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RESUMO 

 

O objetivo desta investigação foi o de estudar os aspectos didático-pedagógicos do 

desenvolvimento de uma prática educativa, que abordou o tema gerador do saneamento básico 

urbano, a partir de problematizações do contexto de vida do estudante, buscando aproximações 

com a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. A intervenção escolar foi desenvolvida em uma 

escola da cidade de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo, Brasil, durante o primeiro semestre 

de 2019, envolvendo uma turma do 5º ano, composta por 30 estudantes dos anos iniciais, com 

idades entre 09 e 15 anos. A organização da intervenção aconteceu em 5 etapas, a saber: 1) 

estudos prévios sobre temáticas da realidade do estudante; 2) organização de grupos de 

trabalho; 3) atividades pedagógicas visando aprofundamento de conteúdos de humanidades; 4) 

aula de campo; e 5) mostra cultural. Tratou-se de uma investigação qualitativa apoiada em 

observações, inquéritos, registros de imagens, relatos orais, escritos e leitura de documentos 

oficiais. Os dados coletados foram categorizados e analisados com base no método de 

triangulação de Augusto Triviños, na análise de conteúdo de Laurence Bardin e na análise 

textual discursiva à luz de Moraes e Galiazzi. Os aspectos sociofilosóficos da educação Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTS/CTSA) foram fundamentados em Glen Aikenhead, 

Wildson Santos e Décio Auler. Os aspectos teórico-metodológicos foram analisados com base 

na Metodologia da Mediação Dialética proposta por Arnoni, articulada à Filosofia da 

Libertação de Enrique Dussel e à Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. A culminância foi 

uma Mostra Cultural que contou com a participação dos estudantes e comunidade escolar. 

Como resultado do estudo, foi elaborado um produto educacional do tipo Caderno Pedagógico, 

contendo registros de momentos importantes da intervenção, a fim de abrir caminhos para os 

professores que desejarem abordar a temática do saneamento básico urbano nas escolas, 

possibilitando inovação de práticas pedagógicas no âmbito da educação básica. 

 

Palavras-chave: Saneamento Básico. Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. Intervenção 

Escolar. Anos Iniciais. Educação Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTS/CTSA). 

Metodologia da Mediação Dialética.  

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The objective of this research was to study the didactic-pedagogical aspects of the development 

of an educational practice, that approached the generating theme of urban basic sanitation, from 

problematization of the student's life context, seeking approximations with Paulo Freire's 

Liberating Pedagogy. The school intervention was carried out at a school in the city of Vila 

Velha, Espírito Santo State, Brazil, during the first semester of 2019, involving a 5th grade 

class, composed of 30 students from the beginning years, aged between 9 and 15 years. The 

organization of the intervention took place in 5 stages, as follows: 1) previous studies on student 

reality themes; 2) organization of working groups; 3) pedagogical activities aimed at deepening 

humanities content; 4) field class; and 5) cultural show. This was a qualitative investigation 

based on observations, surveys, image records, oral reports, writings and reading of official 

documents. The collected data were categorized and analyzed based on the triangulation 

method of Augusto Triviños, Laurence Bardin's content analysis and the discursive textual 

analysis in the light of Moraes and Galiazzi. The sociophilosophical aspects of science, 

technology, society and environment education (STS / STSE) were based on Glen Aikenhead, 

Wildson Santos and Décio Auler. The theoretical and methodological aspects were analyzed 

based on the Methodology of Dialectical Mediation proposed by Arnoni, articulated with 

Enrique Dussel's Philosophy of Liberation and Paulo Freire's Liberating Pedagogy. The 

culmination was a cultural show that was attended by students and the school community. As 

a result of the study, an educational product of the Pedagogical Notebook type was elaborated, 

containing records of important moments of the intervention, in order to open ways for teachers 

who wish to address the theme of urban basic sanitation in schools, enabling innovation of 

pedagogical practices in the field of basic education. 

 

Keywords: Basic Sanitation. Liberating Pedagogy of Paulo Freire. School Intervention. Early 

years. Education Science, Technology, Society and Environment (STS / STSE). Dialectical 

Mediation Methodology. 

  



SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 11 

1.1  OBJETO DA INVESTIGAÇÃO E QUESTIONAMENTOS ....................................... 13 

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS.......................................................................16 

1.3 JUSTIFICATIVA DA INVESTIGAÇÃO .................................................................... 17 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................. 31 

2.1 HISTÓRICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL ......................................... 31 

2.2  ENSINO FUNDAMENTAL E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS...............................53 

2.3  FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO DE ENRIQUE DUSSEL ......................................... 62 

2.4  PEDAGOGIA LIBERTADORA DE PAULO FREIRE ............................................... 67 

2.5  EDUCAÇÃO CTS/CTSA ............................................................................................. 71 

2.6  METODOLOGIA DA MEDIAÇÃO DIALÉTICA ...................................................... 86 

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................................. 93 

3.1  INVESTIGAÇÃO ......................................................................................................... 93 

3.2  LOCAL DA INVESTIGAÇÃO.....................................................................................99 

3.3  SUJEITOS .................................................................................................................. 101 

3.4  INTERVENÇÃO ESCOLAR ..................................................................................... 101 

3.5 COLETA DE DADOS ................................................................................................ 104 

3.6 ANÁLISE DE DADOS ............................................................................................... 106 

4  ANTECEDENTES DA INTERVENÇÃO ESCOLAR .......................................... 109 

5  VALIDAÇAO DA INTERVENÇÃO ESCOLAR .................................................. 113 

6  ATIVIDADES DO PROJETO ESCOLAR “VILA ESSENCIAL” ..................... 116 

6.1 RESGATAR ............................................................................................................... 117 

6.1.1  Encontro 1: Apresentação do Projeto Escolar ....................................................... 117 

6.1.2  Encontro 2: Serviços Públicos Essenciais e Contexto Escolar .............................. 126 

6.2 PROBLEMATIZAR ................................................................................................... 133 



6.2.1  Encontro 3: Palestra sobre Temas Geradores - Água e Lixo ............................... 133 

6.2.2  Encontro 4: Serviços de Saneamento Básico Urbano ............................................ 136 

6.2.3  Encontro 5: Pesquisas sobre Saneamento Básico Urbano .................................... 147 

6.3  SISTEMATIZAR ....................................................................................................... 155 

6.3.1  Encontro 6: Ciência e Arte em Saneamento Básico Urbano ................................ 155 

6.3.2  Encontro 7: Água Potável ........................................................................................ 165 

6.3.3  Encontro 8: Estação de Tratamento de Água ........................................................ 169 

6.4.  PRODUZIR ................................................................................................................ 173 

6.4.1  Encontro 9: Mosquitoeira e Filtro de Água ........................................................... 173 

6.4.2  Encontro 10: Saúde e Higiene .................................................................................. 180 

6.4.3  Encontro 11: Mostra Cultural ................................................................................. 184 

7  PRODUTO EDUCACIONAL ................................................................................. 191 

8  CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 192 

            REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 195 

               APÊNDICE A – Termo de Autorização Institucional ................................................ 215 

               APÊNDICE B – Carta de Apresentação ..................................................................... 216 

               APÊNDICE C – Folha de Rosto ................................................................................. 217 

               APÊNDICE D – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa  ........................................ 218 

               APÊNDICE E – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido  .................................. 219 

               APÊNDICE F – Termo Consentimento Livre e Esclarecido para menores ................222 

               APÊNDICE G – Termo Consentimento Livre e Esclarecido ..................................... 225 

               APÊNDICE H – Roteiro de Entrevista para a professora participante da pesquisa ... 228 

               APÊNDICE I – Questionário I .................................................................................... 229 

               APÊNDICE J – Questionário II .................................................................................. 231 

               APÊNDICE K – Instrumento de Validação da Intervenção Escolar .......................... 232 

               APÊNDICE L – Produção Intelectual durante o Mestrado Profissional .................... 234 



11 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Formei em Agrimensura pela Escola Técnica Federal do Espírito Santo (ETFES) em 1987, 

estagiei na Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) em 1988, e desde então, 

trabalho de forma ininterrupta. Fui funcionária da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) por 

15 anos, onde exerci funções diversificadas. Em 1994, concluí a graduação em Administração 

de Empresas pela FAESA, porém não me sentia realizada profissionalmente.  

 

Em 2001, inspirada pelo meu irmão Willian, por quem nutro profunda gratidão, decidi fazer 

pedagogia na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Antes de concluir a graduação, 

já havia passado em dois concursos públicos para professores da educação básica - anos iniciais 

- o primeiro, da Prefeitura Municipal de Cariacica (PMC), que não pude assumir, pois não havia 

colado grau, e o segundo, da Prefeitura Municipal de Serra (PMS), que entrei em 2007. Nesse 

período, trabalhei numa escola particular, precisando sair no ano seguinte, pelo fato de ter 

passado no concurso da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV). 

 

Desde que iniciei minhas práticas profissionais nas prefeituras de Serra e de Vila Velha, sempre 

trabalhei com crianças em comunidades de classes menos favorecidas. Sendo assim, da mesma 

forma que ia me apaixonando pela nova profissão, ia descobrindo a realidade dos estudantes, a 

maioria vivendo em contextos conturbados. Percebia suas dificuldades em família e de 

aprendizagem, me indignava com a falta de estrutura das escolas públicas e o descaso com que 

o sistema trata a educação brasileira. Em vivência como professora das séries iniciais, constatei 

que o ensino tradicional persiste na maioria das escolas, sendo resumido à mera narração e 

memorização de conteúdos fragmentados.  

 

Dessa maneira, o professor é o centro do processo educativo e o estudante, um receptor e 

reprodutor do conhecimento. As aulas são, em grande parte, expositivas e as avaliações servem 

a medições e classificações, favorecendo às desigualdades sociais. Entendendo que não devo 

me omitir diante dessa situação, tomo emprestado um trecho da fala de Auler (2007, p. 169): 
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Aceitar anomalias em um paradigma “tão bem estabelecido”, naturalizado, o qual 

deixou profundas marcas em nossa história individual, porém acumulador de 

fracassos e de relevância questionável para a maioria dos educandos, parece-nos 

difícil. Talvez seja salutar uma “revolução”, uma mudança de paradigma [...]. 

 

Auler (2007) afirma que o conceito de ensino propedêutico [ensinar para o amanhã] tem sido 

uma das principais marcas da educação brasileira, concepção presente tanto na cultura escolar, 

quanto no contexto social mais amplo. Para o autor, ensinar, segundo essa convicção, é 

transmitir o que já está pronto, uma verdade posta. Ensina-se hoje para que o estudante possa 

utilizar amanhã. Exemplo disso, são as preparações para o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e a cultura tão propagada que muito ouvimos de nossos pais: “estude filho, para que 

você possa, um dia, ser alguém na vida”. Diferente do ensino propedêutico, meu objetivo nunca 

foi o de “ensinar para o amanhã”, mas sim, ensinar para e no presente, para e com os estudantes. 

Um documento que sintetiza esse diálogo consta em Cadernos de Educação Básica do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC):  

 

A escola sempre sonhada como garantia da futura república, da futura democracia, da 

futura cidadania, do futuro progresso, da futura vivência dos direitos, da futura 

libertação, da futura igualdade... Os movimentos sociais democráticos vêm lutando 

contra essa permanente negação dos direitos no presente e seu adiamento para tempos 

e idades futuras (BRASIL, 1994, p. 20). 

 

De fato, não é concebível deixar para o futuro, o que precisa ser feito agora. A mudança de 

paradigma passa por uma profunda ressignificação da escola brasileira, principalmente com 

relação ao currículo que deve ser interessante e permeado de significação, não desconectado da 

realidade. O incentivo a uma maior participação dos pais na vida escolar de seus filhos deve ser 

prática diária, e há que se rever os processos que envolvem investimentos na educação, 

direcionados à reestruturação física das escolas e ao aperfeiçoamento, capacitação e formação 

continuada de professores. 

 

O ponto de partida do processo de ensino e aprendizagem deve ser a realidade dos sujeitos, 

tencionando um melhor entendimento da sociedade, possibilitando visão crítica, de modo que 

possam opinar e agir sobre ela. Quando há uma articulação entre os saberes populares, 

científicos e escolares se desconstrói o que parece ser “o único caminho”, e novas maneiras de 

ensino, aprendizagem e convívio surgem, podendo haver transformação do meio. Para Sacristán 

(2000, p. 30), “quando os interesses dos alunos não encontram algum reflexo na cultura escolar, 
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mostram-se refratários a esta sob múltiplas reações possíveis: recusa, confronto, desmotivação, 

fuga etc.” Infelizmente, se nada for feito, a escola caminhará a passos largos para se tornar um 

lugar pouco interessante. A escola precisa ser espaço de diálogo, de reflexão, de enfrentamento 

de desafios, de amorosidade, de extensão de vida. 

 

Procurando encontrar respostas para minhas inquietações e buscando contribuir para a educação 

do meu país, decidi que deveria avançar nos estudos. O sonho de fazer mestrado sempre bateu 

à minha porta, contudo achava que era realmente um sonho. Foi quando meu marido, Douglas 

Alves, sem que eu soubesse, me inscreveu para ao processo seletivo, ocorrido em abril de 2017, 

do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), Ifes. 

Estudei durante 15 dias apenas, sendo classificada na prova, porém não dentro do número de 

vagas. Entretanto, esse fato não me fez desistir, ao contrário, me incentivou ainda mais, pois 

percebi que com um pouco mais de esforço, poderia, em algum momento, ser aprovada em 

outra seleção. Logo, no final desse mesmo ano, havia passado no Mestrado em Ensino de 

Humanidades do Ifes - campus Vitória. 

 

1.1 OBJETO DA INVESTIGAÇÃO E QUESTIONAMENTOS  

 

O presente trabalho sob o título “Educação CTS/CTSA1 com enfoque freiriano2 a partir da 

temática de saneamento básico urbano nos anos iniciais”, está inserido no contexto da educação 

básica da rede municipal de ensino fundamental I da cidade de Vila Velha, no estado do Espírito 

Santo, Brasil. A investigação articula os conteúdos escolares aos saberes populares e científicos, 

e busca superar o ensino tradicional, formando cidadãos críticos e participativos, com vistas à 

transformação da sociedade. 

  

 

1 Ciência, Tecnologia, Sociedade/Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

 
2 O uso do adjetivo freiriano utilizado nesta dissertação não é uma questão de preferência. Optou-se pela utilização 

do adjetivo antropônimo Freire como freiriano, tendo em vista que, conforme o Decreto Federal nº 6.583 (BRASIL, 

2008), que dispõe sobre o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, quando há queda da vogal temática, 

no caso o “e”, sendo átono, o adjetivo deve ser seguido do sufixo “iano”. 
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É imprescindível que os professores se posicionem de modo claro, sem medo de desenvolver 

práticas educativas em favor de uma sociedade mais justa e igualitária. A partir dessa fala, e 

diante da atual conjuntura brasileira, cujas ideias de alguns governantes vão de encontro à 

educação e sua mobilização, favorecendo ao grande capital, trazemos uma passagem na qual 

Freire destaca:  

 

Quando falo em educação como intervenção me refiro tanto à que aspira a mudanças 

radicais na sociedade, no campo da economia, das relações humanas, da propriedade, 

do direito ao trabalho, à terra, à educação, à saúde, quanto à que, pelo contrário, 

reacionariamente pretende imobilizar a história e manter a ordem injusta (FREIRE, 

1996, p. 106-107). 

 

É evidente que somente a educação não poderá modificar a vida dos indivíduos que se 

encontram sob a égide de uma ideologia dominante e nefasta, mas é via de acesso. No excerto, 

Freire fala de dois tipos de educação: uma nova (criadora) e outra que mantém o status quo. A 

educação que buscamos procura conhecer e respeitar o outro, parte do diálogo e possibilita aos 

sujeitos enxergar a realidade de maneira crítica, como de fato se revela. É, portanto, uma 

Educação Problematizadora3. Assim, em reuniões do Grupo de Investigação em Educação 

Científica e Movimento CTS/CTSA surgiram questões que serviram para catalisar a produção 

da pesquisa, a saber: 

 

• De que maneira uma intervenção escolar poderia abraçar a temática do saneamento básico 

urbano, de tal forma a promover uma articulação entre estudantes, ambiente e professor?  

 

• De que maneira a perspectiva da pedagogia freiriana poderia contribuir para o processo de 

formação humana dos estudantes, considerando a temática do saneamento básico urbano no 

âmbito do município?  

 

Essas perguntas funcionam como um guia para o trabalho, porém nem sempre são respondidas 

na íntegra. De acordo com Gil (2009), as questões que surgem para o pesquisador servem como 

 

3 “Na perspectiva problematizadora, a educação desafia a procurar a emersão das consciências, para que aconteça 

a inserção crítica do sujeito na realidade, facilitando a construção da consciência reflexiva e politizada acerca dos 

fios que tecem a realidade social” (STRECK, REDIN E ZITKOSKI, 2017, p. 135, grifos dos autores). 
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lembretes para conduzir observações, recortes da pesquisa, fotografias, relatos orais, entre 

outras formas de coleta de dados. Em consonância com esta investigação, Freire (1996) afirma 

que professores e escola têm o dever de respeitar os conhecimentos dos estudantes, sobretudo 

os das classes populares, promovendo discussões sobre esses saberes, relacionando-os com o 

ensino dos conteúdos. Desse modo:  

 

Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade 

descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e 

dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que 

oferecem à saúde das gentes? [...] Por que não estabelecer uma "intimidade" entre os 

saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 

indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal 

descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? (FREIRE, 1996, p. 31, grifo do 

autor). 

 

Freire (1996) ressalta que essas perguntas podem parecer, para alguns, subversivas, contudo é 

de fundamental importância que o professor progressista 4  se revele “subversivo”, que se 

posicione politicamente em favor dos marginalizados, alertando os estudantes sobre a realidade 

concreta, “nua e crua” em que vivem. Não é concebível, como apontam os autores da música 

“Meu País” (1994), numa alusão às condições do Brasil: 

 

Um país que crianças eliminam e não ouve o clamor dos esquecidos. [...] Um país 

onde as leis são descartáveis, por ausência de códigos corretos, com quarenta milhões 

de analfabetos e maior multidão de miseráveis. [...] De um povo de bem que vive mal, 

pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza, o meu país. [...] Um país que seus 

índios discriminam e a Ciência e as Artes não respeita, um país que ainda morre de 

maleita por atraso geral da medicina. Um país onde escola não ensina e hospital não 

dispõe de raios-X, onde a gente dos morros é feliz, se tem água de chuva e luz do sol. 

Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza, o meu país (ALVES; TEJO; 

CHAVES, 1994). 

 

Os autores revelam que esse não é o país que eles querem, porém afirmam que veem tudo o que 

acontece, fazendo de conta que são mudos. Entretanto, não convém que os sujeitos fiquem 

mudos diante da realidade, pois para os “quarenta milhões de analfabetos”5, para inúmeros 

brasileiros, falta ética por parte da classe dominante, aliás, em se tratando de menos favorecidos, 

 

4 A pedagogia progressista possui como foco principal, a crítica da realidade social que está aparentemente atrelada 

ao processo sociopolítico da educação (TARTARI, 2013). 

 
5 Referia-se ao número de analfabetos à época em que a música foi lançada, (1994). 
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falta tudo: respeito, dignidade, saúde, segurança, educação, vida. Em trechos da música é 

sinalizada a ausência de alguns direitos fundamentais, como, uma constituição que de fato seja 

exercida, o poder “dizer a palavra” (FREIRE, 1987, p. 44) aos analfabetos, escolas com 

educação de qualidade, um sistema de saúde que funcione, dignidade e respeito ao negro, a 

mulher e a outros tantos, e, o que ainda parece mais estarrecedor, o fato de a grande maioria do 

povo se contentar com o mínimo que lhes é oferecido.  

 

É na vida cotidiana que os estudantes têm contato com os primeiros problemas, tais como, 

quando chove demasiadamente, eles precisam conviver com deslizamentos de terra, perda de 

bens materiais; suas casas enchem de água e presenciam a morte de familiares e amigos. Nesse 

período, não podem caminhar pelas ruas do bairro, nem frequentar às aulas. É também a escola, 

o lugar onde eles podem aprender as razões e os porquês desses fenômenos acontecerem.  

 

O professor, com a intenção de garantir o aprendizado, pode fazer provocações para que o 

estudante perceba o que causou aquele alagamento, por que sua casa encheu d’água, por que a 

encosta desabou, ao passo que, se não for provocado, não vai dar conta de perceber o que pode 

e deve ser feito para evitar tais acontecimentos. Ao professor que se propõe ser um agente 

político em favor da libertação, compete envolver os estudantes num processo dialógico, de 

práticas reflexivas de formação humana, possibilitando a problematização e a compreensão da 

realidade. 

 

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi o de investigar os aspectos didático-pedagógicos do 

desenvolvimento do projeto escolar “Vila Essencial”, que abordou a temática do saneamento 

básico urbano de uma cidade, a partir de problematizações do contexto de vida do estudante 

dos anos iniciais. 

 

Os objetivos específicos são listados da seguinte maneira:  
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• Planejar e aplicar uma intervenção escolar, abordando a temática do saneamento básico 

urbano, considerando o contexto dos anos iniciais de uma escola pública da cidade de Vila 

Velha, Espírito Santo, Brasil; 

 

• Investigar o desenvolvimento da intervenção escolar, considerando os pressupostos da 

Filosofia da Libertação de Enrique Dussel e da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire;  

 

• Investigar o desenvolvimento da intervenção escolar, considerando os aspectos da educação 

CTS/CTSA e possíveis aproximações com a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire;  

 

• Elaborar um produto educacional na forma de um Caderno Pedagógico com o objetivo de 

inspirar os professores que desejarem abordar a temática do saneamento básico urbano, 

possibilitando a inovação e potencialização de novas práticas pedagógicas no âmbito da 

educação básica. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DA INVESTIGAÇÃO 

 

O relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 

sobre os avanços alcançados na educação, fruto do acordo de Dakar, Senegal - “Marco de Ação 

de Dakar, Educação para Todos (EPT): Cumprindo nossos Compromissos Coletivos” 

(UNESCO, 2001), compondo 164 países, apontou que no período de 2000 a 2014, o Brasil só 

cumpriu duas das seis metas fixadas em 2000 (UNESCO, 2015). Como desdobramento desse 

processo, a Unesco coordenou a assinatura de um novo acordo, denominado “Educação 2030: 

Declaração de Incheon e Marco de Ação” (UNESCO, 2016), reunindo 160 países, inclusive o 

Brasil, para atender objetivos e metas a serem cumpridos no período de 2016 a 2030.  

 

Cabe evidenciar que a realidade do Brasil em não acatar metas é antiga, haja visto que “a 

história se repete”: nota-se claramente a renovação e o alargamento de prazos, fato que pode 

levar à constatação de que não há interesse por parte dos governantes no cumprimento de metas, 

pois ao que parece, a educação capitalista é “conduzida” pelas classes dominantes, não havendo 

interesse pelas classes menos favorecidas. 
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No relatório da Unesco (2016), a educação escolar e não escolar, formal e não formal, é 

referenciada em diversos momentos do documento. Por exemplo, a educação para promover a 

aprendizagem ao longo da vida, a flexibilidade na aprendizagem, tanto em nível primário, 

quanto secundário, vinculada aos principais setores da economia e da sociedade, na articulação 

da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) com o mundo do trabalho, na Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS) e na Educação para Cidadania Global (ECG). 

Lamentavelmente, o financiamento da educação está comprometido desde 2017, entre outros 

motivos, devido às restrições de gastos públicos aprovada em 2016, com a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC 95/2016), que limita por 20 anos os gastos públicos, situação que 

compromete a realização das metas do acordo “Educação 2030: Declaração de Incheon e Marco 

de Ação.”  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013) preveem uma 

educação articulada à ciência, à tecnologia, à cultura, aos direitos humanos e a sustentabilidade 

em práticas escolares, intencionando minimizar as desigualdades sociointelectuais e promover 

cidadania. Dessa maneira, as práticas pedagógicas interdisciplinares6  e transdisciplinares7 , 

realizadas além da sala de aula, tornaram-se mais importantes para o ensino fundamental, tendo 

em vista que possibilitam a união entre os saberes em torno de um projeto, buscando encontrar 

sentido para a existência humana, o que suplanta a ideia de fragmentação e simplificação do 

conhecimento.  

 

6 Discussões a respeito da interdisciplinaridade surgiram em meados da década de 1960, na Europa, especialmente 

na França e na Itália, em um período marcado por movimentos estudantis. Reivindicando o surgimento de uma 

nova escola, entre outras coisas, os estudantes exigiam um ensino em sintonia com as questões sociais, políticas e 

econômicas da época. A interdisciplinaridade teria sido uma resposta a essas reivindicações, pois observou-se que 

os problemas existentes não poderiam ser resolvidos por uma única área do saber (FAZENDA, 2008). A prática 

interdisciplinar caracteriza-se pela “ousadia da busca, da pesquisa, é a transformação da insegurança num exercício 

do pensar, num construir” e reconhece que a solidão de uma insegurança inicial e individual, que muitas vezes 

marca o pensar interdisciplinar, “pode transmutar-se na troca, no diálogo, no aceitar o pensamento do outro” 

(FAZENDA, 1991, p. 18, grifos da autora). 

 
7 O termo transdisciplinaridade aparece, pela primeira vez, na fala de Jean Piaget, no I Seminário Internacional 

Interdisciplinaridade, realizado na França em 1970. Em sua palestra, o biólogo afirmou que um dia, a 

interdisciplinaridade seria superada pela transdisciplinaridade (NICOLESCU, 2003). Santos (2008), citando Morin 

(1991), afirma que o princípio holográfico [a parte não somente está dentro do todo, como o próprio todo também 

está dentro das partes] coloca para os professores um dilema imposto pelas estruturas disciplinares e fragmentárias 

do ensino, os obrigando ao exercício da transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade transcende a lógica clássica 

do “sim” ou “não”, do “é” ou “não é”, nesse entendimento, não cabem as definições “mais ou menos” ou 

“aproximadamente” (SANTOS, 2008). 
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Gohn (2006) ressalta que, quando se trata da educação formal, os atos e os processos educativos 

são desenvolvidos no ambiente escolar e em instituições certificadoras, regulamentadas por leis, 

seguindo um currículo determinado. Já a educação informal, que é realizada ao longo da vida, 

de forma espontânea, acontece por meio das relações sociais existentes na família, entre os 

amigos, na igreja, no clube, ou seja, em ambientes que promovam a socialização e o 

compartilhamento de valores e comportamentos. Em consonância com a autora, propusemos 

que o processo de ensino e aprendizagem acontecesse tanto no espaço escolar, quanto no espaço 

não escolar, privilegiando os saberes que os indivíduos acumulam em seu contexto.  

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – (BRASIL, 2017) prevista na Constituição 

Federal Brasileira (BRASIL, 1988) e na Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) é constituída 

por: 

 

[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo 

de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua 

o Plano Nacional de Educação (PNE) [...] orientado pelos princípios éticos, políticos 

e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2017, p. 7, grifo do autor). 

 

Sendo assim, as aprendizagens essenciais que a BNCC define, devem assegurar aos estudantes, 

o desenvolvimento de 10 (dez) competências gerais que compõem, no âmbito pedagógico, os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, quais sejam: 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
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experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação 

ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-

se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento 

e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL, 2017, p. 9). 

 

No que concerne à Constituição Federal Brasileira (1988), a BNCC corrobora o artigo 205, 

reconhecendo a educação como direito de todos e pontuando que é dever do Estado e da família 

promover e incentivar com a colaboração da sociedade, o desenvolvimento pleno do indivíduo, 

bem como a preparação para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Contudo, 

os direitos que constam nas legislações citadas estão longe de serem concretizados, sobretudo 

para os estudantes das classes populares, e, é por isso que perfilamos caminhos que possam 

levar esses sujeitos a indagarem sobre o funcionamento da sociedade.  

 

Nessa direção, durante as práticas pedagógicas realizadas pela investigadora no âmbito dos anos 

iniciais, no período compreendido entre 2007 e 2018, surgiram questionamentos produzidos 

pelas crianças, tais como: “De onde vem a água que sai da torneira?”; “Pra onde vai o xixi e o 

cocô do banheiro?”; “Como eu posso ser polícia?”; “O que significam os símbolos de trânsito?”; 

“Por que tem um banco especial para os deficientes no ônibus?”; “Qual é a diferença entre 

hospital e posto de saúde?”; “Como socorrer quem tá passando mal?”. 
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Perguntas como essas, funcionaram como fio condutor para a construção de uma intervenção 

escolar destinada a produzir práticas pedagógicas inovadoras. Para responder a essa demanda, 

o presente trabalho foi planejado com base na Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, cuja 

abordagem de ensino Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTS/CTSA), fundamentada 

em Aikenhead (2009) e Santos e Auler (2011), está vinculada à educação científica. Nessa 

perspectiva de formação integral, a pedagogia está aberta à interação e autonomia entre 

estudantes, professor e ambiente. Desse modo, esses sujeitos são convidados a debater situações 

conflitantes, culminando numa temática que emerge, mormente, da realidade.  

 

Nesse sentido, a temática escolhida foi a do saneamento básico urbano, assunto de grande 

relevância não só para os estudantes participantes da intervenção, mas para todos. Para 

referendar essa afirmação e ressaltar a importância desta investigação, apresentamos um breve 

estudo realizado no banco de teses e dissertações do Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no acervo da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Partimos de alguns eixos que foram utilizados como descritores nos bancos de dados, sendo 

estabelecido como critério, a análise de teses e dissertações que abordam essa temática nos anos 

iniciais, embasados na Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e na educação CTS/CTSA, pois 

dialogam e sustentam a base teórica e metodológica do presente trabalho. 

 

Os descritores utilizados na primeira fase, foram: “saneamento básico”; “ensino” e “educação” 

e “educação libertadora”; “anos iniciais”; na segunda fase: “saneamento básico”; “ensino” e 

“educação”, “tratamento de água”; “resíduo”; “anos iniciais”, educação libertadora; anos 

iniciais e educação em ciências; e, na terceira fase, “formação de cidadania” e “ensino CTS”. 

O procedimento para a escolha das pesquisas foi a partir da leitura de títulos e resumos dos 

trabalhos resultantes da busca, e, só então, selecionamos os que, de alguma maneira, se 

aproximavam do nosso. Em seguida, realizamos a leitura da introdução, da metodologia e da 

conclusão dos trabalhos selecionados para subsidiar o diálogo com esta investigação. 

 

No Portal de Periódicos da CAPES, em 27 de setembro de 2019, a partir dos descritores 

“saneamento básico”; “ensino” e “educação”, foram encontrados 541.191 trabalhos. Refinando 

as buscas para os últimos 12 anos (2007 a 2019), e definindo a grande área de conhecimento 
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como Ciências Humanas, encontramos 43.584 trabalhos. Em mais um refinamento, na área de 

conhecimento Educação, mais especificamente, Educação Escolar, foram encontrados 507 

trabalhos, entre teses e dissertações, os quais foram sendo descartados pelos títulos que se 

distanciavam de nossa investigação.  

 

A julgar que não foram encontradas pesquisas referentes ao assunto nos anos iniciais, optamos 

pelos descritores: “educação libertadora”, “anos iniciais” e encontramos 120 trabalhos, os quais 

foram sendo descartados pelos títulos. Sendo assim, selecionamos 1 tese e 1 dissertação: “Essa 

vida chamada escola: o olhar para dentro e para fora nos caminhos de uma outra educação 

possível” (COELHO, 2015) e “O papel da escola: obstáculos e desafios para uma educação 

transformadora” (BARBOSA, 2004). O quadro 1 mostra as pesquisas selecionadas. 

 

Quadro 1 – Levantamento em Catálogo de Teses e Dissertações - CAPES 
 

DESCRITORES 
DATA DE 

ACESSO  

PESQUISAS ENCONTRADAS APÓS  

REFINAMENTOS 

“saneamento básico”; “ensino” 

e “educação” 
27/09/2019 Não foram encontradas pesquisas 

“educação libertadora”, “anos 

iniciais” 

27/09/2019 

 

Essa vida chamada escola: o olhar para dentro e para 

fora nos Caminhos de uma outra educação possível 

(COELHO, 2015) e O papel da escola: obstáculos e 

desafios para uma educação transformadora 

(BARBOSA, 2004) 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

No acervo da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), a partir dos 

descritores “saneamento básico”; “ensino” e “educação”, não encontramos nenhum trabalho. 

Dessa forma, mudamos os descritores, direcionando para “tratamento de água”; “resíduo”; 

“anos iniciais”, também nada encontrado. Em mais uma pesquisa, utilizamos os descritores: 

"educação libertadora"; “anos iniciais” e “educação em ciências” e encontramos 13 trabalhos, 

os quais fomos descartando por títulos e leitura de resumos, os que se distanciavam do nosso 

trabalho. Escolhemos, então, a dissertação que mais se aproximou do nosso tema que foi a de 

Geovana Mulinari Stuani (2010), intitulada “A construção curricular popular crítica no ensino 

de Ciências Naturais e suas implicações na prática docente”. O quadro 2 ilustra essa afirmação.  
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Quadro 2 – Levantamento em Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD  

 

DESCRITORES 
DATA DE 

ACESSO  

PESQUISA ENCONTRADA APÓS  

REFINAMENTOS 

“saneamento básico”; “ensino” e 

“educação” 
27/09/2019 Não foram encontradas pesquisas 

“tratamento de água; “resíduo”; 

“anos iniciais” 
27/09/2019 Não foram encontradas pesquisas 

"educação libertadora"; “anos 

iniciais” e “educação em 

ciências” 

27/09/2019 

A construção curricular popular crítica no ensino de 

Ciências Naturais e suas implicações na prática 

docente (STUANI, 2010) 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Continuando as buscas, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), optamos pelos descritores: 

“formação de cidadania” e “ensino CTS” e encontramos 43.770 trabalhos. Refinando as buscas 

para “teses e dissertações”, encontramos 481 trabalhos. Em mais um refinamento, na ausência 

do assunto “ensino de humanidades”, optamos por “ensino das ciências”, e encontramos 37 

trabalhos, entre os quais fomos descartando pelos títulos que se distanciavam de nossa 

investigação. Dessa maneira, a dissertação escolhida foi: “Acontecimentos reais como 

estratégia para o ensino de ciências no 1º ciclo do ensino básico” (SÁ, 2005). O quadro 3 ilustra 

essa afirmação. 

 

Quadro 3 – Levantamento em Fundação Getúlio Vargas - FGV 
 

DESCRITORES 
DATA DE 

ACESSO  

PESQUISAS ENCONTRADAS APÓS  

REFINAMENTOS 

“formação de cidadania” e 

“ensino CTS” 
27/09/2019 

Acontecimentos reais como estratégia para o ensino 

de ciências no 1º ciclo do ensino básico (SÁ, 2005) 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Após as buscas, percebemos que nenhum trabalho trouxe a temática do saneamento básico 

urbano nos anos iniciais e 4, se aproximaram, tendo em vista os referenciais teóricos da 

Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e da educação CTS/CTSA. Como consta nos quadros, 

escolhemos 4 para leitura e análise, sendo 1 tese (COELHO, 2015) e 3 dissertações 

(BARBOSA, 2004); (STUANI, 2010); (SÁ, 2005).  
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A dissertação de Márcia Silvana Silveira Barbosa (2004), sob o título “O papel da escola: 

obstáculos e desafios para uma educação transformadora”, apresentada à Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, teve por objetivo abordar o papel da escola e a temática da educação, 

procurando identificar os obstáculos que dificultam o aprendizado. A pesquisa, de perfil 

qualitativo, foi desenvolvida no colégio “Nossa Senhora da Glória” em Porto Alegre, instituição 

católica, na qual o projeto educativo possui compromisso com a “Educação Evangélico-

Libertadora”. No término da investigação, a autora concluiu que uma verdadeira concepção 

democrática de educação deve partir de uma perspectiva radicalmente diferente da que defende 

as políticas neoliberais. Referenda que o atual sistema de ensino apresenta obstáculos que 

necessitam ser transpostos, se realmente o que se deseja, é a construção de um espaço escolar 

gestador de novas concepções e metodologias que articulem teoria e prática.  

 

O trabalho de Barbosa (2004) demonstrou que a escola “Nossa Senhora da Glória” está 

alicerçada nos princípios de uma educação libertadora e transformadora de mundo, oferecendo 

grandes contribuições para nossa investigação. A pesquisa está em sintonia com nosso 

pensamento que também é o de privilegiar ações que proporcionem aos estudantes, uma visão 

de mundo natural e social que os ajude a modificar as relações sociais, políticas e culturais da 

sociedade. Concluímos, no entanto, que a investigação se distancia de nossa proposta porque o 

trabalho da pesquisadora foi o de constatar e de observar a realidade daquela escola, diferente 

da visão deste trabalho que propõe o desenvolvimento de uma intervenção escolar, baseada em 

temas da realidade do estudante, tendo a investigadora como mediadora de todo processo de 

ensino e aprendizagem, em parceria com a professora regente de classe.   

 

Outra investigação analisada foi a dissertação de Emília Malta Pinto de Sá (2005), escolhida no 

site de buscas da Fundação Getúlio Vargas, sob o título “Acontecimentos reais como estratégia 

para o ensino das ciências no 1º ciclo do ensino básico”. O trabalho foi apresentado à 

Universidade de Aveiro, na cidade de Espinho, em Portugal e investigou o tema “Incêndios do 

Verão de 2003”. A pesquisadora, também regente da turma, aproveitou um acontecimento real 

para conceber e avaliar estratégias que envolvem Ciência, Tecnologia e Sociedade.  

 

A metodologia utilizada, de caráter exploratório, objetivou descrever e interpretar a situação 

dos episódios de incêndios em habitações, fábricas e pinhais da região da Zona do Pinhal, 
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interior de Portugal, no ano de 2003. As potencialidades da educação CTS implantadas foram 

avaliadas, recorrendo à técnica de observação direta como principal método de recolhimento 

de dados. A autora parte de acontecimentos reais quando aproveita temáticas do contexto dos 

estudantes, entendendo que é dever da escola, alertar o sujeito, quanto ao desempenho de seu 

papel na sociedade. Ao final da investigação, evidenciou-se que as estratégias utilizadas 

potencializaram as aprendizagens no domínio da Ciência, Tecnologia e Sociedade.  

 

Inferimos que o trabalho de Sá (2005), contribui para nossa investigação, pois pactua com nossa 

proposta de estudar ciências na perspectiva da educação CTS/CTSA, bem como aproveita e 

potencializa os desafios que os indivíduos enfrentam diariamente em seu contexto. Em parte, 

se distancia de nossa proposta por não fazer referência, em nenhum momento, à Pedagogia 

Libertadora de Paulo Freire, no entanto, caminha de forma equivalente. Entendemos que a 

educação CTS/CTSA vem se configurando como via promissora de motivação para os 

estudantes e proporciona uma visão autêntica da influência da ciência na sociedade.  

 

Continuando, investigamos a dissertação de Geovana Mulinari Stuani: “A construção curricular 

popular crítica no ensino de Ciências Naturais e suas implicações na prática docente”, 

apresentada em 2010, à Universidade de Santa Catarina - SC. O trabalho investigou o processo 

de reorientação curricular no ensino de ciências e as mudanças nas práticas pedagógicas dos 

professores, quando são considerados os pressupostos freirianos. A investigação configurou-se 

como uma pesquisa qualitativa e os dados empíricos foram obtidos mediante a aplicação de 

instrumentos, baseados em ilustrações e entrevista, bem como o estudo de documentos. O grupo 

investigado foi composto por professores da área de ciências que atuam em turmas de 6º aos 9º 

anos.  

 

O referencial teórico de análise de Stuani (2010), elencou as categorias dialogicidade, inédito-

viável e repensando ações. A pesquisa demonstrou mudanças nas práticas da maioria dos 

professores com destaque para a valorização dos saberes dos alunos, para a relação entre o que 

vivem e o conhecimento científico e para a necessidade da interdisciplinaridade e do trabalho 

coletivo na ação docente. Diante das características citadas, a investigação vai ao encontro do 

presente trabalho, porém se distancia pelo fato de estar inserida na linha de formação de 
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professores do ensino fundamental II, sendo que, a nossa, é da linha de práticas pedagógicas do 

ensino fundamental I. 

 

A tese desenvolvida por Leila Rocha Sarmento Coelho (2015), nomeada “Essa vida chamada 

escola: o olhar para dentro e para fora nos caminhos de uma outra educação possível”, foi 

apresentada à Universidade Federal da Paraíba e objetivou estudar a escola “Nossa Senhora do 

Carmo” em João Pessoa, que possui como público-alvo, lavradores e indivíduos em situação 

de vulnerabilidade social. Para tanto, a investigadora verificou as práticas, os saberes prévios e 

as relações fundamentais que traziam sentido àquela escola, pautada em ideais fundamentados 

em experiências humanísticas.  

 

A referência teórica que permeou o trabalho da investigadora centrou-se na Pedagogia 

Libertadora de Paulo Freire. Foi utilizada a abordagem multirreferencial para a compreensão 

do objeto de estudo e como instrumentos de análises, metodologias cruzadas por meio de 

entrevistas individuais e coletivas, anotações de registros de encontros pedagógicos, 

documentos, portfólio, projeto político pedagógico, cadernos de registros de colegiado e 

comitês estudantis, cadernos de instrumentos avaliativos, pesquisas de expectativas e técnicas 

projetivas de narrativas múltiplas.  

 

Ao analisarmos a pesquisa de Coelho (2015), observamos que a escola “Nossa Senhora do 

Carmo” contribui para a melhoria da qualidade de vida dos alunos e de toda comunidade 

escolar, na medida em que fortalece e agrega saberes e princípios da cultura local. O espaço 

escolar se constitui em elemento importante para o entorno na medida que busca uma educação 

integrada e integradora, humanizada e humanizadora. Sendo assim, a pesquisa em questão se 

relaciona com nossa proposta, tendo em vista que concebemos uma educação pautada na mesma 

perspectiva. Após a análise dos trabalhos, reparamos que todos, de alguma forma, contribuem 

para subsidiar nossa investigação.  

 

Observamos nos trabalhos de Barbosa (2004), Stuani (2010) e de Coelho (2015), a importância 

de haver mudanças nas práticas educativas tradicionais por práticas que direcionam para um 

ensino crítico e libertador. Além disso, podemos observar na pesquisa de Sá (2005), a vertente 
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crítica do processo de ensino e aprendizagem, bem como a pertinência da educação CTS/CTSA 

que contribui para a formação integral dos sujeitos.  

 

Dando seguimento à justificativa deste trabalho, passamos a discorrer sobre a Lei Federal nº 

11.445/2007 (BRASIL, 2007), que regulamenta o saneamento básico no Brasil. Apesar de a 

referida lei ter sido homologada há treze anos, a realidade brasileira é ainda bastante precária 

no que diz respeito ao atendimento à população desse serviço. Para ratificar essa afirmação, 

recorremos ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, (SNIS, 2019) que, baseado 

em dados do ano de 2017, divulgou os valores médios dos índices de atendimento com água e 

esgotos e dos índices de tratamento de esgotos, distribuídos, segundo as macrorregiões 

geográficas e a média brasileira (quadro 4). 

