo no estado do Rio 

Grande do Norte, 2016. 

 

Fonte: CIOSP/DETRAN-RN. Relatório estatístico das vítimas fatais em acidentes de trânsito no Rio Grande do Norte 

no ano de 2016. Disponível em: <http://adcon.rn.gov.br/acervo/detran/doc/DOC000000000160643.PDF>. 

Extraído e adaptado de: Vias Seguras. http://vias-

seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_estaduais/estatisticas_de_acidentes_no_rio_grande_do_norte/ac

identes_em_natal_estatisticas_do_detran>. 

 

 

 

http://adcon.rn.gov.br/acervo/detran/doc/DOC000000000160643.PDF
http://adcon.rn.gov.br/acervo/detran/doc/DOC000000000160643.PDF
http://adcon.rn.gov.br/acervo/detran/doc/DOC000000000160643.PDF
http://vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_estaduais/estatisticas_de_acidentes_no_rio_grande_do_norte/acidentes_em_natal_estatisticas_do_detran
http://vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_estaduais/estatisticas_de_acidentes_no_rio_grande_do_norte/acidentes_em_natal_estatisticas_do_detran
http://vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_estaduais/estatisticas_de_acidentes_no_rio_grande_do_norte/acidentes_em_natal_estatisticas_do_detran
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Texto II 

Quando o preço da gasolina cai, a poluição do ar sobe 

Um estudo publicado na revista Nature nesta segunda-feira (17 de julho de 2017) 

conseguiu, pela primeira vez, relacionar o movimento de preço dos combustíveis 

com a concentração de um tipo de poluente no ar em São Paulo. O estudo mostra 

que, quando os motoristas que usam carros flex passaram a optar pelo etanol, por 

causa do preço, caiu a poluição de um tipo específico de partícula prejudicial à 

saúde humana. 

O estudo mediu a poluição do ar em São Paulo entre 2008 e 2013. Nesse período, 

ocorreram dois movimentos diferentes no mercado automotivo. Primeiro, houve 

uma explosão de venda de carros flex – que podem usar tanto gasolina quanto 

etanol. O preço do etanol caiu em relação à gasolina, e uma grande parte da frota 

passou a ser movida a etanol. No segundo momento, o preço do etanol subiu em 

relação à gasolina, fazendo com que fosse mais vantajoso para motoristas 

evitarem o etanol. Essas mudanças transformaram São Paulo em um laboratório 

em tempo real, permitindo aos pesquisadores medirem as mudanças na 

concentração de poluentes de acordo com a movimentação dos preços. 

A pesquisa analisou vários tipos de poluentes. Em muitos deles não encontrou 

mudança significativa. Mas quando analisou especificamente partículas ultrafinas, 

encontrou um dado impressionante. Quando o preço da gasolina caiu em relação 

ao do etanol – isto é, quando o etanol ficou mais caro –, a concentração dessas 

partículas subiu. O período de maior uso da gasolina representou um aumento de 

30% nos níveis de nanopartículas de poluição. 

Segundo o pesquisador da Universidade de São Paulo (USP) Paulo Artaxo, um 

dos autores do estudo, as nanopartículas são perigosas para a saúde. “Essas 

partículas são tão pequenas que se comportam como gases. Elas vão direto para 

o sangue. Pessoas que estão expostas a elas ficam mais sujeitas a desenvolver 

doenças respiratórias e cardiovasculares”, diz. Esse tipo de poluição ainda não é 

regulado pelas autoridades – só muito recentemente foi desenvolvida tecnologia 

para detectar partículas tão pequenas. 

Apesar de o estudo mostrar uma vantagem importante do etanol em relação à 

gasolina, Artaxo explica que a comparação entre os dois combustíveis não é tão 

simples. “Do ponto de vista das nanopartículas, vale a pena trocar a gasolina pelo 

etanol. Do ponto de vista dos gases de efeito estufa, também. Mas tudo na vida 



33 
 

tem dois lados. A queima de etanol emite aldeídos que também têm forte efeito na 

saúde. Qual é o melhor ou pior? Não sabemos ainda, precisamos de mais 

estudos”, diz. 

A pesquisa, entretanto, mostra que São Paulo precisa urgentemente tentar 

resolver o problema da poluição atmosférica. Hoje, 90% dessa poluição é causada 

por uma única fonte: o setor de transportes. A adoção de políticas para enfrentar o 

problema, como reativar a inspeção veícular e incentivar carros elétricos e 

híbridos, pode melhorar as condições do ar respirado por 20 milhões de pessoas. 

 

Por: Bruno Calixto 

Fonte: Revista Época. Disponível em: <https://epoca.globo.com/ciencia-e-meio-

ambiente/blog-do-planeta/noticia/2017/07/quando-o-preco-da-gasolina-cai-

poluicao-do-ar-sobe.html>. 
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Questionário Investigativo II 

Perguntas: Respostas: 

As imagens 2 e 3 apresentadas no 1° encontro foram 
as mais mencionadas por representar o dia a dia de 
vocês. Como estas imagens estão relacionadas com os 

textos I e II? 

 

Um dos problemas enfrentados hoje pela humanidade 
é a contaminação diversificada e em lugares diferentes 
do planeta ocasionando, por exemplo, mudanças 

climáticas e degradação da camada de ozônio. Os 
fatores mencionados anteriormente são intensificados 
pelas situações apresentadas nos textos I e II?  
Justifique. 