 

Quadro 4 – Níveis de atendimento com água e esgotos e tratamento de esgotos dos municípios, 

cujos prestadores de serviços são participantes do SNIS em 2017 
 

MACRORREGIÃO 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO COM 

REDE (%) 

ÍNDICE DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS (%) 

Água Coleta de esgotos 
Esgotos 

gerados 

Esgotos 

coletados 

Total Urbano Total Urbano Total Total 

NORTE 57,5 70,0 10,2 13,0 22,6 84,6 

NORDESTE 73,3 88,8 26,9 34,8 34,7 80,8 

SUDESTE 91,3 95,9 78,6 83,2 50,4 67,3 

SUL 89,7 98,4 43,9 50,6 44,9 93,3 

CENTRO-OESTE 90,1 98,1 53,9 59,5 52,0 92,6 

BRASIL 83,5 93,0 52,4 60,2 46,0 73,7 

Fonte: SNIS (2019) 

 

Analisando o quadro, observa-se, por exemplo, que os níveis de atendimento com água no 

Brasil nas áreas urbanas são mais elevados nas regiões Sul 98,4%, Centro-Oeste 98,1% e 

Sudeste 95,9%. A região Nordeste conta com atendimento de 88,8% e, em último lugar, está a 

região Norte, com o menor índice, apenas 70,0% desse atendimento. Com relação à coleta de 

esgotos nas áreas urbanas, a situação é mais precária: a região Sudeste aparece em primeiro 

lugar no ranking, contando com 83,2% de esgoto coletado, seguida das regiões Centro-Oeste 
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59,5%, Sul 50,6% e Nordeste com 34,8%. Em último lugar aparece a região Norte, com apenas 

13,0%. Observa-se que somente 60,2% das áreas urbanas do país têm seus esgotos coletados. 

 

Importante ressaltar que, de acordo com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (ABES, 2019), o Brasil possui 5.570 municípios, porém menos da metade, ou seja, 

somente 1.868 municípios brasileiros forneceram dados para avaliação do SNIS. De acordo 

com a ABES, para que o município possa fazer parte dos estudos, é necessária a apresentação 

de todos os indicadores, fato que não ocorreu com o restante dos municípios, um total de 3.702, 

correspondendo a 66,46%, que não apresentaram dados de coleta e/ou tratamento de esgoto. 

Pode-se verificar que há um longo caminho a ser percorrido até que seja alcançada a meta de 

universalização do saneamento básico brasileiro, prevista para o ano de 2033 (UNESCO 2016). 

Enquanto isso, de acordo com Fávero e Cunha (2019), entre 2009 e 2018 ocorreram três milhões 

de internações devido a doenças causadas pela falta do serviço no Brasil (gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Internações por carência de saneamento básico no Brasil 

Fonte: Fávero e Cunha (2019) 
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Esses autores destacam que, de janeiro a março de 2019, houve 32,4 mil internações por 

doenças relacionadas à insuficiência de saneamento básico, sendo que as crianças foram as mais 

afetadas: 40% das internações foram de pessoas com idades entre 0 a 14 anos. Essas 

constatações apontam para a necessidade de implantação de políticas públicas que assegurem à 

população, a disponibilidade desses serviços (gráfico 2).  

 

Gráfico 2 - Internações por carência de saneamento básico no Brasil 

 

 
Fonte: Fávero e Cunha (2019) 

 

Sintetizando a justificativa da presente investigação, apesar da grande relevância que representa 

o saneamento básico para a população brasileira e para o meio ambiente, pode-se observar que, 

no estado da arte, não há estudos nos anos iniciais que tratem dessa temática, ficando clara a 

existência de uma lacuna nessa etapa da educação básica, fato que concede a esta pesquisa, um 

caráter inédito.  

 

Levando em consideração nosso objetivo geral que é o de investigar os aspectos didático-

pedagógicos do desenvolvimento do projeto escolar “Vila Essencial” que aborda a temática do 

saneamento básico urbano em uma cidade, a partir de problematizações do contexto de vida do 

estudante, estruturamos a dissertação no seguinte formato:   
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No primeiro capítulo, trazemos a introdução, seguida da apresentação do objeto de investigação 

e questionamentos, sendo elencados, os objetivos geral e específicos e a justificativa da 

investigação.  

 

No segundo capítulo, a fundamentação teórica discorre acerca do histórico do saneamento 

básico no Brasil e do ensino fundamental e tendências pedagógicas. Apresentamos na 

sequência, a Filosofia da Libertação de Enrique Dussel (1982), a Pedagogia Libertadora de 

Paulo Freire (1987) e a educação CTS/CTSA de Santos e Auler (2011). Colocamos ainda, o 

conceito da Metodologia da Mediação Dialética de Arnoni (2006).  

 

No terceiro capítulo, tratamos dos procedimentos metodológicos que embasam a investigação; 

no quarto e quinto capítulos, apresentamos os antecedentes e a validação da intervenção escolar; 

no sexto, elencamos as atividades do projeto escolar; no sétimo capítulo, discorremos sobre o 

produto educacional que é do tipo Caderno Pedagógico; o oitavo capítulo descreve as 

considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Iniciamos este capítulo trazendo o histórico do saneamento básico no Brasil, o ensino 

fundamental e tendências pedagógicas. Em seguida, apresentamos a Filosofia da Libertação de 

Enrique Dussel, a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e a educação CTS/CTSA de Santos e 

Auler, abordando o conceito da Metodologia da Mediação Dialética de Arnoni.  

 

2.1 HISTÓRICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 

 

Antes de discorrermos sobre o saneamento básico urbano, estudo 8  que permeia esta 

investigação, é de fundamental importância falar sobre os serviços públicos essenciais. Serviços 

públicos são aqueles prestados diretamente pelo Estado, ou indiretamente, por meio de 

concessão e permissão, para a satisfação da coletividade em geral. O artigo 6º da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988) expressa os direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade, à infância e assistência aos desamparados.  

 

Os serviços públicos são citados nos artigos 21 e 25, no âmbito da União e dos Estados 

Federados, e no artigo 30, no âmbito dos municípios e expressam que "compete à União 

explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços públicos 

de interesse local”, por exemplo, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Esses serviços tratam de atividades 

primordiais, necessárias ao desenvolvimento da sociedade, imprescindíveis à manutenção da 

dignidade do ser humano.  

 

Além disso, a Lei Federal nº 7.783/1989 (BRASIL 1989), que dispõe sobre o exercício do 

direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades 

 

8 Vale ressaltar que os temas pensados, de início, para o desenvolvimento da intervenção escolar com as crianças, 

foram os serviços públicos essenciais, por exemplo: trânsito, bombeiros e saúde. Entretanto, quando houve a 

eleição dos temas geradores, uma das etapas da Abordagem Temática Freiriana (ATF), os estudantes escolheram 

“Água e Lixo”. A julgar que esses temas estão intrinsecamente ligados ao saneamento básico, optamos por 

trabalhar essa temática.  
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inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. De acordo com a lei são considerados 

serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e 

distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; II - assistência médica e hospitalar; III - 

distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; IV - funerários; V - transporte 

coletivo; VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; VII - telecomunicações; VIII - guarda, 

uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; IX - 

processamento de dados ligados a serviços essenciais; X - controle de tráfego aéreo; e XI - 

compensação bancária. 

 

Mas como abordar essa temática na escola? No âmbito escolar, esse assunto pode ser tratado 

na forma de tema transversal, conforme o documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1ª a 4ª séries), que apresentam os Temas Transversais com foco principal no ensino 

fundamental (BRASIL, 1998) e, mais recentemente, as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (BRASIL, 2013). Nesse último documento, esses temas foram ampliados e 

ganharam maior importância no cenário da educação básica brasileira.  

 

Por exemplo, Fadini e Leite (2017) trataram dessa tese, utilizando a pedagogia Histórico-Crítica 

para debater educação alimentar em ambiente escolar. Na pesquisa, realizada por esses autores, 

as discussões sobre “educação alimentar e nutricional”, não se esgotaram, porém possibilitaram 

a abordagem de aspectos interdisciplinares e transdisciplinares. Destarte, tratamos a temática 

do saneamento básico urbano como um tópico de grande relevância, considerando a perspectiva 

dos temas transversais no âmbito da educação básica como um todo. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013) trazem os 

pressupostos e fundamentos para a educação básica com qualidade social, a saber: (1) trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura: dimensões da formação humana; (2) trabalho como princípio 

educativo; (3) pesquisa como princípio pedagógico; (4) direitos humanos como princípio 

norteador; e (5) sustentabilidade ambiental como meta universal. Do ponto de vista didático-

metodológico, no âmbito internacional, esse assunto tem sido tratado por meio da Teoria dos 

Temas Sociocientíficos (SSI).  
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Segundo Sadler (2011), essa teoria envolve questões da sociedade que apresentam 

características socioeconômicas, sócio-históricas, sociopolíticas, socioculturais, 

socioambientais e éticas, relativas à construção social da ciência e tecnologia, visando a 

formação de cidadãos ativos e emancipados9. Para o autor, utilizar esses temas em práticas 

escolares pode produzir diálogos entre espaços de educação formal e não formal, envolvendo 

debates sobre questões que devem ser relacionadas às experiências do cotidiano, por exemplo, 

o saneamento básico, o uso de agrotóxicos na produção de alimentos e o controle de doenças 

infectocontagiosas. 

 

De configuração análoga, a Abordagem Temática Freiriana (ATF), baseada em temas 

geradores, promove discussões, articulando conteúdos escolares a questões sociocientíficas, 

permitindo que os estudantes, em debate, possam se posicionar, confrontando conceitos, 

crenças, valores e mitos. Devido às similaridades, cabe citar que ambas intervenções 

pedagógicas, Temas Sociocientíficos (SSI) e Abordagem Temática Freiriana (ATF), como 

ressaltam Solino e Gehlen (2014), buscam uma formação para a cidadania plena, autônoma e 

libertadora.  

 

Caetano, Leite e Rosa (2017) utilizaram essa abordagem para estudar a execução de um Plano 

de Intervenção Escolar acerca das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), cujos dados 

estatísticos da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007) indicaram que representam o 

problema de saúde pública mais comum em todo o mundo, principalmente no Brasil, onde vem 

crescendo o número de casos entre adolescentes e adultos jovens.  

 

Ao desenvolvermos este trabalho, investigamos as potencialidades dos espaços não escolares, 

por exemplo, a CESAN e o Corpo de Bombeiros. “Esses espaços não podem permanecer 

ausentes ou desvinculados do processo de ensino/aprendizagem, mas devem fazer parte dele de 

 

9 Troy Sadler pensa um processo de formação humana que fomente o papel ativo do indivíduo no processo/circuito 

que esteja relacionado aos seus objetivos de vida. Desse modo, procura materializar a perspectiva dos estudos 

CTS/CTSA, buscando a promoção de uma transformação/emancipação social, aproximando os conteúdos 

escolares às questões regionais, por meio de discussões sobre temáticas da vida cotidiana, como, tratamento de 

água e efluente da cidade, regras de transito, descarte de lixo urbano, matrizes energéticas da cidade e conta de 

energia, entre outras coisas (SADLER, 2011). 
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forma planejada, sistemática e articulada” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2007, p. 37). Dessa maneira, as aulas de campo não servem ao propósito de um simples passeio 

ou uma atividade de recreação, mas sim, devem ser compostas de atividades que intencionem 

a aprendizagem de conhecimentos científicos, bem como a busca pela formação política e 

cidadã dos sujeitos (NASCIMENTO; SGARBI; ROLDI, 2014).  

 

A utilização dos espaços não formais de educação possibilita a interação entre estudantes, 

professor e ambiente, sendo assim, os assuntos abordados na teoria podem ser vivenciados e 

potencializados, o que difere da educação tradicional que, em geral, se constitui de aulas 

expositivas dentro da escola. Além disso, de acordo com Anelo e Souza (2012, p. 42), a 

educação não formal e a formal, quando unidas, podem “contribuir para uma integração mais 

estreita entre direitos humanos e educação, pois a complementaridade entre o sistema formal e 

a oferta de educação não formal, reforça os modos alternativos de aprendizagem”. Nessa 

direção, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH - (ONU, 1948), 

artigo 26: 

 

A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos 

direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, 

bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção 

da paz. 

 

Concerne à escola fazer ver ao sujeito que ele possui como direitos, viver em uma cidade 

saneada, educação de qualidade, saúde com dignidade, transporte, segurança, lazer, entre 

outras. Zenaide (2007) pontua que os objetivos da Educação em Direitos Humanos (EDH) estão 

inseridos numa abordagem crítico-transformadora de valores, atitudes, relações, práticas sociais 

e institucionais. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica 

(BRASIL, 2013, p. 33): 

 

[...] ao longo do processo básico de escolarização, a criança, o adolescente, o jovem e 

o adulto devem ter oportunidade de desenvolver, no mínimo, habilidades segundo as 

especificidades de cada etapa do desenvolvimento humano, privilegiando-se os 

aspectos intelectuais, afetivos, sociais e políticos que se desenvolvem de forma 

entrelaçada, na unidade do processo didático. 
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O projeto escolar foi planejado com base na Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, 

perpassando 5 etapas:  

 

1ª) Estudos prévios sobre temáticas da vida dos estudantes;  

2ª) Organização de grupos de trabalho (GT);  

3ª) Atividades pedagógicas com aprofundamento nos conteúdos de humanidades; 

4ª) Aula de campo; 

5ª) Mostra Cultural.  

 

Brasil (2013, p. 33) aponta que é princípio do ensino fundamental e compete à escola: 

 

I – Ampliar a compreensão sobre as relações entre o indivíduo, o trabalho, a sociedade 

e a espécie humana, seus limites e suas potencialidades, em outras palavras, sua 

identidade terrena;  

II – Adotar estratégias para que seja possível, ao longo da Educação Básica, 

desenvolver o letramento emocional, social e ecológico; o conhecimento científico 

pertinente aos diferentes tempos, espaços e sentidos; a compreensão do significado 

das ciências, das letras, das artes, do esporte e do lazer; 

III – Ensinar a compreender o que é ciência, qual a sua história e a quem ela se destina;  

IV – Viver situações práticas a partir das quais seja possível perceber que não há uma 

única visão de mundo, portanto, um fenômeno, um problema, uma experiência podem 

ser descritos e analisados segundo diferentes perspectivas e correntes de pensamento, 

que variam no tempo, no espaço, na intencionalidade;  

V – Compreender os efeitos da “infoera”10, sabendo que estes atuam, cada vez mais, 

na vida das crianças, dos adolescentes e adultos, para que se reconheçam, de um lado, 

os estudantes, de outro, os profissionais da educação e a família, mas reconhecendo 

que os recursos midiáticos devem permear todas as atividades de aprendizagem. 

 

Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 27) esclarecem que: 

 

Cabe ao campo educacional propiciar aos alunos as capacidades de vivenciar as 

diferentes formas de inserção sociopolítica e cultural. Apresenta-se para a escola, hoje 

mais do que nunca, a necessidade de assumir-se como espaço social de construção 

dos significados éticos necessários e constitutivos de toda e qualquer ação de 

cidadania.  

 

A relação entre os atores do processo educacional precisa ser, segundo Freire (1996), amorosa 

e provocativa com o intuito de despertar-lhes o senso crítico, levá-los a perceber que são seres 

 

10  Infoera trata-se da era da informação e do conhecimento (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA 

ELÉTRICA E ELETRÔNICA, 2013). 
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sócio-histórico-culturais do ato de conhecer e sabedores de que essa via pode conduzir na 

superação da opressão em que vivem. Libertar o homem da opressão requer amor, respeito e 

diálogo. Boff (1999, p. 12) afirma:  

 

O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato; é uma 

atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. 

Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro. 

 

É imperioso o cuidado com o outro, especialmente com o menos favorecido socialmente. Esse 

sentimento precisa fazer parte do processo de ensino e aprendizagem, sendo assim, será criado 

um clima de confiança entre os sujeitos que estarão receptivos ao aprendizado, à descoberta de 

novas perspectivas de transformação da realidade. A abertura à afetividade não deve assustar o 

professor, ao contrário, ele não deve ter medo de expressar seus sentimentos. Essa inclinação 

ao querer bem, significa: 

  

[...] a maneira que tenho de autenticamente selar o meu compromisso com os 

educandos, numa prática específica do ser humano. Na verdade, preciso descartar 

como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade. Não é certo, 

sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais 

severo, mais frio, mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas relações com os 

alunos no trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar. A afetividade não se acha 

excluída da cognoscibilidade (FREIRE, 1996, p. 138). 

 

Além disso, Snyders11 (1988) afirma que o tempo presente na escola deve ser de satisfação e 

alegria, devendo haver renovação dos conteúdos culturais, com vistas à transformação social. 

Com relação aos conteúdos escolares, Freire (1987, p. 103) fala da narração que caracteriza a 

concepção “bancária” de educação: 

 

  

 

11 O francês Georges Snyders foi um dos grandes estudiosos da pedagogia contemporânea (LIBÂNEO, 1985). Em 

sua obra, “Escola, classe e luta de classes” (SNYDERS, 2005 [1976]), é enfatizada a importância do professor 

como mediador do processo de ensino e aprendizagem e a espontaneidade das crianças como base para sua 

educação.  
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Narração ou dissertação que implica um sujeito – o narrador – e objetos pacientes, 

ouvintes – os educandos. Há uma quase enfermidade da narração. A tônica da 

educação é preponderantemente esta – narrar, sempre narrar. Falar da realidade como 

algo parado, estático, compartimentado e bem-comportado, quando não falar ou 

dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos educandos 

vem sendo, realmente, a suprema inquietação desta educação. 

 

Vale ressaltar que se faz necessário romper com a educação bancária (FREIRE, 1987) que 

considera que ensinar é o processo pelo qual, o professor, sendo o detentor de todo o saber, 

transfere o conhecimento para o estudante que nada sabe, e esse, recebe os conteúdos de forma 

fragmentada, sem conexão com a vida, teoria sem prática, o que leva à alienação. Buscando nos 

alinhar ao pensamento da Pedagogia Libertadora em convergência com a educação CTS/CTSA, 

nos baseamos em Auler (2007, p. 174), que sinaliza: 

 

[...] foi internalizado, naturalizado, que o currículo, repetido ano após ano, é o ideal. 

Nesta concepção, absolutamente hegemônica, o professor foi posto, 

hierarquicamente, numa posição inferior, seu papel foi reduzido à busca incessante de 

novas metodologias, novas técnicas para melhor cumprir programas, para “vencer 

conteúdos” (grifo do autor). 

 

Longe de repetir currículos ou vencer conteúdos, este trabalho buscou aguçar a curiosidade 

epistemológica do estudante, partindo de questões sociais intrínsecas ao seu contexto. Tendo 

como objeto de estudo as contradições vivenciadas, o sujeito percebe que o conhecimento é 

fonte de estímulos à transposição de desafios impostos diariamente, o que pode estimular à 

transformação de sua realidade. A figura 1 representa a temática do saneamento básico, sendo 

articulada à escola e aos espaços institucionais não escolares. 
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Figura 1 – Articulação entre escola e espaços institucionais no contexto do Saneamento Básico 

Urbano 

Fonte: Elaborada pela investigadora (2019) 

 

Em contraposição à concepção hegemônica que Auler (2007) faz referência, planejamos os 

conteúdos, partindo dos temas geradores em articulação com os saberes escolares e científicos. 

Nesse viés, o currículo não é repetido, tampouco fragmentado, mas é ressignificado e 

potencializado, produzindo sentidos. A Constituição da República Federativa do Brasil 

(BRASIL, 1988), no artigo 23, inciso IX, afirma ser de competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a promoção de programas de construção de 

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. A Lei Federal nº 

11.445/07 (BRASIL, 2007), no artigo 3º, referenda que saneamento básico é o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:  
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a) Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento 

e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas; 

d) Drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

 

EOS Organização e Sistemas (2017) pontua que, cada uma dessas atividades possui suas 

próprias peculiaridades, sendo assim, devem ser tratadas dentro de tecnologias atualizadas e 

compatíveis com o desenvolvimento de cada município. Continuando, faremos alguns 

comentários sobre cada um desses serviços elencados anteriormente, a começar pelo 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para as cidades.  

 

A NBR12 10844 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989) visa a 

instalação predial de águas pluviais, sendo constituída de ações, como, captação, adução, 

estação de tratamento, reservatório, redes de distribuição e ligações domiciliares. Para chegar 

às casas, a água passa por canos que são enterrados sob a pavimentação das ruas da cidade. 

Essas canalizações referem-se às redes de distribuição e devem ou deveriam ser destinadas, 

apenas ao recolhimento e condução das águas pluviais, não se misturando aos dejetos de esgoto. 

Isso porque, em muitas localidades, principalmente as de baixa renda, essas águas misturam-se 

aos esgotos sanitários dos domicílios, indo parar, muitas vezes, a céu aberto, nos quintais, rios, 

córregos, entre outros. 

  

 

12  Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2019), NBR é um documento que é estabelecido e 

aprovado em consenso por um organismo reconhecido, o qual fornece, para uso comum e repetitivo, regras, 

diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando obter um grau ótimo de ordenação em um 

dado contexto.  
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De acordo com a NBR 8160 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

1999), as normas gerais para o tratamento de esgotos sanitários relativas às instalações prediais 

são variadas, dependendo de cada município brasileiro. Pinto e Cavassola (2011) apontam que 

predominam no Brasil, dois sistemas de esgoto: o sistema combinado e o sistema separador 

absoluto. No sistema combinado, as águas residuárias e pluviais se juntam em uma única 

tubulação.  

 

Já no sistema separador absoluto, exigido por lei (NORO, 2012), o esgoto sanitário não se 

mistura às demais águas, devendo existir, pois, duas redes de encanamento, uma para o esgoto 

doméstico, industrial e águas de infiltração, e, outra, para as águas pluviais. Nesse 

entendimento, além dessas duas conexões citadas, existe no Brasil ainda, uma terceira, que se 

trata da conexão de encanamentos para as instalações hidráulicas prediais de entrada para a 

água potável (figura 2). 

 

Figura 2 – Esquema da rede coletora de um imóvel 
 

 
Fonte: CEDAE (2019) 

 

Continuando, Juliano et al. (2012) citam um problema para o atingimento da universalização 

do saneamento básico no Brasil: as concessionárias oferecem os serviços e execução de obras 

e colocam à disposição dos usuários, porém, segundo a lei, concerne a estes, efetivarem a 

ligação, que poderá ser feita ou não, a depender de seus saberes ou disponibilidade, fato que, 

com frequência, não acontece.   
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O modelo engenheiro-hegemônico orienta e influencia a formação de profissionais do 

saneamento e as decisões empresariais, mas a despeito da luta pela universalização, 

não conseguiu equacionar as questões de sustentabilidade do setor, sendo que os 

maiores custos dos investimentos estão concentrados em redes que muitas vezes não 

receberão a conexão dos usuários (JULIANO et al, 2012, p. 3042). 

 

Como pode-se observar, há um paradoxo, pois sabe-se que um dos maiores problemas do setor 

é justamente a “desculpa” da falta de investimentos por não haver recursos financeiros. Como 

explicar então, tamanho gasto por parte das concessionárias para colocar à disposição dos 

usuários o sistema de encanamentos, sendo que eles poderão ou não fazer essas ligações?”. 

Diante disso, Pinto e Cavassola (2011, p. 28) afirmam que “as obras de saneamento pouco têm 

contribuído para a melhoria dos corpos hídricos”.  

 

Os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos (figura 3), sempre que possível, 

devem possuir sustentabilidade econômico-financeira, asseguradas por meio de cobrança 

(BRASIL, 2007). Para que haja taxação devem ser levados em conta, a adequada destinação 

dos resíduos coletados que poderão considerar o nível de renda da população da área atendida, 

as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas e o peso ou o 

volume médio coletado por habitante ou por domicílio.  

 

Com relação ao município de Vila Velha, de acordo com a Lei Complementar nº 65/2018 

(VILA VELHA, 2018), que dispõe sobre o Plano Diretor Municipal, na Seção II – Sistema de 

Saneamento Integrado, em seu artigo 267, a fixação dos tributos e preços como contrapartida à 

prestação dos serviços públicos necessita ter como base à progressividade, conforme o consumo 

e a capacidade de pagamento, além de propiciar o equilíbrio econômico-financeiro da entidade 

operadora e desestimular o desperdício. 
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Figura 3 – Detalhamento das atividades de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos 
 

Fonte: Portal Resíduos Sólidos (2019) 

 

Os serviços de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis 

e reutilizáveis devem ser efetuados por associações ou cooperativas, formadas, exclusivamente, 

por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais 

recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de 

saúde pública. A Lei Federal nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010) intenciona solucionar ou 

minimizar a problemática que envolve os resíduos sólidos no Brasil. O artigo 3º dessa lei, inciso 

XVI, define o que é resíduo sólido: 

 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010).  

 

Em relação aos resíduos sólidos não recicláveis, é sabido que sua destinação final, são, 

normalmente, os aterros sanitários ou a incineração. Conforme Rede Asta (2018), esses aterros 

só podem aceitar rejeitos, sendo proibido o destino de resíduos sólidos recicláveis. 

Concordamos com Felix (2007, p. 57): 
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O lixo [...] passa por um processo de exclusão: ele é “posto para fora de casa” e deve 

cumprir ritos de passagem, respeitando regras próprias. Assim não deve ser deixado 

em qualquer lugar, pois não há dúvidas que os resíduos sólidos contêm várias 

substâncias que podem afetar a saúde do homem, seja através de contato direto ou 

indireto, por meio dos micros e macrovetores, assim como causar impactos 

extremamente negativos ao meio ambiente (grifo da autora). 

 

Ao se referir à problemática mundial do lixo, Felix (2007) afirma que grande parte dos 

desequilíbrios ambientais são ocasionados pelo ser humano, devido, por exemplo, a ações 

consumistas que geram desperdícios e, também, pelo uso não adequado dos bens da natureza. 

A autora credita às escolas o “poder de mudar esses hábitos”, formando sujeitos ecológicos. A 

política dos “5R” - Reduzir, Repensar, Reaproveitar, Reciclar e Recusar: 

 

Deve priorizar a redução do consumo e o reaproveitamento dos materiais em relação 

à sua própria reciclagem. [...] Os 5R’s fazem parte de um processo educativo que tem 

por objetivo uma mudança de hábitos no cotidiano dos cidadãos. A questão-chave é 

levar o cidadão a repensar seus valores e práticas, reduzindo o consumo exagerado e 

o desperdício (BRASIL, 2019, p. 23). 

 

Em se tratando do serviço de drenagem e de manejo das águas pluviais, sabe-se que é o conjunto 

de obras, equipamentos e serviços que são projetados para receber o escoamento superficial das 

águas de chuva que caem nas áreas urbanas. Para manter esse sistema em funcionamento, as 

pessoas devem evitar jogar lixo nas ruas, não fazer ligações de esgoto na rede pluvial e manter 

áreas permeáveis nos lotes (EOS ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS, 2017).  

 

De acordo com BRK AMBIENTAL (2019), existem diferenças básicas entre a drenagem 

pluvial e a rede de esgoto. A primeira, coleta a água proveniente das chuvas por entre as “bocas 

de lobo”, que em geral, possuem um formato retangular, devendo ser localizadas próximas às 

calçadas. Já as redes de esgoto devem coletar apenas os esgotos sanitários, por meio das 

ligações prediais que interligam as residências à rede pública. Segundo a empresa, grandes 

problemas podem acontecer se a rede de esgoto vier a se misturar às galerias pluviais, por 

exemplo, os efluentes serem lançados sem tratamento em rios e córregos, ocorrer inundações, 

podendo essas águas, quando em contato com os indivíduos, trazerem prejuízos à saúde e a 

proliferação de pragas urbanas como, ratos, baratas, mosquitos e animais peçonhentos. 
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Para que o sistema de drenagem ocorra de maneira eficiente, as “bocas de lobo” devem estar 

posicionadas em pontos mais baixos que os das vias, sem obstruções. Ainda, se faz necessário 

que o poder público mantenha a limpeza desses dispositivos, seja por via manual ou por sucção 

mecânica (figura 4).  

 

Figura 4 – Mosaico de fotografias com problema e soluções envolvendo “bocas de lobo” 

 

 
Fonte: Vila Velha (2019) 

 

Limpeza e proteção de bocas de lobo são essenciais para a manutenção e o bom funcionamento 

de drenagem das cidades. Dessa forma, as águas pluviais são direcionadas aos rios e evita-se a 

ocorrência de alagamentos em dias de chuvas intensas. 

 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2019) assinala que houve 

mudanças significativas no que se refere aos marcos institucionais do saneamento básico, e, é 

sabido que a Lei Federal 11.445/2007 (BRASIL, 2007) representou um grande avanço quanto 



45 

 

 

 

ao estabelecimento das diretrizes nacionais para essa política no Brasil. Ocorre que, essa mesma 

lei deixa a cargo dos municípios brasileiros, a responsabilidade de assumir competências quanto 

ao planejamento, à prestação, à regulação e à fiscalização dos serviços. Inclui, ainda, a 

promoção da participação do cidadão (controle social) 13 , com vistas a alcançar a 

universalização do acesso ao saneamento básico, a integralidade e a equidade das ações e a 

intersetorialidade. 

 

É inegável a existência de leis voltadas para a resolução da problemática que envolve o 

saneamento no Brasil, entretanto, é preciso ressaltar a histórica omissão do poder público 

(GODOY, 2015) quanto à temática no país, pois verifica-se que a maior parte dos municípios 

brasileiros não possui estrutura para concretizar, na prática, as exigências previstas pelas 

legislações. O IBGE (2019) pontua que no ano de 2017, 41,5% dos 5.570 municípios brasileiros 

afirmaram possuir Plano Municipal de Saneamento Básico. Contudo, apenas 24,1% desse total, 

informaram ter Política Municipal de Saneamento Básico e 28,2% declararam que estavam em 

fase de elaboração dessas políticas. O documento mostra ainda, que somente 17,2% dos 

municípios (958) possuem Conselho Municipal de Saneamento, sendo 816, exclusivos da área, 

e 142, em conjunto com outras políticas.  

 

Buscando analisar a situação do saneamento básico em Vila Velha, observamos que o 

município, supondo atingir a universalização no ano de 2030, fez uma projeção, no ano de 2014, 

da coleta e tratamento de esgotos, até o ano de 2043. Como exemplo, ao tomar por base o ano 

de 2017, observa-se, de acordo com o gráfico 3, que a estimativa (projeção) para cobertura de 

coleta e tratamento de esgotos, foi de aproximadamente, 70% da população sendo atendida por 

esses serviços (VILA VELHA, 2014).  

  

 

13 Controle Social pode ser entendido como a participação do cidadão na gestão pública: fiscalizando, monitorando 

e controlando as ações da Administração Pública. “É um importante mecanismo de fortalecimento da cidadania 

que contribui para aproximar a sociedade do Estado, abrindo a oportunidade de os cidadãos acompanharem as 

ações dos governos e cobrarem uma boa gestão pública” (MEDEIROS, 2015, p. 1). 
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Gráfico 3 – Projeção da cobertura de coleta e tratamento de esgoto do município de Vila 

Velha/ES, até o ano de 2043 
 

 

Fonte: Vila Velha (2014) 

 

No entanto, ao analisarmos o gráfico 4, percebe-se que o município de Vila Velha não atingiu 

as projeções estabelecidas em 2014, principalmente no tocante à coleta e tratamento de esgoto. 

Em 2017, o índice de coleta de esgoto ficou em 50,34%, e tratamento em 63,4%. O percentual 

da população atendida com o serviço de abastecimento de água potável foi de 95,8%, e, em se 

tratando dos resíduos sólidos, 98,14% possuem o serviço. O percentual de resíduos sólidos 

gerados pelo município destinados adequadamente14, foi de 100% (gráfico 4).  

 

 

 

  

 

14 O indicador desenvolvido para este estudo, “foi composto a partir de informações das Unidades de 

Processamento (UP), disponíveis no diagnóstico de manejo de resíduos sólidos do SNIS. Averiguou-se quanto dos 

resíduos sólidos produzidos pelos municípios eram destinados adequadamente”. Ficaram excluídos, dessa forma, 

aterros controlados, queima em fornos e lixões (ABES, 2019, p. 2). 
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Gráfico 4 – Situação do saneamento básico no município de Vila Velha/ES - dados de 2017 
 

 
Fonte: ABES (2019) 

 

Infere-se do gráfico, que o percentual de atendimento do serviço de tratamento de esgotos no 

município é maior do que o índice de coleta. Em conversa com um engenheiro da CESAN, 

obtivemos a seguinte informação: 

 

[...] assim como diversos outros municípios litorâneos do Brasil, a cidade de Vila 

Velha se encontra ao nível do mar, desse modo, até mesmo a variação da altura da 

maré influencia em parte, na variação do nível do lençol freático. A implantação de 

redes coletoras de esgoto ocorre a profundidade que se inicia em 0,9 m, podendo 

chegar a 7 metros. Com o lençol pouco profundo e as redes chegando a até 4 metros 

de profundidade, ocorre infiltração de água pluvial para as redes de esgoto em taxas 

muito maiores do que as usualmente adotadas. Além disso, pelo fato de o município 

possuir relevo predominantemente plano, está suscetível a ocorrência de alagamentos 

de baixa, média e alta intensidades, onde a água, em nível acima do solo, infiltra pelas 

tampas dos Poços de Visita15 (PV), misturando-se ao esgoto coletado (Informação 

Verbal)16. 

 

O fato de as águas pluviais acompanhadas de outros detritos se infiltrarem nos Poços de Visita 

faz com que o volume de esgoto tratado no município seja maior do que o volume de esgoto 

coletado, fato que leva a uma contabilização superior do que a esperada pela concessionária. 

Ações estruturais, como, manter a permeabilidade do solo e evitar o assoreamento dos rios, 

 

15 Poços de Visita são “compartimentos por onde se tem acesso as redes coletoras e estão situados no meio da rua 

protegidos por tampões de ferro onde se lê: Cesan Esgoto” (CESAN, 2013, p. 6). 

 
16 Informação concedida por um engenheiro da CESAN, em outubro de 2019. 
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conscientizar a população a não jogar lixo nas ruas e o serviço de varrição ocorrer de maneira 

frequente contribuem para a diminuição do volume de água que se mistura ao esgoto. 

 

Com relação ao serviço de limpeza no município de Vila Velha, detectamos que é dividido em 

coleta, transporte, varrição de vias e logradouros públicos, limpeza de praias, pontos 

estratégicos e feiras livres. Os serviços de roçada, capina e limpeza de caixas-ralos são feitos 

por meio de mutirões de limpeza. A prefeitura presta serviços de coleta de resíduos sólidos 

especiais, como pneus. A coleta do lixo hospitalar nas unidades de saúde municipais é realizada 

de duas a três vezes na semana, e nos hospitais, diariamente. O órgão também conta com pontos 

de entrega voluntária de materiais recicláveis para a coleta seletiva (VILA VELHA, 2019). 

 

De uma forma geral, após análises desses documentos, pode-se inferir que um dos grandes 

problemas de Vila Velha e, também, de muitos municípios brasileiros, trata-se da coleta e 

tratamento de esgotos, que se constituem no maior desafio que é a ampliação desses serviços 

com vistas à universalização. Sabe-se que, se não há saneamento básico adequado, implica em 

má qualidade de vida, e, principalmente, em doenças que podem ser transmitidas aos seres 

humanos. 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas no Brasil (ONUBR, 2014), a cada dólar investido 

em saneamento básico significa economizar U$ 4,3 em outras áreas, especialmente na saúde. 

Cada município, de acordo com sua realidade, precisa planejar ações de políticas públicas que, 

realmente possam ser efetivadas, haja visto que o saneamento é uma das chaves para a melhoria 

da qualidade de vida e uma importante ferramenta para prevenção de doenças e redução das 

desigualdades sociais.  

 

Souza (2016) afirma que a Lei Federal nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007) institui a participação 

dos cidadãos como um dos princípios, a partir dos quais os serviços de saneamento devem ser 

prestados. Entretanto, buscando melhor entender essa participação dos cidadãos, o autor faz 

uma análise rigorosa de comparação, a partir das Leis 11.445/2007, 12.305/2010, e dos 

Decretos Federais 7.217/2010 e 7.404/2010, elencando 18 artigos que fazem referência à ação 

dos cidadãos, dividindo-os em dois grupos (quadro 5).  
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Quadro 5 – Leis e Decretos Federais referentes à participação dos cidadãos nas discussões 

acerca do saneamento básico no Brasil 
 

GRUPO FONTE ARTIGO 

1 

GARANTEM A 

PARTICIPAÇÃO DOS 

CIDADÃOS 

Lei nº 11.445/2007 Art. 2º/X; Art. 3º /IV; Art. 9º/V; Art. II/V 

Decreto nº 7.217/2010 Art. 2º/VI; Art. 3º /X; Art. 23/VI/§ 3º; Art. 39/VI 

Lei nº 12.305/2010 Art. 3º/VI; Art. 6º/X; Art. 8º/XIV 

2 

IMPÕEM OBSTÁCULOS À 

PARTICIPAÇÃO DOS 

CIDADÃOS 

Lei nº 11.445/2007 Art. 47 

Decreto nº 7.217/2010 Art. 34; Art. 35/§ 1º 

Lei nº 12.305/2010 Art. 14 § Único; Art. 15/XI; Art. 17/XII 

Decreto nº 7.404/2010 Art. 45 §1º 

Fonte: Souza (2016) 

 

Ao verificar a legislação, o autor constatou que no conteúdo dos artigos (grupo 1), é garantida 

a participação do cidadão, de maneira a torná-lo protagonista de sua história, levando-o a 

desenvolver uma consciência crítica desalienadora (GOHN, 2005). Entretanto, essas mesmas 

Leis e Decretos Federais trazem conflitos de interpretação no conteúdo de seus artigos (grupo 

2), que paradoxalmente, caminham na contramão impondo obstáculos ao processo de cultura 

política participativa. Ou seja, essas leis, ao mesmo tempo que sinalizam a participação do 

cidadão, também apontam o contrário. Piterman, Heller e Rezende (2013, p. 1182) assim 

entendem a importância da atuação popular nas decisões da sociedade: 

 

A gestão, quando limitada aos requisitos técnico-científicos e econômicos na 

prestação de serviços oferecidos à população, não logra assegurar a eficácia e a 

eficiência do setor, devendo ser incorporadas políticas públicas que busquem 

mecanismos de participação e o envolvimento da população no processo de gestão e 

tomada de decisões. A motivação e habilidade da comunidade local para a 

manutenção dos serviços de saneamento contribuem consideravelmente para o bom 

êxito do serviço. 

 

Com o objetivo de averiguar a hipótese da inexistência de instâncias formais de participação 

popular a respeito do saneamento básico, Piterman, Heller e Rezende (2013) estudaram os 

Conselhos Urbanos de quatro municípios, de portes populacionais distintos, pertencentes à 

Bacia do Rio das Velhas: Contagem, Nova Lima, Sete lagoas e Vespasiano, localizadas em 

Minas Gerais, e constataram que existe uma lacuna no que concerne ao controle social na 

política pública municipal, visto que ações de saneamento, ainda não são debatidas e incluídas 

nas pautas das reuniões dos conselhos municipais.   
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E continuam a análise, afirmando que a ausência de uma instância específica desse controle 

para o setor, implica deixar as decisões fundamentais acerca dessa política “[...] sob uma 

estrutura vertical e tecnicista, sem qualquer controle democrático efetivo sobre as deliberações 

soberanas relativas ao poder executivo municipal” (PITERMAN; HELLER; REZENDE, 2013, 

p. 1190). Diante da análise dos autores, conclui-se que limitar a participação dos sujeitos na 

busca por seus direitos é negligenciar acessos aos meios efetivos de transformação social que 

seriam realizados pelos indivíduos na condição de cidadãos e, que realmente, os tornariam 

agentes principais de mudança do quadro social instaurado.  

 

Deixar o cidadão à margem das decisões da sociedade é negar-lhe o direito à cidadania. A 

contramão dessa negação, é justamente a participação do cidadão na luta por seus direitos 

porque é ele quem convive com a realidade de perto e, dessa forma, está mais capacitado a 

entender e se apropriar dos instrumentos de controle social. É na via da participação efetiva dos 

cidadãos, por meio do diálogo entre pares e com as instâncias do poder público que poderão ser 

tomadas decisões com vistas à transformação da ordem social. Nessa direção, ser cidadão: 

 

É ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: é em resumo, 

ter direitos civis. É também participar do destino da sociedade, votar e ser votado, ter 

direitos políticos. Os direitos civis não asseguram a democracia sem os direitos 

sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito 

à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a 

cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais (PINSKY; PINSKY, 2012, p. 

9). 

 

Pesquisando os direitos elencados no excerto, há margens para questionamentos sobre o que é, 

verdadeiramente, ser cidadão no Brasil, diante do fato de que a grande maioria da população 

não possui, por exemplo, o direito a um salário justo, ao trabalho, à saúde, a gozar de uma 

velhice tranquila, tampouco participa do destino da sociedade. Compete ao poder público, por 

meio da União, Estados e Municípios se debruçar sobre a temática do saneamento básico, não 

medindo esforços para sua concretização. 

 

Com o avanço da ciência e da tecnologia variadas são as técnicas que podem ser implementadas 

para resolver os problemas relacionados à falta de saneamento básico, como o tratamento e a 

distribuição da água que chega até as casas por meio de encanamentos. Entretanto, a 

implementação e manutenção desses serviços essenciais acarreta aumento de gastos por parte 
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do governo. Além disso, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2019), a população brasileira (mais de 210 milhões de habitantes) cresce a cada dia, o que gera 

um aumento no consumo de recursos naturais, impactando diretamente no meio ambiente. É 

essencial que as Leis e os Decretos Federais referentes ao tema não fiquem apenas em teoria, 

mas que se tornem prática efetiva. Dessa maneira, cumpre ao governo investir com seriedade 

no setor planejando e destinando recursos, bem como cobrando responsabilidades dos atores 

imbrincados em todas as esferas.  

 

Necessário, também, é o trabalho de informação da população quanto à importância de um 

posicionamento diante dessas questões. A disseminação de informações como o cuidado 

consigo e com o ambiente é ação de grande relevância para o cidadão, tendo em vista que a 

falta de saneamento adequado pode levar à proliferação de enfermidades, epidemias e/ou causar 

riscos à saúde coletiva. Brasil (2018) aponta distúrbios possivelmente adquiridos pela 

população, oriundos da falta desse serviço, como: diarreia, hepatites A e B, febre amarela, 

dengue, cólera, leptospirose e conjuntivite (quadro 6). 

 

Quadro 6 – Impacto de doenças devido à falta de saneamento básico  
 

 

CATEGORIA 

 

DOENÇAS  

 

PROBLEMAS AMBIENTAIS 

DOENÇAS DE 

TRANSMISSÃO 

FECO-ORAL 

Diarreia, Giardíase, Hepatite A, 

Hepatite B, Rotavírus 

Falta de saneamento, água contaminada 

ou não tratada adequadamente, falta de 

higiene 

DOENÇAS 

TRANSMITIDAS POR 

INSETO VETOR 

Dengue, Febre Amarela, Doenças de 

Chagas, Leishmaniose 

Falta de saneamento, má disposição do 

lixo, foco de vetores de doenças nas 

redondezas 

DOENÇAS 

TRANSMITIDAS PELO 

CONTATO COM A ÁGUA 

Cólera, Leptospirose, Ascaridíase, 

Febre Tifoide 

Falta de saneamento, falta de 

abastecimento de água, água 

contaminada, falta de higiene 

DOENÇAS 

RELACIONADAS À 

HIGIENE 

Tracoma, Conjuntivite, Micoses Poluição do ar, falta de abastecimento 

de água, falta de higiene 

Fonte: Brasil (2018) 

 

Para Cavinatto (1992), a forma mais adequada de evitar grande parte das doenças, cujos 

parasitas se proliferam em determinados órgãos do corpo, perturbando o funcionamento normal 

do organismo, é cuidar da higiene corporal, da limpeza do ambiente e da alimentação. Em 
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virtude disso, pesquisamos sobre as primeiras preocupações que o ser humano teve acerca dos 

problemas acarretados pela falta de saneamento básico. Remonta-se à Antiguidade, onde o 

homem percebeu que água contaminada, acúmulo de lixo, e a não observação da higiene, de 

um modo geral, entre outros fatores, podem acarretar a transmissão de doenças. Diz Heller 

(2006 citado por RUBINGER, 2008, p. 34): 

 

Ações visando à garantia da salubridade, hábitos sanitários e noções de engenharia 

sanitária são observados desde as antigas civilizações [...] Inicialmente, as civilizações 

de diferentes lugares do mundo não se inter-relacionavam, mas seu conhecimento 

sobre a relação saneamento-saúde já se mostrava em suas formas de atuarem no 

processo saúde-doença. Este conhecimento foi fundamentado [...] na observação do 

meio ambiente pelo homem em sua incessante busca pela sobrevivência, visto que o 

afastamento dos dejetos e resíduos e a utilização de água pura, ou água purificada, 

eram ações realizadas por vários povos em períodos diferentes. 

 

Não sendo exclusividade da esfera médica, a saúde pública necessita estabelecer diálogos entre 

a cidade e sua infraestrutura, o meio ambiente e o saneamento. Entende-se que a qualidade de 

vida e a saúde estão estreitamente ligadas ao tema, com abrangência nas dimensões físicas, 

sociais, econômicas e políticas. O indivíduo saudável pode frequentar o trabalho, se relacionar 

com a família e a comunidade, ir à escola, à igreja, entre outros, ao passo que, se ele estiver 

doente, não poderá frequentar às aulas, sob o risco de contaminação dos demais, sentirá mal-

estar, precisando recorrer a um hospital ou a um posto de saúde, poderá ter que faltar ao 

trabalho, resultando assim, em gastos tanto para o indivíduo, quanto para o sistema. 

 

Oliveira (2014) pontua que alguns autores concordam que saneamento básico está diretamente 

ligado à saúde pública, por exemplo, Who (1946) entende esse serviço como intervenções, 

exemplificando a construção de instalações, como latrinas para a melhoria da gestão relativa 

aos dejetos; ainda, Dacach (1990) aponta que saúde pública trata-se da ciência que previne 

doenças, prolonga a vida e promove a saúde física e mental, por entre esforços de uma 

comunidade. Rubinger (2008, p. 2) vai além desse saber, quando afirma:  

 

[...] como as pessoas de uma comunidade entendem e lidam com as práticas sanitárias, 

dos seus hábitos de higiene e da percepção que têm da relação saúde-doença, pode ser 

fundamental para a criação, o planejamento e a implementação de políticas públicas. 

A percepção humana de si mesmo, do meio onde vive e das relações estabelecidas 

entre ambos merece destaque como subsídio ao desenvolvimento de planejamentos e 

intervenções sociais, contribuindo para a adequação e melhoria dos serviços de 

saneamento prestados à população, visando à melhoria da sua qualidade de vida.  
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A afirmação da autora coaduna com nossa convicção, pois entendemos a importância de uma 

sociedade formar cidadãos bem esclarecidos dos acontecimentos que perpassam suas vidas. O 

exercício do diálogo na comunidade fortalece a união dos indivíduos na conquista de 

necessidades primárias. Observamos que o cidadão não pode esperar, de braços cruzados, que 

as coisas se resolvam, logo, precisa garantir sua participação nas decisões que lhe são caras, por 

exemplo, por meio dos movimentos sociais e ambientes educativos, pois ele, o oprimido, é o 

principal interessado no assunto. Nessa percepção: 

 

O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na transformação 

da realidade se não for ajudado a tomar consciência da realidade e da sua própria 

capacidade para transformar [...]. Ninguém luta contra forças que não entende, [...] A 

realidade não pode ser modificada, senão quando o homem descobre que é 

modificável e que ele o pode fazer (FREIRE, 1977, p. 48). 

 

O disparador para toda e qualquer forma de libertação encontra-se na coletividade, na união das 

pessoas em torno de um propósito. Entendendo que o projeto da libertação, também é o projeto 

do oprimido (DUSSEL, 1979), pontuamos que uma temática importante e tão intimamente 

ligada aos sujeitos como é o saneamento básico, deve ser mais bem explorada e, sendo assim, 

a escola é espaço ideal para trabalhar e discutir essas questões.  

 

Ao trabalhar a temática do saneamento básico urbano na escola, na perspectiva da educação 

CTS/CTSA, poderíamos ter dado maior ênfase aos aspectos ambientais, considerando a Lei 

Federal de Educação Ambiental nº 9.795/1999 (BRASIL, 1999). Vale salientar que a Política 

Municipal de Educação Ambiental do município de Vila Velha está em fase de planejamento. 

Neste trabalho, enfatizamos a perspectiva dos estudos CTS/CTSA, muito embora, não 

desconsideramos a perspectiva da Educação Ambiental. 

 

2.2 ENSINO FUNDAMENTAL E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS  

 

A presente investigação está inserida no contexto da educação básica da prefeitura de Vila 

Velha, no estado do Espírito Santo, Brasil. Nesse sentido, buscamos conhecer a proposta 

curricular do município que culminou na Organização Curricular das unidades municipais de 

ensino fundamental. Segundo as Diretrizes Curriculares do município de Vila Velha, (VILA 
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VELHA, 2008)17, foi desejo de alguns professores, que ingressaram por meio de concurso 

público, que se reformulasse a proposta pedagógica do município, vigente desde 1997. Dessa 

maneira, foram realizados encontros de formação nos anos de 2006 e 2007, intencionando 

elaborar um currículo mínimo para atender às Unidades Municipais de Ensino Fundamental 

(UMEF).  

 

No ano de 2007, as equipes do setor pedagógico do município de Vila Velha assumiram a 

coordenação da elaboração da proposta curricular, dando continuidade às discussões nas 

formações por área. Houve, na época, encontros de professores do ensino fundamental I e II, 

objetivando planejar formações mensais em busca de sugestões de mudanças para a proposta 

pedagógica existente. A partir da leitura do documento, infere-se que a proposta é 

fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), e aponta caminhos, considerando o ensino 

fundamental de nove anos.  

 

Um desses caminhos que a secretaria de educação elenca dispõe sobre a possibilidade de 

modificar o currículo, valorizando o diálogo e as diferentes opiniões dos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. O documento ressalta que está em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), tendo por base, os princípios éticos da 

autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; princípios 

políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 

democrática. 

 

E, em consonância com esses eixos, Vila Velha (2008) propõe um trabalho articulado das áreas 

de conhecimento, com o intuito de garantir que os conteúdos de aprendizagem sejam ensinados 

e aprendidos, assegurando a inserção “sociocultural” dos estudantes. De acordo com Vila Velha 

(2008, p. 114), o educador: 

  

 

17 Cabe salientar que, quando estivemos na Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, o documento que 

dispunham, datava do ano de 2008, sendo que a elaboração da Base Nacional Comum Curricular para o município, 

estava em processo de discussão. 
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[...] cria situações em que o aluno possa operar sobre a própria linguagem para que 

construa gradativamente os paradigmas próprios da fala de sua comunidade, atento às 

singularidades, regularidades e diferenças de forma e de usos linguísticos levantando 

hipóteses sobre as condições contextuais e estruturais em que são produzidos. 

 

A proposta curricular do município, de acordo com Vila Velha (2008), aponta o aluno como 

centro do processo de ensino e aprendizagem e concebe o professor como investigador e 

facilitador. O documento, que traz Ana Teberosky18 como referencial, ratifica que o estudante 

precisa se “adaptar” às diferentes intenções e situações cotidianas, operar sobre a própria 

linguagem, levantando hipóteses. Na Tendência Liberal Renovada Progressivista, a finalidade 

da escola: 

 

[...] é adequar as necessidades individuais ao meio social e, para isso, ela deve se 

organizar de modo a retratar, o quanto possível, a vida. Todo ser dispõe dentro de si 

mesmo de mecanismos de adaptação progressiva ao meio e de uma consequente 

integração de formas de adaptação no comportamento. Tal integração se dá por meio 

de experiências que devem satisfazer, ao mesmo tempo, os interesses do aluno e as 

exigências sociais. [...] As escolas ativas ou novas partem sempre de atividades 

adequadas à natureza do aluno e às etapas do seu desenvolvimento. [...] não há lugar 

privilegiado para o professor; antes, seu papel, é auxiliar o desenvolvimento livre e 

espontâneo da criança; se intervém, é para dar forma ao raciocínio dela (LIBÂNEO, 

1985, p. 26-27). 

 

O documento das Diretrizes Curriculares (Vila Velha, 2008), se intitula “sociocultural”, 

entretanto, nota-se, que algumas características elencadas em seu conteúdo não são 

socioculturais, mas sim, pertencentes à Escola Nova. Além disso, não cita o principal inspirador 

dessa abordagem que é o educador Paulo Freire.  

 

Buscando mais elementos para embasar nossos estudos, conversamos, posteriormente, com 

profissionais da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), os quais relataram que uma nova 

reorganização curricular foi realizada no município (VILA VELHA, 2013). A intenção foi a de 

ampliar o processo de ensino e aprendizagem, principalmente, no ciclo de alfabetização, e dessa 

forma, as turmas dos 1º aos 5º anos receberam um acréscimo de duas aulas de Português e duas 

 

18 Ana Teberosyy, pesquisadora argentina, seguidora das ideias de Jean Piaget, considerado o precursor do 

Construtivismo, em parceria com Emília Ferreiro, por volta dos anos 80, por meio da abordagem construtivista, 

divulgou no Brasil, estudos acerca do processo de aquisição da língua escrita pela criança (MORTATTI, 2000). 
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de Matemática, passando por uma redistribuição e reforço, além da previsão de um trabalho 

interdisciplinar com Tecnologias Educacionais.  

 

O objetivo foi o de garantir para o estudante da rede municipal de educação de Vila Velha, base 

para as outras áreas do conhecimento com qualidade, tendo em vista as principais avaliações 

externas, como a Prova Brasil (VILA VELHA, 2008). Nota-se que essa visão de aumentar o 

quantitativo de aulas de português e de matemática para atender às demandas de avaliações 

externas, caminha na contramão de uma educação sociocultural. A figura 5 ilustra a organização 

curricular do município em questão. 

 

Figura 5 – Organização Curricular do município de Vila Velha  
 

 
Fonte: Vila Velha (2013) 

 

No que se refere às temáticas transversais, a secretaria de educação de Vila Velha investiu em 

laboratórios de informática, na tentativa de introduzir uma ação indutiva para o uso de novas 

tecnologias, articuladas ao itinerário formativo do ensino fundamental. A Lei Municipal nº 

5.206/2011 instituiu o cargo de Professor da Educação Básica em Tecnologias Educacionais, 



57 

 

 

 

visando ampliar e reforçar as atividades didático-pedagógicas nesses laboratórios. O professor 

de tecnologias possui como principais atribuições: desenvolver projetos de inclusão digital para 

a comunidade escolar, bem como selecionar e avaliar softwares educacionais e ministrar aulas, 

utilizando diversos recursos tecnológicos e, por conseguinte, garantir que os estudantes 

alcancem, por meio de projetos, a aprendizagem. Além da temática transversal de tecnologia, 

o currículo do ensino fundamental também prevê a realização de debates sobre administração 

pública, ética, educação de trânsito, história e cultura afro-brasileira, além de um bloco de 

discussões sobre trabalho e consumo, saúde, meio ambiente, entre outros. 

 

Segundo informações da coordenadoria do PMAIC (Programa Municipal de Alfabetização na 

Idade Certa), as formações continuadas para os professores dos anos iniciais da prefeitura 

municipal de Vila Velha, ocorrem por adesão, ou seja, os profissionais podem ou não participar. 

Em 2019, essas formações aconteceram de março a setembro, contemplando em média, 180 

educadores, distribuídos em 7 turmas. Os encontros foram realizados às terças e quartas-feiras, 

de três em três semanas, no noturno, e aos sábados, no diurno. Os profissionais que aderiram à 

formação, tiveram dois encontros em serviço: um no mês de março e o outro, no mês de 

setembro de 2019. De acordo com os dados obtidos, infere-se que foram disponibilizadas para 

os professores dos anos iniciais, formações que transcorreram, quase que, em sua totalidade, 

fora do horário de expediente, enquanto os pedagogos participaram de cursos continuamente, 

e, em horário regular de trabalho. De acordo com Silva (2016, p. 67):  

 

Alguns professores, de fato, enfrentam essa dificuldade em realizar cursos de 

formação continuada, por causa dos momentos em que precisam deixar de realizar seu 

trabalho na escola para sair em busca do seu aperfeiçoamento profissional. Por isso, 

os centros de formação precisam adequar seus horários à disponibilidade do professor, 

para evitar problemas com a dinâmica do trabalho da escola. 

 

Essa adequação que o autor cita, se faz necessária, principalmente, no que concerne à 

disponibilidade do professor, pois é sabido que muitos têm que trabalhar em dois turnos, talvez 

três, desse modo, o ideal seria que essas formações acontecessem durante o horário de trabalho, 

e, de preferência, na própria escola, com participação da equipe pedagógica. Entendemos a 

importância do fortalecimento da formação docente, tendo em vista que a sociedade está em 

constante modificação, seja de ordem social, científica ou tecnológica, interferindo na escola e 

no trabalho de professores e estudantes.   
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – (BRASIL, 2017, p. 8) define competência como 

“a mobilização de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. A 

BNCC possui como marco referencial, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e outros 

documentos nacionais, por exemplo a Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996). Desse 

documento, ela cita o inciso IV, do artigo 9º, o qual afirma que, cabe à União: 

 

[...] estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum (BRASIL, 1996). 

 

A BNCC traz como fundamentação, duas noções decisivas para todo o desenvolvimento 

curricular do Brasil. A primeira, trata-se da relação do que vem a ser currículo básico comum 

e o que é diverso, desse jeito, “as competências e diretrizes são comuns, porém, os currículos 

devem ser diversos” (BRASIL, 2017, p. 11). A segunda noção focaliza o currículo, citando que 

os conteúdos estarão a serviço de desenvolver as competências, orientando, portanto, a 

definição das aprendizagens essenciais, e não somente dos conteúdos mínimos a serem 

ensinados.  

 

Contrários a esse pensamento, Neira, Júnior e Almeida (2016) frisam que a primeira versão da 

BNCC, concebida no governo da presidenta Dilma Rousseff, não sinalizava qualquer indicação 

quanto às atividades de ensino, métodos ou instrumentos de avaliação. Trazia uma lista de 

objetivos, cabendo aos professores, de acordo com suas experiências e as dos estudantes, 

organizar e desenvolver o trabalho pedagógico, o que significava “reconstruir criticamente e 

ampliar o patrimônio disponível na comunidade” (NEIRA; JÚNIOR; ALMEIDA, 2016, p. 39).  

 

Segundo esses autores, a versão final do documento, homologada no final do governo de Michel 

Temer (dezembro de 2017) enfatizava que os conteúdos estariam a serviço do desenvolvimento 

de competências dos indivíduos, portanto, relegando a segundo plano, o trabalho do professor 

e o processo de ensino e aprendizagem.   
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Para o Todos pela Educação (TPE, 2019), o fato de a BNCC orientar sobre quais devem ser as 

competências e habilidades essenciais que todos os alunos têm o direito de aprender, se constitui 

numa característica positiva, pois possibilita a redução das desigualdades educacionais 

existentes no Brasil. Já na compreensão de Marsiglia et al. (2017, p.117), a BNCC traz o 

discurso no qual, “[...] na aparência, defende a inclusão, a democracia social, o respeito à 

diversidade cultural, a solidariedade etc., porém, na prática, tem como função a legitimação 

ideológica do capitalismo contemporâneo”. 

 

Martins (2013) pontua que o TPE, constituído por grandes empresas, como o Banco Itaú e a 

Fundação Lemann, é o projeto das organizações empresariais em parceria com o Estado. Esse 

grupo, segundo a autora, tem por objetivo a reorganização da educação pública, sendo uma 

resposta às pressões internacionais e a possibilidade de articular junto aos governos, um projeto 

único para toda a nação. Malanchen (2016) enfatiza que o discurso da BNCC é supostamente 

crítico, porém não existem perspectivas de superação do capitalismo, e sim, de inclusão no 

sistema, o que reforça a política neoliberal de sucateamento da escola. 

 

Observa-se que há várias divergências de ideias entre os autores, quando o assunto é a BNCC. 

Defendemos neste trabalho, a abordagem sociocultural inspirada em Paulo Freire, portanto não 

pactuamos com uma educação que legitima o status quo, ao contrário, a educação que 

almejamos, não apenas prepara para o mercado de trabalho, mas busca a formação integral do 

sujeito. Escola e professores devem proporcionar meios para que o processo de ensino e 

aprendizagem se dê em múltiplos aspectos, num caráter dialógico e horizontal em que 

professores e estudantes aprendem, mas também ensinam.  

 

Nessa perspectiva, o sujeito passa a se conhecer, refletir e operar de forma consciente, agindo 

sobre e com o mundo em que vive, com vistas à transformação de sua realidade. Como se vê, 

longe de atender aos interesses da classe hegemônica, nossa defesa gira em torno das camadas 

populares, daqueles que se encontram à margem da sociedade. De acordo com Libâneo (1985), 

a prática escolar é a concretização das condições que asseguram o trabalho dos professores, 

sendo que, essas condições não se devem estritamente ao caráter “pedagógico”, tendo em vista 

que cabe à escola, o cumprimento de funções oferecidas pela sociedade concreta que, por sua 

vez, é constituída de classes sociais com diferentes interesses.   
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As tendências pedagógicas brasileiras foram classificadas por Libâneo (1985) em duas 

correntes de ideias, quais sejam: as tendências liberais, formadas pelas pedagogias: tradicional, 

renovada progressivista, renovada não-diretiva e tecnicista; e as tendências progressistas, 

formadas pelas pedagogias libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. O quadro 7 

ilustra essa afirmação. 

 

Quadro 7 – Resumo das tendências pedagógicas da educação brasileira 
 

TENDÊNCIA  

PEDAGÓGICA 

PAPEL DA 

ESCOLA 
CONTEÚDO MÉTODO 

PROFESSOR 

X 

ALUNO 

APRENDIZADO 
COMO SE 

MANIFESTA 

LIBERAL  

TRADICIONAL 

Preparação 

intelectual e moral 

dos alunos para 
assumir seu papel 

na sociedade 

Conhecimentos e 

valores sociais 

acumulados 
funcionam como 

verdades absolutas 

Exposição e 

demonstração 

verbal da 
matéria e/ou por 

meio de 

modelos 

Autoridade do 

professor que 
exige atitude 

receptiva do aluno 

Aprendizagem é 

receptiva e 

mecânica, sem 

considerar as 
características 

próprias de cada 

idade 

Nas escolas que 

adotam filosofias 

humanistas 
clássicas ou 

científicas 

LIBERAL  

RENOVADORA 

PROGRESSIVA 

A escola deve 
adequar as 

necessidades 

individuais ao meio 

social 

Estabelecidos a 

partir das 
experiências 

vividas pelos 

alunos frente às 

situações- 

problemas 

Por meio de 
experiências, 

pesquisas e 

método de 

solução de 

problemas 

O professor é 

auxiliador no 

desenvolvimento 

livre da criança 

Baseado na 

motivação e na 

estimulação de 

problemas 

Montessori, 

Decroly, Dewey, 

Piaget, Lauro de 

Oliveira Lima 

LIBERAL  

RENOVADORA 

NÃO-DIRETIVA  

(Escola Nova) 

Formação de 

atitudes 

Baseia-se na busca 

dos conhecimentos 

pelos próprios 
alunos 

Método baseado 

na facilitação da 

aprendizagem 

O centro é o aluno. 

O professor 

garantirá um 

relacionamento de 
respeito 

Aprender é 

modificar as 

percepções da 
realidade 

Carl Rogers, 

Escola de 

Alexander. S. 

Neill 
(Summerhill) 

LIBERAL  

TECNICISTA 

Modeladora do 

comportamento 

humano através de 

técnicas específicas 

Informações 

ordenadas em uma 

sequência lógica e 

psicológica 

Procedimentos e 

técnicas para a 

transmissão e 

recepção de 

informações 

Relação objetiva. 

O professor 

transmite e o aluno 

fixa as 

informações 

Aprendizagem 

baseada no 

desempenho 

Leis nº 5.540/68 e 

5692/71 

PROGRESSISTA 

LIBERTADORA 

Os sujeitos devem 

atingir um nível de 

consciência da 

realidade na busca 

da transformação 

social 

Temas Geradores 
Grupos de 

Discussão 

A relação é de 

igual para igual, 

horizontalmente 

Resolução da 

situação-problema 
Paulo Freire 

PROGRESSISTA 

LIBERTÁRIA 

Transformação da 

personalidade num 

sentido libertário e 

autogestionário 

As matérias são 

colocadas, mas 

não exigidas 

Vivência grupal 

na forma de 

autogestão 

É não-diretiva, o 

professor é 

orientador e os 

alunos, livres 

A aprendizagem é 

informal, via 

grupo 

C. Freinet, 

Miguel Arroyo 

PROGRESSISTA  

Crítico-Social dos 

Conteúdos ou 

Histórico-Crítica. 

Difusão dos 

conteúdos 

São universais, 

sendo 

incorporados pela 

humanidade frente 

à realidade social 

O método possui 

relação direta da 

experiência do 

aluno, 

confrontada com 

o saber 

sistematizado 

O aluno é 

participante. O 

professor é o 

mediador entre o 

saber e o aluno 

Baseado nas 

estruturas 

cognitivas já 

estruturadas pelos 

alunos 

Makarenko,  

Bernard Charlot, 

Manacorda,  

Georges Snyders 

e Demerval 

Saviani 

Fonte: Libâneo (1985) 
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De acordo com Libâneo (1985, p. 21), “o termo liberal não tem o sentido de “avançado”, 

“democrático”, “aberto”, como costuma ser usado”. Para o autor, o liberalismo é uma doutrina 

que surgiu como justificativa do sistema capitalista, que, defendendo a liberdade dos indivíduos 

na sociedade, estabelece uma organização social que se baseia na propriedade privada dos 

meios de produção, que também é denominada, sociedade de classes. Segundo Campos (2007), 

o liberalismo se apoia em cinco princípios: 

 

• Princípio do Individualismo: o progresso do indivíduo pode levar à melhoria da sociedade, 

tendo o Estado, o dever de garantir os direitos individuais; 

 

• Princípio da Liberdade: todas as liberdades decorrem da liberdade individual, sendo assim, o 

liberalismo condena qualquer limitação da liberdade. 

 

• Princípio da Propriedade: é vista como consequência do trabalho e do talento, que são os 

instrumentos legítimos para a ascensão social. A obrigação do Estado é proteger esse direito e 

não intervir ou usurpá-lo. 

 

• Princípio da Igualdade: a percepção de igualdade nessa doutrina, se refere à igualdade de 

direitos e não igualdade econômica, ignorando a existência das desigualdades sociais. 

 

• Princípio da Democracia: é direito de todos participarem do governo e da escolha de seus 

representantes.  

 

Libâneo (1985) pontua que, de acordo com a tendência liberal, o homem se configura como um 

produto do meio, sendo que suas ações, controladas pela educação, servem à manutenção do 

status quo. Infere-se de Campos (2007) que a doutrina liberal defende a liberdade e a igualdade 

de oportunidades para todos, mas como pode haver liberdade e igualdade numa sociedade em 

que os indivíduos precisam se adaptar aos ditames do sistema capitalista? E os milhões que não 

se adaptam por não terem as mesmas condições dos que pertencem à classe dominante? Da 

mesma forma, como o indivíduo pode ascender socialmente diante de condições tão desiguais? 
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Concebemos uma proposta pedagógica que caminhe de encontro aos interesses do capital e se 

posicione em favor dos oprimidos da sociedade, que conceba o indivíduo como um sujeito de 

direitos que se relaciona com professores e colegas, por entre diálogos e não imposição. Dessa 

forma, os conteúdos a serem trabalhados são extraídos do contexto, por meio de temas 

geradores, acrescentando sentido à vida dos estudantes. Possui definitivamente, um caráter 

político, tendo em vista que anuncia a realidade, descontrói o instituído e forma criticidade. 

 

Vivencia-se tempos sombrios em que a ideologia pertinente é a do opressor. Se, principalmente 

a escola e professores, emitem opinião contrária, caminhando de forma a expor a realidade que 

“está própria do oprimido”, são taxados de doutrinadores. De fato, “seria na verdade uma 

atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que 

levasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica” (FREIRE, 1981, 

p. 73). Nossa grande esperança reside no fazer diário daqueles que vislumbram a libertação, e 

assim, num processo de reflexão e ação, o ser humano poderá atingir níveis de consciência 

crítica mais elevados em busca da transformação da sociedade. 

 

2.3 FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO DE ENRIQUE DUSSEL 

 

A filosofia nasce na Grécia e é difundida pelo mundo, a partir do modelo de vida europeu, o 

qual desconsidera que cada povo, carrega, originariamente, sua cultura, sua língua, seu 

pensamento. Dussel (1982) pensa uma filosofia própria para a América Latina, que passe, 

necessariamente, pela humanização e libertação dos povos, dos que se encontram à margem da 

sociedade. 

 

Enrique Domingo Dussel Ambrosini inaugura o “Movimento da Libertação” na década de 

1960, na América Latina com a Filosofia da Libertação. De acordo com Meirelles (2005), esse 

filósofo, nasceu numa pequena aldeia chamada La Paz, a 150 quilômetros de Mendoza, 

Argentina, em 24 de dezembro de 1934, dentro de um contexto de exploração e vitimação dos 

argentinos, os quais eram desprezados em nome de um mercado de exportação. Durante sua 

infância, acompanhou frequentemente seu pai pelas montanhas em visitas médicas, a vilarejos 

pobres. Fez licenciatura em filosofia entre 1953 a 1957, na Universidade Nacional de Cuyo, em 

Mendoza.   
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Em 1959, doutorou-se em Madrid na Universidad Central Complutense com estudos sobre o 

bem comum e em História da Igreja, pela Sorbonne, em 1967. Em 1973, após ser vítima de um 

atentado à bomba, lançado pela ditadura argentina, exila-se no México, onde dá prosseguimento 

à sua Filosofia Libertadora, acreditando na justiça como unidade fundamental para a libertação 

dos oprimidos. 

 

Para Enrique Dussel, o discurso da libertação se concretiza ao tematizar os diversos níveis de 

proximidade entre os homens (BOUFLEUER, 1991). Desse modo, as categorias dusselianas 

são aplicadas às relações entre homem-mulher (erótica), pai-filho (pedagógica) e irmão-irmão 

(política), quadro 8. 

 

Quadro 8 – Categorias e relações Dusselianas 

 
CATEGORIA RELAÇÃO DUSSELIANA 

 

ERÓTICA É da relação homem e mulher que se originam as demais relações (vida doméstica e 

suas intersubjetividades) 

PEDAGÓGICA Pensa a relação face-a-face do pai-filho, mestre-discípulo, político-cidadão. É toda 

bipolaridade em que há anterioridade de um dos polos sobre o outro, onde há legado 

tradicional ou cultural a ser transmitido 

 

POLÍTICA Cumpre a tarefa de colocar pais e filhos numa relação de igualdade. A política é a 

prática da justiça, sem se apropriar do direito de ser do outro 

 

Fonte: Boufleuer (1991)  

 

É na primeira relação, a Erótica, que são articuladas as subjetividades relacionadas por 

consanguinidade, “[...] educa dentro do ethos tradicional do povo, dentro da classe social da 

família” (DUSSEL, 1996, p. 110). Na relação Pedagógica, o indivíduo aprende as regras 

sociais. Para Dussel (1993), existem dois sistemas pedagógicos, o doméstico, que são as 

relações entre pais e filhos com reconhecimento de alteridade das partes, e o político, que se 

trata da relação da cultura popular com a cultura dominante. A vertente pedagógica:  

 

[...] não somente se ocupa da educação da criança, do filho, do discípulo na família 

erótica; mas igualmente da juventude e o povo nas instituições escolares, 

universitárias, científicas, tecnológicas, os meios de comunicação. É a questão 

ideológica e cultural (DUSSEL, 1996, p. 109). 
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A terceira relação, a Política, é a de irmão-irmão. Os irmãos são distintos, porém quando ocorre 

a coisificação do outro, há injustiça, o contrário, quando essa distinção é reconhecida, se faz 

justiça. Corroborando essa convicção, Santa Clara (2014) pontua que, quando reconhecemos o 

outro como irmão, estamos diante de uma Filosofia da Libertação, ao passo que, se há o 

encobrimento desse irmão, nasce a política de dominação. 

 

O face-a-face político está também na relação de classes. Na assembleia dos iguais, 

no ombro a ombro. Essa relação também é cultural, é o reconhecimento da distinção 

cultural dos países fora do eixo indo-europeu diante dos países europeus. A política é 

a prática da justiça, do direito de ser, sem apropriação do ser do irmão (SANTA 

CLARA, 2014, p. 73). 

 

De acordo com Pinto (2013), o filósofo da libertação se utiliza da “anterioridade antropológica”, 

considerando o sujeito, um ser digno e consciente, para tanto, desenvolveu conceitos 

relacionados à alteridade e à exterioridade. O primeiro conceito, a alteridade, faz referência a 

ouvir, interpretar, compreender e aceitar o outro, com o objetivo de libertá-lo do processo de 

exclusão social em que vive. O segundo conceito, a exterioridade, é o pensamento sobre a 

divisão social do trabalho que Dussel utiliza de Karl Marx, que se trata da opressão por meio 

do trabalho assalariado do proletariado, que se dá, de forma competitiva, em um sistema 

opressor em sua totalidade. 

 

Esse trabalhador, a vítima, não está fora da sociedade, é parte integrante dela, contudo não 

podendo exercer sua cidadania, se torna oprimido. “É por isso que se move à alteridade e à 

exterioridade do excluído, em busca da superação da totalidade, através da Filosofia da 

Libertação, a fim de revolucionar, por meio da ética, de se colocar ordem na sociedade que se 

encontra no caos” (PINTO, 2013, p. 74). Defendendo essa convicção que vai ao encontro dos 

pobres e marginalizados para orientação do pensamento latino-americano, em contraposição à 

hegemonia dominante, Dussel formula 5 categorias, descrevendo-as da seguinte maneira: 

Proximidade, Totalidade, Exterioridade, Alienação e Libertação.  

 

Com base em Santa Clara (2014), a primeira categoria é a Proximidade, que busca a essência 

do homem que é plenificado como alteridade na proximidade do excluído. Nesse processo, o 

outro tem que ser respeitado como outro, distinto e diferente, dessa forma, considera o homem 
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como aquele que não se resolve só, mas interage com o outro, realizando-se na sua construção 

humana do mundo.  

 

Encurtar distância é a práxis. É um agir para o outro com o outro; é uma ação ou 

atualidade que se dirige à proximidade. [...] A proxemia é um dirigir-se às coisas. Mas 

é muito diferente tocar alguma coisa, e acariciar ou beijar alguém. É muito diferente 

compreender o ser, neutro, e abraçar no amor a realidade desejante de alguém, 

próxima (DUSSEL, 1982, p. 23). 

 

Para Dussel (1982), a segunda categoria, a Totalidade, é o sentido que o homem encontra em 

sua existência, sendo derivado do cultivo que ele tem de suas tradições transformadas em 

cultura. Esse sentido que o homem dá a sua existência é denominado mundo, que é todo o 

processo cultural produzido por ele. Santa Clara (2014, p. 51) destaca que, para Dussel: 

 

Mundo, então será a compreensão do sentido de limites que o homem tem das coisas 

que estão a sua volta [...] relacionando-se com as coisas através do sentido dado ao 

cosmo, e produzindo a totalidade que será o homem habitando no contexto de ‘coisa-

sentido’. [...] no horizonte de compreensão da totalidade é que se afirma o ser e a 

exterioridade será negada como não-ser (grifo do autor). 

 

Dentro dessa compreensão, a cultura indo-europeia “será o ser que reconhecerá somente seu 

horizonte de interpretação como o único legítimo” (SANTA CLARA, 2014, p. 51) e as culturas 

não europeias serão escravizadas e classificadas como “não-ser”. A Totalidade é a 

concretização de que é a compreensão de mundo da cultura europeia que deve prevalecer em 

contraposição aos menos favorecidos, numa relação dominante-dominado.  

 

Dussel (1982) aponta uma a terceira categoria, a Exterioridade, sendo a realidade física e 

corpórea do outro, o “face a face”, trata-se do outro despersonalizado, coisificado como 

máquina. Para o autor, na exterioridade há um grito de liberdade contra o sistema-mundo 

excludente. É o rosto da vítima encoberto pelo sistema (totalidade), é o grito do oprimido, 

querendo ser reconhecido e liberto das formas opressoras da sociedade.  

 

A quarta categoria consiste na Alienação, cujo sistema se totaliza e “se torna um fetiche 

canibalesco que passa a devorar todos de expressão e exterioridade” (SANTA CLARA, 2014, 

p. 54). Sempre haverá senhor contra escravos, não havendo possibilidade de libertação destes, 
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portanto, quem estiver fora do sistema é o não-ser e quem ousar desafiar, será eliminado. Dussel 

(1982) sinaliza que o ser periférico foi coisificado e que, a antítese da alienação, é a libertação. 

 

A quinta categoria é a Libertação. Nela, a liberdade só será possível mediante o reconhecimento 

da exterioridade. Não há liberdade se o homem não pode escolher as possibilidades que surgem 

por meio de seu trabalho. A alienação torna o homem inautêntico e a escravidão torna a 

possibilidade de ser autêntico inviável. Santa Clara (2014, p. 57) afirma que “a libertação será 

a transcendência da totalidade mediante a criação de um novo mundo” e esse novo mundo 

deverá ser constituído por irmãos que se ajudam mutuamente.  

 

A vítima, para Dussel, é o sujeito que deixa de assumir um papel central no mundo para ser 

dependente de um mundo alheio, é a coisificação do homem (SANTA CLARA, 2014). O 

contrário do homem oprimido é o homem humanizado (FREIRE, 1987). Dussel entende que o 

homem precisa ser respeitado pelo outro. Em Freire, entendemos que o homem alienado não 

pensa por si, mas sim, pelo e por meio do outro.  

 

Os pensamentos desses dois autores coadunam com a educação CTS/CTSA proposta por Santos 

e Auler (2011), pois também prioriza o diálogo. O propósito dessa educação é formar cidadãos 

críticos, políticos e não passivos, capazes de intervir nos mais variados processos da sociedade, 

buscando transformá-la. Para Freire (1987), o fundamento da pedagogia envolve o diálogo 

autêntico, que se dá por meio de reflexão e ação do homem, dessa forma, ele se torna sujeito de 

sua história. Concluímos que para Dussel e Freire, tal qual na educação CTS/CTSA, o diálogo 

assume papel de grande relevância, é passo primordial em busca de uma pedagogia libertadora.  

 

Este trabalho objetivou um processo de ensino e aprendizagem que possibilitasse uma educação 

pensada com o outro, em favor do outro, na dialogicidade (DUSSEL, 1982). Baseamos a práxis, 

vivenciando a cada encontro, uma transformação, dessa maneira, foi possível fazer ver a esse 

outro, que a opressão vivenciada é obra dos homens, isto posto, também será obra dos homens, 

a libertação. Logo, “o fatalismo diante da realidade, característico da percepção distorcida, cede 

seu lugar à esperança. Uma esperança crítica que move os homens para a transformação” 

(FREIRE, 1979, p. 27). 
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2.4 PEDAGOGIA LIBERTADORA DE PAULO FREIRE 

 

Paulo Reglus Neves Freire, conhecido no Brasil e no exterior apenas como Paulo Freire, nasceu 

em Recife, PE, em 19 de setembro de 1921, filho de Joaquim Temístocles Freire e de Edeltrudes 

Neves Freire. Foi alfabetizado por sua mãe, conforme ele próprio descreveu: “Fui alfabetizado 

no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não 

do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro-negro; gravetos, o meu giz” (FREIRE, 

1989, p. 11). 

 

Rasoppi (2014) cita que Freire, quando adolescente, desenvolveu grande interesse pela língua 

portuguesa. Aos 22 anos, ingressou na secular Faculdade de Direito do Recife, e, durante o 

curso, casou-se com a primeira esposa, a professora primária Elza Maia Costa Oliveira, com 

quem teve cinco filhos. Foi contratado para dirigir o Departamento de Educação e Cultura no 

Serviço Social da Indústria (SESI), em 1947, onde teve os primeiros contatos com a 

alfabetização de adultos.  

 

No ano de 1958, Freire apresentou um importante trabalho sobre educação e os princípios da 

alfabetização em um congresso educacional no Rio de Janeiro, defendendo a ideia de que a 

alfabetização de adultos deveria estar associada à realidade do trabalhador, sendo assim, poderia 

atuar de forma crítica e participativa na sociedade. Em 1959, concluiu o doutorado em Filosofia 

e História da Educação com a tese “Educação e Atualidade Brasileira”, ingressando na Cátedra 

de Filosofia e História da Educação, da Escola de Belas Artes de Pernambuco, da Universidade 

do Recife. 

 

De acordo com Rasoppi (2014), em 1960, Freire se destacou como um dos fundadores do 

Movimento de Cultura Popular (MCP) do Recife, onde iniciou as experiências de criação do 

método de alfabetização de adultos, criando os Círculos de Cultura19. Entre 1962 e 1963, 

coordenou a Campanha de Alfabetização de Adultos do governo do Rio Grande do Norte, 

 

19 Os Círculos de Cultura consistiam em agrupamentos de adultos das camadas populares, cuja finalidade era a 

discussão de temas que eram sugeridos pelos próprios participantes (RASOPPI, 2014). 
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implementando um projeto de alfabetização para 380 trabalhadores, na cidade de Angicos. No 

dia 24 de janeiro de 1963, iniciou o projeto com a primeira das “Quarenta horas de Angicos”, 

sob o tema: “Conceito antropológico de cultura”. Terminou o projeto, com a quadragésima 

hora-aula, em 2 de abril, estando presente, o presidente da República à época, João Goulart. 

 

No início de 1964 foi convidado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) para compor a 

Comissão Especial do Programa Nacional de Alfabetização, com o objetivo de coordenar o 

Programa Nacional de Alfabetização em todo o país. Contudo, com o advento do golpe militar, 

as atividades foram canceladas e Paulo Freire foi indiciado por participar de “atividades 

subversivas”. Tendo sido ameaçado, refugiou-se na Embaixada da Bolívia, ficando um período 

nesse país, seguindo depois, para o Chile. No exílio, escreveu muitos livros, entre eles: 

Educação como Prática da Liberdade (1967) e Pedagogia do Oprimido, publicado pela primeira 

vez no Brasil em 1974. Em 1969 se transferiu para os Estados Unidos, lecionando em Harvard 

até 1970.  

 

Paulo Freire retornou ao Brasil, de maneira definitiva, em junho de 1980, sendo contratado pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e pela Universidade de Campinas 

(UNICAMP). Em 1986, recebeu o Prêmio UNESCO de Educação para a Paz, ano em que 

morreu sua esposa Elza. Em 27 de março de 1988, casou-se com Ana Maria Araújo. Em 1989, 

assumiu a Secretaria de Educação do município de São Paulo, na gestão de Luiza Erundina de 

Sousa, do Partido dos Trabalhadores, escolhendo como assessora, a professora doutora Ana 

Maria Saul.  

 

Gadotti (1996) pontua que Paulo Freire deixou a Secretaria Municipal de Educação em 1991, 

porém continuou como membro até o final de 1992. Entre 1991 e 1997, se dedicou a diversas 

atividades, tais como: viagens, conferências, seminários, produzindo valiosos trabalhos. Paulo 

Freire veio a falecer em 2 de maio de 1997, por esse motivo, segundo Rasoppi (2014), a Cátedra 

Paulo Freire na PUC/SP é um espaço dedicado a esse grande educador que vive e renasce a 

cada dia, cujas ideias e princípios permanecem e são reinventados por pesquisadores e 

admiradores de sua obra.  
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Para Gadotti (1996, p. 36), a pedagogia de Freire “continha a percepção clara da cotidianidade 

discriminatória da nossa sociedade até então, preponderantemente, patriarcal e elitista”. 

Apontava soluções de superação das condições vigentes, avançadas para a época, dentro de 

uma concepção mais ampla e mais progressista: a da educação como ato político.  

 

[...] Freire forjava-se, pela práxis vivida, como pedagogo do oprimido porque partia 

do saber popular, da linguagem popular, da necessidade popular, respeitando o 

concreto deles, o cotidiano de limitações deles. Além disso, não ficando no ponto de 

partida, apresentava uma proposta de superação deste mundo de submissão, de 

silêncio e de misérias, apontando para um mundo de possibilidades (GADOTTI, 1996, 

p. 37). 

 

Paulo Freire é reconhecido como um dos maiores educadores do século XX, sendo suas ideias, 

clássicas e atuais, existindo sobre ele, um número crescente de trabalhos teórico-práticos nas 

mais diferentes áreas do conhecimento, no Brasil e no mundo (SAUL, 2014). A autora escreve 

que, no período compreendido entre 1987 a 2012, o portal da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) contava com 1843 produções, entre teses e dissertações, 

que incluíam os conceitos e pressupostos freirianos. Paulo Freire é um clássico e é imperioso 

ter cautela em Educação porque: 

  

[...] é um território fácil para novidades. É preciso não confundir novo com novidade. 

Novidade é aquilo que vem, é passageiro, se coloca por um tempo, mas tem um nível 

de volatilidade muito grande e depois se vai. Educação tem muita novidade, que é 

algo da moda, algo episódico. Muito diferente disso, é aquilo que na história humana 

é novo. A diferença entre novo e novidade é que o novo vem, se instala, muda e 

permanece. O novo permanece porque ele mantém vitalidade. A novidade passa logo. 

O pensamento de Paulo Freire é novo, a música de Mozart é nova, a obra de Platão é 

nova, Catulo da Paixão Cearense é novo. Por quê? Porque o seu trabalho não perdeu 

vitalidade, não perdeu a irrigação, não perdeu a conexão com a vida e com o sangue 

que a vida partilha e emana. Desse ponto de vista, o pensamento de Paulo Freire é 

absolutamente atual, no sentido de guardar a sua forma de ser novo (CORTELLA, 

2011, p.10-11). 

 

O ‘método’ Paulo Freire “nega a mera repetição alienada e alienante de frases, palavras e 

sílabas”, (GADOTTI, 1996, p. 40) e propõe ao estudante a leitura do mundo, a leitura da 

palavra, leituras que para Freire, são indissociáveis. O trabalho de Paulo Freire visa atingir a 

politização do oprimido, é o que leva a passagem do ‘não-ser’ para o ser, o ser com o outro. 

Vislumbra retirar o povo da situação de oprimido e alienado, subtraindo dele, a situação de 

submissão em que vive, da completa alienação que o mundo ocidental ardilosamente impõe. 
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Freire pensava uma re-invenção, um comum acordo e uma sociedade sem verticalização de 

mundo, sem exclusão, para que, de fato, o povo pudesse dizer sua palavra e concretizasse sua 

própria leitura de mundo. Para esse autor, diálogo é uma das coisas que sustentam a lógica da 

libertação.  

 

A palavra viva é diálogo existencial. Expressa e elabora o mundo, em comunicação e 

colaboração. O diálogo autêntico - reconhecimento do outro e reconhecimento de si, 

no outro - é decisão e compromisso de colaborar na construção do mundo comum. 

Não há consciências vazias; por isto os homens não se humanizam, senão 

humanizando o mundo (FREIRE, 1987, p. 50). 

 

O processo de libertação dos oprimidos é primazia do pensamento de Paulo Freire, então na 

relação pedagógica e dialética, “o mestre precisa deixar que o discípulo se expresse. Esse é o 

ponto de partida [...]” (BOUFLEUER, 1991). A verdadeira vocação do homem é a 

humanização, entretanto, a desumanização, que é a negação da humanização, é uma 

possibilidade histórica (FREIRE, 1987). Esse autor concebe: 

 

[...] uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 

problemática. De sua inserção nessa problemática. Que o advertisse dos perigos de 

seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar, em vez 

de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio “eu”, submetido às prescrições 

alheias. Educação que o colocasse em diálogo constante com o outro. Que o 

predispusesse a constantes revisões (FREIRE, 1967, p. 118-119). 
 