 

Um dos problemas enfrentados hoje pela humanidade 
é a contaminação diversificada e em lugares diferentes 
do planeta, ocasionando, por exemplo, mudanças 

climáticas e degradação da camada de ozônio. Como 
os problemas apresentados nos textos estão 
relacionados com o bem-estar da população 
natalense?   

 

Você consegue estabelecer alguma relação entre o 
aumento da circulação de veículos, os casos de 
acidentes de trânsito e poluição atmosférica? Quais? 
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Organização do conhecimento 

3ª AULA – Como os combustíveis podem fornecer energia? 

Objetivo: 

Relacionar à queima de combustíveis fósseis nos motores a combustão interna 

com a emissão de gases tóxicos, tais como dióxido de carbono (CO2), monóxido 

de carbono (CO), óxidos de enxofre (SOx) e óxidos de nitrogênio (NOx). 

Investigar a relação entre o aumento da frota de veículos, a emissão de gases 

poluentes e o bem-estar social da população e Natal. 

Duração: 2 aulas de 50min 

Recursos: Textos “Aumento é aprovado e valor da tarifa de ônibus chega a 

custar R$ 3,65 em Natal” e “Pesquisa brasileira busca novo processo para a 

síntese de éter metílico, combustível alternativo aos derivados de petróleo” 

impressos, Questionário Investigativo III impresso, recursos multimídias para 

exibição de vídeo, vela, fósforo ou isqueiro, frasco médio de vidro. 

1º momento 

 No primeiro momento da aula, você deverá questionar os/as alunos/as 

sobre os diferentes tipos de combustíveis e a eficiência de cada um deles. Lembre-

se de relacionar esta discussão com textos anteriores! Os/as alunos/as devem ter 

percebido que serão necessários outros conhecimentos para explicar a relação 

custo benefício em abastecer os veículos com combustíveis diferentes, por 

exemplo, utilizar gasolina ou álcool.  

E quais seriam esses conhecimentos? O conhecimento químico necessário para 

compreender a relação entre a poluição atmosférica e a queima de combustíveis 

fósseis está disposto no conteúdo de termoquímica, especificamente as reações 

de combustão.  

Conteúdos selecionados pelo/a professor/a como necessários para 

compreensão da situação problema: 

Reações químicas; 

Reações de combustão completa e incompleta; 

Energia química envolvida em uma reação: reações endotérmicas e exotérmicas. 
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Após a discussão inicial, 

os/as alunos/as deverão 

assistir ao vídeo Poluição 

do ar causa 1 em 9 mortes 

no mundodivulgado pela 

Organização das Nações 

Unidas (ONU). O vídeo 

começa questionando sobre 

o que causa uma em cada 

nove mortes em todo 

mundo. Certamente, as 

respostas para essa 

pergunta não serão tão 

rapidamente relacionadas 

aos problemas respiratórios. 

No entanto, ao final do 

vídeo, a ONU apresenta 

dados que revelam a 

enorme relação entre as 

mortes e o aumento da 

poluição. 

Depois de assistir o vídeo 

você pode propor algumas 

questões tais como: 

Você compreendeu o que o 

vídeo mostrou? 

Você já sabia dos dados 

informados no vídeo? 

Esta realidade é vivenciada 

por vocês? 

Como esta situação 

interfere na sua vida? 

� 
 

Para assistir ao vídeo o 

computador deverá ter acesso 

a internet ou o/a professor/a 

deverá providenciar o 

download previamente. 

O vídeo está disponível em: 

<https://www.youtube.com/watc

h?v=UD2MCwC6HOg>. 

Tempo do vídeo: 1min 28 s 

O vídeo contém áudio em 

inglês com legendas em 

português. 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UD2MCwC6HOg
https://www.youtube.com/watch?v=UD2MCwC6HOg
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O tempo estimado para a discussão 

inicial é de 25 minutos. 

Iniciaremos o estudo do conteúdo 

químico definindo o que é uma reação 

de combustão. Logo após as 

recomendações para a 3ª AULA, 

incluímos um texto base para estudo e 

sugestões de leitura. Optamos por 

iniciar pelo conceito de reação de 

combustão porque os/as alunos/as 

já haviam estudado o conceito de 

reação química e as suas 

evidências macroscópicas. 

Posteriormente, iniciamos o estudo 

das evidências macroscópicas de 

uma reação e combustão.  

Utilizamos uma vela acesa e 

questionamos os/as alunos/as 

sobre o que eles estavam 

visualizando. 

 

 

 

 

 

O que vocês conseguem 

visualizarem? 

O que é o combustível na vela? 

Porque se colocarmos um frasco de 

vidro sobre a vela a chama apaga? 

Qual a função do gás oxigênio? 

Informe aos/as 

alunos/as que na próxima aula 

realizaremos uma atividade 

prática sobre combustão. Por 

isso, eles/elas deverão vir com 

os cabelos presos e sapato 

fechado.  

É importante que antes 

de realizar a atividade 

experimental você leia o roteiro 

e identifique possíveis 

acidentes que possam ocorrer 

para evitá-los, aproveite para 

separar o material. A sugestão 

é que a atividade seja realizada 

em grupo de quatro 

componentes. 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 
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O que faz com que os objetos ao redor da vela sejam aquecidos? 

 

Essas discussões devem ser conduzidas ao conceito de energia de ligação e 

depois ao conceito de reação endotérmica e exotérmica. 

  As reações de combustão liberam energia na forma de calor, em alguns 

casos conseguimos uma visualização macroscópica dessa energia, o fogo, por 

exemplo. Em outros casos, essa energia é utilizada para aquecer um recipiente 

contendo líquido e o vapor proveniente do aquecimento pode fazer um pistão 

funcionar. Ainda não iremos equacionar uma reação de combustão, estamos 

estudando os fenômenos químicos endotérmicos e exotérmicos.  