E é nesse sentido que a educação possui papel fundamental, pois a escola também é lugar onde 

se afloram as tensões, é lugar de mediações, é espaço por onde perpassam os conflitos da 

sociedade, conflitos comuns a todos. Então, o professor deve possibilitar o diálogo que 

enriquece e promove o senso crítico de percepção de mundo, na busca por uma educação 

libertadora da consciência humana. Como vimos, as perspectivas de Dussel e Freire convergem 

para a libertação do homem, o que implica no combate a toda e qualquer forma de opressão. 

Opressão de um sistema que nega a liberdade aos menos favorecidos, libertação que implica 

em se desvencilhar das condições de injustiça que impedem os sujeitos em sua busca pelo Ser 

Mais20.  

 

20 A categoria Ser Mais, segundo Strecy, Redin e Zityosyi (2017) encontra-se situada na obra de Freire como um 

conceito, chave para a concepção de ser humano. O Ser Mais pode ser entendido como a vocação para a 
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2.5 EDUCAÇÃO CTS/CTSA  

 

Até meados do século XX, a sociedade confiava na ciência de tal forma a compará-la a uma 

divindade. No entendimento de Bazzo (1998), nesse interim, o sentido do comportamento 

humano tornou-se o sentido da eficácia tecnológica, sendo que suas razões passaram a ser as 

razões da ciência. Assim, Roehrig e Camargo (2013, p. 118) relevam que “a compreensão da 

ciência enquanto campo de produção de conhecimento estava fortemente ancorada no 

positivismo lógico”21. 

 

Entretanto, Auler e Bazzo (2001) e Luján et al. (1996) salientam que, após essa euforia inicial, 

nas décadas de 1960 e 1970, o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) surgiu em 

países capitalistas centrais do Hemisfério Norte, devido à crescente preocupação que o 

desenvolvimento científico, tecnológico e econômico, principalmente com sua estreita 

vinculação à segunda guerra mundial, não estava conduzindo, necessariamente, ao bem-estar 

da população. Em razão disso, a Ciência e a Tecnologia (C&T), começaram a ser vistas, a partir 

de um olhar mais crítico, tornando-se alvo de questionamentos e debates políticos por parte da 

sociedade. Ademais, esse sentimento foi tomando forma, após as publicações das obras, em 

1962: “A estrutura das revoluções científicas” 22 , do físico e historiador Thomas Kuhn e 

“Primavera Silenciosa”23, de Rachel Carsons, bióloga e naturalista.  

  

 

humanização, a qual, o homem está em permanente procura, se aventurando no conhecimento de si e do mundo, 

além da luta pela afirmação e a conquista da liberdade. 

 
21 Para essa corrente filosófica, o método científico seria o elemento principal de propulsão do progresso da ciência. 

De maneira generalizada, a ciência era entendida como uma atividade autônoma, neutra e desinteressada, de modo 

que a sua finalidade exclusiva era a busca pela verdade, não importando os fatores externos ao campo científico 

(ROEHRIG; CAMARGO, 2013). 

 
22 Nessa obra, Kuhn (1962) sustenta a tese de que a ciência se desenvolve durante certo tempo a partir da aceitação, 

por parte da comunidade científica, de um conjunto de teses, pressupostos e categorias que formam um paradigma, 

visão essa que, em determinados momentos, se altera, provocando uma revolução que abre caminho para um novo 

tipo de desenvolvimento científico (NEVES, 2002). 

 
23 A obra retrata como o uso desenfreado de pesticidas nos EUA altera os processos celulares das plantas, reduzindo 

as populações de pequenos animais e colocando em risco a saúde humana. Após esse alerta “foi desencadeado um 

debate nacional sobre o uso de pesticidas químicos, a responsabilidade da ciência e os limites do progresso 

tecnológico” (BONZI, 2013, p. 2018). 
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Bruno Latour, antropólogo, sociólogo e filósofo francês realizou uma pesquisa etnográfica no 

laboratório de neuroendocrinologia do Salk Institute for Biological Studies, na Califórnia, em 

coautoria com Steve Woolgar (KROPF; FERREIRA, 1998). Como fruto dessa pesquisa, Latour 

e Woolgar escreveram o livro “Vida de Laboratório” (1997), um clássico dos Estudos Sociais 

da Ciência, o qual discute sobre o sentido, a pertinência e as implicações teóricas de um estudo 

etnográfico sobre atividade científica (ZANON; ALMEIDA; QUEIROZ, 2007).  

 

Os Estudos Culturais são caracterizados especificamente por sua natureza interdisciplinar e por 

sua transitoriedade, aliás, uma qualidade já implícita no próprio nome desse campo do saber – 

estudos –, que remete a algo em constante transformação (MATTELART; NEVEU, 2004). 

Dessarte, o estudo se destina a questionar interações que se baseiam no poder e na autoridade, 

dessa forma é essencial que não se constitua de verdades absolutas e dogmáticas. Portanto, 

procura-se investigar a multiplicidade vigente no interior de cada cultura e nas relações 

interculturais, ricas e diversificadas (AIKENHEAD, 1997). Suas pesquisas revelam também, o 

quanto esses elos entre diferentes culturas estão permeados por vínculos de poder e 

hierarquização (JOHNSON, 2006).  

 

Para Latour e Woolgar (1997) a ciência não é justificada somente por critérios racionais e 

cognitivos, pois esses critérios são também construídos socialmente por aqueles que participam 

da investigação científica. Eles questionam a visão mítica da ciência e de seus métodos, a sua 

universalidade, historicidade, a natureza absoluta de suas técnicas e de seus resultados. De 

acordo com Kropf e Ferreira (1998), Latour e Woolgar ultrapassam a tese de que a Ciência é 

socialmente construída, já que apontam e compreendem de que maneira esta é realizada 

concretamente. O desafio proposto e enfrentado foi o de analisar sociologicamente a atividade 

científica como uma prática de construção de enunciados – e de argumentação persuasiva sobre 

a validade deles – semelhante a outras práticas sociais. Esse é o aspecto mais inovador e 

interessante do estudo etnográfico desenvolvido. 

 

A partir da obra de Latour e Woolgar (1997) – Vida de Laboratório –, foram listados quatro 

passos necessários para a inserção de uma prática pedagógica que evidencie o contexto cultural 

da Ciência e da Tecnologia, isto é, quatros olhares para uma prática social escolar, baseados 

nos estudos CTS/CTSA de Latour e Woolgar, para a realização deste trabalho. Para que 
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possamos compreender e elucidar o fenômeno científico, havemos de estabelecer um nexo real 

entre o conteúdo científico e o contexto social.  

 

Dessa forma, o primeiro olhar do pressuposto de Latour e Woolgar, diz respeito à temática-

problema. Em seu livro, eles explicam que o exame das atividades cotidianas de um laboratório 

os levou a se interessarem “pela maneira como os gestos mais insignificantes – aparentemente 

– contribuem para a construção social dos fatos, [...] mostrando o caráter idiossincrático, local, 

heterogêneo, contextual e diversificado das práticas científicas” (LATOUR; WOOLGAR, 

1997, p. 159-160).  

 

É imprescindível levar para a prática pedagógica um tema intrínseco à realidade local da escola 

e da vivência dos estudantes. Este é o passo inicial em prol do Estudo Cultural da Ciência, da 

sabedoria de que a prática e o conhecimento científicos não se instauram no âmbito exclusivo 

da epistemologia, o que torna necessário levar a discussão da Ciência para as práticas da vida 

cotidiana (WORTMANN; VEIGA-NETO, 2001). 

 

O segundo olhar diz respeito ao envolvimento de uma teoria científica pertinente à 

problematização inicial. Essa intervenção é necessária, haja visto que possibilita a reflexão 

sobre os limites da Ciência “no que diz respeito a suas questões (fronteiras) interdisciplinares 

no traço entre seu contexto social e conteúdo científico” (LATOUR; WOOLGAR, 1997, p. 

140). Essa etapa é fundamental para a superação da fragmentação e promoção da 

transdisciplinaridade, uma vez que o conhecimento científico deve ser tratado e estudado de 

forma a romper com as “caixas pretas” que impedem o entendimento da ciência, da natureza, 

da tecnologia e da sociedade, tal como elas são, pois em sua essência, não há fronteiras.  

 

O terceiro olhar lança mão do envolvimento da prática, de uma ação intencional dos sujeitos da 

aprendizagem na construção de saberes, numa vertente de descoberta, sem polarizações, 

compreendendo os conhecimentos tecnocientíficos como efeitos de uma multiplicidade de 

interações sociais e técnicas (MACHADO, 2006). Para Latour e Woolgar (1997), o único 

caminho para compreender a realidade dos estudos científicos é seguir os cientistas em ação 
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em seus contextos de produção. Nesse viés, está inserido o quarto pressuposto metodológico, 

que busca estabelecer espaços de debates com pessoas de notório saber24.  

 

Latour e Woolgar (1997) denominam essa abordagem como Ciência em Ação, que visa não 

apenas seguir e acompanhar as atividades dos cientistas (enquanto atores sociais) sociedade 

afora, mas vai além, levando adiante a discussão de suas práticas, como se insistisse com os 

demais, para voltarem sua atenção para a participação nos processos sociais e desenvolvimentos 

tecnológicos da sociedade. Esses autores trazem uma nova perspectiva sobre a Ciência e a 

Tecnologia, considerando a Ciência como uma instituição culturalmente constituída no 

contexto social, político, econômico e geradora de cultura própria que inclui alguns interesses, 

desde seu surgimento até sua sustentação. Seus estudos, produzidos a partir de temáticas locais 

e regionais, envolvendo questões práticas, teóricas e, finalmente, debates com pessoas de 

notório saber, são capazes de ultrapassar os limites de uma disciplina (SANTANA, 2017). 

 

Há uma crítica feita por Latour e Woolgar (1997) aos estudos desenvolvidos sobre a Ciência, 

pelo fato de que mantêm a separação entre conteúdo científico e contexto social e enfatizam 

que, “embora o conhecimento dos efeitos externos e da recepção da ciência tenha aumentado, 

a compreensão das atividades complexas que constituem o funcionamento interno da atividade 

científica permanece subdesenvolvida” (ARAÚJO, 2009, p. 301-302). Em pesquisas realizadas 

por Aikenhead (1985) e Solomon (1993b), constatou-se que é de fundamental importância que 

os estudantes compreendam a natureza da ciência, pois eles passam a entender suas implicações 

sociais. “Isso remete à necessidade de que, no currículo, sejam discutidos aspectos relacionados 

à filosofia, história e sociologia das ciências” (SANTOS; MORTIMER, 2000, p. 116). 

  

 

24 Ainda que a expressão “notório saber” esteja sendo utilizada pelas universidades brasileiras para qualificar 

professores que não têm o curso de doutorado, não possuindo assim, título de doutores, neste trabalho utilizamos 

a referida expressão, com base em Latour e Woolgar (1997), para designar pessoas que detêm saberes produzidos 

ao longo de sua vida pessoal e profissional. Esses saberes, por vezes, são produzidos durante o desenvolvimento 

de práticas de trabalho ao longo da vida. “Em contrapartida, ressaltamos que, ao considerar a possibilidade de 

envolver nos estudos, pessoas de notório saber, procuramos nos aproximar das ideias de Bunge (2012), com a 

compreensão de que não há distinção entre o saber teórico (desinteressado) e a ação, isto é, o saber prático” 

(CORREIA, 2017, p. 93). 
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Teixeira (2003) destaca que, quando se avalia o ensino de ciências, é possível notar, de forma 

clara, que o trabalho do professor realizado em sala de aula possui profundas marcas 

conteudistas, com exigências para a memorização de algoritmos e terminologias, 

descontextualizado, não havendo articulação com as outras disciplinas do currículo. O autor 

também pontua a ausência de trabalhos que englobem questões sociais. Cachapuz et al. (2005) 

corroboram essa ideia, quando citam que não existe reflexão crítica, pois o ensino é limitado à 

transmissão de conhecimentos prontos. “Esta análise do ensino de ciências tem mostrado, entre 

outras coisas, graves discordâncias da natureza da ciência que justificam, em grande medida, 

tanto o fracasso de um bom número de estudantes, como a sua recusa à ciência” (CACHAPUZ 

et al., 2005, p. 38). 

 

Para Solomon (1988), os cursos de CTS devem apontar para o caráter provisório e incerto das 

teorias científicas, desse modo, os estudantes podem avaliar as aplicações da ciência, levando 

em conta as opiniões controvertidas dos especialistas. Se o estudante vislumbrar a ciência, como 

algo absolutamente verdadeiro e acabado, não terá facilidade para entender que um determinado 

problema pode ter duas ou mais maneiras de ser resolvido (SOLOMON, 1988). Rosenthal 

(1989) sugere que os conteúdos referentes às ciências dos currículos de CTS podem incluir 

aspectos relativos a estudos políticos de ciência, que estejam vinculados às questões sociais 

externas à comunidade científica, por exemplo a temática do saneamento básico e os aspectos 

da ciência, vinculados às questões internas à comunidade científica, relacionadas a sua 

epistemologia e filosofia. Esse autor enumera algumas categorias relativas a ciências que 

podem ser abordadas nos currículos (quadro 9). 
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Quadro 9 – Categorias a serem abordadas nos currículos 
 

Fonte: Rosenthal (1989) 

 

Santos e Mortmer (2002) pontuam que nem todas as propostas que se autodenominam CTS 

estão articuladas às relações entre ciência, tecnologia e sociedade. De acordo com Aikenhead 

(1990; 1994a), conforme o foco central, os cursos são divididos em variadas classificações. 

Apresentamos a seguir, o quadro 10 que traz uma régua com 8 graduações formuladas por 

Aikenhead (1994a), trazendo categorias curriculares que vão do ensino de CTS tradicional até 

o ensino de CTS crítico. À medida que se progride nas categorias, a avaliação de conteúdos 

CTS aumenta de forma progressiva em relação à avaliação do conteúdo puro de ciências, então, 

a categoria 1 corresponde a 0% de avaliação de conteúdos CTS e a categoria 8, a 100%.  

 

 

 

  

CATEGORIA CONTEXTO 

FILOSÓFICA 

Inclui os aspectos éticos do trabalho científico, o impacto das descobertas científicas 

sobre a sociedade e a responsabilidade social dos cientistas no exercício de suas 

atividades, entre outros 

SOCIOLÓGICA 

Inclui a discussão sobre as influências da ciência e tecnologia sobre a sociedade e desta, 

sobre o progresso científico e tecnológico; e as limitações e possibilidades de se usar 

a ciência e a tecnologia para resolver problemas sociais 

HISTÓRICA 

 

Inclui discutir a influência da atividade científica e tecnológica na história da 

humanidade, bem como os efeitos de eventos históricos no crescimento da ciência e 

da tecnologia 

POLÍTICA 

Passa pelas interações entre a ciência e a tecnologia e os sistemas públicos, de governo 

e legal; a tomada de decisão sobre ciência e tecnologia; o uso político da ciência e 

tecnologia; ciência, tecnologia, defesa nacional e políticas globais 

ECONÔMICA 

Com foco nas interações entre condições econômicas e a ciência e a tecnologia, 

contribuições dessas atividades para o desenvolvimento econômico e industrial, 

tecnologia e indústria, consumismo, emprego em ciência e tecnologia 

HUMANÍSTICA 

Aspectos estéticos, criativos e culturais da atividade científica, os efeitos do 

desenvolvimento científico sobre a literatura e as artes e a influência da humanidade 

na ciência e tecnologia 
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Quadro 10 – Categorias de Ensino de CTS  
 

 

CATEGORIA 

 

DESCRIÇÃO EXEMPLO 

1 - CONTEÚDO DE CTS 

COMO ELEMENTO DE 

MOTIVAÇÃO 

Ensino tradicional de ciências acrescido da 

menção ao conteúdo de CTS com a função de 

tornar as aulas mais interessantes 

O que muitos professores fazem para 

“dourar a pílula” de cursos puramente 

conceituais 

2 - INCORPORAÇÃO 

EVENTUAL DO 

CONTEÚDO DE CTS 

AO CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

Ensino tradicional de ciências acrescido de 

pequenos estudos de conteúdo de CTS, 

incorporados como apêndices aos tópicos de 

ciências. O conteúdo de CTS não é resultado 

do uso de temas unificadores 

Science and Technology in Society 

(SATIS, UK), Consumer Science 

Values in School Science (EUA) 

 3 - INCORPORAÇÃO 

SISTEMÁTICA DO 

CONTEÚDO DE CTS 

AO CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

Ensino tradicional de ciências acrescido de 

uma série de pequenos estudos de conteúdo 

de CTS integrados aos tópicos de ciências, 

com a função de explorar sistematicamente o 

conteúdo de CTS. Esses conteúdos formam 

temas unificadores 

Havard Project Physics (EUA), Science 

and Social Issues (EUA), Nelson 

Chemistry (Canadá) 

4 - DISCIPLINA 

CIENTÍFICA POR MEIO 

DO CONTEÚDO DE CTS 

Os temas de CTS são utilizados para 

organizar o conteúdo de ciências e a sua 

sequência, mas a seleção do conteúdo 

científico ainda é feita a partir de uma 

disciplina. A lista dos tópicos científicos 

puros é semelhante à da categoria 3, embora a 

sequência possa ser bem diferente 

ChemCon (EUA), os módulos 

holandeses de física como Light 

Sources and Ionizing Radiation 

(Holanda: PLON), Science and Society 

Teaching units (Canadá) 

5 - CIÊNCIAS POR MEIO 

DO CONTEÚDO DE CTS 

CTS organiza o conteúdo e sua sequência. O 

conteúdo de ciências é multidisciplinar, 

ditado pelo conteúdo de CTS. A lista de 

tópicos científicos puros assemelha-se à 

listagem de tópicos importantes, a partir de 

uma variedade de cursos de ensino tradicional 

de ciências 

Logical Reasoning in Science and 

Technology (Canadá), Modular STS 

(EUA), Global Science (EUA), Dutch 

Environmental Project (Holanda), 

Salters’ Science Project (UK) 

6 - CIÊNCIAS COM 

CONTEÚDO DE CTS 

O conteúdo de CTS é o foco do ensino. O 

conteúdo relevante de ciências enriquece a 

aprendizagem 

Exploring the Nature of Science (Ing.) 

Society Environment and Energy 

Development Studies (SEEDS) 

modules (EUA) 

7 - INCORPORAÇÃO DAS 

CIÊNCIAS AO CONTEÚDO 

DE CTS 

O conteúdo de CTS é o foco do currículo. O 

conteúdo relevante de ciências é mencionado, 

mas não é ensinado sistematicamente. Pode 

ser dada ênfase aos princípios gerais da 

ciência 

Studies in a Social Context (SISCON) 

in Schools (UK), Modular Courses in 

Technology (UK), Science A Way of 

Knowning (Canadá) 

8 - CONTEÚDO DE CTS 

Estudo de uma questão tecnológica ou social 

importante. O conteúdo de ciências é 

mencionado somente para indicar uma 

vinculação com as ciências 

Science and Society (UK.), 

Innovations: The Social Consequencies 

of Science and Technology program 

(EUA) 

Fonte: Aikenhead (1994a) -  tradução de Santos e Mortimer (2000), com adaptação da investigadora (2019)  
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A intervenção, parte integrante deste trabalho, pode ser classificada entre as categorias 7 e 8, 

pois do ponto de vista das Humanidades, o currículo trabalhado se baseou nas categorias 

CTS/CTSA, de modo que o conteúdo de ciências foi abordado dando ênfase aos princípios 

gerais da ciência. Ademais, a temática social do saneamento básico trabalhada é de extrema 

relevância para a vida dos sujeitos. 

 

Com o objetivo de destituir a ideia da ciência enquanto redentora da humanidade, Japiassú 

(1999) aponta dois mitos a serem superados: o mito arraigado há anos como verdade absoluta 

de que a ciência leva ao progresso e o mito da ciência pura e imaculada. Santos e Mortimer 

(2000) pontuam que essas crenças tiveram repercussões no ensino de ciências, a partir do final 

dos anos 1950. Esses autores citam como exemplo, a orientação curricular pautada em valores 

tecnocráticos, com enfoque voltado puramente para as ciências naturais que objetiva formar 

minicientistas, por meio da vivência do “método científico”. Em contraposição a essa ideia, 

Santos e Auler (2011) sugerem um debate que suplante tal orientação por um enfoque pautado 

em decisões democráticas, de forma a buscar soluções para os problemas sociais.  

 

[...] apesar de o movimento CTS ter tomado diferentes rumos em sua trajetória 

histórica e ter entrado em declínio em determinados espaços, ele ainda permanece 

ativo e pode ser recontextualizado dentro das demandas atuais da educação científica 

para que esteja comprometida com a formação da cidadania para uma sociedade justa 

e igualitária (SANTOS; AULER, 2011, p. 21). 

 

Santos e Auler (2011) apontam que, ao considerarmos os desafios e tendências atuais na 

pesquisa sobre as relações Ciência, Tecnologia e Sociedade na educação, é preciso levar em 

conta o papel desempenhado pela crescente consciência da situação de emergência em que a 

humanidade se encontra (BYBEE, 1991). Os autores trazem como exemplo, o apelo realizado 

no final do século XX, por Jane Lubchenco, presidenta da Associação Americana para o 

Avanço da Ciência, sugerindo que o século XXI fosse considerado o século do Meio Ambiente, 

sendo essa, uma das vias para a resolução dos problemas que ameaçam o futuro da humanidade 

(LUBCHENCO, 1998). Em 1972 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre 

Ambiente Humano e, em 1983, criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Como pode-se perceber, as preocupações com a problemática ambiental não 

são recentes. 
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De acordo com Vilches e Gil-Pérez (2003), Bybee (1991) e Tilbury (1995), há um consenso 

científico sobre a gravidade da situação de emergência planetária caracterizada por problemas 

que estão estreitamente vinculados, e que, mutuamente, se potencializam. Entre esses 

problemas, evidencia-se a contaminação pluriforme e sem fronteiras que envenena os solos, 

rios e mares fazendo com que o ar se torne irrespirável; o esgotamento e a destruição, 

principalmente por contaminação, dos recursos naturais; a urbanização acelerada e desordenada 

que potencializa os efeitos da poluição gerada pelos meio de transporte; a degradação 

generalizada dos ecossistemas, devido à contaminação, ao aumento do efeito estufa; os conflitos 

diversos como, guerras devastadoras , terrorismos e “limpezas étnicas”, entre outros.  

 

Para Santos e Auler (2011), os movimentos Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e Educação 

Ambiental (EA) têm respondido positivamente no sentido de apelar aos educadores que 

realizem trabalhos, de forma a contribuir para a formação de cidadãos críticos que sejam 

capazes de intervir nos processos decisórios da sociedade. Entretanto, a convergência entre as 

duas correntes - CTS e EA - que resultou na denominação CTSA, acarretou alguns equívocos 

que, segundo esses autores, são infundados. Um desses equívocos é o fato de que a EA vem 

recebendo críticas de membros do seu próprio campo de pesquisa, sugerindo que as práticas de 

ensino vêm reforçando uma concepção exclusivamente naturalista, que restringe as questões 

ambientais a aspectos naturais de preservação e conservação da fauna, flora e recursos naturais. 

Entretanto, ocorre exatamente o contrário, pois “essa crítica é feita para defender uma 

concepção de ambiente muito mais ampla, que incorpora de forma destacada os aspectos 

sociais” (SANTOS; AULER, 2011, p. 171).  

 

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) também vem recebendo críticas e 

encontrando obstáculos semelhantes aos que a EA enfrenta. Santos e Auler (2011) enfatizam 

que não se deve aceitar essas críticas, que no caso da EDS, gira em torno da confusão entre os 

conceitos de desenvolvimento sustentável e crescimento contínuo. Não há oposição entre 

educação CTSA, EA e EDS, haja visto que possuem objetivos comuns. Para Vilches, Gil-Pérez 

e Praia (2011, p. 9), a junção do “A” representando o ambiente na expressão CTS, tornando-se 

CTSA, “responde ao anseio de dar uma maior ênfase às consequências ambientais dos 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos”. 
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Em contraposição à ideia de convergência entre a educação em CTS e em EA, estão Luz, 

Araújo-Queiroz e Prudêncio (2019), que realizaram uma pesquisa em 30 trabalhos filiados à 

perspectiva CTSA, com a intenção de verificar os motivos, pressupostos e interesses que 

marcam a escolha dos pesquisadores por essa denominação, bem como os sentidos que atribuem 

ao Meio Ambiente e à EA. Esses autores enfatizam que as possibilidades de integração entre 

os dois campos de estudo ainda não foram investigadas de maneira aprofundada e que:  

 

[...] ambos constituem campos de conhecimento distintos que foram se estabelecendo 

ao longo da história e adquirindo espaço no âmbito das políticas públicas e da 

educação, cada um com suas especificidades, seu conjunto de pesquisadores, eventos, 

periódicos, documentos e livros específicos, entretanto, possuindo similaridades 

complexas e, muitas vezes, complementares (LUZ; ARAÚJO-QUEIROZ; 

PRUDÊNCIO, 2019, p. 32). 

 

Esses autores, após analisarem os trabalhos, entenderam que só seria necessária a inclusão da 

letra “A” da Educação CTS, se fossem abordados, de forma aprofundada, a EA e o Meio 

Ambiente. Justificativa essa, que, a nosso ver, não faz sentido, pois o que realmente se deseja 

com a inclusão do “A”, na sigla CTS, é alertar e contribuir para que haja “maior ênfase na 

educação científica para evitar um tratamento particularmente insuficiente das questões 

ambientais quando se incorporam as relações CTS” (SANTOS; AULER, 2011). Justificamos, 

neste trabalho, a inserção da letra “A”, na sigla CTSA, por entendermos que: 

 

Reforçar essa convergência do movimento CTSA e Educação Ambiental nas tarefas 

de investigação em educação e inovação educativa para formar cidadania suscetível 

de contribuir para a tomada de decisões fundamentadas sobre a problemática 

socioambiental constitui, em nossa opinião, um dos desafios fundamentais para se 

alcançar um futuro sustentável (SANTOS; AULER, 2011, p. 180-181). 

 

Dessa forma, fazendo referência aos autores Luz, Araújo-Queiroz e Prudêncio (2019), 

compreendemos que a análise de algumas pesquisas não são suficientes para definir a utilização 

ou não, da sigla CTSA, pois como eles próprios afirmam, “a preocupação em articular a EA 

com a Educação CTS é recente e pouco explorada” (LUZ; ARAÚJO-QUEIROZ; 

PRUDÊNCIO, 2019, p. 32). Esses autores entendem a necessidade de dar atenção às questões 

socioambientais nas relações CTS, entretanto afirmam que a denominação CTSA da maneira 

como está posta não é adequada, pois pensam que, situar o Meio Ambiente no mesmo patamar 

que estão a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade seria um pensamento reducionista, o qual 
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desconsidera a complexidade do fenômeno ambiental, reduzindo-o a apenas uma simples 

dimensão.  

 

Em nossa cognição, o “A” deve fazer parte da sigla CTS, pois abrange o Meio Ambiente em 

sua totalização e complexidade, considerando tanto as questões que albergam a EA quanto às 

que integram a EDS. Dessa forma, utilizamos a expressão CTS/CTSA em nosso trabalho, para 

respeitar a linha histórica dos acontecimentos e salientar que houve uma evolução significativa 

na educação CTS. Sendo assim, quando utilizamos a expressão CTSA, contemplamos tanto a 

EA, quanto à EDS.  

 

O movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), no campo educacional, ocorreu em 

países do Hemisfério Norte, chegando a Portugal e Espanha no ano de 2000, com organização 

de Seminários Ibéricos de CTS no ensino de Ciências. De acordo com Santos e Auler (2011), 

na América Latina, mais precisamente no Brasil, esse movimento vem ganhando espaço cada 

vez maior, principalmente após o II Seminário Ibero-Americano Ciência-Tecnologia-Sociedade 

no ensino das Ciências (II SIACTS), ocorrido em julho de 2010, em Brasília. Nesse encontro, 

foi observada uma grande quantidade de trabalhos relativos ao tema. O movimento CTS/CTSA: 

 

[...] surgiu tanto em função de problemas ambientais gerados pelo cenário 

socioeconômico da CT, como em função de uma mudança da visão sobre a natureza 

da ciência e do seu papel na sociedade, o que possibilitou a sua contribuição para a 

educação em ciências na perspectiva de formação para a cidadania (SANTOS; 

AULER, 2011, p. 23). 

 

A educação CTS/CTSA, ao fazer a relação Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente atua 

permitindo uma visão ampla de mundo, de maneira que aguça o interesse e a curiosidade dos 

alunos e, ao mesmo tempo, traz a criticidade e o despertar para os problemas que os afetam na 

sociedade, dando sentido às suas indagações. Desse modo, podem refletir sobre os problemas 

cotidianos e relacionarem às questões sociocientíficas.  

 

Essa educação pode ser levada para o campo educacional da seguinte forma: o professor, 

partindo, por exemplo, da temática “lixo”, faz indagações aos estudantes - Na categoria Ciência, 

(O que é lixo?), (Por que quando chove muitas casas enchem de água?); na categoria 

Tecnologia, (O que é um contentor de material reciclável?); na categoria Sociedade, (O que o 
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lixo pode provocar se ficar exposto no ambiente?); na categoria Ambiente, (O que pode 

acontecer se continuarmos depositando lixo no solo?). Da mesma forma, poderiam ser 

trabalhadas outras temáticas, como água, efluentes, saúde, bombeiros, segurança, violência, 

entre outras. A identificação dos temas é desenvolvida por meio de debates e provocações que 

os professores podem produzir com os estudantes no decorrer das aulas. A figura 6 representa 

o esquema que ilustra o processo de ensino descrito. 

 

Figura 6 – Relações CTS/CTSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos e Auler (2011) 

 

A educação CTS/CTSA defende que o currículo tradicional seja substituído por um currículo 

que promova o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes que sejam úteis para 

a vida dos sujeitos e que estejam voltados às questões que envolvam responsabilidade social 

coletiva de tomada de decisões sobre assuntos afetos à ciência e à tecnologia (AIKENHEAD, 

1994a). A maioria dos currículos CTS apresenta quatro objetivos, quais sejam: aumentar a 

literacia científica dos cidadãos, desenvolver o interesse dos alunos pela ciência e pela 

tecnologia, estimular o interesse pelas interações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade e 

cultivar nos estudantes, capacidade de pensamento crítico, raciocínio lógico, resolução criativa 

de problemas e, especialmente, de tomada de decisões (AIKENHEAD, 1994a; SOLOMON, 

1993b).  

TECNOLOGIA

O que é um contentor 
de materiais 
recicláveis? 

AMBIENTE

O que pode acontecer 
quando o lixo é 

depositado no solo?

CIÊNCIA

O que é lixo? Por que 
quando chove muitas 

casas enchem de água?

SOCIEDADE 

O que o lixo pode 
provocar ao ser exposto 

no ambiente? 
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Se não houver uma valorização nos currículos, da dimensão da natureza da ciência, os 

indivíduos irão continuar aprendendo ciências de forma descontextualizada, fato que não 

permitirá a compreensão, de maneira aprofundada do conhecimento científico produzido, sendo 

assim, eles não poderão tomar suas decisões pessoais e sociais (McCOMAS, 2000). Para Reis 

e Galvão (2004), a compreensão da ciência é fundamental, pois pode garantir que os estudantes, 

em debates, participem dos processos de tomada de decisão, contribuindo para a construção de 

uma sociedade mais democrática onde todos possam se manifestar. Osborne (2000) e Ziman 

(1984) enfatizam ser necessário ao estudante, conhecer as variadas dimensões da ciência 

(histórica, filosófica, psicológica e sociológica) e as interações que são estabelecidas entre elas, 

bem como a influência que têm na evolução do conhecimento científico.  

 

Galvão, Reis e Freire (2011) citam que as discussões sobre os assuntos sociocientíficos 

controversos promovem a construção de conhecimentos científicos, a compreensão do papel da 

ciência e da tecnologia na sociedade. Ademais, possibilitam o desenvolvimento cognitivo, 

social, político, moral e ético dos sujeitos (LEVINSON, 2006; SADLER, 2004). Todavia, para 

Rodrigues et al. (2016), os avanços no ensino de ciências não vêm ocorrendo na mesma 

proporção que o processo de inovações tecnológicas e o desenvolvimento da ciência. Por isso, 

é tão importante que haja discussões acerca de um currículo crítico, reflexivo, que esteja 

relacionado à realidade dos estudantes (QUEIROZ; MACHADO, 2009). 

 

Percebe-se que alguns autores caminham na direção de valorizar os saberes populares dos 

sujeitos, por exemplo, Cachapuz (1999) que afirma que as “situações-problema”, relativas a 

contextos reais, devem ser o ponto de partida para o aprendizado. Cachapuz, Praia e Jorge 

(2002, p. 2) apontam que é cada vez maior:  

 

[...] o apelo à abordagem de situações-problema do quotidiano que poderão permitir 

construir solidamente conhecimentos e refletir sobre os processos da Ciência e da 

Tecnologia bem como as suas inter-relações com a sociedade e ambiente, facultando-

lhes uma aprendizagem nos domínios científico e tecnológico, possibilitando tomar 

decisões mais informadas e agir responsavelmente. Possibilitando também - e este é 

um ponto central desta perspectiva - o desenvolvimento de capacidades, atitudes e 

valores (competências), na esteira de uma ética de responsabilidade.  

 

Santos e Mortimer (2000), baseados em Ramsey (1993), apresentam três critérios para 

identificar um tema social relativo à ciência: se trata-se, de fato, de um problema de natureza 
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controvertida, se o tema tem significação social e, por último, se o tema, em alguma dimensão, 

é relativo à ciência e à tecnologia. 

 

Ressaltamos que a investigação deste trabalho foi fundamentada nesses critérios, pois trouxe 

uma intervenção escolar, realizada por meio do desenvolvimento de temas geradores (FREIRE, 

1987), trazendo como ponto de partida, a temática do saneamento básico urbano, sendo 

abordada nas dimensões da educação CTS/CTSA. Articulamos a Metodologia da Mediação 

Dialética (MMD) às diretrizes da Abordagem Temática Freiriana (ATF) que, segundo 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2008), se fundamenta por considerar o contexto das 

acusações das contradições vividas pelos sujeitos escolares e o anúncio da possibilidade de 

transformação dessas contradições.  

 

Buscamos promover relações entre teoria e prática e ultrapassamos a fronteira do conhecimento 

quando dialogamos com pessoas de notório saber, como o técnico da CESAN que discursou 

sobre as etapas de tratamento de água, os professores de informática do Núcleo de Tecnologias 

que palestraram acerca das temáticas de Água e Lixo, a bióloga e a pedagoga do departamento 

de educação ambiental da SEMED que discorreram a respeito da coleta seletiva de materiais e 

ainda, o biólogo do Ifes - campus Piúma, que falou sobre Saúde e Higiene. Esses profissionais, 

em contato com os estudantes, professores e investigadora, estabeleceram e desencadearam 

momentos significativos por entre debates e reflexões, dando margem a uma visão crítica da 

realidade, num processo de formação integral. 

 

Temas geradores, segundo Maestrelli e Torres (2014), funcionam como mediadores do 

desenvolvimento de currículos que estimulam a consciência crítica. Esses temas foram objeto 

de estudo e permearam a organização do currículo. A escolha dos conteúdos das disciplinas 

escolares e a abordagem sistematizada das atividades, viabilizou a assimilação de novos 

conhecimentos científicos, o que resulta na libertação dos sujeitos, por meio da passagem da 

consciência ingênua à consciência crítica 25 (FREIRE, 1987).  

 

25 A passagem da consciência ingênua para a consciência crítica se concretiza quando o indivíduo deixa de aceitar 

o conhecimento e a realidade como dados e acabados, passando a se reconhecer no mundo como um ser ativo, 

social, histórico, questionando o que está posto e sabendo que pode transformar seu contexto (FREIRE, 1987). 
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O processo de ensino e aprendizagem se concretiza, quando o estudante, numa relação 

horizontal com o professor, se depara com as contradições vividas no cotidiano que, pela 

dialogicidade, certamente serão desveladas. Nesse contexto, ele percebe que é sujeito de 

direitos, no mundo e com o mundo, superando o conhecimento prévio e alcançando o 

conhecimento científico. Investigar temas geradores do contexto dos estudantes faz com que, 

de certa forma, eles passem a conhecer suas realidades e vivenciem suas primeiras experiências 

com o mundo do trabalho, na família e na comunidade. Freire (1987, p. 146) ressalta que, “será 

a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, 

que poderemos organizar o conteúdo programático” a ser trabalhando. Para Freire (1996), o 

momento dessa busca é o momento em que se realiza a investigação que é chamada de universo 

temático do povo ou o conjunto de seus temas geradores. 

 

O trabalho por meio de temáticas, articuladas às categorias Ciência, Tecnologia, Sociedade, 

Ambiente, Cultura, Direitos Humanos e Sustentabilidade, incluindo interdisciplinaridade e 

temas transversais amplia as discussões entre estudantes e professores quanto à realidade e das 

problemáticas que as envolvem. Os conteúdos clássicos devem incluir variadas áreas do 

conhecimento com o propósito de formar um cidadão integral, que se reconheça no mundo 

como sujeito de direitos e deveres, como um Ser Mais, capaz de intervir nos processos da 

sociedade da qual faz parte.  
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2.6 METODOLOGIA DA MEDIAÇÃO DIALÉTICA (MMD) 

 

A mediação dialética e pedagógica articula método, metodologia e lógica, permitindo ao 

professor, acesso a um referencial teórico e operacional em que poderá desenvolver uma efetiva 

aprendizagem com os estudantes. Oliveira, Almeida e Arnoni (2007) entendem que a mediação 

se fundamenta na ontologia do ser social (LUKÁCS, 1979). A Metodologia da Mediação 

Dialética (MMD) está pautada na categoria dialética da mediação como práxis educativa, 

assegurando: 

 

A relação dialético-pedagógica entre professor e aluno, da qual deriva a relação de 

contradição entre os processos de ensino e de aprendizagem que respectivamente 

desenvolvem na prática educativa. E, desta, decorre a aprendizagem do aluno por 

superação de suas ideias iniciais sobre o conceito a ser desenvolvido (ARNONI, 2012, 

p. 58). 

 

O planejamento e a organização do processo de ensino e aprendizagem, nesta investigação, 

tiveram como ponto de partida, os conhecimentos prévios (imediatos), as indagações, a 

curiosidade que os estudantes levaram para dentro da sala de aula. A investigadora e a 

professora regente possibilitaram que o conhecimento acontecesse de forma dialógica, 

articulando os saberes das crianças aos conhecimentos clássicos já produzidos. A mediação 

dialética trabalha uma práxis educativa, que propicia ao estudante, superar o senso comum e 

atingir níveis de consciência cada vez mais aprimorados, tendo por meta, a transformação 

social.  

 

De acordo com Sánchez Vázquez (1977), a atividade prática, que se manifesta no trabalho do 

homem, é uma atividade consciente, possuindo objetivos e finalidades que são desenvolvidos 

com idealização de um produto. A teoria não pode estar dissociada da prática, ao contrário, elas 

precisam caminhar juntas, dessa forma, o que o homem conscientemente projetou, também irá 

materializar e, o que se espera, é uma ação de efetiva transformação do mundo por parte desse 

homem. Kosik (1995) traz a práxis em dois níveis: nível inferior (comum) e nível mais elevado 

(crítica).  

 

Para Kosik (1995), na práxis comum, o homem age de forma objetiva e prática, exercendo sua 

atividade com a natureza e com as outras pessoas, almejando seus interesses, trata-se, pois, de 
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uma práxis utilitária imediata e, o senso comum que a ela corresponde, coloca o homem em 

condições de orientar-se no mundo, de familiarizar-se com as coisas e manejá-las, mas não 

proporciona a compreensão das coisas e da realidade (ARNONI, 2006). Nossa pretensão foi a 

de alcançar com os estudantes, o nível mais elevado de consciência – a crítica (KOSIK, 1995), 

pois nesse caminhar, eles puderam compreender os processos que envolvem a vida cotidiana, 

fazendo a transposição do primeiro estágio de consciência, que para Freire (1987), trata-se da 

consciência 26 ingênua. Ao desenvolvermos esse processo de forma interdisciplinar, 

possibilitamos a passagem do conceito imediato para o conceito mediato, realizando a práxis 

educativa, que se trata de: 

 

[...] um conceito filosófico da atividade teórico-prática do ser humano em todas as 

áreas da sociedade. Entendida como categoria filosófica, a tensão dialética que se 

estabelece entre seus pares contraditórios – teoria&prática – permite depreender e 

compreender a dinâmica do ambiente. O movimento dessa relação dialética, em 

relação ao grau de superação entre seus polos contraditórios, expressa a qualidade da 

práxis, da comum à crítica (ARNONI, 2006, p. 127). 

 

Práxis é a articulação consciente entre teoria e prática, numa relação dialógica do indivíduo 

com o outro e com o mundo, com a intenção de superar a hegemonia dominante. A mediação 

dialética proporciona a valorização dialético-pedagógica entre professor e estudantes, 

provocando situações que geram contradições entre o ponto de partida e o ponto de chegada. O 

conhecimento fragmentado e desarticulado da realidade é superado, possibilitando a 

aprendizagem por elaboração de sínteses (ARNONI, 2012), figura 7. 

  

 

26 Para Paulo Freire (1987), três são os estágios de consciência humana: 

 

* Consciência ingênua ou mágica: é o primeiro estágio de consciência do ser humano. Nele, o homem não busca 

explicações sobre os acontecimentos da realidade que o cerca. Suas ideias não ultrapassam o senso comum e não 

participa do processo histórico. É um ser alienado de sua existência. 

 

* Consciência transitivo-ingênua: é o segundo estágio de consciência do ser humano. Nele, o homem está quase 

imerso na realidade concreta. Consegue enxergar a opressão em que vive, porém não encontra soluções para os 

problemas, portanto, não transforma sua realidade. 

 

* Consciência crítica: é o terceiro estágio de consciência do ser humano. Nele, o homem possui uma maior 

amplitude da realidade que o cerca. Observa os acontecimentos que ocorrem ao seu redor, buscando soluções, 

consegue situar-se como ser histórico, participando ativamente da sociedade e transformando sua realidade. 
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Figura 7 – Diagrama da Metodologia da Mediação Dialética 
 

Fonte: Arnoni, Brocco e Caldas (2007, p. 117) 

 

A MMD é composta, de forma didática, por quatro momentos pedagógicos: Resgatar, 

Problematizar, Sistematizar e Produzir (ARNONI, 2003).  

 

Primeira etapa – Resgatar é buscar, “momentaneamente e provisoriamente”, um mesmo 

ponto de partida para dar início ao processo de ensino e aprendizagem, o plano imediato dos 

saberes dos estudantes. O resgate é realizado por meio de diferentes linguagens, e, pautado no 

conceito a ser desenvolvido, o professor elabora a atividade educativa, buscando conhecer as 

ideias iniciais dos estudantes sobre o conceito a ser ensinado. 

 

Segunda etapa – Problematizar é o momento em que, a partir da respostas obtidas na etapa 

anterior, o professor elabora atividades educativas que vão colocar o estudante em uma situação 

de ensino desafiadora, levando-o a perceber que há contradições, entre o seu saber (imediato) e 

o conhecimento a ser trabalhado pelo professor (mediato). A finalidade dessa atividade é gerar 

motivações que irão direcionar investigações na busca de novas relações.  

  



89 

 

 

 

Terceira etapa – Sistematizar é a compreensão dos nexos e a relação de conceitos como 

totalidade. A partir da análise das respostas da etapa anterior, são elaboradas atividades 

educativas para discutir a questão-problema, por meio das informações conceituais, e dessa 

forma, potencializar a superação das ideias iniciais e a elaboração de sínteses cognitivas. 

 

Quarta etapa – Produzir é quando, a partir da análise de respostas anteriores, o professor 

elabora a atividade educativa que permite ao estudante, expressar as sínteses cognitivas 

elaboradas ao vivenciar as etapas da MMD. Nesse sentido, o professor aplica a atividade junto 

aos estudantes, analisa suas respostas e compara-as com a produção da 1ª etapa, então, ele 

verifica se houve a superação das ideias iniciais dos estudantes no conceito elaborado. 

 

Arnoni enfatiza que, se não for demonstrado que houve superação, o Produzir torna-se 

imediatamente um novo ponto de partida, e, caso o Resgatar demonstre que não houve 

superação, é recomendável que o professor planeje novamente a prática educativa, pois a MMD 

permite:  

 

[...] a objetivação da prévia ideação de práxis educativa que se materializa na prática 

educativa como nascimento de uma nova objetividade, de um lado, a compreensão da 

sociedade capitalista e do influxo que exerce sobre a educação escolar, tomando-a 

como práxis educacional que participa da organização da sociedade, segundo os 

mandos do capital, e, do outro lado, a possibilidade de organizar a aula como práxis 

social educativa na perspectiva da emancipação humana (ARNONI, 2012, p. 77-78). 

 

Essas asserções possibilitam entender a importância do trabalho do professor diante do contexto 

social em que vivemos. Esta investigação se propôs a promover o projeto “Vila Essencial”, no 

qual utilizamos a Abordagem Temática Freiriana em conjunto com a Metodologia da Mediação 

Dialética. Sendo assim, o ensino e a aprendizagem, permeados de ressignificações, foram 

articulados com a realidade do estudante e com os conhecimentos científicos. Almejamos uma 

práxis educativa em que o professor supere as práticas pedagógicas tradicionais que concebem 

o indivíduo como mero reprodutor de conhecimento e enfrente a ideologia dominante. 

 

No método tradicional, o educador é um agente indiscutível, cuja tarefa é ‘encher’ os educandos 

de conteúdos narrados e fragmentados (FREIRE, 1987) que não propiciam a capacidade de 

reflexão, criação e aprendizagem. Nesse pensamento, trabalhamos de maneira interdisciplinar 
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por entendermos que o caráter disciplinar corrobora a fragmentação dos conteúdos, dificultando 

o processo de ensino e aprendizagem. Lembrando que:  

 

O que caracteriza a atitude interdisciplinar é a ousadia da busca, da pesquisa, é a 

transformação da insegurança individual que vinca o pensar interdisciplinar. A solidão 

dessa segurança individual que vinca o pensar interdisciplinar pode transmutar-se na 

troca, no diálogo, no aceitar o pensamento do outro. Exige a passagem da 

subjetividade para a intersubjetividade (FAZENDA, 2002a, p. 18).  

 

Estudantes e professores de forma interdisciplinar, tiveram a oportunidade de recriar o 

conhecimento, exercendo olhar crítico sobre a sociedade. A práxis educativa que almejamos, 

trata-se da: 

 

Reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. O embate dialético 

entre ação-reflexão presente neste método favorece a uma mudança da consciência 

humana da estrutura social e a uma aproximação crítica, reflexiva da realidade 

estudada. A práxis é a pedagogia dos homens empenhados na luta por liberdade, uma 

pedagogia humanista e libertadora (PIO; CARVALHO; MENDES, 2014, p. 8). 

 

A MMD de Arnoni (2012) embasa o professor na busca por uma formação integral, deixando 

clara a importância do trabalho desse profissional que se posiciona de forma humanizadora, 

contrária ao modelo existente em muitas escolas no Brasil. Destarte, há de haver a superação 

das formas hegemônicas de pensar e agir, pois o que se pretende, é uma sociedade eticamente 

comprometida, crítica e não alienada, onde as desigualdades sociais não figurem de forma tão 

escandalosa.  

 

A Abordagem Temática Freiriana e a Metodologia da Mediação Dialética partem do princípio 

de que é dever da escola, identificar e respeitar o saber dos estudantes, levando-os a expressar 

suas ideias. Esse caminhar permite que eles sistematizem o que aprenderam, produzindo uma 

síntese do processo, não simbolizando o momento final, mas sim, um novo ponto de partida 

para novas elaborações de conhecimento. Para Freire (1987, p. 105), “só existe saber na 

invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no 

mundo, com o mundo e com os outros”. A mediação dialética promove essa busca pelo fato de 

não apresentar um processo de ensino e de aprendizagem dado e acabado, não é uma relação 

estanque, mas estabelece:  
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[...] a relação pedagógica entre o professor e o aluno, explicitando a ação da categoria 

momento predominante na contradição presente na relação dialética, que assim se 

expressa, ora predomina o professor, ora o aluno e novamente o professor, 

sucessivamente, imprimindo-lhe o movimento dialético que permanece em todo o 

desenvolvimento da metodologia de ensino de modo a conferir dinamicamente a 

direção e o sentido da luta pela formação integral do professor e do aluno à prática 

educativa (ARNONI, 2012, p. 77). 

 

Diante de uma sociedade tão desigual em que percebemos que os menos favorecidos não são 

primazia, urge a necessidade da promoção de uma educação libertadora que proporcione aos 

estudantes leitura, crítica e transformação de mundo, de realidade de vida. Observa-se que é o 

oprimido que deve se libertar, libertando também, o opressor, pois em Dussel entendemos que 

a tarefa da libertação está na exterioridade, “no outro como outro” portanto, liberto 

(BOUFLEUER, 1991, p. 114). Para Freire, o oprimido enquanto condicionado à opressão, não 

pode ser liberto, sendo assim, somente quando assume o protagonismo da libertação, ou seja, 

quando realmente se enxerga oprimido, é que se liberta. Tanto para Dussel, quanto para Freire, 

a conquista da libertação cabe ao oprimido, a vítima.  

 

O professor possui papel de grande relevância nesse processo, pois também, é por meio dele, 

que os sujeitos se libertam. Boufleuer (1991) destaca que Dussel fala de ethos, o qual define 

como o caráter de um povo e, esse caráter deve se apresentar capaz de criar e deixar aflorar o 

novo, permitindo que a vítima se revele pela palavra, sendo indispensável escutar sua voz. A 

voz do outro, por sua vez, comove o libertador (professor), e este se torna responsável por 

aquele. Não é preciso muito esforço para entender que esses autores pensam a relação 

professor/estudantes repleta de aproximação, de respeito, de dialogicidade, de responsabilidade, 

e, sobretudo, de amorosidade.  

 

A MMD preconiza a interdisciplinaridade, categoria freiriana (SAUL, 2014) e a organização 

do ensino, por permitir ao estudante, a compreensão do conteúdo e elaboração de sínteses 

cognitivas, possibilitando tomada de decisões mais conscientes de mundo. O pensamento de 

Saul está em sintonia com Freire (1987), haja visto compreender que ensinar não se resume à 

mera transmissão ou simplificação de conteúdo. É necessário haver uma transformação do 

conceito científico em conteúdo de ensino, pois dessa forma ele se torna “ensinável (ensino-

professor), compreensível (aprendizagem aluno) e preservador do conceito científico, um bem 
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cultural” (ARNONI; BROCCO; CALDAS, 2007, p. 117). Na perspectiva da mediação 

dialética, o processo de ensino e aprendizagem: 

 

[...] de um modo geral, centra-se na problematização de situações capazes de: (a) gerar 

contradições entre o ponto de partida (saber imediato) e o ponto de chegada desse 

processo (saber mediato); (b) promover a superação do imediato no mediato e de (c) 

possibilitar a elaboração de sínteses cognitivas pelos alunos (ARNONI, et al., 2004, 

p. 774). 

 

No presente capítulo, entre outros assuntos, buscamos a promoção da práxis educativa freiriana 

em confluência com os aspectos teórico-metodológicos da Filosofia da Libertação, da 

Pedagogia Libertadora e da educação CTS/CTSA, por meio da Metodologia da Mediação 

Dialética que pensa uma pedagogia capaz de formar sujeitos críticos e não alienados que 

possam atuar nos processos de transformação da sociedade.   



93 

 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção discutimos questões sobre a investigação, o local da investigação, os sujeitos e a 

intervenção escolar. Dando continuidade, apresentamos a coleta e a análise de dados.  

 

3.1 INVESTIGAÇÃO  

 

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, baseada em Gil (2016), acerca de uma intervenção 

escolar que foi realizada em uma escola, situada no município de Vila Velha, no estado do 

Espírito Santo, Brasil. A investigação teve por meta, o desenvolvimento de um projeto, cuja 

metodologia de ensino abordou a temática do saneamento básico urbano. O acompanhamento 

acadêmico foi realizado pelo Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades 

(PPGEH) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O delineamento do trabalho ancorou-se 

em observações, registros de imagens, relatos orais e escritos, bem como leitura de documentos 

oficiais. A investigação foi realizada na perspectiva de um estudo de caso que, segundo Gil, 

(2009, p. 5), “[...] trata-se de um dos diversos modelos propostos para produção de 

conhecimentos num campo específico”. Para esse autor, o estudo de caso possui características 

essenciais: 

 

a) É um delineamento de pesquisa;  

b) Preserva o caráter unitário do fenômeno pesquisado;  

c) Investiga um fenômeno contemporâneo; 

d) Não separa o fenômeno do seu contexto; 

e) É um estudo em profundidade;  

f) Requer a utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados. 

 

A proposta metodológica desta investigação foi dividida em duas etapas principais: 

 

• Etapa 1: Pesquisa exploratória, envolvendo levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas e questionários. A pesquisa exploratória, segundo Mattar (2001), tem por propósito, 

munir o pesquisador de maior conhecimento sobre o problema a ser analisado, ou quando é 

preciso conhecer de maneira mais profunda um determinado objeto. Gil (2002) pontua que a 
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pesquisa exploratória se fundamenta no aprimoramento de ideias que envolvem pesquisas 

bibliográficas e entrevistas com sujeitos que já experienciaram anteriormente o assunto. 

 

• Etapa 2: Estudo acerca dos aspectos-teórico-metodológicos à luz da Pedagogia Libertadora 

de Paulo Freire sobre a temática do saneamento básico urbano. Para essa segunda etapa, foi 

realizada uma análise de dados na perspectiva da triangulação de Triviños (1987) que 

intencionou a abrangência de uma macroamplitude na descrição, explicação e compreensão do 

foco a ser estudado. “Parte do princípio de que é impossível conceber a existência isolada de 

um fenômeno social, sem raízes históricas, sem significados culturais e sem vinculações 

estreitas e essenciais com uma macrorrealidade social” (TRIVIÑOS, 1987, p. 38). A análise de 

conteúdo foi realizada à luz de Bardin (2011). 

 

O trabalho de pesquisa realizado com crianças possui um caráter diferente daquele que é 

realizado com adultos. É fundamental: 

 

Ver: observar, construir o olhar, captar e procurar entender, reeducar o olho e a 

técnica. Ouvir: captar e procurar entender; escutar o que foi dito e o não dito, valorizar 

a narrativa, entender a história. Ver e ouvir são cruciais para que se possa compreender 

gestos, discursos e ações. Este aprender de novo a ver e ouvir (a estar lá e estar 

afastado; a participar e anotar; a interagir enquanto observa a interação) se alicerça na 

sensibilidade e na teoria e é produzida na investigação, mas é também um exercício 

que se enraíza na trajetória vivida no cotidiano (SILVA; BARBOSA; KRAMER, 

2005, p. 48).  

 

Observação, escuta e linguagem se constituem numa metodologia que favorece o processo de 

ensino e aprendizagem.  

 

As crianças se encontram em um mundo estruturado por relações materiais, sociais, 

emocionais e cognitivas que organizam suas vidas cotidianas e suas relações com o 

mundo. É nesse contexto que elas vão constituindo suas identidades como crianças e 

como membros de um grupo social. Não devem, todavia, ser vistas como sujeitos 

passivos que apenas incorporam a cultura adulta que lhes é imposta, mas como 

sujeitos que, interagindo com esse mundo, criam formas próprias de compreensão e 

de ação sobre a realidade (BORBA, 2009, p. 143). 

 

Trabalhar a temática do saneamento básico urbano foi de fundamental importância, pois 

concebeu-se uma educação articulada à ciência, tecnologia, cultura, sociedade, direitos 

humanos e sustentabilidade, intencionando minimizar as desigualdades sociointelectuais e 
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promover criticidade e cidadania. O tema abordado está relacionado aos serviços essenciais, 

devendo ser garantido pelo Estado, de forma direta ou indireta (BRASIL, 1989), sendo assim, 

planejamos uma educação de maneira a fomentar responsabilidade nos indivíduos, tornando-os 

questionadores de suas realidades e com zelo pelo meio ambiente. 

 

A educação possibilita um processo de formação de indivíduos éticos e, de forma crítica, 

suscetíveis a mudanças, fato que, especificamente em se tratando da educação ambiental, 

“significa transformar a escola em espaço de construção de cidadãos éticos também na 

dimensão ecológica, sujeitos capazes de realizar uma análise crítico-humanizadora das relações 

entre homem e natureza” (LOUREIRO; TORRES, 2014, p. 123).  

 

Para efeito de organização da pesquisa, listamos as atividades previstas no desenvolvimento do 

mestrado. As etapas cumpridas foram: 

 

A1 - Levantamento das potencialidades de uma turma do 5º ano de uma escola do município 

de Vila Velha, no ES.  

 

A2 - Reunião com a comunidade escolar para apresentação do projeto. Escolha do objeto de 

estudo. Coleta de dados. 

 

A3 - Reunião com pais e responsáveis com participação dos estudantes da turma escolhida para 

explanação da pesquisa e escolha dos temas. Início dos encontros semanais que foram 

realizados junto à turma para o desenvolvimento das atividades do projeto. Apresentação do 

projeto escolar para a turma dos anos iniciais. Estudo do perfil da turma e seleção dos conteúdos 

programáticos. Coleta de Dados. 

 

A4 - Criação e divisão dos grupos de trabalho (GT), de acordo com as temáticas que foram 

definidas pela turma. Aulas temáticas. Atividades correlatas ao tema. Coleta de dados.  

 

A5 - Desenvolvimento do projeto escolar “Vila Essencial” realizado junto aos estudantes. 

Realização dos encontros semanais na escola e visita às instituições públicas na cidade de Vila 

Velha, ES. Coleta de Dados.  
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A6 - Mostra Cultural com apresentação dos resultados do projeto escolar “Vila Essencial”. 

Avaliação da intervenção. Coleta de Dados.  

 

A7 - Construção do Produto Educacional do mestrado em Ensino de Humanidades.  

 

A8 - Análise de Dados.  

 

A metodologia de investigação temática proposta Freire (1987): 

 

[...] possibilita que os envolvidos no processo educativo se assumam como sujeitos de 

sua práxis histórica e de sua libertação, em solidariedade com outros sujeitos. Isso 

porque, para Freire, o método não é concebido como um conjunto de regras e técnicas 

para se atingir mecanicamente um resultado esperado, mas sim, como um “modo de 

caminhar” condicionado pelas circunstâncias do caminho e um ato de criação, que 

deve estar a serviço de uma teoria do conhecimento e em conformidade com ela 

(SAUL; SAUL, 2017). 

 

O princípio da Abordagem Temática Freiriana nos convida a buscar uma práxis contínua em 

comunhão com o outro. Trata-se da busca do diálogo e do pensar crítico sobre a realidade, 

promovendo a participação dos sujeitos nas decisões da sociedade, almejando transformações. 

Nesse viés, desenvolvemos um cronograma, constituído de 5 momentos, com a intenção de 

organizar um currículo reflexivo que integrasse teoria e prática numa só operação. O processo 

de codificação-problematização-descodificação, proposto por Paulo Freire (1987), estruturou a 

dinâmica pedagógica do projeto escolar. Esse cronograma está explicitado no quadro 11. 
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Quadro 11 – Etapas do projeto escolar “Vila Essencial” 
 

Fonte: Maestrelli e Torres (2014) 

 

Ao investigar a aplicação da intervenção escolar, é fundamental ter em mente que haverá uma 

metodologia de investigação e outra de ensino. A metodologia de ensino foi constituída por um 

conjunto de ações pedagógicas que abarcaram a Abordagem Temática Freiriana (ATF) e a 

Metodologia da Mediação Dialética (MMD). Já a Metodologia de Pesquisa apoiou-se na 

Triangulação de Dados, na Análise de Conteúdo e na Análise Textual Discursiva. Para a 

realização dos estudos sobre a temática do saneamento básico urbano, buscamos confluências 

entre a Pedagogia Libertadora e a educação CTS/CTSA. A figura 8 ilustra as metodologias que 

envolveram a intervenção escolar. 

 

  

ETAPA MESES  (ATF) OBJETIVOS ENCONTROS/AÇÕES 

1 
Abril/ 

2019 

Levantamento 

Preliminar 

Conhecer o ambiente em 

que vive o estudante 

Reunião com a Comunidade Escolar e 

com o Secretário de Educação para 

apresentação do projeto. Conhecer a 

realidade dos estudantes. Articular a 

relação do meio com a temática 

2 
Abril/ 

2019 

Análise das 

Situações e 

Escolha das 

Codificações 

Realizar a escolha de 

situações a serem 

abordadas, sintetizando as 

contradições vividas pelos 

estudantes 

A partir do levantamento preliminar, 

selecionar a temática. Configurar, 

identificar e relacionar com outros 

assuntos. Estimular controvérsias e 

curiosidades 

3 
Abril/ 

2019 

Diálogos 

Descodificadores 

 

Selecionar e aprimorar 

previamente as temáticas. 

Eleger os temas a serem 

pesquisados 

 

Escolher o tema gerador a partir do 

interesse dos estudantes 

Formar Grupos de Trabalho (GT) - 

Discussões e investigações 

preliminares 

4 

Abril a 

Junho/ 

2019 

Redução 

Temática 

 

Trabalhar de maneira 

interdisciplinar. Elaborar 

os conteúdos 

programáticos e 

identificar conhecimentos 

necessários ao 

entendimento dos temas 

Desenvolver o projeto escolar 

Visitar um espaço institucional não 

formal 

5 
Julho/ 

2019 

 

Participação dos 

Sujeitos  
 

Realizar a Mostra Cultural 
Expor os trabalhos realizados durante 

a intervenção escolar 
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Figura 8 – Metodologias que envolveram a Intervenção Escolar 

 

 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019)   
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3.2 LOCAL DA INVESTIGAÇÃO  

 

A investigação foi realizada na Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) “Saturnino 

Rangel Mauro”, situada na rua Leonardo Garrido, S/N, no bairro de Vila Batista, Vila Velha, 

no estado do Espírito Santo, Brasil. De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP), (VILA 

VELHA, 2015), a UMEF “Saturnino Rangel Mauro” foi fundada em 1965, e, na época, 

funcionava em um barraco, sendo denominada, “Escolinha da Pedra do Búzio”. Em 1977, 

iniciou-se a construção de duas salas de alvenaria com dois andares e, em 1978, começou a 

funcionar em três turnos, com 140 alunos, aproximadamente. Em 1982, a escola foi 

contemplada com mais três salas, em um terreno próximo, passando a ter dois turnos de 

trabalho.  

 

Em 1990 foram construídas quatro salas de alvenaria no pátio da escola. Em 1992, a escola 

recebe o nome de Unidade Municipal de 1º grau “Saturnino Rangel Mauro”, em homenagem 

ao ilustre cidadão vilavelhense, Dr. Saturnino Rangel Mauro. No ano de 1998, a escola passou 

por outra reforma, sendo construídas mais três salas de alvenaria. Em 2005, iniciou-se a 

construção do novo prédio em um local afastado da escola, porém no mesmo bairro. Em 11 de 

março de 2006 foi inaugurado o prédio pedagógico da atual escola que hoje, atende aos 

estudantes do ensino fundamental I e II, funcionando em dois turnos: matutino e vespertino, de 

segunda a sexta-feira de 07:00 às 12:00 e de 13:00 às 18:00 horas, respectivamente. Pela manhã, 

possui 330 alunos no ensino fundamental II e à tarde, 299, no ensino fundamental I.  

 

Segundo Vila Velha (2015), a escola assegura o acesso e permanência de seus alunos, tendo em 

vista a frequência que é de 90%, com baixos níveis de evasão e abandono. No que tange à 

aprendizagem nos anos iniciais, percebe-se a preocupação dos professores em ensinar, 

prioritariamente, português e matemática, ficando as demais disciplinas, geografia, história e 

ciências, relegadas a segundo plano. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

segundo informações da secretaria da unidade, em 2017 foi de 4,6, havendo defasagens em 

Língua Portuguesa e Matemática.  

 

Os estudantes têm dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, por exemplo, em Língua 

Portuguesa, na compreensão de um texto literário; na análise dos elementos explícitos de uma 
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mensagem; na capacidade cognitiva de síntese e na capacidade de julgar o valor literário de 

uma obra, com base em critérios preestabelecidos. Em Matemática, o problema se encontra no 

domínio das quatro operações básicas - apresentam desempenho insatisfatório em operações 

mais complexas, na identificação de formas geométricas e no entendimento dos enunciados dos 

problemas. 

 

Realçam-se na escola, os baixos níveis de proficiência nas avaliações externas como: Prova 

Brasil - Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, tanto em Matemática quanto em 

Língua Portuguesa. Os resultados do Programa de Avaliação da Educação Básica - PAEBES, 

também não foram satisfatórios. Quanto ao perfil social, estudos preliminares indicam que a 

maioria dos estudantes mora no bairro Primeiro de Maio, os demais são moradores de Vila 

Batista e de bairros circunvizinhos, tais como: Vila Garrido, Paul, Pedra do Búzio e Ilha das 

Flores. No último censo realizado, de acordo com População (2018), Vila Batista contava com, 

aproximadamente, 1.731 habitantes e não dispõe de muitas opções de lazer, o que torna a escola, 

um espaço de referência para a comunidade. A figura 9 traz a fotografia da escola. 

 

Figura 9 – UMEF “Saturnino Rangel Mauro”  
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019)  
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3.3 SUJEITOS 

 

Os sujeitos da investigação foram estudantes do 5º ano de uma turma do vespertino, com idades 

entre 09 e 15 anos, e, além deles, acompanharam a intervenção, a professora regente, bem como, 

outros profissionais da escola. A escolha da turma para desenvolvimento do trabalho partiu da 

investigadora, por entender que nessa faixa etária eles já tem condições de realizar as atividades 

propostas e também pelo fato de compreenderem sobre os termos de participação em pesquisas. 

 

O projeto escolar em questão seguiu as orientações do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

tendo sido aprovado sob nº CAAE: 04876918.0.0000.5072 e nº de Parecer: 3.166.547 

(Apêndice D). O CEP é um colegiado interdisciplinar e independente, com “múnus público”, 

que deve existir nas instituições que realizam pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil. 

Foi criado para defender os interesses dos sujeitos em sua integridade e dignidade, contribuindo 

para o desenvolvimento da pesquisa, dentro dos padrões éticos.  

 

Algumas dessas orientações são: princípio da concordância voluntária, possíveis riscos e 

acordos de confiabilidade. Utilizamos o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido - (TALE) 

e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para menores de idade (TCLE) - (Apêndices 

E e F). No que se refere às fotografias, vale citar que foram autorizadas pelos responsáveis e 

com relação aos demais estudantes e, ou comunidade escolar, optamos pela utilização de tarjas, 

visando a proteção das imagens. Salientamos que os dados deste trabalho estarão de posse da 

investigadora, por um período de, no mínimo, 5 anos. 

 

3.4 INTERVENÇÃO ESCOLAR  

 

A organização da intervenção utilizou a Metodologia da Mediação Dialética de Arnoni (2006) 

na tentativa de promover confluências entre três aspectos teórico-metodológicos: a educação 

CTS/CTSA de Aikenhead (2009), e Santos e Auler (2011), a Pedagogia Libertadora de Paulo 

Freire (1987) e a Filosofia da Libertação de Enrique Dussel (1982). Mediada pelo projeto 

escolar, “Vila Essencial”, a investigação ocorreu entre os meses de abril a julho de 2019.  
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Uma das primeiras ações ao chegarmos à escola foi o encontro com a diretora Maria de Lourdes 

Melo Monjardim, equipe pedagógica, professora regente da turma e professores em geral. 

Apresentamos a metodologia a ser trabalhada durante a intervenção, e, ao final, a equipe escolar 

se prontificou em nos apoiar no que fosse preciso. Conversamos com os professores de 

Informática e Artes, os quais se disponibilizaram a acompanhar o planejamento e a execução 

das aulas. O bibliotecário foi muito receptivo e se prontificou a estar conosco nos momentos 

planejados para a realização de pesquisas.  

 

Assim sendo, marcamos uma reunião para que pudéssemos apresentar aos pais e/ou 

responsáveis, o projeto “Vila Essencial”. Não houve um roteiro pré-determinado pela 

investigadora, nem tampouco linearidade, etapas exatas ou momentos estanques no 

planejamento realizado, haja visto que nosso trabalho não se refere a uma cartilha que deve ser 

seguida à risca. A reunião aconteceu no dia 03 de abril, porém só compareceram 10 

responsáveis. Visto que, naquela semana, por coincidência, haveria uma reunião de pais, fomos 

convidados a participar e apresentar o projeto ao restante dos responsáveis que não estiveram 

presentes na primeira reunião. Nesse dia foi possível colher mais 10 assinaturas, os demais 

encontros foram marcados, por telefone, diretamente com os pais, assim, todos os responsáveis, 

autorizaram a participação das crianças, num total de 30.  

 

A princípio foi combinado que os encontros seriam realizados às quartas-feiras, porém 

aconteceram encontros também, em outros dias da semana (terças, quintas e sextas), os quais 

foram gravados e transcritos, com duração média de 4 horas, cada. Os últimos dois dias, antes 

da culminância, foram reservados para os ensaios e duraram 2 horas, cada. A Mostra Cultural 

teve duração de aproximadamente 4 horas, totalizando a intervenção escolar, 64 horas, 

aproximadamente. Vale realçar que a intervenção foi dividida em 11 encontros, sendo que, 

alguns, compreenderam mais de um dia (quadro12). 
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Quadro 12 – Encontros do projeto “Vila Essencial” 

 

 

ENCONTRO 

 

ESTRATÉGIA 

 

ATIVIDADE 

 

OBJETIVO 

1º 

10/04/2019 

 

Livro de literatura, 

música, caixa de som, 

projetor multimídia, diário 

Roda de conversa. Debate Apresentar o Projeto Escolar 

2º 

16 e 

17/04/2019 

Música, caixa de som, 

projetor multimídia, 

dicionário, biblioteca, 

diário 

Estudo dos Serviços Públicos 

Essenciais e Contexto Escolar 

Promover contrapontos com a 

realidade (provocação) 

3º 

24/04/2019 

 

Palestra, laboratório de 

informática, caixa de som, 

música, projetor 

multimídia, diário 

Estudo dos Temas Geradores - 

Água e Lixo 

Aprofundar conhecimentos. 

Perceber e sistematizar as 

contradições existentes no 

contexto do estudante 

4º 

26/04 e 

09/05/2019 

 

Livro de literatura, 

palestra, projetor 

multimídia, diário 

Estudo sobre os serviços de 

Saneamento Básico Urbano 

Aprofundar conhecimentos. 

Estudar e refletir sobre os 

temas geradores e coleta 

seletiva 

5º 

16 e 

17/05/2019 

 

Livro de literatura, jornais, 

laboratório de informática, 

projetor multimídia, diário 

Estudo sobre o Saneamento 

Básico Urbano em geral 

Aprofundar conhecimentos. 

Estudar e refletir sobre as 

doenças acarretadas pela falta 

de Saneamento Básico 

6º 

21 e 

22/05/2019 

 

Livro de literatura, 

cartolina, cola, confete, 

lápis de cor, tesoura, giz 

de cera, caixa de som, 

diário 

Ciência e Arte em Saneamento 

Básico Urbano 

Despertar a visão crítica dos 

estudantes a partir da Ciência e 

da Arte 

7º 

28/05/2019 

 

Livro de literatura, 

projetor multimídia, 

biblioteca, elementos para 

confecção do filtro, diário 

Estudo sobre Água Potável 

Promover reflexões e incentivar 

pesquisas. Experienciar e 

potencializar os conteúdos 

aprendidos na teoria 

8º 

30/05/2019 
Aula de campo, diário 

Visita à Estação de 

Tratamento de água - ETA de 

Vale da Esperança 

Experienciar e potencializar os 

conteúdos aprendidos na teoria 

9º 

05/06/2019 

 

Projetor multimídia, 

cartolina, lápis de cor, 

elementos para confecção 

da Mosquitoeira e filtro, 

diário 

Estudo sobre Mosquitoeira e 

Filtro de Água 

Aprofundar os conteúdos por 

meio de experimentos 

10º 

12 e 19 e 

26/06/2019 

 

Projetor multimídia, 

microscópio, kit higiene, 

cartolina, tinta, pincel, 

caixa de som, diário 

Estudo sobre Saúde e Higiene 

e ensaios para a Mostra 

Cultural 

Aprofundar os conteúdos sobre 

Saúde e Higiene. Organizar a 

Mostra Cultural 

11º 

03/07/2019 

Material preparado para a 

Mostra Cultural, pátio da 

escola 

Realização da Mostra Cultural 

Apresentar a Mostra Cultural 

do projeto “Vila Essencial” 

para a comunidade escolar 

 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 
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Entendemos ser fundamental definir o conceito de intervenção que abordamos nesta 

investigação, tendo em vista que, para Szymanski e Cury (2004, p. 359), o uso do termo, no 

sentido de interferência, pode vir associado a autoritarismo ou cerceamento. Entretanto, o 

dicionário Houaiss (2001, p. 1.637) traz o significado desse termo, como o “ato de intervir”, 

“ato de emitir opinião em um debate” e “ato de contribuir com ideias”. Entendemos intervenção 

como sinônimo de mediação, podendo ser realizada por professores no desenvolvimento de um 

projeto objetivando produzir um resultado, e o resultado esperado nesta investigação é 

contribuir para a formação humana dos estudantes. Intervenções pedagógicas: 

 

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

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

processos de aprendizagens dos sujeitos que delas participam – e a posterior avaliação 

dos efeitos dessas interferências (DAMIANI et al., 2013, p. 58). 

 

Além disso, constatamos que Freire (1996) utiliza o termo de maneira recorrente, com a leveza 

e a firmeza, também a nosso ver, que deve ser tratada a educação. Um exemplo é quando define 

que, “ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo” 

(FREIRE, 1996, p. 96) e, ainda, segundo o autor, intervir é o contrário de cruzar os braços em 

face aos desafios que são impostos pela realidade (FREIRE, 2000). Tratamos, neste trabalho, o 

termo “intervenção” em consonância com Freire (1996), e, sem restrições ou polêmicas, 

levando em conta que é utilizado em outras áreas do conhecimento, como, Psicologia, Medicina 

e Administração (DAMIANI et al., 2013, p. 58). 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados a partir de observações, rodas de conversa, questionários, entrevistas, 

registros de imagens, relatos orais e escritos (diários de bordo), bem como leitura de 

documentos oficiais. No quadro 13, está relacionado o resumo dessas técnicas e instrumentos 

de coleta de dados, realizados durante o desenvolvimento do projeto “Vila Essencial”. 
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Quadro 13 – Resumo das técnicas e instrumentos de coleta de dados utilizados durante a 

investigação  
 

PESQUISA 

QUALITATIVA 

TÉCNICAS DE COLETA 

DE DADOS 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

ESTUDO DE 

CASO 

Observações 
Anotações realizadas no diário de bordo da 

investigadora  

Inquéritos 
Perguntas investigativas, questionários, gravações de 

voz, rodas de conversas, entrevistas e relatórios 

Imagens Fotografias 

Relatos orais e escritos 
Anotações produzidas nos diários de bordo dos 

estudantes 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

As observações feitas pela autora foram materializadas na forma de diário de bordo que, de 

acordo com Oliveira, Gerevini e Strohschoen (2017), é um instrumento que pode ser utilizado 

para o acompanhamento de pesquisas, juntamente com a construção de mapas conceituais e 

relatórios. Para Barbosa e Hess (2010), o diário de pesquisa trata-se de um recurso processual, 

podendo ajudar na autoformação dos sujeitos que o utilizam, sob três aspectos: formação para 

a pesquisa, para a escrita e, sobretudo, formação de si como autor de sua atuação social da vida 

cotidiana. 

 

Com relação aos inquéritos, na fase inicial da intervenção, foi aplicado um primeiro 

questionário composto de questões fechadas (Apêndice I), de modo que pudéssemos 

caracterizar o perfil dos estudantes. De acordo com Gil (2016), o questionário é uma técnica de 

investigação, que possibilita ao pesquisador, obter informações sobre as pessoas, como crenças, 

sentimentos, valores, interesses, expectativas, temores e aspirações. Existem algumas 

vantagens na utilização de questionários em investigações, entre elas: garante o anonimato das 

respostas e não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistador (GIL, 2016).  

 

Ao final da intervenção foi elaborado um segundo questionário, contendo questões abertas 

(Apêndice J), que foram respondidas pelos estudantes sobre a temática desenvolvida. De acordo 
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com esse autor, as questões abertas possibilitam ampla liberdade de resposta. Foi elaborado 

também, um roteiro de entrevista (Apêndice H), para a professora regente de turma. 

 

Utilizamos fotografias como instrumento de coleta de dados por entendermos que se trata de 

um recurso de grande impacto, que, para além da questão estética do trabalho, também eterniza 

momentos. Para Ciavatta (2012), a fotografia é uma fonte documental que auxilia no 

conhecimento do mundo, sendo a representação da realidade. A autora traz o conceito de 

fotografia:  

 

[...] como fonte histórica e toda a discussão teórica que a acompanha: a crença na 

fotografia como imagem fidedigna, o realismo na fotografia, a sedução do prazer da 

visão, a informação e a desinformação trazidas pela ambiguidade de sentidos que 

envolvem o objeto fotográfico, a subjetividade e a objetividade que ela carrega, o 

problema do olhar, da interpretação que é buscar desvendar a natureza do documento 

fotográfico (CIAVATTA, 2012, p. 3). 

 

Outras fontes documentais (GIL, 2016) de registros oficiais e estatísticos da Secretaria 

Municipal de Educação de Vila Velha, ES, foram coletadas, tais como: leis, portarias, diretrizes 

curriculares e projeto pedagógico que contribuíram de forma relevante para a investigação.  

 

3.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados foi realizada, considerando a temática do saneamento básico urbano, de 

acordo com a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. Nessa concepção, o Grupo de Pesquisa 

em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), 

buscou métodos de análise de dados que fossem adequados para duas etapas: 

 

• Etapa 1: Contextualização da temática trabalhada durante a intervenção escolar. Essa etapa se 

constituiu em um breve estudo que foi utilizado como suporte para realização das atividades de 

ensino. 

 

• Etapa 2: Tratou do estudo metodológico da Filosofia da Libertação, da Pedagogia Libertadora 

e da educação CTS/CTSA, no contexto dos anos iniciais. Para essa etapa, foram realizadas três 

análises: Análise de Triangulação de Dados (TRIVIÑOS, 1987), Análise de Conteúdo em 
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Bardin (2011) e Análise Textual Discursiva, à luz de Moraes e Galiazzi (2007). Foram 

analisados ainda, a título de pesquisa documental (GIL, 2016), dados obtidos de maneira 

indireta que, tomaram nesta investigação, forma de documentos, registros oficiais e estatísticos 

da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha. Na técnica da triangulação, supondo que 

se estuda sujeitos determinados: 

 

[...] nosso interesse deve estar dirigido, em primeiro lugar, aos Processos e Produtos 

centrados no Sujeito; em seguida, aos Elementos Produzidos pelo meio do sujeito e 

que têm incumbência em seu desempenho na comunidade e, por último, aos Processos 

e Produtos originados pela estrutura socioeconômica e cultural do macro-organismo 

social no qual está́ inserido o sujeito (TRIVINÕS, 1987, p. 139). 

 

Dessa forma, segundo o autor, no primeiro aspecto devem ser salientados, os processos e 

produtos elaborados pelo pesquisador, que averigua as percepções do sujeito, por meio de 

entrevistas e questionários, bem como suas ações e comportamentos, sendo que a observação 

pode ser livre ou dirigida; e os processos e produtos, construídos pelo próprio sujeito, por 

exemplo, autobiografias, diários, obras de arte, composições musicais, entre outros. 

 

Triviños (1987) aponta, como segundo ângulo de enfoque, elementos produzidos pelo meio, 

que são aqueles relacionados à vida peculiar das organizações, e destinados, geralmente, ao 

consumo de seus membros; e documentos externos, cujo objetivo é atingir a comunidade em 

geral; ainda, instrumentos legais que se dividem em duas classes: aqueles que se referem a 

diretrizes, propostas, códigos de ética e depoimentos filosóficos, sendo estudados, 

principalmente, por meio do método de análise de conteúdo; e os estatísticos, que se referem a 

percentagens de matrícula, analfabetismo, repetência, evasão, entre outros; informações 

quantitativas da escola, do sistema escolar ou relativas a ele.  

 

Triviños (1987) discorre quanto ao terceiro ângulo de análise: os processos e produtos 

originados pela estrutura socioeconômica e cultural do macro-organismo social no qual o 

sujeito está inserido, referindo-se aos modos de produção (escravagismo, capitalismo, 

socialismo), às forças e relações de produção, à propriedade dos meios de produção e às classes 

sociais (burguesia e operária).  
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No que diz respeito à Análise de Conteúdo, segundo Bardin (2011, p. 47), trata-se: 

 

[...] de um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  

 

Utilizamos em conjunto com a Análise de Conteúdo, a Análise Textual Discursiva (ATD) que, 

segundo Moraes e Galiazzi (2006, p. 118), trata-se de “uma abordagem de análise de dados que 

transita entre duas formas consagradas de análise de pesquisa qualitativa, que são a análise de 

conteúdo e a análise de discurso”. A ATD equivale a: 

 

[...] um processo auto-organizado de construção de compreensão em que novos 

entendimentos emergem de uma sequência recursiva de três componentes: 

desconstrução do corpus, a unitarização, o estabelecimento de relações entre os 

elementos unitários, a categorização, e o captar do novo emergente em que nova 

compreensão é comunicada e validada (MORAES, 2003, p. 192, grifos do autor). 

 

Entendemos, como Santos e Dalto (2012, p. 6), que a Análise de Conteúdo e a Análise Textual 

Discursiva se entrelaçam num “amálgama analítico no qual processos recursivos são 

mobilizados na construção de categorias para elaborações de novas compreensões. 

 

Os aspectos pedagógicos foram analisados com base nos pressupostos de Enrique Dussel 

(1982) e Paulo Freire (1987). Foram observados os processos de construção de cidadania, de 

tomada de decisões, do potencial de intervenção nos processos cotidianos, da problematização 

sociofilosófica e da criticidade sobre a tecnologia e a ciência no mundo contemporâneo, 

respeitando o contexto dos anos iniciais.  

 

A perspectiva da educação não formal foi analisada com base na proposta de Gohn (2006). 

Esses dados alimentaram a investigação sobre a educação CTS/CTSA com enfoque freiriano, 

a partir da interação dos grupos de trabalho. Afinados com essa proposta curricular, sugerimos 

a partir das categorias: Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, questionamentos 

relacionados ao saneamento básico, articulados ao ambiente escolar que foram respondidos 

pelos estudantes, após as respectivas pesquisas realizadas. 
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4 ANTECEDENTES DA INTERVENÇÃO ESCOLAR 

 

Algumas ações podem ser implementadas quando se pretende formar cidadania, a partir de uma 

práxis freiriana, entre elas, se evidencia o momento que é destinado a organizar e planejar as 

atividades teórico-práticas de uma formação. No entanto, para adentrar à escola, é 

imprescindível conhecer o lugar, a estrutura social, política e econômica, nos quais os 

estudantes estão inseridos. Por conseguinte, a fase de planejamento da intervenção contou com 

um Plano de Intervenção Escolar (PIE), composto por estudos prévios sobre o município de 

Vila Velha, os sujeitos, o contexto, a equipe pedagógica, os professores e a comunidade em 

geral, servindo de base para estabelecer relações entre esses atores e a investigadora. 

 

Para que o indivíduo possa participar ativamente na sociedade, deve possuir um mínimo 

conhecimento de linguagem, de matemática e de ciências para poder interagir com o mundo ao 

redor (LORENSATTI, 2009; CHASSOT, 2000; COBERN; AIKENHEAD, 1997). Destarte, “é 

esperado que políticas curriculares consigam abranger as propostas, práticas e planejamentos, 

discutidos no coletivo escolar, orientados pela realidade de cada comunidade, com olhos para 

dentro e fora dos muros da escola” (ALMEIDA; LEITE, 2019, p. 1).  

 

Gallon et al. (2017, p. 35) citam que, em uma visão conservadora, a cidadania é “via de acesso 

dos indivíduos a serviços e bens, porém a partir de uma educação que preconize a formação 

cidadã, prevê-se a participação ativa desses sujeitos nas decisões públicas”, assumindo direitos 

e deveres, de maneira organizada e em “condições de vida minimamente civilizadas” (BRASIL, 

2013, p. 21). No contexto dos anos iniciais, para inovar as práticas pedagógicas foi preciso 

submeter uma série de solicitações à Secretaria Municipal de Educação da prefeitura de Vila 

Velha, a fim de comprovar que o currículo prescrito não foi modificado drasticamente 

(SACRISTÁN, 2000; FERRAÇO, 2004).  

 

As redes tecidas, sendo articuladas, por exemplo, aos contextos políticos, culturais e 

socioeconômicos que os sujeitos vivem no dia a dia, “produzem diferentes saberes/fazeres 

dependendo de necessidades e/ou interesses pessoais e/ou locais, das histórias de vida, 

formações, valores e intenções” (FERRAÇO, 2007, p. 90). Assim, infere-se que o currículo 

tecido em uma escola não será igual aos outros, a depender do contexto dos sujeitos, a julgar 
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pelas práticas pedagógicas que atravessam os mais variados interesses e formas de ser e pensar 

dos indivíduos.  

 

No entendimento de Gallon et al. (2017, p. 34), o currículo é um “artefato permeado por 

relações de poder, interessado em compor uma identidade e organizado a partir de questões que 

irão compor e guiar o processo de ensino e aprendizagem de determinado grupo”. O sujeito, ao 

passar pelo processo de escolarização poderá ser integrado ao currículo, por isso, a formação 

cidadã na forma de prática educativa deve estar presente no desenrolar das disciplinas, em todo 

o percurso escolar. Buscamos promover cidadania, a partir de uma educação com qualidade 

social, em que as práticas pedagógicas interdisciplinares e transdisciplinares sejam realizadas 

além dos espaços escolares, as quais tornaram-se importantes para os anos iniciais. 