Tempo estimado: 60 minutos 

2° momento 

 Precisamos de 30 minutos para o segundo momento da aula os/as 

alunos/as deverão realizar a leitura dos textos motivadores “Aumento é aprovado 

e valor da tarifa de ônibus chega a custar R$ 3,65 em Natal” e “Pesquisa 

brasileira busca novo processo para a síntese de éter metílico, combustível 

alternativo aos derivados de petróleo” e responder ao Questionário Investigativo 

III – Refletindo sobre o transporte público em Natal/RN.  
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Texto motivador I 

Aumento é aprovado e valor da tarifa de ônibus chega a custar R$ 3,65 em Natal 

 

Ainda nesta sexta deverá ser informado através de nota emitida pela Secretaria de Mobilidade 

Urbana (STTU), um comunicado que informa quando o valor passará a valer na cidade  

Em:18/05/2018 às 11:07  

Por: José Aldenir 

 

Em reunião do Conselho Municipal de Transportes nesta sexta-feira, 18, foi aprovado o aumento 

na tarifa dos ônibus no municipal de Natal. O valor terá um aumento de quase 9% e passará de 

R$ 3,35 a R$ 3,65. Após aprovação do Conselho, aumento deve ser homologado pelo prefeito 

Álvaro Dias (MDB). 

Ainda nesta sexta deverá ser informado através de nota emitida pela Secretaria de Mobilidade 

Urbana (STTU), um comunicado que informa quando o valor passará a valer na cidade. A 

proposta foi aprovada com 16 votos a favor e 3 contra em reunião com representantes do 

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Rio Grande do Norte (Sintro), 

STTU, Seturn, representantes do comércio e entidades estudantis. 

Segundo o acordo assinado com os empresários, que almejavam um aumento ainda maior, 6 

novas estações de transferência e 50 novos abrigos de ônibus deverão ser construídos na 

cidade. Apesar de não ser o ideal, a proposta foi acolhida, pois os empresários consideraram 

que seria melhor do que não haver nenhum reajuste. 

Com o aumento constante no valor dos combustíveis, os empresários viam como ideal o 

aumento nas passagens para R$ 4,00. De acordo com Nilson Queiroga, consultor da Seturn, 

este valor poderá intervir na qualidade do serviço prestado à população. Vale ressaltar, que a 

Sintro e a Seturn vinham negociando há alguns dias o reajuste salarial requisitado pelos 

rodoviários. Este ajuste dependia também da aprovação do aumento das passagens dos 

transportes coletivos. 

O novo valor é visto como “absurdo” pelos usuários do serviço. Com o novo valor de R$ 3,65, a 

tarifa pode gerar um gasto de R$ 146,00 por mês no bolso do trabalhador natalense – 

considerando duas passagens a cada dia de trabalho, de um indivíduo que trabalha de segunda 

a sexta. Tendo por base o salário mínimo, cujo valor hoje é de R$ 954, isso representa 15,3% do 

recebido gasto com transporte. 

Fonte: Reportagem publicada no jornal online Agora RN. Disponível em: 

http://agorarn.com.br/cidades/aumento-e-aprovado-e-valor-da-tarifa-de-onibus-

chega-r-365-em-natal/ 

 

 

 

http://agorarn.com.br/cidades/aumento-e-aprovado-e-valor-da-tarifa-de-onibus-chega-r-365-em-natal/
http://agorarn.com.br/cidades/aumento-e-aprovado-e-valor-da-tarifa-de-onibus-chega-r-365-em-natal/
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Texto motivador II 
Pesquisa brasileira busca novo processo para a síntese do éter metílico, 

combustível alternativo aos derivados de petróleo 
Em 10 de out. de 2003 
Por Lucia GorenstinAppel 

O que é a pesquisa 

A disputa por fontes de combustível derivado de petróleo tem levado a 

sucessivas situações de crise política e econômica, e até a guerras. Os valores 

envolvidos na importação e comercialização global de gasolina, óleo diesel e 

outros combustíveis petrolíferos, sua importância estratégica e sua não 

renovabilidade são fatores cruciais para a independência e auto-determinação 

dos povos, seja em escala planetária, seja em escala nacional. 

           Entre as alternativas aos combustíveis petrolíferos que despontaram 

recentemente nas empresas e centros de pesquisa dos países mais 

desenvolvidos, está a utilização de éter metílico, conhecido como DME (da sigla 

em inglês para dimetil éter), como combustível.  

Inofensivo à camada de ozônio, o éter metílico é usado atualmente 

principalmente em aerossóis, substituindo compostos poluentes a base de cloro 

e flúor.  

           Nesse contexto, e considerando as vantagens, para o país, da conquista 

de auto-suficiência no campo dos combustíveis, cientistas do Instituto Nacional 

de Tecnologia (INT), órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, em associação 

com outros pesquisadores do Instituto Militar de Engenharia, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio de 

Janeiro vêm desenvolvendo estudos para substituição dos combustíveis 

derivados de petróleo, e mais especificamente na síntese do DME. 

Como é feita a pesquisa 

No caso do Brasil, o produto se adequaria peculiarmente pela grande demanda 

de óleo diesel e GLP, pela grande disponibilidade de gás natural e por sua ainda 

modesta utilização comercial.  Em função dessas potencialidades, o Instituto 

Nacional de Tecnologia, juntamente com o Centro de Pesquisas da Petrobrás, 

propôs a formação de uma rede nacional de pesquisa e desenvolvimento em 

DME que leve à utilização comercial deste combustível. 

Esse novo projeto envolveria a participação de diversas empresas do setor, 

centros de pesquisa e universidades e prevê etapas de estudos de viabilidade 

econômica, modificação dos motores a diesel, adaptação de fogões e 

mailto:luciagor@int.gov.br
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aquecedores, além do aprimoramento do processo de obtenção direta do éter 

metílico.  

Importância da pesquisa 

        Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, o Brasil gasta anualmente 

mais de 1,1 bilhão de dólares somente com importação de óleo diesel e outros 

400 milhões com GLP.  

          Além do alto custo, a dependência nacional da importação destes 

combustíveis apresenta outros problemas, na medida em que está sujeita a 

oscilações de preços e de fornecimento, causadas por alterações políticas e 

econômicas da conjuntura mundial.  

        A pesquisa em desenvolvimento, portanto, reveste-se de aspectos 

relevantes do ponto de vista econômico, estratégico e de soberania nacional, 

além de representar um avanço tecnológico e um caminho para o 

aprimoramento de mão de obra altamente especializada. 

Fonte: Texto de divulgação científica publicado no Canal Ciência. Disponível em: 

<http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0160-Novo-processo-de-sintese-do-combustivel-eter-metilico.html> 
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Questionário Investigativo III 

Refletindo sobre o transporte público em Natal/RN 

1. Em sua opinião e com base na leitura dos textos, quais critérios devem 

ser adotados na hora de escolher o combustível para abastecer um 

veículo? 

2. Em sua opinião, o que tem causado o aumento constante das passagens 

de transporte público em Natal/RN? 

3. Que medidas poderiam ser tomadas pela população em geral, governo, 

empresários e pelas instituições de pesquisa de ciência e tecnologia 

(universidades) para diminuir o caos do transporte público em Natal/RN? 

Governo: 

Empresários de transportes: 

Pelos (as) cientistas: 

Pela população: 

 

4. A cidade de Natal/RN ainda não colocou em prática o Plano de 

Mobilidade Urbana, que teve sua Comissão executiva instaurada em 25 de 

maio de 2017. Essa comissão tem como objetivo realizar a coordenação 

política do Plano de Mobilidade Urbana.  

Se consultado/a, quais são suas recomendações em relação ao transporte 

urbano em Natal/RN para a execução do Plano?  

 

5. Quais medidas poderiam ser adotadas pelo governo municipal, ao 

construir o Plano de Mobilidade Pública de Natal/RN, para minimizar o 
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impacto ambiental causado pela emissão de gases poluentes e pelos 

acidentes automobilísticos? 
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Organização do conhecimento 

4° AULA – Por que o etanol e a 

gasolina fazem um carro se 

movimentar? 

Objetivo:  

 

Relacionar a reação de combustão 

com a liberação de óxidos poluentes 

para a atmosfera. 

Duração: 2 aulas de 50min 

Recursos: Materiais para atividade 

prática, roteiro impresso para atividade 

prática e a ficha de observação. 

1º momento  

Iniciamos na aula anterior o estudo das 

reações químicas endotérmicas e 

exotérmicas. Agora, vamos trabalhar com a 

atividade prática para estudarmos uma 

reação de combustão completa e 

incompleta. Sugerimos que a atividade 

prática seja feita em grupo, assim os 

resíduos gerados e os recursos para a 

atividade prática serão menores.  

O tempo estimado: 30 minutos. 

2° momento  

Ao término da atividade prática, solicite 

aos/às alunos/as que registrem as 

observações feitas por eles/as e 

respondam as questões presentes na 

ficha de observação. 

As reações químicas que ocorreram 

foram reações de combustão, uma 

A atividade prática foi 
adaptada do acervo online do 
Ponto Ciências e está 
disponível em: 
<http://www.pontociencia.org.br
/experimentos/visualizar/combu
stao-completa-e-
incompleta/686>. 

Fique atento/a à 

atividade prática, pois os 

materiais e procedimentos 

utilizados podem causar 

acidentes quando não 

realizados da forma correta. É 

preciso sempre seguir as 

regras de segurança no 

laboratório. Você 

provavelmente já as conhece. 

Revise-as! Veja o Anexo I - 

Normas de segurança e 

conduta no laboratório. 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

____________ 

http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/combustao-completa-e-incompleta/686
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/combustao-completa-e-incompleta/686
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/combustao-completa-e-incompleta/686
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/combustao-completa-e-incompleta/686
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completa (quando utilizamos o 

isqueiro tipo maçarico) e uma 

incompleta (quando utilizamos o 

isqueiro comum). Neste momento, 

temos que iniciar a discussão sobre 

os problemas decorrentes da queima 

de combustíveis fósseis. As reações 

de combustão apesar de produzirem 

energia que pode ser utilizada para 

movimentar um motor a combustão 

interna, emitem dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, óxidos nitrosos, 

óxidos de enxofre, provenientes da 

contaminação do combustível durante 

a extração e purificação. Os gases 

poluentes são liberados para a 

atmosfera, gases esses que provocam 

uma série de problemas 

socioambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na seção “Conhecendo um 

pouco mais da atividade 

prática!” trazemos a 

explicação da atividade prática. 

Na seção “Conhecimento um 

pouco mais sobre as reações 

de combustão” elaboramos um 

texto explicando alguns 

conceitos e informações 

importantes para a aula. Você 

poderá consultar as referências 

do texto para aprofundar um 

pouco mais o conhecimento. 