 

O planejamento do Plano de Intervenção Escolar (antecedente da intervenção) tratou de uma 

investigação qualitativa, tendo como apoio, observações, relatos orais e escritos, além de 

leituras de documentos oficiais. A produção de dados foi mediada por reuniões do grupo de 

estudo formado por cinco estudantes de Pós-graduação e dois professores, em conversas com 

os atores da educação municipal, além de entrevistas com duas profissionais da secretaria de 

educação que disponibilizaram um histórico curricular das práticas adotadas em turmas de anos 

iniciais de 2010 a 2018. O quadro 14 mostra as etapas percorridas durante o PIE. 
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Quadro 14 – Etapa prévia da Intervenção Escolar 
 

ETAPA 

 

CONTEXTO 

 

1 

Agosto de 

2018 

Reuniões para mapeamento situacional da educação do município para os anos iniciais. Rodas 

de conversas sobre o levantamento inicial 

2 

Setembro 

de 2018 

Visita à Prefeitura Municipal. Conversa com autoridades para levantamento do apoio e 

possibilidades de financiamento de aulas de campo. Rodas de conversas com autoridades 

3 

Setembro 

de 2018 

Visita à Secretaria Municipal de Educação para levantamento da situação das diretrizes 

curriculares municipais e do Projeto Político Pedagógico do município. Rodas de conversas com 

a Secretaria de Educação 

4 

Setembro 

de 2018 

Visita à potencial escola para averiguar a possibilidade de aplicação do Plano de Intervenção 

Escolar. Rodas de conversas com professoras 

5 

Outubro de 

2018 

Visita à Estação de Tratamento de Água para sondar a possibilidade de realização de uma aula 

de campo durante a aplicação do Plano de Intervenção Escolar. Rodas de conversas com os 

técnicos 

6 

Novembro 

de 2018 

Construção do Plano de Intervenção Escolar 

7 

Novembro 

de 2018 

Apresentação do PIE para os membros do Grupo de Estudo. Validação da Intervenção Escolar 

entre pares 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

A cidadania é um ponto a ser trabalhado pelos docentes durante todo processo de escolarização, 

independentemente de suas formações e disciplinas de atuação. Sendo assim, nosso problema 

de pesquisa neste estudo consistiu-se em procurar entender de que modo a prática cidadã é 

compreendida e como ela perpassa o trabalho cotidiano de professores da educação básica. O 

objetivo foi o de investigar as percepções dos professores sobre o currículo e suas possibilidades 

para proposição dessas práticas na escola.  

 

A leitura das Diretrizes Curriculares da Educação e do Projeto Político Pedagógico revelou a 

necessidade de atualização da organização curricular das unidades municipais de ensino 

fundamental. Cumpre salientar que a temática de cidadania foi pouco citada nas conversas e há 

escassos registros de diretrizes que induzam práticas pedagógicas para esse fim. As visitas 

oportunizaram a realização de conversas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e da 

escola. Nesse contexto, houve relatos de que a organização curricular que vigorava, era a do 

ano de 2008, e que, naquele ano (2018) estavam reformulando o currículo, de acordo com a 
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BNCC. Em visita à escola, realizamos rodas de conversas com professores e equipe pedagógica, 

objetivando averiguar a possibilidade de aplicação da intervenção escolar (quadro 15). 

 

Quadro 15 – Relatos das professoras durante a etapa prévia da Intervenção Escolar 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Como pode ser constatado, alguns professores se encontram desestimulados, insatisfeitos e 

receando inovar em suas práticas, fato esse, que se observa nos trechos dos relatos orais, por 

exemplo, quando citam que ao participarem de projetos, trabalham muito mais, e ainda, quando 

relatam a dificuldade de realização de uma intervenção escolar progressista, a julgar pela 

conjuntura atual do país.  

 

Para tratar de temáticas inerentes à realidade dos sujeitos, escolhemos a perspectiva dos 

diálogos entre espaços formais e não formais (GOHN, 2006). Embora fosse possível levar os 

estudantes a um espaço institucional não formal, havia o impasse de conseguir financiamento 

para o transporte, tendo em vista que as condições oferecidas pelo município para financiar 

essas aulas podem ser muito burocráticas. Ao final, concluímos que a metodologia de 

construção do PIE foi de suma importância, pois permitiu o mapeamento da situação dos anos 

iniciais do município em questão.  

  

 

Professora 01: - [...] vamos trabalhar mais horas participando de reuniões e teremos mais trabalho, 

participando do projeto. 

 

Professora 02: - [...] há incertezas sobre quem será a regente da turma. A professora de agora está em 

designação temporária. 

 

Professor 03: - [...] quando vocês fazem mestrado, acham que tudo o que fazemos é errado. 

 

Professor 04: - [...] tem a questão da falta de material e equipamentos na escola.  

 

Professora 05: - [...] como você espera realizar a intervenção, diante da atual conjuntura do país, em que o 

presidente não comunga com ideias progressistas? 
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5 VALIDAÇAO DA INTERVENÇÃO ESCOLAR 

 

Visando garantir o sucesso do produto educacional [eletrônico], parte integrante deste trabalho, 

bem como a qualidade do material e sua adequação ao público-alvo, a intervenção escolar 

passou por três validações. A primeira consistiu na Validação por Pares, que segundo 

Guimarães e Giordan (2012), é uma etapa, cujo diferencial se encontra no perfil profissional do 

sujeito que faz a avaliação e no olhar que ele imprime à proposta.  

 

Sendo assim, convidamos para fazer parte da primeira validação da intervenção, um grupo de 

colaboradoras ad hoc, envolvido com a área de Ensino/CAPES, formado por quatro estudantes 

do Mestrado em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito (Ifes). As áreas de 

conhecimento das avaliadoras foram: Licenciatura em Pedagogia, Ciências Sociais e Serviço 

Social. A validação durou, aproximadamente, 4 horas, constando de apresentação da 

intervenção escolar, seguida de debate e contribuições significativas para o enriquecimento do 

trabalho. Ao final, as participantes preencheram um formulário (Apêndice K), construído pelo 

Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA do Instituto Federal do Espírito 

Santo (Ifes), com base em Guimarães e Giordan (2012). Seguem as falas das colaboradoras 

(quadro 16). A figura 10 traz alguns momentos da referida validação. 

 

Quadro 16 – Falas das colaboradas durante a Validação da Intervenção Escolar 

Fonte: Elaborado pela investigadora, com base nos relatos das colaboradoras (2019) 

  

 

Colaboradora 01: - [...] proposta dialógica articulada às secretarias municipais que possibilita a participação 

da comunidade. Visita técnica como oportunidade de ampliação da discussão e aprofundamento da temática. 

Muito positivo o fato de os educandos poderem escolher os conteúdos a serem trabalhados. 

 

Colaboradora 02: - [...] há bastante diálogo com a turma e envolvimento de toda a escola e comunidade e 

utilização de equipamentos públicos. Abarca a realidade do aluno e as atividades estão bem organizadas. 

 

Colaboradora 03: - [...] a intervenção apresentada demonstrou forte interação com a comunidade escolar e 

extraescolar, envolvendo estudantes, responsáveis, professores e outros profissionais.  

 

Colaboradora 04: - [...] excelente! A partir do tema gerador escolhido pelos educandos, a pesquisa a ser 

desenvolvida, considera a realidade dos participantes. Temática atual importante para toda a sociedade. 

 



114 

 

 

 

Figura 10 – Validação da Intervenção Escolar 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019)  

 

Como sugestão de melhorias, as colaboradoras aconselharam que fosse mostrada a 

responsabilidade socioambiental dos sujeitos: cidadãos, empresas e governo, durante a 

intervenção. Sugeriram ainda, a substituição do termo “leitura deleite” por “leitura reflexiva”, 

e também, que houvesse uma maior participação da professora regente. Consideramos que a 

primeira validação da intervenção foi muito positiva e de fundamental importância, 

considerando que inúmeros pontos positivos foram destacados, referendando a relevância de 

nosso trabalho. Ressaltamos que as apresentações de melhorias foram muito bem recebidas e 

contempladas durante a intervenção escolar. 

 

A segunda validação da intervenção foi realizada pela própria autora, no transcorrer dos 

encontros realizados nos espaços escolares e não escolares. A investigadora buscou o máximo 

de envolvimento dos profissionais da escola, objetivando promover a interdisciplinaridade, 
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inspirando e disseminando novas posturas para o enfrentamento da educação tradicional e 

alienante que o país vivencia. Destarte, pactuamos com as ideias de Veiga (2002), que acentua 

que a mobilização da escola em torno de um objetivo comum é um elo que possibilita um ensino 

menos fragmentado e bem contextualizado.  

 

A terceira validação da intervenção aconteceu em dois momentos distintos – na exposição à 

banca, do Relatório de Qualificação e da Defesa de Mestrado, inclusive com a apresentação do 

Produto Educacional. Assim, as três etapas de validação resultaram numa intervenção escolar 

com alto potencial de sucesso em seu propósito. 
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6 ATIVIDADES DO PROJETO ESCOLAR “VILA ESSENCIAL” 

 

Ancorados no referencial da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, propusemos nesta 

investigação, um trabalho educativo dialógico, possibilitando aos sujeitos, visão crítica sobre a 

realidade e participação nos processos decisórios da sociedade. Neste capítulo, apresentamos 

as atividades do projeto escolar, transcrevendo e analisando as falas dos estudantes, as quais 

foram obtidas mediante conversas realizadas nos ambientes escolar e não escolar, durante o 

processo de ensino e aprendizagem. A intervenção se apropriou da Metodologia da Mediação 

Dialética (MMD), abordando a educação CTS/CTSA, por meio dos conhecimentos 

sociocientíficos, sociotecnológicos, socioambientais, socioeconômicos e socioculturais.  

 

Nessa percepção, as falas dos estudantes foram analisadas por intermédio da Análise Textual 

Discursiva (ATD), ao final de cada etapa da MMD. Segundo Pedruzzi et al. (2015), a ATD 

trata-se de uma metodologia que requer do pesquisador, atenção e rigorosidade, sendo dividida 

em 3 etapas, quais sejam:  

 

1) Unitarização que consiste em desmontar o texto em unidades de significados (essa etapa deve 

ser realizada com intensidade e profundidade); 

2) A partir de cada unidade do texto que deve ser analisada minuciosamente, avança-se para a 

totalidade das unidades, e delas, chega-se às categorias; 

3) Exploração das categorias finais da pesquisa que resultarão em metatextos. 

 

A Análise Textual Discursiva: 

 

Pode ser caracterizada como exercício de produção de metatextos, a partir de um 

conjunto de textos. Nesse processo constroem-se estruturas de categorias, que ao 

serem transformadas em textos, encaminham descrições e interpretações capazes de 

apresentarem novos modos de compreender os fenômenos investigados (MORAES; 

GALIAZZI, 2007, p. 89). 

 

Importa ressaltar que, segundo Oliveira, Almeida e Arnoni (2007, p. 147), as situações de 

ensino discutidas “não são estanques e isoladas, ao contrário, são interligadas e 

interdependentes, portanto, o limite entre elas não é claramente demarcado. Isso significa que 

os encontros da intervenção escolar, poderão perpassar mais de uma etapa da MMD, porém ao 
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examinarmos, realçamos as falas principais dos sujeitos que foram observadas em cada 

categoria. Buscamos analisar os aspectos metodológicos da intervenção, perpassando as etapas: 

Resgatar, Problematizar, Sistematizar e Produzir, conforme demonstrado na figura 11. 

 

Figura 11 – Articulação entre o projeto escolar e as etapas da Metodologia da Mediação 

Dialética  
 

 

 

Fonte: Oliveira, Almeida e Arnoni (2007) 

 

6.1 RESGATAR  

 

6.1.1 Encontro 1: Apresentação do Projeto Escolar 

 

O 1º Encontro foi realizado em 10 de abril de 2019, com duração de 4 horas e participação de 

26 estudantes. A intervenção escolar foi iniciada com a formação de um grande círculo. 

Sabendo do potencial da leitura como fomento à reflexão, aproveitamos a oportunidade para 

apresentar “O Grande Rabanete” (BELINKY, 2002), livro que traz a importância da união em 

um trabalho de equipe, abordando a história de uma família que se une para retirar da terra, um 

enorme rabanete. Ao final da leitura, conversamos (quadro 17). 
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Quadro 17 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Analisando as falas dos estudantes, destaca-se os aspectos socioculturais, sendo possível ver 

que a leitura realizada promoveu reflexões e inferências, as quais foram remetidas ao contexto 

em que eles vivem, como a lembrança que um menino teve, da sopa que a avó fazia; a menina 

que ressaltou a importância de ela e a irmã ajudarem a mãe nos trabalhos de casa; do menino 

memorando as histórias que o pai contava e não conta mais. Também, a analogia feita pela 

menina entre a história do livro e um conto de fadas.  

 

As crianças se alegraram com a leitura e suas falas se mostraram repletas de significados e 

permeadas por lembranças afetivas, o que leva à constatação da importância do diálogo que 

aproxima estudantes e professores. Sendo assim, ficou nítido que a atividade possibilitou 

agregação de valores como união, cooperação e espírito de trabalho em equipe, tornando o 

momento prazeroso. A ressignificação do ensino por parte do professor possibilita a satisfação 

na aprendizagem, a alegria no aprender (SNYDERS, 1988). A figura 12 ilustra o diálogo do 

primeiro encontro.  

 

  

 

Investigadora: - [...] vocês gostaram da história? 

Menina: - [...] sim, fiquei muito feliz porque todo mundo ajudou todo mundo.  

Menino: - [...] é, eu amei, e agora a mãe deles pode fazer uma sopa bem gostosa, parecida com a que minha 

avó fazia.  

Investigadora: - [...] qual parte da história vocês mais gostaram?  

Menino: - [...] eu gostei da hora em que toda família tirou o rabanete da terra. Foi muito legal!  

Menina: - [...] eles são muito unidos. Lá em casa, eu e minha irmã também ajudamos. É muito importante, 

senão minha mãe tem que fazer tudo sozinha. 

Menino: - [...] eu lembrei das histórias que meu pai contava. 

Menino: - [...] ele não conta mais? 

Menino: - [...] não. Ele mora na Bahia. 

Menino: - [...] eu gostei porque até o cachorro ajudou. O gato e o rato também, mas isso não é possível! 

Menina: - [...] é possível. Não tem história de príncipe e princesa? Na história do livro tudo pode acontecer! 

Menina: - [...] fiquei feliz com a história. Eu acho que o mais importante foi que todos se ajudaram. 
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Figura 12 – Diálogo do primeiro encontro da Intervenção Escolar 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019)  

 

Alves (2016, p. 171) aponta ser imperiosa, a apresentação de boas razões para que os jovens se 

apaixonem pela ciência. “Para isso seria necessário que os cientistas fossem também contadores 

de estórias, inventores de mitos, presenças mágicas, em torno das quais se ajuntassem crianças 

e adolescentes [...]”. Esse autor afirma que todo início deve contar com um evento mágico e é 

por isso que esperamos que os professores possam ser inspiradores de paixões e de sonhos e, 

que esses sonhos, possam se tornar realidade, na conquista diária por um mundo melhor e mais 

humano. 

 

Utilizamos o recurso da roda de conversa27 por ser uma metodologia que facilita a interação, 

promovendo maior proximidade entre os sujeitos. Se na educação tradicional, a disposição das 

carteiras é em forma de fileiras, e o professor é autoridade máxima em sala, na concepção de 

educação que concebemos, a sala de aula é lugar de interação prazerosa, de parceria e de 

aprendizado. O estudante tem muito a dizer, o professor, muito a aprender e vice-versa. Ao 

 

27 Neste trabalho, entendemos que círculos de cultura e rodas de conversa possuem significados equivalentes. 
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priorizarmos as rodas de conversa, lembramos dos Círculos de Cultura de Freire (1987), em 

que a disposição dos sujeitos era feita na forma geométrica do círculo.  

 

Os Círculos de Cultura são espaços em que dialogicamente se ensina e se aprende. 

[...] Em que se constrói novas hipóteses de leitura do mundo. Ou seja, é um lugar onde 

todos têm a palavra, onde todos leem e escrevem o mundo. É um espaço de trabalho, 

pesquisa, exposição de prática, dinâmicas, vivências que possibilitam a construção 

coletiva do conhecimento (COIMBRA; RICHTER; VALENTE, 2008, p. 5). 

 

As rodas de conversa favorecem às discussões, facilitam a comunicação, promovem o 

relaxamento dos corpos e os olhares se entrecruzam, dando visibilidade maior ao falar, ver e 

sentir do outro, os estudantes se sentem mais à vontade para expressar suas ideias e vivências 

de mundo.  

 

As formas arredondadas ocupam a natureza: as nuvens, o sol, a lua, não só o planeta 

Terra, mas os demais, fazendo-nos perceber quanto o ser humano está relacionado a 

esse formato. Nosso corpo também apresenta uma predominância dessa forma nos 

órgãos, nas extremidades dos ossos, no cérebro, rosto, olhos, boca, ouvido, nas células 

e no princípio da vida [...] (SILVA, 2016, p. 43). 

 

Ousamos afirmar que as formas arredondadas são elementos intrínsecos ao homem, pois 

permitem que os sujeitos compartilhem suas realidades e melhor entendam o outro, num 

processo empático de ser, dando margem à colaboração e solidariedade. É importante ressaltar 

que optamos por utilizar diários de bordo (figura 13), no decorrer da intervenção, tendo em 

vista que concordamos que:  

 

O conteúdo do diário de bordo é de cunho inteiramente pessoal, onde os estudantes 

podem usar um plano de pesquisa para formular seus métodos, devem escrever da 

maneira como veem o mundo, suas indagações e estar de acordo com o momento que 

vivem o processo de aprendizagem diária (OLIVEIRA; GEREVINI; 

STROHSCHOEN, 2017, p. 123-124). 

 

O diário de bordo é uma ferramenta na qual professores e estudantes podem registrar os 

momentos mais significativos do processo de ensino e aprendizagem, bem como seus 

sentimentos, experiências, dúvidas, sugestões e críticas para posterior reflexão e debate.  
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Figura 13 – Diários de bordo utilizados durante a Intervenção Escolar 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019)  

 

Dando continuidade ao encontro, foram feitas apresentações iniciais. Embora a investigadora 

já tenha sido professora da turma, seu perfil foi modificado, levando em conta que entraram 

onze estudantes, vindos de outras escolas. Em seguida, fizemos a apresentação do projeto “Vila 

Essencial” para as crianças, enfatizando que trabalharíamos a temática dos serviços públicos 

essenciais. Iniciamos um diálogo investigativo (quadro 18). 

Continuação 

 

Quadro 18 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar 

 

Investigadora: - [...] vocês sabem o que são serviços públicos essenciais? 

Menina: - [...] são comerciais públicos, coisas pagas pelo governo. 

Menino: - [...] são serviços que a prefeitura faz nas ruas, nas casas.  

Investigadora: - [...] serviços essenciais são aqueles que, devem ou deveriam ser oferecidos pelo governo, 

para satisfazer a necessidade da coletividade. Vocês podem dar exemplos de serviços públicos essenciais? 

Menina: - [...] o postinho e o gari que pega o lixo lá de casa.  

Investigadora: - [...] vocês gostam do bairro onde moram? 

Meninos e meninas (metade da turma): - [...] sim.  

Investigadora: - [...] vocês conhecem outros tipos de serviços públicos essenciais?  

Alguns meninos e meninas: - [...] não. 

Menino: - [...] trabalho, faculdade. 

Menina: - [...] tem a água. E o trânsito, também é, professora? 

Investigadora: - [...] sim. E o posto de saúde, o que oferece para a comunidade?  

Menina: - [...] vacina, equipamento, médico.  
Investigadora: - [...] sim. E quais são os serviços públicos que vocês têm no bairro onde moram?  

Menino: - [...] coleta de lixo, postinho.  

Investigadora: - [...] vocês estão satisfeitos com o posto de saúde?  
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Conclusão 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

As falas dos estudantes retratam a representação que eles possuem do plano imediato em relação 

ao conceito científico. Nessa etapa, observa-se o afloramento dos saberes prévios acerca da 

temática estudada e a possibilidade de o professor conhecer a realidade dos sujeitos, para, em 

seguida, elaborar as atividades educativas sobre os conceitos a serem ensinados.  

 

Menina: - [...] não. 

Alguns meninos e meninas: - [...] sim.  

Investigadora: - [...] e os serviços que o posto oferece, funcionam bem? 

Menina: - [...] mais ou menos, porque eu fui com a minha mãe lá para consultar e não tinha médico. 

Menina: - [...] o dentista funciona melhor, médico, quando tem, ficamos uma eternidade esperando. 

Investigadora: - [...] e quando vocês vão tomar vacina, sempre tem?  

Alguns meninos e meninas: - [...] não, às vezes temos que esperar chegar e falta equipamento também. 

Investigadora: - [...] e a coleta de lixo, funciona? 

Menina: - [...] mais ou menos, porque tem dias que o caminhão não passa e o lixo fede.  

Investigadora: - [...] por que o lixo fede? 

Menina (a mesma): - [...] porque ele fica muito tempo lá e estraga.  

Investigadora: - [...] quantas vezes por semana, o caminhão de lixo passa na rua de vocês?  

Alguns: - [...] duas vezes na semana. 

Investigadora: - [...] vocês sabem o porquê que num lugar o lixo passa duas vezes por semana, e, em outro, 

três? 

Muitos: - [...] não. Isso não é justo. 

Menina: - [...] não é justo porque na nossa rua o lixo vai feder e nas outras, não.  

Menino: - [...] tem lugar que passa todo dia, tia?  

Investigadora: - [...] em alguns lugares, o caminhão passa quase todos os dias.  

Menino: - [...] onde?  

Investigadora: - [...] alguém sabe onde? 

Menina: - [...] em algum bairro rico, na Praia da Costa.  

Investigadora: - [...] e qual é o porquê dessas diferenças? 

Menino: - [...] lá moram os ricos, tias. 

Menina: - [...] é mesmo. 

Investigadora: - [...] e o que deve ser feito, então? 

Menina: - [...] reclamar. 

Investigadora: - [...] é nosso dever procurar saber o porquê e reivindicar o direito igual para todos. 

Menino: - [...] também tem o fumacê, tia, que é um perigo que contamina e tem cheiro forte.  

Investigadora: vocês sabem o que é o fumacê? 

Menino: - [...] é aquela fumaça preta que sai do carro pra matar o mosquito da dengue. 

Investigadora: - [...] o fumacê é uma espécie de nuvem de inseticida, utilizado para afugentar os mosquitos. 

Menino: - [...] os mosquitos lá de casa não vão embora, não. 

Menino: - [...] lembrei tia, tem a creche do meu irmão, tem escola que também é serviço público. 

Investigadora: - [...] sim. E com a escola, vocês estão satisfeitos? 

Menina: - [...] não, porque está muito violenta. Os meninos maiores batem na gente.  

Menina: - [...] violência está lá fora.  

Investigadora: - [...] a que serviço público a violência está ligada? Alguém sabe? (não houve resposta). 

Investigadora: - [...] a violência está ligada à segurança pública. E os bombeiros? O que eles fazem? 

Menina: - [...] apagam o fogo.  

Menino: - [...] não sei tia, eles vestem roupas vermelhas e usam aquelas mangueiras, quando vão apagar os 

incêndios.  
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Podem ser evidenciados aspectos políticos, científicos, de saúde e tecnológicos quando são 

discutidas questões, por exemplo, a demora de médicos e a falta de equipamentos no posto de 

saúde. Questões socioeconômicas também perpassaram o diálogo, quando houve discussões 

sobre as desigualdades sociais. 

 

Para continuar a conversa sobre os bombeiros, a investigadora contou às crianças uma história 

que foi seguida de um diálogo (quadro 19). 

 

Um dia, um gato subiu no telhado de uma casa e não conseguia mais descer, ficando 

dois dias lá em cima. Só no terceiro dia foi descoberto por uma vizinha. Os donos da 

casa então, tentaram de toda forma, fazer com que o bichano descesse, mas foi em 

vão! O gato miava sem parar. Também, naquele calor todo que fazia por aqueles dias, 

sem comida, sem água! Coitado! Foi aí que alguém teve uma ideia: “vamos chamar o 

Corpo de Bombeiros!”. Ligaram para o telefone 193, e explicaram a situação. Dentro 

de 20 minutos chegaram 4 homens fardados na casa. Os bombeiros tentaram atrair o 

gato, mas que nada! Então, pegaram uma enorme escada, e aproximando-se do 

telhado, chamaram o gatinho que veio direto para a mão do bombeiro. Foi um alívio 

pra todos e, até para os vizinhos que, a essa altura, estavam todos amontoados em 

frente à casa para ver o resgate do bichano (Informação verbal)28. 

 

Quadro 19 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

  

 

28 História contada pela investigadora no primeiro encontro da intervenção escolar, realizada na UMEF “Saturnino 

Rangel Mauro”, localizada em Vila Batista, Vila Velha, ES, Brasil, em abril de 2019.  

 

Menino: - [...] então, o trabalho dos bombeiros é salvar animais e apagar incêndios.  

Menina: - [...] eles também desagarram uma pessoa que está presa no fio de eletricidade, salvam vidas dos 

soterrados, como em Brumadinho. Também já vi eles salvarem pessoas em acidente de carro. 

Investigadora: - [...] o trabalho dos bombeiros é muito importante! Falando em acidente de carro, o que 

vocês acham do trânsito nessa região onde moram? 

Menina: - [...] é, no trânsito, a fulana (colega de sala), quase foi atropelada.  

Menina que quase foi atropelada: - [...] foi culpa do motorista do carro.  

Menino: - [...] que nada, a gente vinha vindo pra escola e você tava na rua brincando, se não fosse a fulana, 

(outra colega) te avisar que o carro tava vindo, você ia ser atropelada, isso sim.  

Investigadora: - [...] e o que devemos fazer ao andarmos pelas ruas? 

Menino: - [...] prestar atenção no trânsito, andar na faixa.  

Menino: - [...] no trânsito tem gente, sinal. Aqui em Vila Batista não tem faixa nem guarda. 

Menino: - [...] não tem não, mas deveria ter. Ali, perto da farmácia, tem uma faixa apagada. 

Menina: - [...] tem muito acidente aqui. Meu tio é guardinha e trabalha pro governo que paga ele.  

Menina: - [...] aqui perto da escola não tem guardinha, nem faixas.  

Investigadora: - [...] é o governo quem paga tudo ou nós também temos que pagar alguma coisa? 

Menina: - [...] temos que pagar os impostos, tias. 
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Podem ser realçados os aspectos da educação Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente nas 

falas dos estudantes, quando citam a importância dos bombeiros que trabalham pela vida. 

Também, quando conversam sobre a atenção que devemos ter para os perigos do trânsito, e o 

fato de perceberem que no bairro onde residem, não possui faixas de pedestres.  

 

Avançando no assunto, procuramos saber, por meio de perguntas investigativas, quais serviços 

públicos eles gostariam que existissem no bairro onde moram. Eles responderam que gostam 

da pracinha, mas disseram que falta um pula-pula, um parquinho, brincadeiras e mais policiais 

nas ruas. Perguntamos se eles sabiam o que é ser cidadão, e uma menina disse que se tratava de 

alguém de bem; outra menina falou que cidadão, é quem mora numa casa feliz. Explicamos que 

um cidadão possui direitos e deveres e que é fundamental entender as coisas que acontecem na 

sociedade, questionando as injustiças. Em seguida, iniciamos a primeira atividade, 

apresentando à turma, a música “Meu País” (ALVES; TEJO; CHAVES, 1994) que trata de 

alguns problemas existentes no Brasil.  

 

Nosso objetivo foi o de levar os estudantes a refletirem acerca dos problemas vivenciados, 

iniciando a promoção de um contraponto com a realidade. Ouvimos a canção atentamente e, ao 

final, interrogamos se eles haviam identificado algum serviço público na letra da música. Uma 

menina gritou: “fala da escola!”. Questionamos sobre o que é falado da escola e ninguém soube 

responder. A investigadora cantou, então, um verso da música: “um país onde escola não ensina 

e hospital não dispõe de raios-X”. Um menino lembrou: “tia, não tem raios-X, não faz a chapa”; 

outro argumentou: “isso tem a ver com política”. Esclarecemos que tudo o que estávamos 

discutindo tem a ver com política e o Estado deve promover ações para garantir o direito à 

cidadania. Contudo, é essencial exigir que os representantes façam valer essas ações, 

principalmente para aqueles que mais necessitam.  

 

Continuando, pedimos às crianças que dessem exemplos de serviços de que um cidadão precisa, 

e eles disseram que era ter policiais nas ruas, ter o lixo recolhido de forma correta e ter água em 

casa. Inquerimos qual era o aspecto da água que chegava até as casas deles, e uma menina disse: 

“amarelada”; outra relatou que a água estava suja há bastante tempo. Indagamos quantos deles 

utilizam água da torneira para beber e quase a metade da sala levantou a mão. Uma conversa 

foi iniciada (quadro 20):  
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Quadro 20 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Explicamos que, mais a frente, iríamos estudar sobre as doenças que podemos contrair se, por 

exemplo, não lavarmos as mãos corretamente, não filtrarmos a água que bebemos, entre outras 

coisas. Nota-se que os aspectos da educação, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

perpassam o cotidiano dos sujeitos, quando relacionam o fato de não haver raios-X em 

hospitais, à política. Também, quando algumas crianças expressam que não possuem em suas 

casas, um filtro de água, utilizando a da torneira para beber. Pode-se destacar a conclusão a que 

estudantes chegaram sobre a importância do ser humano ferver a água antes de consumir e o 

fato de perceberem que podem contrair doenças, se assim não procederem. 

 

Prosseguindo, questionamos de que mais a música tratava, e uma menina respondeu: “fala de 

negros e brancos”; outra completou: “de índio e mulher também”. Nesse momento, a professora 

da turma lembrou que eles tinham acabado de estudar sobre os primeiros habitantes do Brasil, 

e perguntou se eles achavam que todas as pessoas são tratadas de forma igual. A grande maioria 

respondeu que não. Uma menina disse: “estão matando os índios, isso é muito ruim. Eu tenho 

um tio que é índio”; um menino falou: “os políticos não estão ajudando a ninguém”. 

Enfatizamos a necessidade do respeito ao outro, do respeito às diferenças e do quanto é 

importante conhecermos nossos direitos para poder exigi-los e, assim, transformarmos o nosso 

país em um lugar melhor para viver. Um estudante finalizou: “assim a gente vai ter paz!”.  

 

Indagamos se eles sabiam o que era ser uma pessoa crítica, e um menino disse que é quem 

critica os outros; outro falou que ser crítico é reclamar. Elucidamos que ser crítico é pensar, por 

 

Menino: - [...] a gente pode ferver a água e lá em casa também tem filtro.  

Menina: - [...] vocês bebem água da torneira, tias?  

Investigadora: - [...] não. Utilizamos o filtro de barro em casa. 

Menino: - [...] na minha casa tem filtro elétrico. (Todos ficaram admirados). 

Menino:  - [...] que chique! 

Investigadora: - [...] quem tem filtro em casa deve lembrar aos pais de trocar as velas a cada seis meses e 

para quem não tem, a água deve ser fervida antes de beber. 

Menina: - [...] a minha mãe ferve a água e deixa na pia pra esfriar, depois ela coloca na geladeira. 

Investigadora: - [...] o que pode acontecer conosco, se bebermos a água que sai direto da torneira? 

Menino: - [...] pegamos bichos na barriga. 

Menino: - [...] que, pega bicho nada, eu bebo sempre. 
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exemplo, sobre o porquê de alguém não ter emprego, por que as ruas alagam, refletir sobre os 

acontecimentos, pensar que é dever dos políticos trabalharem em favor dos direitos da 

coletividade, é entender as coisas que acontecem na vida. Isto posto: 

 

[...] defendo a necessidade que temos, educadores e educadoras progressistas, de 

jamais subestimar ou negar os saberes de experiência feitos, com que os educandos 

chegam à escola ou ao centros de educação informal. [...] subestimar a sabedoria que 

resulta necessariamente da experiência sociocultural é, ao mesmo tempo, um erro 

científico e a expressão inequívoca da presença de uma ideologia elitista (FREIRE, 

1992, p. 43).  

 

Ao educador progressista compete dialogar com os estudantes sobre a realidade que vivenciam, 

valorizando seu saber imediato/prévio, e a partir daí, programar os conteúdos a serem 

estudados. 

 

6.1.2 Encontro 2: Serviços Públicos Essenciais e Contexto Escolar 

 

O Encontro 2 compreendeu os dias 16 e 17 de abril de 2019, com duração de aproximadamente, 

4 horas (cada) e participação de 28 e 26 estudantes, respectivamente. Iniciamos, perguntando 

se haviam conversado com os pais sobre os serviços públicos essenciais (quadro 21). 

 

Quadro 21 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

  

 

Menino: - [...] a minha mãe falou que é importante estudar sobre o coleta de lixo, negros e pobres.  

Menino: - [...] minha mãe fala que, no Brasil, pobre não tem vez, que pobre não é tratado como os ricos. 

Investigadora: - [...] e o que você acha desse comentário que a sua mãe fez? 

Menino: - [...] acho que ela tá certa, que todos têm direitos iguais e temos que ter posto de saúde no bairro.  

Menino: - [...] é, o posto de Paul fechou, temos que ir em Garrido. Vila Batista também não tem.  

Investigadora: - [...] pois é, se não temos posto de saúde, o que devemos fazer enquanto cidadãos?  

Menina: - [...] reclamar. Minha avó disse que é bom estudar sobre política porque ‘abre a mente’ das pessoas.  

Investigadora: - [...] vocês sabem o que é “abrir a mente” das pessoas? (Ninguém respondeu). 

Investigadora: - [...] talvez, a sua avó estivesse querendo dizer que, estudar sobre política, “abre a mente”, 

ou seja, leva a um entendimento melhor sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. 
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Nas falas apresentadas, percebe-se as questões sociopolíticas e socioculturais imbrincadas 

numa forte relação com a família e a percepção de que a escola é o lugar possível para a 

discussão desses assuntos. 

 

Terminada essa conversa, por meio de projetor multimídia, realizamos um breve estudo sobre 

alguns serviços públicos: água, trânsito, bombeiros e saúde. Em seguida, distribuímos uma 

folha com a letra da música “Meu País”, pedindo que pintassem de vermelho os serviços 

públicos essenciais e, de verde, as palavras que não entenderam, tais como: clamor, cerviz, 

esquecidos, pornofonês, maleita e elite. Sendo assim, pesquisamos sobre o significado dessas 

palavras. Indagamos à turma o que eles achavam que significava a palavra “clamor”, e ninguém 

soube responder. Consultando o dicionário Houaiss (2001), descobrimos que clamor significa 

brado, grito forte. Ninguém soube responder o conceito da palavra cerviz, então, por meio do 

dicionário, percebemos que, quer dizer, cabeça. Nessa hora, um menino disse: “então o cantor 

na música diz que nós não podemos baixar a cabeça”. 

 

Explanamos que era isso mesmo, perguntando em seguida, se eles sabiam a definição da palavra 

“esquecidos”; outro menino falou: “é quem já morreu, quem tem menos dinheiro”; um 

estudante disse: “são os diferentes”. Em conjunto, descobrimos que esquecidos são os pobres e 

marginalizados da sociedade, aqueles que não têm emprego, nem moradia, nem comida. 

Indagamos o que eles achavam que significava a palavra pornofonês, tendo em vista que não 

constava no dicionário. Um menino disse: “sei lá, falar palavra feia?”. A professora regente 

explicou que, falar “pornofonês”, é falar palavras não adequadas, vulgares. Uma menina disse: 

“tem também música que fala palavrão”.  

 

Concluímos que a palavra “pornofonês” significa uma espécie de linguagem chula e vulgar. 

Prosseguindo, questionamos se eles sabiam o sentido da palavra maleita e ninguém soube 

responder. Em nova busca ao dicionário, descobrimos que maleita possui o mesmo significado 

de malária, uma das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite, por 

exemplo, a dengue. Por fim, nenhum estudante soube dizer o sentido da palavra elite. 

Explanamos que se trata da minoria da sociedade, uma minoria que tem prestígio, poder e 

domina os que não têm. Um estudante iniciou um debate (quadro 22): 
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Quadro 22 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar  

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Nas falas estabelecidas, observa-se a emersão de questões sociopolíticas e socioeconômicas 

quando há comparações entre ricos e pobres. Também questões ligadas à cidadania e à 

criticidade são sublinhadas, quando são abordados problemas relacionados ao país em que 

vivem, como saúde e educação.  

 

Dando continuidade, os estudantes fizeram produções de textos, que, ao final do encontro, 

foram apresentadas. Em seguida, foi realizada a eleição dos temas geradores, Água e Lixo 

(figura 14).  

 

É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos educadores e povo, 

que iremos buscar o conteúdo programático da educação. O momento deste buscar é 

o que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade. É o momento em 

que se realiza a investigação do que chamamos Universo Temático do povo ou o 

conjunto de seus temas geradores (FREIRE, 1987, p. 147). 

  

 

Menino: - [...] elite é quem se acha melhor que o outro, é quem tem dinheiro, é o povo rico.  

Investigadora: - [...] e o que vocês acham de umas pessoas terem muito dinheiro, e a maioria, não ter nada? 

Menina: - [...] não é justo. 

Investigadora: - [...] e, se somos cidadãos, não deveríamos ter nossos direitos atendidos? 

Meninos e meninas: - [...] sim.  

Investigadora: - [...] se pagamos impostos, então não deveríamos ter que pagar plano de saúde.  

Menina: - [...] tia, a elite não vai para o postinho porque tem plano de saúde.  

Investigadora: - [...] e por que você acha que a elite não precisa ir ao posto? 

Mesma menina: - [...] porque a elite tem dinheiro e pode pagar médico. 

Investigadora: - [...] o autor da música é crítico, crianças? 

Menino: - [...] é. E ele quer dizer que tá muito triste com o Brasil. 

Menino: - [...] ele tá triste porque não tem escola. 

Menina: - [...] ele fala dos miseráveis, dos que não têm comida. 

Investigadora: - [...] o cantor fala que está vendo tudo o que acontece no Brasil, mas fica calado, fazendo de 

conta que é mudo. Nós podemos ficar calados diante de tudo o que acontece em nosso país?  

Menina: - [...] não, ele só tá fazendo de conta que tá mudo, mas ele tá falando. 

Menina: - [...] eles são sem Deus, e se a gente ficar calado, eles matam os índios e as mulheres. 

Menino: - [...] porque não é com certeza o país dele. 

Menino: - [...] porque as pessoas gostam muito de futebol e carnaval, mas eles deveriam reclamar também. 

Menino: - [...] porque não é bom só gostar de futebol, tem que criticar também as coisas ruins que acontecem. 

Investigadora: - [...] reclamar de quê? Criticar o quê? E não devemos baixar a cabeça pra quê? 

Menina: - [...] da pobreza, da conta que vem alta, minha mãe reclama. 

Menino: - [...] tia, meu pai disse que ele tem vergonha desse país. 

Menina: - [...] eu acho que é reclamar, criticar porque esse não é o país que queremos viver!  

Menina: - [...] não baixar a cabeça pra essas injustiças, tias.  
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Na lógica Freiriana, é primordial que o professor valorize os conhecimentos prévios que os 

estudantes trazem de suas realidades. Com essas informações, ele buscará, então, os conteúdos 

programáticos escolares (FREIRE, 1987). 

 

Chegamos à conclusão de que o Brasil é um país reconhecido pelo futebol e pelo carnaval, mas 

também pela violência, pela corrupção, por não oferecer, muitas vezes, os serviços públicos 

essenciais, pela desigualdade, pela não tolerância ao diferente. Isso tudo é o que desejamos 

modificar, e essa transformação deve começar por nós, em nossas atitudes diárias, nos bons 

exemplos que podemos dar aos outros. 

 

Figura 14 – Eleição dos temas geradores 
 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019)  
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Indagamos às crianças, o que elas achavam de fazermos uma apresentação, com encenação da 

música que havíamos trabalhado, “Meu País”, para a Mostra Cultural. Eles ficaram muito 

animados com a ideia. Fizemos o planejamento da apresentação. Ficou combinado que, em 

duplas, eles iriam pesquisar imagens, retratando cada verso, imprimir, recortar e colar em 

cartolinas que seriam cortadas em formato de papel A4. A figura 15 traz as atividades realizadas 

durante o encontro. 

 

Figura 15 – Atividades realizadas durante os Encontros 1 e 2 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Na etapa RESGATAR, compreendida pelos encontros 1 e 2, por entre perguntas investigativas, 

procuramos identificar o conhecimento imediato (prévio) do estudante, quanto à temática dos 

serviços públicos essenciais. Para Oliveira, Almeida e Arnoni (2007, p. 150), “resgatar tem o 

sentido de retomar e recuperar as ideias iniciais, as representações que os alunos possuem sobre 

o conteúdo de ensino (imediato)”.  
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Nesse entendimento, trazemos a Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2007) 

desses encontros, com as Categorias Iniciais (falas dos estudantes), Categorias Intermediárias 

(etapas da MMD) e as categorias Finais (conhecimentos da educação CTS/CTSA), quadro 23. 

 

Quadro 23 – Análise Textual Discursiva (ATD) dos Encontros 1 e 2 
 

CATEGORIAS  

INICIAIS 

CATEGORIAS 

INTERMEDIÁRIAS 

CATEGORIAS FINAIS 

Serviços públicos são coisas pagas pelo 

governo, comerciais públicos 

 

 

METODOLOGIA 

DA MEDIAÇÃO 

DIALÉTICA (MMD) 

 

 

 

 

 

 

RESGATAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos sociocientíficos, 

sociopolíticos e socioeconômicos 

Serviços públicos são os que a prefeitura faz 

nas casas 

 

Aspectos sociocientíficos e 

sociopolíticos 

Falta vacina e equipamento no posto de 

saúde  

 

Aspectos socioambientais, 

sociotecnológicos e sociopolíticos 

O médico demora pra chegar Aspectos sociocientíficos e 

sociopolíticos 

Temos o direito de ter posto de saúde Aspectos sociopolíticos, 

socioculturais, sociotecnológicos e 

sociocientíficos 

Elite é o povo rico e não vai ao postinho 

porque tem dinheiro 

 

Aspectos sociopolíticos, 

socioeconômicos e socioambientais 

Bebemos água da torneira, não temos filtro 

de água em casa 

 

Aspectos socioculturais, 

socioeconômicos e socioambientais 

Na minha casa tem filtro elétrico Aspectos socioculturais, 

socioeconômicos e 

sociotecnológicos 

A coleta de lixo não funciona. O caminhão 

não passa e o lixo fede 

Aspectos sociopolíticos, 

sociotecnológicos, socioambientais 

e socioeconômicos 

O autor da música é crítico, mas tá vendo 

tudo o que acontece no país e fica mudo 

 

Aspectos sociocientíficos e 

socioculturais 

O Brasil é um país que gosta de futebol, mas 

deveria reclamar também das injustiças 

 

Aspectos sociopolíticos, 

sociocientíficos e socioculturais 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) com base em Arnoni (2006) e Santos e Auler (2011) 

 

Observando as falas dos estudantes, na categoria RESGATAR, pode-se observar que os 

aspectos sociocientíficos, sociopolíticos e socioeconômicos perpassaram a intervenção, por 

exemplo, quando manifestaram sua ideia inicial, (imediato), quando perguntados sobre o que 

eram serviços públicos, e uma menina arriscou dizer que eram coisas pagas pelo governo, 

comerciais públicos.   
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Destaca-se ainda, a presença dos aspectos socioambientais, sociotecnológicos e sociopolíticos 

quando fizemos uma provocação, perguntando o que o posto de saúde oferecia para a 

comunidade e se estavam satisfeitos com o serviço. Uma menina respondeu que não, dizendo 

que ela e a mãe, ficavam muito tempo esperando o médico chegar; uma criança citou que 

também faltam equipamentos no posto. Outro exemplo, foi quando indagamos quantas vezes o 

caminhão de lixo passava por semana nas ruas. Observa-se a indignação, por parte dos 

estudantes, quando descobrem que, em alguns lugares, o serviço de recolhimento de lixo passa 

até 5 vezes na semana. 

 

A partir dos diálogos estabelecidos, surgiram outros questionamentos relacionados à realidade 

vivenciada pelos estudantes, por exemplo, a percepção de que o autor da música trabalhada é 

crítico. Frisamos as falas das crianças, quanto ao Brasil ser um país em que as pessoas gostam 

de carnaval, de futebol, mas também devem reclamar, lutando por seus direitos, e, ainda, a 

conclusão a que a menina chegou, de que não se deve “baixar a cabeça” para as injustiças que 

acontecem. 