A atividade prática foi 
adaptada do acervo online do 
Ponto Ciências e está 
disponível em: 
<http://www.pontociencia.org.br
/experimentos/visualizar/combu
stao-completa-e-
incompleta/686>. 

Fique atento/a à 

atividade prática, pois os 

materiais e procedimentos 

utilizados podem causar 

acidentes quando não 

realizados da forma correta. É 

preciso sempre seguir as 

regras de segurança no 

laboratório. Você 

provavelmente já as conhece. 

Revise-as! Veja o Anexo I - 

Normas de segurança e 

conduta no laboratório. 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/combustao-completa-e-incompleta/686
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/combustao-completa-e-incompleta/686
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/combustao-completa-e-incompleta/686
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/combustao-completa-e-incompleta/686


46 
 

 

 

Conhecendo um pouco mais sobre a atividade prática 

O objetivo da atividade prática é demonstrar através da reação do dióxido de 

carbono (CO2) com a água de cal (Ca(OH)2) que o processo de combustão pode 

ocorrer de forma completa e/ou incompleta. Quando adicionamos gás carbônico à 

água de cal, formamos o íon carbonato, de acordo com a reação a seguir: 

 CO2(g) + 2OH-
(aq) --> CO3

2-
(aq) + H2O(l) 

Os íons carbonato, por sua vez, reagem com os íons cálcio presentes na solução 

formando o carbonato de cálcio, como representado abaixo: 

CO3
2-

(aq) + Ca2+
(aq) --> CaCO3(s) 

Os íons cálcio são provenientes da água de cal, ou hidróxido de cálcio Ca(OH)2, 

produzido a partir da adição da cal virgem ou óxido de cálcio (CaO) à água. 

Reação de combustão ocorre ao acendermos um isqueiro devido a reação do gás 

metano (CH4), combustível que compõe quase 85% do isqueiro, com o gás 

oxigênio (comburente): 

C4H10(g) + O2(g) --> CO2(g) + H2O(v) 

A evidência da reação ocorre porque o gás dióxido de carbono é liberado pela 

combustão no isqueiro do tipo maçarico, fica retido dentro do tubo de ensaio. Ao se 

adicionar a solução de água de cal, as espécies químicas entram em contato e 

reagem.  

O isqueiro do tipo maçarico possui uma chama bem homogênea, azulada, 

característica de uma combustão completa, ou seja, a reação se dá em um 

sistema rico em oxigênio.  

A mudança de coloração na solução de cal (de transparente para branco), quando 

em contato com o dióxido de carbono, é a evidência de que ocorreu uma reação 

química. A solução muda de coloração presença do calcário, bicarbonato de cálcio 

(CaCO3).  

Quando utilizamos o isqueiro comum, o gás liberado, proveniente da combustão 

incompleta, é o monóxido de carbono (CO), que não reage com a água de cal. 
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 No isqueiro comum, observa-se uma chama amarelada, heterogênea, 

característica de uma combustão incompleta, ou seja, a reação acontece em um 

sistema em que não há oxigênio suficiente para reagir e se transformar em CO2 e 

H2O. Em uma combustão incompleta o gás formado é o monóxido de carbono 

(CO): 

C4H10(g) + O2(g) --> CO(g) + H2O(v) 

É importante destacar que não existem combustões que originem somente CO2, 

mesmo que seja em proporções bem diferentes, as reações de combustão sempre 

originam CO2 e CO.  

A reação de dióxido de carbono com água de cal é bastante conhecida em química 

analítica para a determinação qualitativa dos ânions carbonato e bicarbonato.  

 

Fonte: Extraído e adaptado de: 

http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/combustao-completa. 

http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/combustao-completa
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Conhecendo um pouco mais sobre as reações de combustão 

A combustão é a queima de um material com o oxigênio presente no ar 

atmosférico, esse processo libera como produto gases e partículas (ROCHA, 

ROSA e CARDOSO, 2004). 

 

Para prever quais são os possíveis gases emitidos durante o processo de 

combustão é necessário conhecer a composição do material combustível. As 

partículas formadas apresentam tamanho variável, algumas possuem tamanhos 

maiores e podem ser visualizadas na forma de fumaça, outras possuem tamanhos 

menores e não podem ser visualizadas (ROCHA, ROSA e CARDOSO, 2004). 

Quando um material formado por carbono, hidrogênio e oxigênio é queimado, o 

produto formado será, principalmente, o dióxido de carbono (CO2) e o vapor de 

água (H2O). Porém, se além desses elementos em sua composição, por exemplo, 

existir enxofre, o dióxido de enxofre (SO2) será produzido. Os óxidos de nitrogênio 

(NOx) presentes na atmosfera independem da natureza do combustível queimado. 

Eles se formam naturalmente por ação de micro-organismos (ROCHA, ROSA e 

CARDOSO, 2004). 

O petróleo é um combustível fóssil que dá origem a vários outros combustíveis 

secundários, tais como óleo diesel e gasolina. Ao sofrerem combustão completa 

e/ou incompleta, esses combustíveis liberam gases poluentes para a atmosfera, 

entre eles podemos citar dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), 

óxidos de enxofre (monóxido de enxofre - SO/ dióxido de enxofre - SO2) e óxidos 

de nitrogênio (monóxido de nitrogênio – NO/ dióxido de nitrogênio - NO2) (BRAGA 

et al, 2005).  

Os processos de combustão correspondem as grandes fontes de energia e 

emissão de compostos para a atmosfera. Para obter energia e realizar trabalho a 

sociedade moderna utiliza processos de combustão de diferentes materiais com 

propósitos diferentes: cozimentos de alimentos, transporte em veículos movido à 
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combustão interna, produção industrial, preparo de terrenos para agricultura etc. 

No entanto, são os grandes centros urbanos, especialmente nos países mais ricos, 

que consomem a maior quantidade de energia produzida no mundo. E é 

justamente nesses países que se vive uma grande contradição: o uso de alta 

tecnologia depende em grande parte dos processos de combustão, ou seja, da 

primeira forma de energia encontrada pelo homem, e o resultado disso é a 

deterioração das condições ambientais e sociais (ROCHA, ROSA e CARDOSO, 

2004). 

O grande problema das reações de combustão manifesta-se, justamente, quando 

a combustão ocorre de forma incompleta, o CO formado é um poluente que 

apresenta alta toxidade ao ser humano e é formado como produto intermediário da 

reação de combustão que ocorre com baixa concentração de gás oxigênio (O2) 

(GUIMARÃES, 2011). No organismo, o monóxido de carbono (CO) apresenta um 

grande risco à saúde porque rapidamente se combina com a hemoglobina, 

formando a carboxihemoglobina, no processo de respiração. A 

carboxihemoglobina substitui o oxigênio que deveria ser transportado pelas 

células, causando asfixia (RIBEIRO e CARADOSO, 2003 apud GUIMARÃES, 

2011). 

A combustão completa resulta em CO2, um gás incolor, inodoro e que não faz mal 

à saúde das pessoas quando nas concentrações que se encontra na atmosfera 

(ROCHA, ROSA e CARDOSO, 2004), porém: 

A molécula de dióxido de carbono absorve fortemente radiação infravermelha de 

comprimento de onda entre 13 e 18 µm e, portanto, atua como um bloqueio para a 

“janela” d’água. Assim, a molécula de CO2 na atmosfera interage com a radiação 

infravermelha proveniente da superfície terrestre e a reemite em todas as direções. 

Parte dessa energia retorna a   superfície do planeta e, como resultado, a 

temperatura média da Terra e   de cerca de 14 °C. Os gases que possuem a 

capacidade de absorver infravermelho na atmosfera são conhecidos como gases 

estufa e são responsáveis pelo “efeito estufa”, fenômeno que mantem o planeta 

aquecido (ROCHA, ROSA e CARDOSO, 2004, p. 121). 

A quantidade de gases do efeito estufa emitidos atualmente para a atmosfera é 

grande e isto constituiu um problema sério, pois o aumento da emissão desses 

gases intensifica o efeito estufa e ocasiona o aumento na temperatura média 

global. 

Fonte: 
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Atividade prática 

Materiais:              

Três tubos de ensaio  

Uma rolha para os tubos de ensaio  

Solução de água de cal – Hidróxido de Cálcio 

 Ca(OH)2. 

Um isqueiro maçarico  

Um isqueiro comum 

Procedimentos: 

Pegue um tubo de ensaio, adicione 5 ml de água de cal, tampe com a 

rolha para tubo de ensaio e agite. Este será nosso padrão para que 

possamos compará-lo com os outros. Guarde-o por enquanto.  

Pegue outro tubo, vire-o de “boca” para baixo, acenda o isqueiro maçarico 

e coloque a chama bem perto da “boca” do tubo, deixando-o queimar por 

4 (quatro) segundos.  

Apague o isqueiro e coloque 3 ml da água de cal dentro do tubo. Tampe-o 

e agite bem.  

Pegue o outro tubo, vire-o de “boca” para baixo, acenda o isqueiro 

comum e coloque a chama bem perto da “boca” do tubo, deixando-o 

queimar por 4 (quatro) segundos.  

Apague o isqueiro comum e coloque 3 ml da água de cal dentro do tubo. 

Tampe-o e agite bem.  

Agora compare os dois últimos tubos de ensaio com o tubo de ensaio 

padrão. 

 

CUIDADO AO 

SEGURAR O TUBO 

ENQUANTO UTILIZAR 

OS ISQUEIROS. 
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Ficha de observação: 

O que você observou de diferente nos dois tubos de ensaio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como você explicaria o que aconteceu? 

 

 

 

 

 

 

Aplicação do conhecimento 
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5ª AULA - Como os combustíveis podem fornecer energia? 

Objetivos:  

Discutir e propor sugestões ao PMU de Natal, na perspectiva da sustentabilidade 

Escrever uma carta formal para a câmara de vereadores do município de Natal 

com sugestões e pedidos para o texto final do PMU da cidade. 

Duração: 2 aulas de 50min 

Recursos: Respostas dos/as alunos/as questões 4 e 5 do Questionário 

Investigativo III organizadas e lidas previamente para serem lidar por toda turma. É 

importante que não sejam identificadas, por isso, caso opte por utilizar o 

retroprojeto, transcreve as respostas. 

1º momento 

 Na 3ª aula, solicitamos nas questões 4 e 5 do questionário investigativo III 

que os/as alunos/as escrevessem suas recomendações e solicitações para 

execução do PMU em relação ao transporte urbano. Também solicitamos que eles 

dissessem quais medidas poderiam ser tomadas pela Prefeitura para minimizar o 

impacto ambiental causado pela emissão de gases poluentes e pelos acidentes 

automobilísticos. Agora, após termos lido as sugestões previamente, devemos 

iniciar a construção de uma carta formal.  