 

É de grande relevância o trabalho com temas inerentes à vida dos sujeitos, pois dessa forma 

eles podem conhecer as desigualdades sociais do país em que vivem e se perceberem 

participantes de uma história que pode ser transformada. Na etapa RESGATAR, a investigadora 

e a professora regente, ao estabelecerem alguns conceitos mediatos, possibilitaram que o 

processo de ensino e aprendizagem fosse aflorando de maneira progressiva.  

 

Os estudantes, ao realizarem as produções de texto, deixaram registros históricos que 

representam um dos polos da mediação dialética, o imediato, contraposição do mediato, que é 

representado pelo conteúdo científico (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007). Sendo 

assim, deixaram clarificar suas angústias e seus problemas, desvelando as contradições que 

vivenciam, possibilitando a passagem para a etapa seguinte, que é a da problematização.  
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6.2 PROBLEMATIZAR 

 

6.2.1 Encontro 3: Palestra sobre Temas Geradores - Água e Lixo 

 

O Encontro 3 foi realizado no dia 24 de abril de 2019, com duração de 4 horas e participação 

de 26 estudantes. Iniciamos as atividades em parceria com o professor de Informática e com 

dois profissionais do Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE), da Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED), que ministraram uma palestra sobre os temas geradores: Água é Lixo. Os 

oradores enfatizaram que é dever de todo cidadão economizar água, pois esse recurso pode vir 

a faltar, falaram também sobre a questão do consumo exagerado e que há diferença entre lixo e 

resíduo. Destacaram que existem contentores de separação, explicando que lixo é tudo aquilo 

que é inservível, e que, resíduo é o material que pode ser reciclado, reaproveitado ou reutilizado. 

Discorreram sobre a importância da preservação de rios e mares, citando a existência de uma 

grande “ilha de lixo” no Oceano Pacífico. 

 

Os professores de tecnologias trouxeram jogos que trabalham lateralidade, coordenação 

motora, noções de limpeza pública e informações sobre os temas. Um desses jogos trouxe a 

história de “Sujinho”, um menino que vivia jogando lixo nas ruas, e, de outros meninos, 

ensinando que essa atitude não é correta. Durante o jogo, um estudante comentou que perto de 

sua casa havia um “lixão”29. A investigadora esclareceu que “lixão” é o local onde as pessoas 

depositam os resíduos em “qualquer lugar”, de forma indiscriminada (sem controle), sobre o 

solo. E continuou, dizendo que existe o aterro sanitário (depósito final dos resíduos 

descartados), que se trata de um lugar onde o lixo é levado e separado, ou muitas vezes, 

colocado sobre uma manta impermeável, que não contamina o solo.  

 

 

29  De acordo com Brasil (2006), lixão ou vazadouro a céu aberto é a denominação atribuída à disposição de 

resíduos de forma descontrolada sobre o substrato rochoso ou solo. Nesse local, os resíduos são depositados 

diretamente sobre o solo, podendo ocasionar contaminação do solo, das águas subterrâneas e superficiais através 

do líquido percolado e dos próprios resíduos. Cita ainda, que essa maneira de disposição do lixo favorece a 

ocorrência de moscas, ratos e baratas, que são vetores de inúmeras doenças, além da atração de abutres (urubus, 

carcarás etc.). 
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As crianças ouviram atentamente às elucidações, mostrando-se muito interessadas e 

participativas porque à medida que íamos conversando sobre o conteúdo, íamos “jogando” na 

plataforma digital. Ao final da palestra, pedimos que os professores do NTE instalassem os 

jogos no laboratório de informática para serem utilizados pelos demais estudantes da escola. 

 

De volta à sala de aula, por meio de projetor multimídia, mostramos fotos de animais marinhos 

mortos pelo lixo que é lançado diariamente no mar. Pesquisamos na internet, imagens de 

animais, como a de uma tartaruga que tinha em seu estômago, uma enorme quantidade de lixo, 

e ainda, a de um caranguejo preso a uma latinha de refrigerante. As crianças ficaram nitidamente 

espantadas com as imagens e começaram uma conversa (quadro 24). 

 

Quadro 24 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Evidencia-se, nas conversas, contradições sendo estabelecidas sobre questões ambientais, 

quando os estudantes manifestam preocupações relacionadas aos animais que estão morrendo, 

 

Menina: - [...] como pode caber tanto lixo na barriga dessa tartaruga?  

Menino: - [...] por que ela come essas sacolas todas?  

Menino: - [...] o ser humano está destruindo a natureza. 

Investigadora: - [...] por que vocês acham que elas comem plásticos? 

Menino: - [...] porque não tem mais comida no mar. 

Menina: - [...] não sei. 

Investigadora: - [...] é comum as tartarugas confundirem o plástico com alga, que é o alimento delas e, dessa 

forma, podem sufocar e morrer.  

Menino: - [...] nunca mais vou jogar lixo na praia. 

Menino: - [...] e eu vou levar uma sacolinha pra colocar o lixo. 

Menino: - [...] minha mãe já faz isso.  

Menina: - [...] esses animais moram na ilha de lixo que o professor falou? 

Menina: - [...] eu gostei muito dessa aula do “Sujinho”. Ele aprendeu a lição.  

Menina: - [...] eu também. 

Menino: - [...] a palestra foi a aula que eu mais gostei até agora. 

Investigadora: - [...] por quê? 

Menino: - [...] por causa dos jogos. 

Investigadora: - [...] e o que vocês mais gostaram de aprender? 

Menino: - [...] que não podemos jogar lixo nos mares e rios, senão matamos os animais. 

Menina: - [...] da parte que jogamos e aprendemos sobre a importância da água. 

Investigadora: - [...] o que vocês pensam sobre o consumo exagerado das coisas que os palestrantes falaram?  

Menina: - [...] as pessoas compram demais.  

Menino: - [...] minha mãe falou que eu preciso deixar meu tênis ficar bem velhinho pra comprar outro. 

Investigadora: - [...] crianças, por que é que vocês acham que a mãe dele falou isso? 

Menina: - [...] ah, porque ela não tem dinheiro pra comprar mais. 

Menino: - [...] não, é porque senão, vai juntar mais lixo no meio ambiente e depois não tem onde colocar.  
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por conta de ações indevidas do ser humano. Nota-se, ainda, o quanto é importante a 

participação da família no processo de ensino e aprendizagem dos indivíduos. 

 

Após esse diálogo, mostramos um vídeo, também extraído da internet, da empresa Dinâmica 

Ambiental (2013), da grande “ilha de lixo”, localizada no Oceano Pacífico, entre o Havaí e a 

Costa da Califórnia, onde resíduos se acumulam devido à dinâmica das correntes marítimas 

(figura 16). Um menino falou: “estão jogando lixo no mar, nas praias, é por isso que os animais 

estão morrendo”; uma menina comentou: “quanto lixo!”; outro menino disse: “nesse mar não 

pode ter peixe; outra menina falou: “nossa, é lixo nas ruas, nos rios, no valão, em todo lugar”. 

 

Figura 16 – Grande “Ilha de Lixo” do Oceano Pacífico 
 

Fonte: Jornalismo e Cultura (2018) 

 

Segue, o mosaico de fotografias da palestra realizada pelos profissionais do Núcleo de 

Tecnologias da SEMED.  
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Figura 17 – Palestra realizada pelos profissionais do Núcleo de Tecnologias da SEMED 
 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

6.2.2 Encontro 4: Serviços de Saneamento Básico Urbano 

 

O Encontro 6 compreendeu os dias 26 de abril e 09 de maio de 2019, com duração de 4 horas, 

cada e participação de 26 e 28 estudantes, respectivamente. Iniciamos as atividades, lembrando 

às crianças que nossos estudos se concentrariam na temática do saneamento básico urbano. 

Fizemos então, um grande círculo para a leitura reflexiva do livro “Lixo, lixo e mais lixo” 

(CORRÊIA, 2014). A história apresenta diferentes tipos de “lixo”: orgânico, inorgânico, 

hospitalar, agrícola, eletrônico, entre outros, e enfatiza os cuidados que é necessário ter, ao 

manusear esses materiais. Discorre sobre a importância de não consumirmos exageradamente 

e esclarece que alguns resíduos podem levar anos para se decompor na natureza. Para que os 

estudantes pudessem compreender melhor o significado da política dos “5R” – Reduzir, 

Repensar, Reaproveitar, Reciclar e Recusar – fizemos uma dinâmica, em que, para cada ação 
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escrita no quadro, por exemplo: Reduzir – íamos, em conjunto, fazendo perguntas, as quais, 

iam sendo respondidas por eles (quadro 25). 

 

Quadro 25 – Dinâmica da política dos “5R”  
 

REDUZIR Por que não utilizar uma sacola de compras ou uma caixa de papelão, ao invés de 

sacolinhas plásticas? 

REPENSAR Será que, ao invés de comprar um novo produto, eu não poderia reaproveitar o que 

tenho? 

REUTILIZAR Por que não fazer blocos de rascunho, ao invés de jogar folhas de papel utilizadas fora? 

 

RECICLAR Por que não reciclar uma caixinha de leite fazendo um porta-trecos? 

 

RECUSAR Por que não recusar embalagens de produtos que levam muito tempo para se decompor 

na natureza? 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Após essa breve introdução, nos dirigimos à biblioteca para assistir a uma apresentação sobre 

coleta seletiva de uma bióloga, funcionária do Departamento de Educação Ambiental da 

Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha que, a convite da investigadora, palestrou para 

as turmas dos 4º e 5º anos (6 turmas, aproximadamente, 30 estudantes, cada). A bióloga iniciou 

a fala, conceituando coleta seletiva e pediu que fossem dados exemplos de materiais que 

poderiam ser reciclados. Uma menina respondeu: “papéis, plásticos”. Outra menina, citou: 

“vidro, metal das latinhas”. A narradora informou que as crianças podem contribuir para a 

redução de materiais que são jogados diariamente no solo. Para tanto, sugeriu que eles 

separassem com a família e trouxessem para depositar no contentor que chegaria à escola. 

Explicou que o “lixo seco” pode ser reciclado e “lixo úmido” é o material não reciclável, por 

exemplo, papel higiênico, cotonete e fraldas.  

 

Salientou que “lixo orgânico” é aquele que se decompõe rápido na natureza. Perguntou às 

crianças se elas sabiam o que era decomposição, e um menino disse: “é o lixo desmanchando”. 

A bióloga completou, dizendo que decomposição é o lixo se desmanchando e entrando no solo 

e acrescentou que essa decomposição gera o chorume. Nessa hora, um menino perguntou: “mas 

o que é chorume?”. Ela esclareceu que é um líquido escuro e fedorento, proveniente da 

decomposição de matérias orgânicas, como restos de comida, sendo muito prejudicial ao solo. 

Reforçou que o tratamento correto do lixo é responsabilidade do ser humano e que todas as 

pessoas devem separar os materiais que podem ser reaproveitados. Um menino disse: “mas eu 
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não sou catador de lixo”. A oradora frisou que ele não é um catador, porém o fato de não 

separarmos o material pode gerar um grande problema na natureza, atingindo a todos. E 

completou: “se as pessoas jogarem lixo nas ruas, ele vai acumular e atrair insetos e outros 

animais”.  

 

De acordo com a bióloga, os problemas relacionados ao lixo têm solução e uma delas é a coleta 

seletiva. Continuou falando que há diferença entre caminhão de coleta seletiva e caminhão de 

coleta domiciliar, explicando e exemplificando cada um. Reforçou a importância do aterro 

sanitário e mostrou no slide, uma manta onde o lixo é depositado, depois de ser separado. A 

palestrante disse que os materiais recicláveis são separados e não vão para a terra, sendo 

reaproveitados. Elucidou que o vidro, ao ser depositado no solo, leva séculos para se decompor, 

afirmando que não há mais lugares para fazer aterros sanitários, o que faz da coleta seletiva, 

algo primordial no mundo.  

 

O ponto alto da exposição foi quando a bióloga citou a política dos “5R”, o que propiciou a 

participação dos estudantes de maneira significativa, basta ver que eles tinham visto o conteúdo 

em sala. A palestra terminou com a distribuição de panfletos explicativos sobre a coleta seletiva. 

Ficou combinado que a bióloga voltaria na próxima semana para trabalhar sobre o assunto com 

as turmas dos 6º aos 9º anos, bem como viria outra profissional para fazer contação de histórias 

para as crianças dos 1º aos 3º anos.  

 

De volta à sala do 5º ano, conversando sobre a palestra, um estudante disse: “vou separar o 

‘lixo’ e trazer pra escola”. Perguntamos se eles lembravam do que a bióloga tinha exemplificado 

como lixo, quando um menino disse: “fralda descartável e papel higiênico”. Uma menina citou: 

“cotonete também”. Lembramos que esses materiais não são reaproveitados, em vista disso, 

não poderiam ser trazidos para a escola. Combinamos que, no final da aula, observaríamos o 

contentor de materiais no pátio da escola. Notamos a importância da palestra pela satisfação e 

envolvimento dos estudantes nos assuntos que foram tratados.  

 

No dia 09 de maio, com o auxílio do projetor multimídia, conceituamos, de uma forma geral, o 

significado de saneamento básico e de cada um dos serviços que o compõe. Para potencializar 

os estudos, trouxemos o relatório da EOS Organização e Sistemas (2017, p. 1), citando que o 
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saneamento básico “é o estudo do comportamento da sociedade quanto à produção e descarte 

de resíduos que causam algum tipo de agressão à saúde do ser humano, utilizando ferramentas 

e elementos que proporcionem qualidade de vida e que minimizem os riscos”. Nesse momento, 

um diálogo foi iniciado (quadro 26). 

 

Quadro 26 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar  

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Na conversa, percebe-se o entendimento, por parte das crianças, sobre questões relacionadas à 

saúde e doenças, bem como conjugam esses assuntos às questões políticas.  

 

Continuando a aula, para abordar o serviço de Esgotamento Sanitário, citamos que em Vila 

Velha existem estações de tratamento de esgoto, entre elas, a do bairro Araçás (figura 18). De 

acordo com CESAN (2013), grande parte das águas tratadas que abastecem os imóveis retornam 

na forma de água servida (esgoto).  

 

Essa água foi utilizada para diversos fins, por exemplo: tomar banho, lavar louças e 

roupas, escovar os dentes, dar descarga etc.; e teve suas características alteradas, por 

isso é muito importante que o esgoto passe por um processo de tratamento para que 

se devolva à natureza um líquido que não polua ou contamine o meio ambiente 

(CESAN, 2013, p. 3-4). 

 

  

 

Investigadora: - [...] vocês sabem para onde vai o esgoto das casas que não têm encanamento? 

Menino: - [...] vai para a terra, pro valão. 

Menina: - [...] o esgoto vai ser derramado no rio.  

Investigadora: - [...] se o esgoto for para o rio, o que pode acontecer?  

Menino: - [...] nós vamos tomar banho no rio e vamos ficar contaminados.  

Investigadora: - [...] contaminados pelo quê?  

Menina: - [...] pelas doenças. 

Investigadora: - [...] mas se o município não oferecer esses serviços, o que devemos fazer?  

Menino: - [...] cobrar, professora e criticar pra ser atendido.  
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Figura 18 – Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Araçás, Vila Velha, ES, Brasil 
 

 
Fonte: CESAN (2013) 

 

Esclarecemos aos estudantes que, em alguns casos, quando o imóvel não possui rede coletora 

de esgoto, a população utiliza fossa séptica ou liga direto na rede pluvial, ou ainda, descarta 

esse esgoto diretamente em valões, córregos, rios e praias, fato que contribui para a 

contaminação do meio ambiente. Mostramos um exemplo da rede coletora de um imóvel, e, 

questionamos se, nas casas deles, havia canos para passagem do esgoto, e muitos não souberam 

responder. Um menino falou: “lá no quintal de casa tem um cano grosso que sai tudo na terra”. 

Pelo que entendemos, na casa dessa criança, os dejetos são jogados diretamente no quintal de 

casa. Explicamos que nas residências, em geral, deve haver canos de separação para as águas 

da chuva e para as águas que saem das torneiras, dos tanques, pias e vasos sanitários. 

Conversamos um pouco sobre o que havíamos acabado de aprender (quadro 27).   
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Quadro 27 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Nota-se que a investigadora fez provocações, de modo que gerou motivação nos estudantes, 

levando-os a perceberem que possuem o direito de “saber mais”, mais sobre as contradições 

que vivenciam, mais no sentido de superar o conhecimento ingênuo, saindo da condição de 

oprimido, para a condição de liberto. Relações entre os aspectos ambientais e políticos também 

foram estabelecidas, quando as crianças afirmaram que o indivíduo precisa cobrar seus direitos, 

mas, também, tem o dever de preservar o meio ambiente. 

 

Para abordar o serviço de Distribuição de Água Potável, trouxemos a imagem da Estação de 

Tratamento de Tratamento de Água de Vale da Esperança (ETA), em Cariacica (figura 19). 

Falamos, de modo simplificado, sobre as etapas de tratamento da água, sua importância e 

utilidade para a vida do ser humano. Mostramos o mapa do mundo e enfatizamos que o planeta 

Terra dispõe de apenas 2,5% de água doce e ressaltamos que todo o restante do volume de água 

é salgado. Nesse momento, um menino falou: “nossa, tem tanta água no mundo”; uma menina 

disse: “e se a gente tirasse o sal da água?”; a investigadora perguntou: “mas, ‘tirar o sal da água’ 

custa muito caro e equipamentos também são necessários. O que precisa ser feito, então?”; um 

menino respondeu: “economizar água, não sujar os rios nem os mares”. 

 

 

  

 

Investigadora: - [...] crianças, se existe uma lei que nos garante o saneamento básico, por que alguns bairros 

não contam com esse serviço ainda? O que devemos fazer?  

Maioria da turma: - [...] cobrar os nossos direitos.  

Menina: - [...] não é, né, professora, porque a gente é pobre, que tem que ficar com esgoto dentro de casa! 

Menino:  - [...] todos devem ter os mesmos direitos e deveres também. 

Investigadora: - [...] se não forem feitas as ligações de rede de esgoto, o que pode acontecer? 

Menina: - [...] aí, vai tudo pro rio que tem lá perto de casa.  

Menino: - [...] tem que ter dois canos, um pra água da chuva e outro pro xixi e cocô.  

Menina: - [...] vamos pegar doenças.  

Investigadora: - [...] e que tipo de doenças podemos contrair?  

Alguns responderam: - [...] leptospirose, cólera.  

Investigadora: - [...] e se o município tratar o esgoto, qual é o benefício para a população? 

Menina: - [...] os rios vão ficar limpos se fizermos a nossa parte. 

Menino: - [...] não pegaremos doenças. 

Menina: - [...] vamos ter qualidade de vida, professora. 
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Figura 19 – Estação de Tratamento de Água de Vale da Esperança, Cariacica, ES, Brasil 
 

 
Fonte: CESAN (2013) 

 

Continuando, citamos que a Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos também são serviços que 

compõem o saneamento básico. Trouxemos os dados do IBGE (2008), que mostram que 

99,96% dos municípios brasileiros têm serviços de manejo de resíduos sólidos, mas 50,75% 

deles, jogam seus resíduos em vazadouros, ou seja, “lixões”. Enfatizamos que esses dados são 

preocupantes, tendo em vista que o descarte dos resíduos realizado de forma incorreta pode 

provocar danos à saúde das pessoas e ao ambiente. Lembramos que inúmeros indivíduos 

sobrevivem, catando e separando materiais recicláveis para vender, ajudando no sustento da 

família. A figura 20 mostra o serviço de coleta de lixo sendo realizado na cidade de Vila Velha. 

O quadro 28 traz comentários a respeito do tema. 
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Figura 20 – Serviço de coleta de lixo sendo realizado na cidade de Vila Velha, ES, Brasil 
 

 
Fonte: Vila Velha (2013) 

 

Quadro 28 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Percebe-se, pelos diálogos, as relações estabelecidas entre saúde, meio ambiente e política. 

Também as questões sociotecnológicos são abordadas quando as crianças observam que os 

coletores de materiais devem utilizar equipamentos de segurança.  

  

 

Menina: - [...] a coleta de lixo deixa as ruas limpas e quando os garis varrem também. 

Menina: - [...] não vejo os garis varrendo rua. 

Menino: - [...] limpar o jardim também faz parte da coleta, tia? 

Investigadora: - [...] sim, não só os jardins e as ruas, mas as praças, os parques e as praias. 

Menina olhando a imagem dos coletores no projetor: - [...] eles usam luvas e botas. 

Menino: - [...] os que passam lá na minha rua nunca vi usar. 

Menino: - [...] eles podem cortar a mão se não usar. 

Investigadora: - [...] todos os coletores devem utilizar equipamentos de segurança, como: botas, luvas e 

máscaras, e assim, estarão protegidos e não irão se contaminar, nem tampouco, cortar as mãos, caso haja 

algum vidro quebrado entre os resíduos. 
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Com relação ao serviço de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, frisamos que, para 

que esse sistema possa funcionar a contento, é fundamental que as pessoas não joguem lixo nas 

ruas. Desse modo, os bueiros não vão entupir e as águas podem escoar sem provocar 

alagamentos. Lembramos às crianças que é muito importante a participação de todos quando o 

assunto é o cuidado com o meio ambiente, pois são com pequenas ações, desenvolvidas por 

cada um, que a qualidade de vida da população pode melhorar de maneira significativa. 

Indagamos aos estudantes se eles sabiam que tipo de proteção o saneamento pode oferecer para 

a população e o ambiente, e alguns responderam: “não pegamos doenças e menos mosquitos 

vão aparecer”. Um menino frisou que, além das pessoas não pegarem mais dengue, se o lixo 

não for jogado nas ruas, não haverá alagamentos. 

 

As falas das crianças evidenciaram a problematização de situações reais que surgiram das 

contradições vivenciadas, por exemplo, quando trabalhamos sobre a grande quantidade de água 

salgada existente no mundo. Um menino, ao perceber que não é barato, o processo de “tirar o 

sal da água”, disse que o caminho mais viável é a economia que deve ser feita pela população. 

Também, quando foram levados a refletir sobre o porquê de alguns bairros contarem com 

serviço de tratamento de esgoto e outros, não. As respostas convergiram para a necessidade de 

cobrar das autoridades um direito que deve ser comum a todas as pessoas. É por meio dessas 

atividades e reflexões que o professor possibilita despertar nas crianças, uma consciência menos 

ingênua.  

 

Para Freire (1987), o homem é o único ser, entre os inconclusos, capaz de ter, não apenas sua 

própria atividade, mas a si mesmo, como objeto de sua consciência. Diferente do animal, o 

homem não se caracteriza como um “ser fechado em si”, pois ele é capaz de se separar do 

mundo objetivado, ele é consciência de si e de mundo. Logo, quando estiver diante das 

contradições que o envolvem (situações-limite), será capaz de não conceber tais fatos como 

mero fatalismo, mas vai entender que se trata de algo que pode, perfeitamente, ser modificado.   
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A diferença entre os dois, entre o animal, de cuja atividade, porque não constitui “atos-

limites”, não resulta uma produção mais além de si e os homens que, através de sua 

ação sobre o mundo, criam o domínio da cultura e da história, está em que somente 

estes são seres da práxis (FREIRE, 1987, p. 154). 

 

A figura 21 traz o mosaico das fotografias da palestra sobre coleta seletiva, os estudos que 

foram realizados em sala e do contentor de resíduos da escola. 

 

Figura 21 – Palestra da Coleta Seletiva e atividades realizadas em sala de aula 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Na compreensão de Freire (1987), a práxis deve se constituir de ação e reflexão, no entanto, há 

uma advertência para o fato de nós, enquanto educadores, não produzirmos reflexão sem ação, 

pois ficaríamos tão somente no campo das ideias, no “blábláblá”, ou incorreríamos no contrário, 

que seria tão somente ativismo. Esse, segundo o autor, é ação pela ação, negando a verdadeira 

práxis e, à vista disso, impossibilitando o diálogo. Entendemos que, quando existe saneamento 

básico, as pessoas não ficam doentes, o governo gasta menos com saúde e pode investir mais 
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em educação, segurança, transporte e lazer, melhorando a qualidade de vida da população. 

Pedimos que os estudantes trouxessem para o próximo encontro, jornais usados com notícias 

relacionadas ao saneamento para recorte e colagem. Solicitamos ainda, que, quem tivesse 

internet, pesquisasse sobre os alagamentos nos bairros do entorno.  

 

Ressaltamos que no dia 08 de maio, as educadoras do Departamento de Educação Ambiental 

da SEMED, palestraram sobre coleta seletiva de materiais e fizeram contação de histórias para 

as demais turmas, compreendendo as salas dos 6º aos 9º anos e as salas dos 1º aos 3º anos. 

Dessa maneira, todos os alunos da escola foram envolvidos, num total de 629, na temática do 

saneamento básico urbano, com destaque para a coleta seletiva e reciclagem de materiais (figura 

22).  

 

Figura 22 – Palestra da Coleta Seletiva e Contação de Histórias para as demais turmas da escola 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 
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6.2.3 Encontro 5: Pesquisas sobre Saneamento Básico Urbano 

 

O Encontro 5 compreendeu os dias 16 e 17 de maio de 2019, com duração de 4 horas, cada e 

participação de 27 e 24 estudantes, respectivamente. Iniciamos com um grande círculo para a 

contação da história do livro “A lição de Lixelito” (VITÓRIA, 2006). As crianças se 

concentraram para ouvir sobre a vida de “Lixelito”, um menino que gostava de brincar com o 

lixo e não tinha cuidados básicos com sua saúde. Ficava horas na rua brincando com os colegas 

e jogando futebol no campo. Sua mãe ficava enlouquecida de preocupação e ele ria. Até que 

um dia, passeando por um depósito de lixo que existia próximo de casa, ele cortou o pé em um 

caco de vidro que estava misturado a outros materiais. Depois desse acontecimento, “Lixelito” 

levou uma grande bronca da mãe e nunca mais quis saber de andar descalço, nem brincar no 

lixo. A figura 23 mostra a roda de conversa da contação de história. Iniciamos um diálogo com 

as crianças (quadro 29). 

 

 Quadro 29 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar  
 

 Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Nesse diálogo, podem ser destacadas, questões socioambientais, sociotecnológicas e de saúde, 

bem como, o acompanhamento da família no processo. Nota-se que há uma preocupação em 

relação ao descarte dos resíduos de forma correta e a importância de mantermos as ruas limpas. 

  

 

Investigadora: - [...] por que não devemos brincar com o lixo?  

Menina: - [...] porque podemos pisar em algum caco de vidro e a gente pode se contaminar. 

Investigadora: - [...] e o que devemos fazer, em nossas casas, quando precisarmos descartar um copo que 

quebrou, por exemplo? 

Menino:- [...] colocar na caixa de sapato. Meu pai faz isso. 

Menina: - [...] lá perto de casa tem muita sujeira amontoada porque todo mundo joga lixo na rua.  

Menina: - [...] já cortei o pé no vidro andando na rua, mas lá em casa a gente continua misturando tudo. 

Investigadora: - [...] mas depois de ouvirmos a história de “Lixelito” e dos estudos que tivemos, o que nós 

devemos fazer? 

Menino: - [...] embrulhar o vidro num jornal, separar os materiais em casa. O que é lixo, vai pro caminhão 

de lixo e o que não é, a gente traz pra escola.  

Menino: - [...] lá em casa, ajudo minha avó a separar caixinhas de leite e latinhas. 

Menino: - [...] o problema do lixo é grande, começa porque a gente joga nas ruas. Outro dia eu vi alguém 

aqui da sala, não vou dizer quem jogando papel de chiclete na rua. 

Menina: - [...] e aparecem ratos e baratas. 
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Figura 23 – Contação de história realizada no início do Encontro 5 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Haja visto que solicitamos como tarefa de casa, pesquisas sobre alagamentos no entorno dos 

bairros, aproveitamos para fazer uma discussão sobre o assunto. Quando, por meio de 

questionamentos, relacionamos os conteúdos mediatos (científicos) à problemática dos 

alagamentos notamos que contradições foram sendo estabelecidas (quadro 30). 

 

Continuação 

 

 Quadro 30 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar 

  

 

Investigadora: - [...] vocês sabem por que quando chove entra água nas casas? 

Menino: - [...] porque a prefeitura não varre as ruas. 

Menino: - [...] os bueiros tão tudo entupido, tia, já vi. 

Menino: - [...] olha tia, toda vez que chove é uma tristeza, minha casa enche de água. 

Meninas e meninas (alguns) - [...] minha casa também enche de água. 

Menina: - [...] minha tia já perdeu tudo, colchão, cama e até o sofá. 

Menino: - [...] lá perto do beco, uma casa desabou. 

Menino: - [...] entrou uma cobra uma vez lá em casa e ninguém foi tirar, meu pai teve que matar. 
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Conclusão 

 Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Concluímos que é dever, não só da prefeitura limpar os bueiros e varrer as ruas, mas também 

nós, devemos manter os espaços públicos limpos, pois, dessa forma, o município vai gastar 

menos com limpeza, as pessoas não vão ficar doentes e teremos uma cidade mais bonita e 

saudável para todos. Um estudante trouxe um porta-moedas feito de caixinha de leite forrada 

com retalhos que havia feito com a mãe; uma menina disse que havia separado uma bacia 

grande onde a família estava depositando os materiais que seriam trazidos para a escola. 

  

 

Menino: - [...] a prefeitura deveria limpar mais as ruas. 

Investigadora: - [...] alguém aqui joga lixo nas ruas? 

Alguns: - [...] sim. 

Investigadora: - [...] se jogarmos lixo na rua, o que vai acontecer? 

Alguns: - [...] os bueiros vão entupir. 

Investigadora: - [...] e depois que entupir e começar a chuva, o que vai acontecer? 

Menina: - [...] vai encher, né, tia. 

Professora: - [...] e, enchendo as ruas, a água vai parar aonde? 

Menina: - [...] encher nossa casa também.  

Investigadora: - [...] então, é problema só da prefeitura que não varre as ruas ou não desentope os bueiros?  

Quem também deve contribuir para que os alagamentos não aconteçam? 

Menina: - [...] todos nós.  

Menino: - [...] todos precisamos ajudar também. 

Investigadora: - [...] se alguém de vocês joga lixo na rua, não deve continuar fazendo, e se virem alguém 

jogando, devem explicar o porquê isso não pode ser feito, conscientizando, como no jogo do ‘Sujinho’.  

Investigadora: - [...] vocês sabem o que pode haver dentro dessas águas de chuvas? 

Menino: - [...] resto de cigarro, tia, muita sacola, também. 

Menina: A sacola vai parar no bueiro, que vai parar no mar e a tartaruga vai comer e morrer.  

Menina: - [...] rato, apareceu um monte lá perto de casa.  

Menino: - [...] barata e cobra.  

Investigadora: - [...] o lixo e os animais podem ser perigosos para nossa saúde?  

Menina: - [...] sim, porque causam doenças como a lep... (A menina não lembrava o nome da doença). 

Menino: - [...] leptospirose! Eu já peguei no ano passado. Eu estava na laje lá de casa e tem muito rato lá, e 

aí eu pisei no xixi que eles fazem e tive que ficar quinze dias sem vir pra a escola. Só ficava na cama e minha 

mãe cuidando. Tive febre e tonteira e vomitei também. Foi muito ruim.  

Meninos (alguns): - [...] eu lembro disso. 

Menina: - [...] eu descobri na internet, alguns vídeos que falam sobre os alagamentos em Vila Batista.  

Menino: - [...] eu pesquisei com minha mãe e a gente até se assustou. Tinha uma menina que estava andando 

de bicicleta e caiu dentro de um buraco. Teve também uma mãe com o filhinho no colo que quase caiu. 

Também vimos um motoqueiro que caiu de tanta água na rua. 

Alguns meninos e meninas: - [...] vimos imagens de muito lixo nas ruas, várias reclamações de moradores e 

carros parados no meio da estrada que leva ao bairro, por conta dos alagamentos.  

Menina: - [...] é, nós todos devemos ajudar o meio ambiente para acabar com os alagamentos. 
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Nota-se no diálogo, o afloramento das questões socioambientais, sociopolíticas, socioculturais 

e de saúde nas falas sobre a questão dos alagamentos e atitudes não cidadãs da população em 

geral, por exemplo, quando afirmaram que o problema desses alagamentos ocorre porque a 

prefeitura não varre as ruas. Ao serem provocados a pensar se somente a prefeitura era 

responsável, as crianças entenderam que as pessoas também são responsáveis pelo problema. 

Os estudantes, num exercício de autocrítica, reconheceram que contribuem para que as ruas 

fiquem sujas. Essa conversa, também levou ao entendimento de que o lixo acumulado atrai 

animais nocivos, pois quando chove, eles saem de suas tocas e invadem as residências, trazendo 

riscos à saúde humana.  

 

Dando seguimento à aula, dividimos a turma em grupos para procurarmos em jornais, notícias 

sobre os temas geradores. Uma das notícias encontradas foi a matéria realizada por Proscholdt, 

Spinassé e Silva (2018), do jornal A Tribuna, relatando um surto infeccioso que aconteceu em 

uma creche particular de Vila Velha, levando à morte de uma criança. Segundo a reportagem, 

o problema ainda estava sob investigação, porém havia a desconfiança de que a água do 

chafariz, localizado próximo a um parquinho, pudesse estar contaminada. O grupo que 

encontrou a notícia comentou que as crianças tinham bebido àquela água. Uma menina achou 

um absurdo, o fato de uma criança ter morrido porque não limparam o local. Contou que em 

sua casa tinha uma piscininha cheia de mosquitos e por isso, ela e o irmão haviam contraído 

dengue. Sobre o diálogo, seguem algumas conclusões: 

 

A água que chega até nossas casas deve ser tratada pela Companhia de Saneamento, 

porém antes de consumi-la, devemos filtrar ou ferver; é necessário lavar as mãos antes 

das refeições e na volta do recreio também; os alimentos precisam ser lavados 

corretamente antes do consumo, do contrário, estamos sujeitos a pegar doenças 

(informação verbal)30. 

 

Outra reportagem encontrada, noticiada por França (2019), também do Jornal A Tribuna, foi 

sobre as câmaras municipais das cidades de Vitória e Serra e da Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo. Essa matéria tratava de uma proposta que proíbe o uso e fornecimento de copos 

de plástico em estabelecimentos comerciais. Um menino disse: “quando tem festa, minha mãe 

 

30  Conclusões a que chegaram, professoras e estudantes, durante a intervenção escolar, realizada na UMEF 

“Saturnino Rangel Mauro”, em Vila Batista, Vila Velha, ES, Brasil, em maio de 2019. 
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usa copo descartável porque depois ela não precisa lavar a louça”; outro menino comentou: 

“minha mãe também”; uma menina disse: “mas ela vai gastar pra comprar o copo e vai poluir 

o meio ambiente”. As crianças se mostraram animadas com a conversa e, ao final, todos 

concordaram que seria melhor “ter que lavar a louça” do que comprar materiais descartáveis.  

 

Inferimos que ações como essas, propostas pelas instituições, levam as pessoas a refletir sobre 

os cuidados que devemos ter com nosso planeta, pois reduzindo o que compramos, não iremos 

poluir o solo. Terminado o diálogo, fomos ao laboratório de informática pesquisar em sites, os 

problemas noticiados no entorno de Vila Batista, e as doenças causadas pela falta de 

saneamento básico. Durante as pesquisas, foram encontrados alguns vídeos e reportagens sobre 

alagamentos, lixo acumulado nas ruas, bueiros entupidos, posto de saúde desativado, ruas sem 

faixas para pedestres, ausência de policiais nas ruas, entre outras.  

 

Podemos observar nas falas, questões relacionadas ao saneamento básico e atitudes sustentáveis 

cotidianas. A questão do uso de copos/canecas de cerâmica em contraponto com o uso de copos 

descartáveis, relatado por um dos estudantes foi uma das inferências observadas durante o 

debate. A atitude cidadã também foi abordada nos diálogos quando surgiram questionamentos 

sobre jogar embalagens na rua. Outro assunto importante foi a conversa sobre os riscos físicos, 

químicos e biológicos do amontoado de lixo doméstico, o qual pode promover doenças com o 

aparecimento de vetores biológicos (ratos e baratas), como também os riscos de cortes com 

cacos de vidro, ao andar em terreno descalço. 

 

Uma estudante lembrou da problemática das sacolas que, jogadas nas ruas, vão para os bueiros 

em direção ao mar, e o fato de as tartarugas comerem esses plásticos, pensando se tratar de 

algas, um menino disse que é muito triste que o ser humano, sabendo de tudo isso, continua 

poluindo as águas. Outro comentário que levou a reflexões foi o de um estudante contando ter 

contraído leptospirose porque na laje de sua casa, havia muitos ratos. Também, podemos relevar 

o surgimento de questões relativas à contaminação das águas por microrganismos quando essas, 

não são devidamente tratadas, por exemplo, a notícia da morte da criança que pode ter bebido 

água contaminada do chafariz de uma creche. A figura 24 mostra alagamentos na estrada 

Jerônimo Monteiro em Vila Batista, Vila Velha, ES.  



152 

 

 

 

Figura 24 – Alagamentos na estrada Jerônimo Monteiro em Vila Batista, Vila Velha/ES 
 

Fonte: TV Gazeta (2018)  

 

No laboratório de Informática também pesquisamos sobre as doenças provocadas pela falta de 

saneamento básico, como: disenteria, febres tifoide e paratifoide, cólera e leptospirose. Foram 

abordadas características e sintomas das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. No 

final do estudo, uma criança relatou: “falei com meu tio que a gente ia estudar sobre o mosquito 

da dengue e ele me disse que sabia de um vídeo que tinha visto no ‘zap, zap’, que explanava 

como fazer uma armadilha para pegar mosquitos”. Achamos muito interessante a fala da menina 

e combinamos de pesquisar sobre o vídeo. Questionamos o que eles achavam de construirmos 

uma armadilha dessas em sala e todos concordaram com a ideia.  

 

Em mais uma atividade, utilizando cartolinas e, de posse das informações retiradas da internet 

e de anotações feitas nos diários de bordo, montamos um grande cartaz para expor na Mostra 

Cultural. Em seguida, questionamos como andavam os preparativos para a apresentação da 

música “Meu País”. As crianças mostraram imagens pintadas e coladas em cartolinas que 

tinham trazido de casa. Então, organizamos um meio círculo e fizemos o primeiro ensaio. Esse 

foi um momento de enorme aprendizado, pois exigiu o desenvolvimento de algumas 

habilidades, como, organização, planejamento, paciência, empatia, ajuda mútua, enfim, um 
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verdadeiro trabalho de equipe. A figura 25 traz as atividades realizadas em sala e no laboratório 

de informática. 

 

Figura 25 – Atividades realizadas durante o Encontro 5 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Durante a etapa PROBLEMATIZAR, compreendida pelos encontros 3, 4 e 5, foram utilizados 

imagens e vídeos para enriquecer o diálogo e fazer provocações. Os temas escolhidos foram 

trabalhados com o intuito de revelar a contradição opressor-oprimido e as situações/questões 

que surgiram, foram problematizadas, de modo a permitir aos estudantes, a passagem do 

conhecimento ingênuo para o conhecimento crítico, do saber comum ao mais elaborado 

(FREIRE, 1987). Segue, o quadro 31 com a Análise Textual Discursiva realizada. 
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Quadro 31 – Análise Textual Discursiva (ATD) dos Encontros 3, 4 e 5 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) com base em Arnoni (2006) e Santos e Auler (2011) 

 

Observando as falas na categoria PROBLEMATIZAR, pode-se observar que os aspectos da 

educação Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente estiveram presentes, por exemplo, a 

indignação dos estudantes quando viram a imagem do estômago de uma tartaruga repleto de 

lixo. Destaca-se a presença dos aspectos socioeconômicos e sociotecnológicos quando um 

estudante cita que só compra um novo tênis quando o que tem, acaba, e quando observam que 

os coletores de materiais usam luvas e botas como equipamentos de segurança.  

 

Para Freire (1987, p. 146), “o que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de 

certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como problema que, 

CATEGORIAS  

INICIAIS 

CATEGORIAS 

INTERMEDIÁRIAS 

CATEGORIAS FINAIS 

Como pode caber tanto lixo na barriga de 

uma tartaruga? 

 

METODOLOGIA DA 

MEDIAÇÃO 

DIALÉTICA (MMD) 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos sociocientíficos, 

sociopolíticos, socioculturais e 

socioambientais 

Nunca mais jogo lixo na praia, vou usar 

sacolas 

Aspectos sociocientíficos, 

sociopolíticos, socioculturais e 

socioambientais 

O ser humano está destruindo a natureza Aspectos sociocientíficos, 

sociopolíticos, socioculturais e 

socioambientais 

Primeiro meu tênis tem que acabar, 

depois minha mãe compra outro 

Aspectos socioeconômicos, 

socioculturais e socioambientais 

Descobri na internet um vídeo que fala 

sobre alagamentos 

Aspectos sociotecnológicos, 

sociopolíticos e socioambientais 

O esgoto vai ser derramado no rio Aspectos socioambientais, 

socioculturais e sociopolíticos 

Não é por que a gente é pobre que temos 

que ter esgoto em casa 

Aspectos socioculturais, 

socioeconômicos e 

socioambientais 

A coleta de lixo deixa as ruas limpas Aspectos socioculturais e 

socioambientais 

Os coletores usam luvas e botas Aspectos sociotecnológicos, 

sociopolíticos e socioambientais 

Cobrar nossos direitos e criticar pra ser 

atendido 

Aspectos sociocientíficos e 

socioculturais 

Temos que enrolar o vidro quebrado em 

jornal e colocar em caixas de sapato 

Aspectos socioculturais e 

socioambientais 

Nós jogamos lixo na rua Aspectos socioculturais e 

socioambientais 
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por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da 

ação”. De acordo com Oliveira, Almeida e Arnoni (2007, p. 151), problematizar: 

 

[...] É colocar o sujeito em uma situação de ensino problematizadora, capaz de levá-

lo a compreender mentalmente as divergências entre seu saber imediato e o saber 

mediato trabalhado pelo processo de ensino. A problematização explicita as 

divergências entre esses saberes, tensionando-os pela contradição, bem como estimula 

o aluno a pensar e elaborar soluções por intermédio de seus saberes disponíveis e, 

simultaneamente, leva-o a perceber que seus saberes iniciais não são suficientes para 

a resposta suscitada. Essa contradição, além de gerar necessidade cognitiva 

(motivação), cria possibilidades para o sujeito investigar e buscar novas relações.  
 

Sublinhamos a fala do menino, enfatizando que as pessoas compram de maneira exagerada e, 

que, daqui a pouco, “vamos juntar muito lixo” e não teremos onde depositar. Para Carvalho 

(2004, p. 156), “a formação do indivíduo só faz sentido se pensada em relação com o mundo 

em que ele vive e pelo qual é responsável”. Para essa autora, na educação ambiental, essa 

tomada de posição, implica responsabilidade com os outros e com o ambiente. 

 

As discussões sobre as atividades realizadas na etapa PROBLEMATIZAR possibilitaram que 

nos estudantes, começasse a aflorar as contradições existentes entre os saberes prévios e o 

conteúdo científico. Inicia-se então, a etapa da sistematização.  