 É importante mostrarmos qual a estrutura de uma carta formal. Depois, 

separarmos as sugestões de cada aluno/a para serem inseridas na carta. As 

sugestões devem ser escritas no quadro ou retroprojetadas. Assim, os/as 

alunos/as poderão conhecer as sugestões de cada colega. 

Nesta carta deve aparecer a relação entre bem-estar social, sustentabilidade, os 

produtos originados em uma reação de combustão e mobilidade urbana.  

2º momento 

 Agora, iniciaremos a escrita coletiva da carta. Divida os/as alunos/as em 

cinco grupos. 

Solicite aos/as alunos/as do primeiro grupo escrevam um parágrafo descrevendo a 

escola e os/as alunos/as que estudam na escola. 
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O segundo grupo deverá explicar por que estamos escrevendo para a Câmara 

Municipal de Natal. O terceiro grupo deverá descrever, detalhadamente, quais as 

solicitações e sugestões para construção do PMU da cidade.  O quarto grupo 

deverá explicar por que discutir políticas públicas para mobilidade urbana é tão 

importante para nossa comunidade escolar.  

Na escrita coletiva da carta você poderá comparar com a escrita individual de cada 

aluno/a e verificar se ouve diálogo entre os componentes para elaboração da carta. 

O quinto grupo deverá finalizar a carta intensificando a urgência nas solicitações e 

sugestões. 

Após cada grupo escrever o que foi solicitado o/a professor/a deverá reunir os/as 

alunos/as para escrita da versão final. Podemos escolher entre os/as alunos/as 

quem escreverá ou digitar de forma que todos acompanhem a digitação pelo 

retroprojetor.  
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Aplicação do conhecimento 

6° AULA –Como podemos 

contribuir para construção do 

Plano de Mobilidade Urbana de 

Natal/RN? 

Objetivos: 

Participar ativamente da 

construção de uma ação 

relacionada a políticas públicas 

que interferem diretamente na 

comunidade escolar.  

Visitar a Câmara Municipal de 

Natal e entregar a carta formal. 

 

Duração: A duração desse 

encontro dependerá do 

deslocamento e disponibilidade 

para participação da assembleia 

na Câmara Municipal de Natal. 

Sugerimos que a visita seja feita 

no turno das aulas para que 

todos/as os/as alunos/as da 

turma possam participar. 

Recursos: ônibus para 

deslocamento à Câmara 

Municipal de Natal, 

agendamento prévio da visita e 

termo de autorização dos pais 

para saída da escola. 

 A escola pode optar por 

marcar um local de encontro na 

Câmara Municipal, assim cada 

Devemos realizar o 

contato prévio com a 

Câmara para nos 

informarmos sobre os 

horários e como 

podemos realizar a visita. 

Para contato com 

Câmara Municipal de 

Natal/RN podemos ligar 

para +55 84 3232-9364 ou 

entrar em contato pelo 

site 

https://www.cmnat.rn.go

v.br/agenda. 

Caso não seja possível a 

presença dos/as 

alunos/as para entregar 

a carta, essa etapa deve 

ser cumprida pelo/a 

professor/a. Registre o 

momento através de 

fotografias e mostre-as 

aos/as alunos/as. Uma 

outra opção seria 

divulgar a carta em 

redes sociais de formar 

que os/as vereadores da 

cidade tomem 

conhecimento.  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

https://www.cmnat.rn.gov.br/#!
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responsável pelo/a aluno/a o/a levaria e traria. Porém, acreditamos que seja mais 

viável todos/as saírem juntos/as da escola. Se não houver como todos/as 

comparecem na entrega da carta, você, professor/a, pode optar por montar uma 

comissão representado a sala. 

 Por que optamos por escrever uma carta como atividade final?  

A concepção de educação problematizadora freireana e o campo de estudos CTS 

defendem a participação social nos processos decisórios, essa participação seria o 

que chamamos de exercício da cidadania. Acreditamos que vivenciar o processo 

de construção de um documento que será o alicerce para execução das 

reivindicações dos/as alunos/as é uma oportunidade de demonstrar que a 

cidadania não é algo abstrato ou algo muito longe da nossa realidade.  A seguir, 

anexamos uma cópia da carta que foi entregue à Câmara Municipal de Natal no 

dia 13 de agosto de 2019 às 14h30min. 
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10. Apêndice 
 

Natal/RN, 13 de agosto de 2019. 

Aos vereadores e veadoras da Câmara Municipal de Natal/RN.  

Assunto: Construção do Plano de Mobilidade Urbana do município de Natal/RN.  

 

Prezados/as vereadores/as, 

Somos alunos/as da 3ª série do Ensino Médio Regular do Instituto Educacional 

O Mestre, uma escola localizada no conjunto Parque dos Coqueiros, bairro Nossa 

Senhora da Apresentação, zona norte de Natal/RN.  

O município de Natal, capital do Rio Grande do Norte, ainda não concluiu o 

Plano de Mobilidade Urbana proposto na Lei 12.587/12 que institui a Política Nacional 

de Mobilidade Urbana, estamos vivenciando a construção do plano. Pretendemos com 

esta carta solicitar melhorias para o sistema de transportes na cidade e propor pontos 

que devem ser discutidos durante a construção do Plano de Mobilidade Urbana. Mas, 

gostaríamos, inicialmente, de situar os problemas que enfrentamos como pedestres e 

passageiros/as: 

 A falta de saneamento básico que resulta no alagamento das ruas e 

avenidas; 

 A poluição causada pelos meios de transportes que utilizam combustíveis 

fósseis resultando na liberação de gases que intensificam o efeito estufa 

(dióxido de carbono, por exemplo) e ocasionam, diretamente, problemas 

respiratórios (monóxido de carbono, por exemplo); 

 Alto preços das tarifas do transporte público; 

 Ausência de ciclovias; 

 Ausência de pavimentação em ruas e avenidas que intensificam os 

problemas causados pela falta de saneamento básico devido as constantes 

incidências de chuvas na cidade; 

 Ausência de sinalização nas ruas e avenidas, por exemplo, ausência de 

faixa de pedestre sinalizada na Avenida João Medeiros Filhos e 

sinalizações nas causadas para deficientes visuais e cadeirantes;  

 Estrutura precária das paradas de transportes público; 

 Frota de ônibus reduzida, ocasionando superlotação no transporte 

público, especialmente nos horários de ida e vinda ao trabalho nas rotas 

que ligam a zona Sul e Norte na cidade. 

 Insegurança. 
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Acreditamos que a participação social é primordial para construção de políticas 

públicas, por isso, nos reunimos para escrever está carta e informá-los que os problemas 

mencionados anteriormente não contribuem para o bem-estar social da população 

natalense, pelo contrário, intensificam problemas físicos, mentais e sociais. 

Diante do quadro mencionado, gostaríamos que solicitar a discussão entre os/as 

senhores/as vereadores/as durante a construção do Plano de Mobilidade Urbana dos 

seguintes pontos para que possam ser implementados:  

 Ampliar as paradas de ônibus, a frota e as rotas de circulação; 

 Aplicação do plano de saneamento básico da cidade; 

 Construção de passarela nas principais avenidas da zona Norte de 

Natal/RN; 

 Disponibilizar em pontos estratégicos da cidade bicicletas para aluguel 

conforme o modelo empregado pela Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ em 

parceria com o Banco Itaú; 

 Estudo sobre o solo antes da construção e pavimentação das ruas e 

avenidas, evitando a erosão e possibilitando a escolha de asfalto de baixo 

custo e eficiente para o governo e a população. Podemos citar como 

exemplo o asfalto TopmixPermeable desenvolvido pela empresa 

britânica Lafarge Tarmac. Um asfalto permeável que absorve cerca de 4 

mil litros de água por minuto, segundo informações da reportagem na 

revista Galileu (2015). 

 Intensificar o monitoramento das câmaras de ônibus por meio da Guarda 

Municipal de Natal/RN em parceria com a Secretaria Municipal de 

Transporte e Trânsito Urbano – STTU. 

 Obrigatoriedade das empresas de transporte público urbano utilizarem 

biocombustíveis, bem como realizarem periodicamente a revisão nos 

ônibus e alternativos para diminuir os danos ambientais; 

 Pavimentação das ruas e avenidas; 

 Realizar campanhas intensivas nas escolas sobre o respeito no trânsito;  

 Sinalizar corretamente ruas, avenidas e calçadas para que todos/as 

possam se locomover sem riscos que poderiam ser evitados com 

sinalização correta. 

Esperamos que as solicitações sejam discutidas e levadas em consideração 

durante a construção do Plano de Mobilidade Urbana, uma vez que somos nós usuários 

do sistema público de transporte que reconhecemos os problemas que enfrentamos. 

Contamos com o apoio da Câmara de Vereadores para implementação de um Plano de 

Mobilidade Urbana sustentável para promoção do bem-estar social da população 

natalense. 

Atenciosamente,  
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Alunos/as da 3ª série do Instituto Educacional O Mestre.   

 

11. Anexos 
10.1 Normas de segurança e conduta no laboratório 

Trabalho no laboratório com aquecimento 

Quando o fogo irromper em um béquer ou balão de reação, basta 

tapar o frasco com uma rolha, toalha ou vidro de relógio, de modo 

a impedir a entrada de ar.  

Quando o fogo atingir a roupa de uma pessoa algumas técnicas são possíveis:   

a) levá-la para debaixo do chuveiro ou jogar água sobre a pessoa, mas não jogo 

água caso o incêndio seja em materiais no laboratório. 

b) Peça para que a pessoa não corra porque isso aumenta a combustão.  

c) Coloque a pessoa rapidamente em um cobertor para este fim;   

d) Você pode também usar o extintor de CO2, se este for o meio mais rápido. 

NUNCA use água para apagar o fogo em um laboratório.  

Use extintor de CO2 ou de pó químico.  

Não devemos utilizar água para apagar incêndios em materiais no laboratório 

porque a água reage facilmente com muitas substâncias, além de conduzir 

eletricidade. Isso pode aumentar o incêndio. 

Regras Básicas em Caso de Incêndio no laboratório: 

Mantenha a calma.  

Comece o combate imediatamente com os extintores de CO2 (gás carbônico). 

Afaste os inflamáveis de perto. 

 Caso o fogo fuja ao seu controle, evacue o local imediatamente.  

Ligue o alarme que fica no corredor (uma pequena caixa vermelha), quebrando o 

vidro para aciona-lo. 05. Evacue o prédio.  

Desligue a chave geral de eletricidade.  
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Vá até o telefone direto, na secretaria ou use o orelhão na entrada do prédio.  - 

Bombeiro 193. 

Dê a exata localização do fogo (ensine como chegar lá).  

Informe que este é um laboratório químico e que não vão poder usar água para 

combater incêndio em substância química. Solicite um caminhão com CO2 ou pó 

químico.  

Se a situação estiver fora de controle abandone imediatamente a área e 

acione o alarme contra incêndio. Não tente salvar ninguém se você não 

estiver seguro (a). 

 

 