 

6.3 SISTEMATIZAR 

 

6.3.1 Encontro 6: Ciência e Arte em Saneamento Básico Urbano 

 

O Encontro 6 compreendeu os dias 21 e 22 de maio de 2019, com duração de 4 horas, cada e 

participação de 29 e 28 estudantes, respectivamente. Para potencializar as discussões acerca das 

doenças causadas pela falta de saneamento básico, iniciamos o encontro com a leitura reflexiva 

do livro “A bruxa Marilu” (PELACANI, 2002) que conta a história de uma senhora muito 

humilde que usava óculos “fundo de garrafa” e vivia varrendo ruas. As crianças que moravam 

próximas à casa de Dona Marilu, pensando que se tratava de uma bruxa má, resolveram 

“aprontar”, entrando em sua casa e escondendo seus óculos e vassouras. Dona Marilu ficou sem 

enxergar, e, sem poder se apoiar nas vassouras, adoeceu, não sendo mais vista na rua. 

  



156 

 

 

 

Após alguns dias, os moradores começaram a perceber que as ruas estavam cheias de lixo, 

mosquitos, baratas e ratos, trazendo doenças para as pessoas. Ninguém entendia o porquê de 

tanto lixo. Um coleguinha que não havia participado da brincadeira de mal gosto, disse: “dona 

Marilu varria as ruas e não varre mais”! Agora estamos doentes porque as ruas estão sujas”. As 

crianças que haviam feito a traquinagem com a senhora entreolharam-se, e uma delas disse: 

“gente, ela não é bruxa é nada, vamos lá na casa dela”. Entraram na residência, ainda com medo, 

e viram dona Marilu deitada na cama, mais magra e muito triste. Muito envergonhadas pela 

maldade que haviam feito, pediram desculpas à Marilu, devolveram seus pertences e lhe deram 

comida.  

 

Depois do acontecido, os moradores resolveram ajudar Dona Marilu a varrer as ruas. Os animais 

desapareceram, os doentes ficaram curados e agora Dona Marilu, que era sozinha, ganhou 

muitos amigos. Terminada a história, chegamos à conclusão de que onde existir sujeira, 

aparecerão animais de toda a espécie, trazendo doenças. Inferimos ainda, que não é a aparência 

que define se as pessoas são boas ou más, e sim, suas atitudes.  

 

Prosseguindo, com o objetivo de gerar uma reflexão crítica sobre a realidade, em parceira com 

o professor de Artes, trabalhamos os conceitos de Cubismo e Dadaísmo. Aprendemos, entre 

outras coisas, que o Cubismo foi uma manifestação artística, iniciada por Pablo Picasso, que 

ocorreu no início do século XX, na França. Essa arte trabalhava variadas formas geométricas, 

buscando romper com o modelo existente na época, que retratava somente a perfeição das obras.  

 

Trabalhando o Dadaísmo, aprendemos que foi um movimento que marcou a Europa do século 

XX e defendia que “destruição também poderia ser criação". Como características dadaístas 

podemos destacar, por exemplo, a improvisação, irreverência e o caráter irônico, 

principalmente com os acontecimentos políticos, a aversão à guerra e aos valores burgueses, a 

crítica ao materialismo, ao consumismo e ao capitalismo. Buscando alcançar uma melhor 

concepção por parte das crianças, começamos um debate (quadro 32).  
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Quadro 32 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar  

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

Ressaltamos, nas falas realizadas, os aspectos socioculturais, socioambientais e sociopolíticos, 

bem como o desenvolvimento da criticidade por parte dos estudantes. 

 

Chegamos à conclusão de que algumas características dadaístas e cubistas vêm exatamente ao 

encontro dos assuntos que estamos discutindo. Como exemplo, podemos citar o fato de 

defendermos o saneamento básico em nosso país, realizando ações voltadas para a coleta 

seletiva e o reaproveitamento de materiais. Ocorre que, a sociedade caminha em direção oposta 

a esse pensamento, pois o que se vê é uma minoria opressora que detém alto poder aquisitivo e 

a grande maioria, oprimida.  

 

Constatamos que a via de acesso para essa mudança de paradigma passa por uma educação 

pautada em valores humanos. Valores que não podem passar despercebidos, devendo ser 

trabalhados com os estudantes, com vistas a formar cidadãos que pensem, sobretudo, no bem-

estar da coletividade. Como admitir uma escola neutra se ela é feita de seres humanos que 

compartilham ideias, modos de viver e ser diferentes? Longe da ideia de que o professor não 

pode expressar suas opiniões pessoais a respeito desse ou daquele fato, ele tem prioritariamente, 

o dever de se posicionar. Um professor progressista tem lado, e o lado dele deve ser o do menos 

favorecido, defendendo uma sociedade mais justa. Por conseguinte, se não expressa suas 

opiniões, está em autonegação.  

  

 

Investigadora: - [...] meninos, o cubismo retratava a não aceitação da perfeição das formas, das coisas. 

Vocês acham que existe perfeição em nossa sociedade?  

Muitos meninos: - [...] não.  

Menina: - [...] perfeito é Deus, professoras.  

Menino: - [...] não tem perfeição porque não somos iguais. Porque uns tem casa e comida e outros, não.  

Investigadora: - [...] será que devemos aceitar tudo o que está acontecendo em nosso país, todas as injustiças, 

ficando calados? E com o dadaísmo, o que aprendemos, mesmo?  

Menina: - [...] não podemos ficar calados. 

Menino: - [...] Aprendemos que quanto mais a gente compra, mais lixo a gente junta.  
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É essencial o diálogo, pois a educação libertadora se dá pela escuta e pela fala, por meio do 

respeito ao pensar do outro, e, de saber que esse outro, tem o direito de se manifestar (FREIRE, 

1996). Nessa opinião, não existe escola sem partido, nem tampouco, neutralidade na educação.  

 

Em nome do respeito que devo aos alunos não tenho por que me omitir, por que 

ocultar a minha opção política, assumindo uma neutralidade que não existe. Esta, a 

omissão do professor em nome de respeito ao aluno, talvez seja a melhor maneira de 

desrespeitá-lo. O meu papel ao contrário, é o de quem testemunha o direito de 

comparar, de escolher, de romper, de decidir e estimular a assunção deste direito por 

parte dos educandos (FREIRE, 1996, p. 42). 

 

Para aprofundar os conceitos dos movimentos Dadaísta e Cubista, agregando maior ludicidade 

à aula, mostramos aos estudantes, várias imagens que remetiam ao saneamento básico. Uma 

menina pegou a figura de um vaso sanitário e, colocando de cabeça pra baixo, disse que poderia 

virar uma penteadeira. Todos ficaram admirados! Esse foi um momento de enorme significação, 

pois, inferimos, por meio do Dadaísmo, que assim como nós transformamos um vaso em uma 

penteadeira, também poderíamos transformar muitas coisas no mundo. Com o intuito de retratar 

o Cubismo, um grupo desenhou as partes de uma lixeira. Dois meninos desenharam a “boca” 

da lixeira num formato de círculo; outro, desenhou uma espécie de trapézio invertido; uma 

menina desenhou o fundo da lixeira ao contrário. A imagem final foi uma sucessão de cores e 

formas sob vários ângulos. Então, achamos que seria importante refletir um pouco (quadro 33). 

 

Quadro 33 – Diálogo realizado durante a Intervenção Escolar 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

  

 

Investigadora: - [...] será que muitas vezes, o que vemos ou ouvimos aconteceu de fato?  

Menina: - [...] muitas vezes pode ser mentira para nos enganar. 

Investigadora: - [...] será que uma propaganda retrata exatamente o que aconteceu?  

Menina: - [...] nem sempre. 

Menina: - [...] temos que ter certeza. 

Investigadora: - [...] quando uma pessoa conta uma história devemos acreditar em tudo o que é dito? 

Menino:  - [...] não, meu irmão conta mentira que eu bati nele pra minha mãe e ela acredita. 

Investigadora: - [...] então o que você acha que deve ser feito? 

Menina: - [...] a mãe dele ouvir ele, né? 

Menino: - [...] minha mãe acreditar em mim também. 

Menino: - [...] é isso mesmo, porque o irmão dele pode ter mentido pra mãe. 
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Ressaltamos a importância da problematização e sistematização dos conteúdos em parceria com 

outras disciplinas, por exemplo, Informática, Ciências, Matemática e Artes. Os diferentes 

conhecimentos, quando articulados, possibilitam a formação do ser humano de maneira 

integral, promovendo mudança de hábitos e maior sensibilização para as causas ambientais.  

 

Para Feire e Shor (1986), o momento artístico também se constitui em ato de conhecimento, 

por meio da educação: 

 

Conhecer, para mim, é algo de belo! Na medida em que conhecer é desvendar um 

objeto, o desvendamento dá “vida” ao objeto, chama-o para a “vida”, e até mesmo lhe 

confere uma nova “vida”. Isto é uma tarefa artística, porque nosso conhecimento tem 

qualidade de dar vida, criando e animando os objetos enquanto estudamos (FREIRE; 

SHOR, 1986, p. 145, grifos dos autores). 

 

Concluímos que, para atingir esse conhecimento de que tratam os autores, é preciso desvendar 

as coisas que acontecem em nossas vidas, e, em coletivo, pensar sobre elas, não aceitando o que 

é dito como algo pronto e acabado. O compartilhar de saberes de forma interdisciplinar, se 

constitui em momentos riquíssimos, pois agrega e potencializa a aprendizagem entre os sujeitos. 

A figura 26 traz as atividades realizadas no encontro. 

 

O interdisciplinar:  

 

[...] pode ser caracterizado como o nível em que a colaboração entre as diversas 

disciplinas ou entre os setores heterogêneos de uma mesma ciência conduz a 

interações propriamente ditas, isto é, a uma certa reciprocidade nos intercâmbios, de 

tal forma que, no final do processo interativo, cada disciplina saia enriquecida 

(JAPIASSÚ, 1976, p. 75). 
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Figura 26 – Atividades realizadas em sala sobre os movimentos Cubista e Dadaísta 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Aproveitando que as crianças trouxeram alguns materiais recicláveis, propusemos que 

trabalhassem as questões do saneamento com as outras turmas, num processo de 

conscientização. Deixamos que ficassem à vontade para se organizar, mediando em alguns 

momentos, suas falas. Um menino disse: “que legal, vamos ensinar para os pequenos!”. A 

primeira turma visitada foi um 1º ano, onde presenciamos o depoimento emocionante de uma 

menininha, contando o que aconteceu em sua casa durante as últimas chuvas.  
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Lá em casa alagou ‘tuuuudo’ e eu fiquei boiando no colchão, estragou toda a comida 

e a geladeira. Entrou muita água e eu perdi todo o meu material. Só dava pra ver a 

mochila que estragou também porque entrou esgoto. Quando eu tava dormindo eu 

coloquei a mão “bem assim” (mostrou com a mãozinha uma certa altura do corpo), na 

água (informação verbal)31. 

 

Em outra turma visitada, um menino contou que não pôde vir para à escola nos dias de chuva 

porque não dava para passar nas ruas; uma menina disse que o muro de sua casa desabou; outra 

contou que quando chove muito, aparecem mais ratos e baratas na casa onde mora. Pelos 

relatos, quase metade da turma foi afetada pelas chuvas e a maioria faltou à escola naqueles 

dias porque não conseguiu transitar pelas ruas. De volta à sala, um menino falou: “eu quero 

morar num país que não tenha tanta tristeza acontecendo! Aquela menina poderia ter se afogado 

com tanta água”; outro menino disse: “se as pessoas soubessem as coisas tristes que 

acontecessem quando jogamos lixo na rua, não jogariam mais!”. A figura 27 traz o mosaico das 

fotografias de visitas a algumas turmas. 

 

Inspirado em Enrique Dussel (1982), Stringari aponta: 

 

Nosso desafio, portanto, consiste em construir uma educação que leve em conta as 

diferenças, preocupações, inquietações e problemas eleitos pela humanidade. Isto 

exige mais do que apenas pensar; é preciso promover uma práxis de libertação e de 

esperança tendo sempre em vista a construção de pedagogias que garantam a 

soberania da dignidade humana (STRINGARI, 2007, p. 73). 

 

Inferimos, por meio do que aprendemos, que um país ideal para viver é aquele em que todos 

colaboram para a preservação do planeta. O aprendizado pode proporcionar:  

 

[...] uma política de desenvolvimento de uma sociedade sustentável, onde a Educação 

Ambiental, além de integrada ao currículo escolar, esteja engajada nos próprios ideais 

CTS, voltados às transformações sociais e ambientais do desenvolvimento CT, onde 

a educação resgate os valores e propicie pela interdisciplinaridade, a promoção de 

responsabilidade e compromisso frente a problemáticas ambientais (HANSEN; 

MARSANGO; SANTOS, 2019, p. 126-127). 

  

 

31 Depoimento de uma estudante do 1º ano, realizado na UMEF “Saturnino Rangel Mauro”, Vila Batista, Vila 

Velha, ES, Brasil, em maio de 2019. 
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Figura 27 – Algumas turmas visitadas no decorrer da Intervenção Escolar 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Intencionando dar início as discussões sobre Água Potável, assistimos a um vídeo32 que ensina 

como fazer um filtro de água, utilizando garrafas PET. Em seguida, as crianças comentaram 

que não acreditam que uma água barrenta pode se tornar potável. Combinamos de fazer a 

experiência do filtro e também da armadilha para mosquitos.  

 

Iniciamos nova atividade, promovendo um debate sobre lixo e alagamentos. Foram feitas 

provocações para que pudéssemos exemplificar as categorias da educação CTS/CTSA, fazer 

questionamentos e possibilitar reflexões e maior compreensão acerca desses temas. Dessa 

 

32Vídeo do experimento de um filtro caseiro, confeccionado com garrafa PET.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Zhp_BxQbTYI. 
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forma, fomos elencando perguntas e direcionando a cada categoria. O quadro 34 mostra as 

categorias CTS/CTSA e os questionamentos realizados durante as discussões.  

 

Quadro 34 – Categorias CTS/CTSA  

 

CATEGORIA 

 

QUESTÕES DISCUTIDAS 

 

 

CIÊNCIA 

O que é saneamento básico? Quais são as doenças provocadas pela falta desse serviço 

público essencial? O que é lixo? Será que tudo que chamamos de lixo, é realmente lixo? 

Qual é a diferença entre lixo e resíduo? Por que não posso jogar lixo nas ruas? 

 

TECNOLOGIA 

O que é um contentor de materiais recicláveis? Para que serve a manta que é depositada 

no solo? Como se processa o lixo? Por que não investimos no processo de dessalinização 

da água? 

 

SOCIEDADE 

O que o lixo pode provocar se ficar exposto no ambiente? O que poderá acontecer aos 

seres humanos, se a poluição dos rios e mares continuar? Por que acontecem os 

alagamentos? O que devemos fazer em nossas casas com o lixo, antes de colocá-lo na rua? 

 

AMBIENTE 

Quais poderão ser as consequências de depositarmos lixo no solo? O que pode ser feito 

para diminuir a produção de lixo no país? Quais são os efeitos do chorume no solo? O que 

pode acontecer com rios e mares que estão cheios de lixo?  

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) 

 

“O pensar que não se compromete com a realidade histórica, sendo esta, a única realidade que 

nos foi dada para ser vivida, é um pensar sofisticado, inautêntico e culpável de solidariedade 

com o status quo, com a dominação imperial [...]” (DUSSEL, 1977, p. 8). Por conseguinte, 

defendemos a ideia de que a educação CTS/CTSA possibilita uma visão integral dos problemas 

que afetam os estudantes, abrindo caminhos para que haja maior criticidade e participação nas 

decisões da sociedade. A escola, caminho para a disseminação do conhecimento, deve 

contribuir, não apenas para a leitura de mundo, mas também, para levar o sujeito a entender 

como fazer desse mundo, um lugar onde haja menos desigualdade, um lugar mais humano. A 

figura 28 traz o mosaico com as atividades realizadas no encontro.  
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Figura 28 – Atividades e discussões sobre as categorias CTS/CTSA 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Ao final da aula, fomos ao pátio depositar no contentor, os materiais recicláveis trazidos de casa 

(figura 29). 
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Figura 29 – Crianças depositando materiais recicláveis no contentor da escola  
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

6.3.2 Encontro 7: Água Potável  

 

O Encontro 7 foi realizado no dia 28 de maio de 2019, com duração de 4 horas e participação 

de 29 estudantes. Iniciamos, fazendo a leitura reflexiva do livro: “Água: é preciso economizar 

para não faltar” (TAUFNER, 2011) e, por esse intermédio, abordamos o quanto é importante a 

potabilidade da água que chega até nossas casas. O livro traz exemplos de como economizar 

água, lavando louças, tomando banho, lavando carros e calçadas, escovando os dentes, entre 

outras ações. Em seguida, fomos à biblioteca pesquisar sobre a Água. Martins (2001) aponta 

que a criança tem paixão inata pela descoberta e enfatiza que não convém darmos as respostas 

nem as soluções prontas a seus problemas. “Se o aluno receber o conhecimento como coisa 

mastigada e dada pelo professor, ou pelo livro, sem nisso colocar seu esforço, sem discuti-lo, 
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facilmente esquecerá tudo e sentirá sua capacidade criadora tolhida” (MARTINS, 2001, p. 78). 

O ato de pesquisar, alimenta a curiosidade, a criatividade e aumenta o poder de argumentação 

dos sujeitos. A figura 30 ilustra as pesquisas realizadas na biblioteca. 

 

Figura 30 – Pesquisa sobre a Água realizada na biblioteca  
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 
 

Terminada essa atividade, retornamos à sala de aula e fizemos um texto coletivo, no qual 

discutimos a importância da água para a manutenção da vida no planeta. Em seguida, conforme 

o combinado, iniciamos a confecção do filtro de água. Colocamos os materiais sobre as mesas, 

e, mostrando um potinho com água barrenta, dissemos que aquela água passaria por um 

processo de filtração e se tornaria potável. Ao assistirem novamente ao vídeo, um estudante 

comentou que o experimento era uma mentira, que a água não iria ficar limpa, dizendo: “só se 

acontecer um milagre”. Dando seguimento à confecção do filtro, colocamos todos os elementos 

necessários dentro dele: garrafas pet, algodão, areia fina, areia grossa, brita, pedras menores e 



167 

 

 

 

pedras maiores. Em seguida, pedimos que um menino fosse despejando, devagarinho, água 

suja. Eles ficaram vidrados observando tudo, mas, à medida que a água ia descendo, 

percebemos que não estava totalmente clara, havia nela, ainda, uma certa turbidez. Nesse 

momento, houve uma gritaria entre alguns estudantes que ficaram agitados, outros, mostraram 

seus rostinhos decepcionados. Um menino disse que aquilo era enganação, que o menino do 

vídeo trapaceou. Uma menina lembrou que no vídeo, houve uma parada, e disse: “nessa hora, 

o garoto colocou água limpa, no lugar da água suja”. A figura 31 traz o mosaico de fotografias 

do experimento. 

 

Figura 31 – Experimento do Filtro de Água 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 
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Após as discussões, interrogamos o que eles achavam que poderia ter acontecido. Um menino 

disse: “e se a gente passasse a água outra vez”? Fizemos então, uma segunda filtragem e, dessa 

vez, a água ficou bem mais clara, porém não totalmente. Percebendo que as crianças não se 

convenceram de que uma água barrenta pode se tornar potável, combinamos de procurar outros 

vídeos e fazer uma nova experiência, em outro dia.  

 

Diante das contradições vivenciadas pelos sujeitos, nota-se, na fala dos estudantes, a busca por 

soluções para o problema quando estabelecem argumentos, por exemplo, o fato de lançarem 

dúvidas, acerca da veracidade do vídeo assistido, ou ainda, e principalmente, pela vontade de 

realizar nova tentativa de filtragem da água.  

 

Como destaque, pontuamos que as crianças trouxeram bastantes materiais recicláveis, desse 

modo, no final da aula, depositamos no contentor. A figura 32 ilustra essa afirmação.  

 

Figura 32 – Estudantes depositando materiais recicláveis no contentor 
 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 
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6.3.3 Encontro 8: Estação de Tratamento de Água  

 

O Encontro 8 foi realizado no dia 30 de maio de 2019, com duração de 4 horas e participação 

de 27 estudantes. A aula de campo do projeto “Vila Essencial” aconteceu na Estação de 

Tratamento de Água (ETA) da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), de Vale 

da Esperança, no município de Cariacica - ES.  

 

Chegando ao local, fomos recepcionados pelo técnico que gentilmente nos convidou a tomar 

uma água tratada na própria empresa. Em seguida, fomos ao auditório e o técnico iniciou a fala 

fazendo referência ao site da CESAN, citando que nele, poderíamos encontrar várias 

informações, por exemplo, apostilas sobre tratamento de água e esgoto, vídeos educativos e o 

telefone de plantão 115, utilizado pelos contribuintes para fazer reclamações como falta ou 

vazamento de água, vazamento de esgoto, entre outras. O técnico mostrou o mapa do estado do 

Espírito Santo e apontou que a CESAN está presente em 52 dos 78 municípios que o compõe, 

realizando o trabalho de saneamento básico e, em especial, o tratamento de água e o tratamento 

de esgoto.  

 

O técnico continuou a explanação, dizendo que a CESAN tem 89 estações para tratamento de 

água e 96 para tratamento de esgoto nos 52 municípios do estado. Lembrou que o planeta se 

formou com o mesmo número de água que existe até hoje, porém o volume de água existente 

na Terra não corresponde ao mesmo volume de água doce disponível para o abastecimento das 

cidades. Para ilustrar, explanou que, em uma escala de 0 a 100%, 97% é volume de água do 

mar e só 3%, água doce. Desses 3%, 2% correspondem a água congelada encontrada em lugares 

distantes como: polos Norte e Sul, países gelados como Groelândia, Finlândia, entre outros. 

 

O orador perguntou qual era a importância dos rios, lagos e lagoas para o ser humano, e um 

menino disse: “a importância é que se não fosse a água, nós estaríamos mortos”; outro menino 

falou: “se não tivermos mais água, o planeta acaba, então, não podemos poluir os rios”. 

Exatamente, disse o técnico, e completou, dizendo que não devemos retirar as matas, pois 

impedem a entrada de poluentes no meio aquático. O orador falou para as crianças que, em 

nosso país, alguns milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Uma menina falou: 

“tio, é só tirar a água do mar e tratar”. A professora já falou que é caro, mais quanto”? O técnico 
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explicou que o processo de retirada do sal da água do mar é chamado de dessalinização, 

entretanto, envolve um custo muito alto, como o consumo de energia elétrica, profissionais 

especializados e equipamentos caros.  

 

Relatou que o Espírito Santo é muito rico, pois conta com um conjunto de rios, córregos, lagoas, 

lagos e águas subterrâneas, citando 12 que se destacam no abastecimento de água:  rios Itaúnas, 

São Mateus, Doce, Riacho, Reis Magos, Santa Maria, Jucu, Guarapari, Benevente, Novo, 

Itapemirim e Itabapoana. O palestrante ressaltou que desses rios, dois são mais importantes: 

Santa Maria e Jucu, enfatizando que é preciso cobrar dos governantes, políticas públicas que 

trabalhem para a preservação, senão a água vai faltar para todos. 

 

Observamos que as crianças se mostraram muito interessadas durante o transcorrer da 

exposição e anotavam nos diários de bordo o que julgavam ser mais interessante. Após essa 

primeira parte da palestra, o técnico da CESAN nos levou ao pátio onde ficam os tanques de 

tratamento de água. Continuando, o apresentador disse que a água que chega à CESAN vem 

bombeada da estação do bairro Caçaroca, situada entre os municípios de Vila Velha e Cariacica. 

Disse que a água barrenta entra na estação por um enorme recipiente onde é injetado sulfato de 

alumínio. Essa substância promove a formação de flocos, sendo essa, a 1ª etapa de tratamento 

da água - Etapa de Coagulação. 

 

Em seguida, acontece a 2ª etapa, que se trata da Floculação. Nessa fase, é adicionado à água, o 

polímero - substância que aumenta o tamanho dos flocos que ganham peso no floculador. No 

tanque de floculação, observamos a coagulação da água e a formação dos flóculos. Continuou, 

dizendo que a 3ª etapa é a Decantação. Nessa fase, acontece a remoção dos flóculos gerados, e 

em seguida, a água vai para outro tanque onde esses flóculos são retidos na filtragem, ocorrendo 

a sedimentação dos materiais no fundo dos tanques, para, em seguida, serem removidos. 

  

A 4ª etapa de tratamento da água é a Filtração. Os filtros são tanques compostos por camadas 

de seixos (pedras), areia, e carvão antracito. Essa etapa é muito importante porque retira da 

água, a turbidez e é onde é iniciada a remoção de microrganismos causadores de doenças. 

Continuando, disse que a 5ª etapa de tratamento consiste na Desinfecção. Explanando que, após 

a filtração, alguns microrganismos ainda podem estar presentes na água e, para removê-los, 
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utiliza-se cloro como desinfetante. A 6ª Etapa consiste na fluoretação. Nela, é adicionado um 

ácido que libera na água, uma substância chamada fluoreto, que é um dos responsáveis pelo 

declínio da cárie dentária no Brasil. Por fim, na 7ª etapa é realizada a neutralização.  

 

Terminada a visita aos tanques, fomos a um laboratório onde a água é monitorada pela empresa 

durante 24 horas para que chegue até nossas casas, limpa e tratada. Podemos observar a 

importância da visita, pela euforia que as crianças demonstraram e pelos comentários em geral. 

Desse modo, juntos, entendemos que uma água suja pode se tornar potável, e comentamos que 

nossa próxima experiência com o filtro caseiro iria dar certo. De volta à escola, alguns alunos 

comentaram que já escolheram outro vídeo para fazermos novo processo de filtragem da água. 

Combinamos de trazer os materiais necessários. A figura 33 traz o mosaico de fotografias da 

visita à ETA. 

 

Pode ser ressaltado, nas falas, o processo de superação das contradições, bem como o 

desenvolvimento cognitivo, quando chegam a conclusão de que sem água, o ser humano não 

sobrevive, e de que é necessária a preservação do planeta. Durante a visita à ETA, também 

foram abordados os aspectos científicos, culturais, sociais, tecnológicos, econômicos e 

ambientais.  
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Figura 33 – Visita à Estação de Tratamento de Água da CESAN em Vale da Esperança, 

Cariacica, ES, Brasil 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Durante a etapa SISTEMATIZAR, compreendida pelos encontros 6, 7 e 8, a investigadora, ao 

propor a atividade instigante do experimento do filtro de água, gerou nos estudantes, 

inquietações e dúvidas que possibilitaram, por meio das discussões realizadas em torno dos 

saberes científicos, o início da fase de superação do saber imediato para o mediato.  

 

Sistematizar é desenvolver situações de ensino que possibilitem ao aluno 

compreender as relações de sentido entre aspectos do seu saber imediato e elementos 

do saber mediato pretendido, por intermédio da explicitação dos aspectos da 

problematização e da discussão do saber científico a eles relacionado, potencializando 

a superação do imediato no mediato e a elaboração de sínteses cognitivas 

(OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 154).  

 

O quadro 35 apresenta a Análise Textual Discursiva (ATD) realizada, a partir das falas dos 

estudantes.  
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Quadro 35 – Análise Textual Discursiva (ATD) dos Encontros 6, 7 e 8 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) com base em Arnoni (2006) e Santos e Auler (2011) 

 

Observando as conversas, salienta-se que os aspectos da educação Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente foram contemplados, por exemplo, quando os estudantes chegam à 

conclusão de que uns têm casa e comida e outros, não; ainda, quando citam que, se não houvesse 

água no mundo, a humanidade estaria morta. Destaca-se a presença dos aspectos econômicos e 

tecnológicos também, quando um estudante sugere que, se tirássemos o sal do mar, teríamos 

água potável, perguntando quanto esse processo custaria.  

 

6.4 PRODUZIR 

 

6.4.1 Encontro 9: Mosquitoeira e Filtro de Água  

 

O Encontro 9 foi realizado no dia 05 de junho, com duração de 4 horas e participação de 27 

estudantes. Iniciamos com o desenho de uma Estação de Tratamento de Água - ETA. As 

crianças iam desenhando as etapas e comentando sobre cada uma. Os trabalhos realçaram pela 

riqueza de detalhes e a pintura ficou bastante colorida (figura 34). 

  

CATEGORIAS  

INICIAIS 

CATEGORIAS 

INTERMEDIÁRIAS 

CATEGORIAS FINAIS 

Quanto mais a gente compra, mais lixo a 

gente junta 

 

METODOLOGIA DA 

MEDIAÇÃO 

DIALÉTICA (MMD) 

 

 

 

SISTEMATIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos sociocientíficos, 

sociopolíticos, socioculturais e 

socioambientais 

Uns têm casa e comida e outros, não Aspectos sociopolíticos, 

socioculturais e socioambientais 

Se não fosse a água, estaríamos mortos Aspectos socioculturais e 

socioambientais 

É só tirar a água do mar e tratar. Quanto 

custa? 

Aspectos sociotecnológicos, 

sociopolíticos, socioculturais e 

socioeconômicos 

Escolhemos um vídeo que ensina a filtrar 

a água 

Aspectos sociotecnológicos, 

socioambientais e sociopolíticos 

Não é possível que uma água barrenta vire 

água limpa 

Aspectos socioculturais e 

socioambientais 

Acontecem coisas tristes quando jogamos 

lixo no mar 

Aspectos socioculturais e 

socioambientais 

Eu quero morar num país onde não 

aconteça tanta tristeza 

Aspectos sociopolíticos e 

socioculturais 

Lá em casa, alagou tudo e eu fiquei 

boiando no colchão 

Aspectos sociocientíficos, 

socioculturais e socioeconômicos 
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Figura 34 – Desenho de uma Estação de Tratamento de Água 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Após essa atividade, conforme combinado, assistimos ao vídeo33 para iniciarmos a confecção 

da armadilha de mosquitos. Segundo Araújo e Ferreira (2017), esse experimento, produzido 

com materiais recicláveis a um custo baixo foi idealizado e patenteado por Antônio Gonçalves 

junto ao engenheiro Hermano César M. Jambo.  

 

 

  

 

33 Vídeo que ensina a fazer uma mosquitoeira. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=B_Bwo8vYnVY. 
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Iniciamos a confecção da armadilha, realizando os seguintes procedimentos: cortamos a garrafa 

pet ao meio, retiramos o lacre que fica no bico e lixamos a parte de dentro do funil, criando uma 

parede porosa. Em seguida, colocamos no bico do funil, o microtule e prendemos com o lacre. 

Depois, colocamos dois grãos de arroz amassados no fundo da garrafa. Encaixamos de “cabeça 

para baixo” o funil, prendendo com fita isolante e reforçamos com fita larga. Por fim, colocamos 

água até o nível em que está o bico. De acordo com os inventores, “o resultado é que, o ovo, 

antes na parede porosa, eclode, a larva desce para a água e vira o mosquito que transmite a 

dengue” (ARAÚJO; FERREIRA, 2017). Dessa forma, o mosquito fica na parte de baixo do 

recipiente, não conseguindo sair porque não passa pelas aberturas do microtule. A figura 35 

traz o mosaico das fotografias da confecção da mosquitoeira. 

 

Figura 35 – Confecção da Mosquitoeira 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 
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As crianças, muito entusiasmadas, comentaram que iriam fazer o experimento em casa, com a 

família. Um menino disse: “já comecei a organizar os materiais para fazer minha armadilha, 

vou fazer amanhã”; outro falou: “quero pegar um monte de mosquitos”. Combinamos de 

apresentar a mosquitoeira na Mostra Cultural. 

 

Iniciamos, em seguida, a nova confecção do filtro caseiro34 de garrafa pet, utilizando outro 

processo. Assistimos a um novo vídeo,35 escolhido pelos estudantes, em que um rapaz ensina a 

fazer um filtro de água também de garrafa pet, porém utilizando mais elementos, como: feltro, 

carvão e cascalhos. Organizamos tudo e pedimos que eles fossem acrescentando os materiais. 

Em seguida, pedimos a um menino que despejasse a água barrenta sobre os elementos dispostos 

na garrafa PET (figura 36). De tão eufóricas que estavam, as crianças ficaram bem 

encostadinhas à mesa do experimento. Quando viram a água barrenta se transformar em água 

potável, ficaram maravilhados com a situação. O contentamento nos rostinhos deles era visível, 

pulavam e gritavam pela sala, comentando que a experiência, dessa vez, tinha dado certo. 

Chegamos então, a algumas hipóteses sobre os experimentos do filtro de água. 

 

• Na segunda experiência, utilizamos mais elementos do que na primeira;  

• A primeira experiência não deu certo porque o “fulano” (colega de sala), balançou o filtro e 

esparramamos terra pra todo lado;  

• O outro vídeo é enganação porque tem uma parada no final, e depois aparece a água limpa;  

• Devíamos ter filtrado a água mais vezes; 

• O segredo da segunda experiência foi que utilizamos feltro e mais elementos, como carvão e 

pedras diferentes. 

 

  

 

34 Esse experimento se caracteriza por uma nova tentativa de confecção do filtro de água, visto que a experiência 

realizada no encontro 7 não foi satisfatória. 

 
35 Vídeo do experimento de um filtro caseiro, confeccionado com garrafa pet. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MCGLjWL1DM0. 
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Figura 36 – Segundo experimento de confecção do Filtro de Água  
 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

A educação em ciências oportuniza o desenvolvimento de capacidades, levando os sujeitos a 

buscarem explicações lógicas sobre fatos desconhecidos. Desse jeito, “podem realizar 

julgamentos e tomar decisões fundamentadas em critérios objetivos, baseados em 

conhecimentos compartilhados por uma comunidade escolarizada” (BIZZO, 1998, p. 144).  

 

A apropriação dos seus conceitos e procedimentos pode contribuir para o 

questionamento do que se vê e ouve, para a ampliação das explicações acerca dos 

fenômenos da natureza, para a compreensão e valorização dos modos de intervir na 

natureza e de utilizar seus recursos, para a compreensão dos recursos tecnológicos que 

realizam essas mediações, para a reflexão sobre questões éticas implícitas nas relações 

entre Ciência, Sociedade e Tecnologia (BRASIL, 1997a, p. 23-24). 
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Importante frisar que a professora regente, em parceria conosco, realizou com a turma, um 

trabalho relativo às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, com destaque principal 

para a dengue. Idealizou o quadro: “Repórter por um dia” em que os estudantes puderam 

entrevistar os demais colegas. Segue, uma das entrevistas (quadro 36). 

 

Quadro 36 – Entrevista realizada pelos estudantes para o quadro “Repórter por um dia”  

Fonte: Elaborado pela investigadora, com base nas falas dos estudantes do 5º ano A (2019) 

 

A seguir, o depoimento da professora do 5º Ano A sobre o trabalho realizado: 

 

Buscando uma integração entre os assuntos curriculares, o projeto “Vila Essencial” e 

a realidade dos alunos, desenvolvemos estudos sobre Recursos Naturais Renováveis 

com foco na importância da água: o ciclo natural, benefícios, tratamento e utilidades. 

Nesse contexto, surgiram os estudos sobre o Mosquito Aedes aegypti, sua origem, 

ciclo de reprodução, processo de incubação e transmissão do vírus. Assim, surgiu a 

proposta de confeccionar cartazes informativos com instruções para orientar o 

combate à Dengue. Esses cartazes foram espalhados em espaços da escola de maior 

visibilidade para todos. Avaliamos como muito produtiva a meta de conscientização 

dos alunos do 5º A e de toda Comunidade Escolar (Informação verbal)36. 

 

Outras professoras também trabalharam a temática. Segue, o relato de uma professora do 2º 

ano. 

 

A turma já estava engajada na temática, pois estávamos trabalhando um livro sobre 

poluição e importância da preservação do meio ambiente. As crianças tiveram contato 

com o projeto "Vila Essencial", o que motivou a participação, de maneira mais 

concreta. Na semana do meio ambiente trouxeram muitos materiais recicláveis para 

depositar no contentor. Também trabalhamos a temática da solidariedade, já que a 

 

36 Depoimento da professora do 5º ano A, realizado na UMEF “Saturnino Rangel Mauro”, em Vila Batista, Vila 

Velha, ES, Brasil, em julho de 2019. 

 

Repórter: - [...] boa tarde! Você é aluno de que turma? 

Entrevistado: - [...] do 5ºAno A. 

Repórter: - [...] você participou dos estudos sobre a dengue? 

Entrevistado: - [...] sim, com certeza. 

Repórter: - [...] quais informações desse trabalho você destaca como mais importantes? 

Entrevistado: - [...] destaco que não devemos deixar água parada, devemos cuidar do meio ambiente, 

mantendo as caixas d’água tampadas e esvaziando garrafas e pneus. 

Repórter: - [...] qual mensagem você deixaria para os colegas? 

Entrevistado: - [...] que eles não devem jogar lixo, papel de bala ou chicletes nas ruas, pois entopem os 

bueiros e causam alagamentos. 
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coleta beneficiará famílias carentes. Após o término do seu projeto, demos 

continuidade ao assunto, e os alunos agora, estão participando do meu projeto 

"Protetores do meio ambiente", que estimula a manutenção e a limpeza do ambiente 

escolar (Informação verbal)37. 

 

Podemos realçar ainda, os trabalhos realizados pela professora de Geografia, do turno da 

manhã. Segue o relato e as ações que os 6º anos desenvolveram: 

 

O livro didático dos estudantes aborda o tema da coleta seletiva de materiais, sendo 

assim, trabalhei o assunto, dando maior ênfase. Por sorte, tive a presença da palestra 

das biólogas do Departamento de Educacional Ambiental da SEMED, que vieram por 

conta do projeto “Vila Essencial” dos estudantes do 5º ano A, e reforçaram o que eu 

estava trabalhando. Então, eu e meus alunos, 3 turmas de 6º anos, passamos em todas 

as salas da escola falando da importância de não jogarmos “lixo fora do lixo”. Uma 

aluna chegou toda empolgada dizendo que fez uns caixotes de separação de lixo com 

a ajuda dos pais e os colocou na porta da cozinha. No dia seguinte, chegou o contentor 

à escola, o que ajudou muito, pois mais alunos trouxeram materiais e, vendo o 

exemplo dos outros, a conscientização foi maior. Organizei sala por sala e levei as 3 

turmas até o pátio onde foi instalado o contentor. Expliquei o tipo de material que 

deveria ser trazido, enfatizando que o lixo orgânico não entraria. Pedi que fizessem 

uma produção de texto sobre a temática, deixei que ficassem livres para escrever o 

que entenderam e o resultado foi excelente! Outra professora da manhã também 

trabalhou com os alunos, o tema (Informação verbal)38. 

 

Uma professora do 4º ano também trabalhou o tema com as crianças: 

 

Iniciamos os trabalhos trazendo imagens das condições em que se encontram algumas 

regiões do Brasil. Percebemos o consumo exagerado e o desperdício de alimentos e 

embalagens, daí fizemos vários debates sobre conscientização. Tivemos o dia da 

experiência familiar, em que, cada aluno relatou como a família descarta o lixo de sua 

casa, momento em que expuseram suas opiniões. Salientamos a necessidade do 

empenho de todos para proteger e cuidar do mundo, pois nossa sobrevivência depende 

dele. Trabalhamos a percepção de que, muito do que usamos e descartamos no dia a 

dia pode ser transformado ou reutilizado. Para potencializar nosso trabalho, fizemos 

alguns objetos com materiais recicláveis. Ao final do trabalho, iremos fazer uma 

apresentação para todos os alunos da escola com a música “Vamos Reciclar” da 

Turma da Mônica (Informação verbal)39. 

  

 

37 Depoimento de uma professora do 2º Ano, realizado na UMEF “Saturnino Rangel Mauro”, em Vila Batista, Vila 

Velha, ES, Brasil, em julho de 2019. 

 
38 Depoimento da professora dos 6º anos, turno matutino, realizado na UMEF “Saturnino Rangel Mauro”, em Vila 

Batista, Vila Velha, ES, Brasil, em julho de 2019. 

 
39 Depoimento de uma professora do 4º Ano, realizado na UMEF “Saturnino Rangel Mauro”, em Vila Batista, Vila 

Velha, ES, Brasil, em julho de 2019. 
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A figura 37 traz o mosaico das atividades sobre o saneamento básico realizados com os 

estudantes pela professora regente.  

 

Figura 37 – Trabalhos realizados com os estudantes pela professora regente 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

6.4.2 Encontro 10: Saúde e Higiene  

 

O Encontro 10 aconteceu no dia 12 de junho de 2019, com duração de 4 horas e participação 

de 27 estudantes. Iniciamos com a palestra de um biólogo do Ifes - campus Piúma, falando 

sobre saneamento básico, mais especificamente, sobre a importância da saúde e higiene para os 

seres humanos. O orador começou os trabalhos, perguntando aos estudantes qual era o 

significado de higiene e uma menina respondeu: “tomar banho, lavar as mãos, pentear os 

cabelos e outras coisas”.  
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O biólogo esclareceu que o fato de nos cuidarmos, lavando o corpo, mantendo as unhas limpas, 

lavando os alimentos, tem tudo a ver com hábitos de higiene. Disse que, autocuidado, é o 

cuidado que precisamos ter com nosso corpo, frisando que, se assim não fizermos, poderemos 

contrair doenças. Explicou que é muito importante para nossa saúde lavarmos bem os alimentos 

antes de consumi-los e de conservarmos limpo, o ambiente em que vivemos. 

 

Para abordar o assunto das doenças, o palestrante comentou que alguns “bichinhos” 

(organismos) podem ser vistos a olho nu, como num repolho que podemos ver lagartas. E 

continuou, afirmando que existem outros organismos, como as bactérias, que de tão 

minúsculos, só podem ser vistos com certos equipamentos. Então, apresentou um microscópio 

para os estudantes e, mostrando uma lâmina limpa, pediu que uma criança passasse as mãos 

sobre ela. Perguntou se os estudantes achavam que a lâmina continuava limpa, e uma menina 

respondeu: “claro que não, ela deve tá cheia de bactérias”. Outra menina falou: “a mão dele tá 

suja, então, tem bicho na lâmina”.  

 

Todos puderam ver as bactérias com o microscópio, sendo que, alguns comentaram que viram 

pontinhos pretos. O biólogo explanou que aqueles pontinhos eram as bactérias que estavam nas 

mãos do estudante. Indagamos que doenças eles achavam que o ser humano pode contrair se 

não lavar as mão de maneira correta e duas crianças responderam: “conjuntivite”. O palestrante 

esclareceu que podemos contrair, além de conjuntivite, diversas outras doenças, como, hepatite 

A, gastroenterite e gripe.  

 

O saneamento básico, portanto, é fundamental na prevenção de doenças. Além disso, 

a conservação da limpeza dos ambientes, evitando resíduos sólidos em locais 

inadequados, por exemplo, também evita a proliferação de vetores de doenças como 

ratos e insetos que são responsáveis pela disseminação de algumas moléstias 

(RIBEIRO; ROOKE, 2010, p. 14). 

 

Foi distribuído um kit contendo álcool em gel e sabonete líquido para cada estudante, e em 

seguida, nos dirigimos ao lavatório para aprender como fazer a higienização das mãos de forma 

correta. As crianças ouviram com atenção o orador que também mostrou um banner feito 

especialmente para o lavatório que ilustra o processo explicado. Esse banner ficou na escola 

para que todos os estudantes, ao utilizarem o lavatório, possam ler as instruções enquanto 
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higienizam as mãos. A figura 38 traz o mosaico com alguns momentos da palestra sobre Saúde 

e Higiene. 

 

Figura 38 – Palestra sobre Saúde e Higiene 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Consideramos que a palestra do biólogo foi de grande relevância para o processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes, pois a forma de condução da aula e a didática empregada, aliadas 

aos equipamentos utilizados, permitiram um aprofundamento na temática de forma lúdica e 

relevante. Pode-se evidenciar que foram trabalhados os aspectos da educação Ciência, 

Tecnologia, Sociedade, Ambiente e de Saúde durante a palestra. Dando seguimento, iniciamos 

a atividade de representação em tela do momento mais significativo do projeto (figura 39). 
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Figura 39 – Pinturas em tela do momento mais significativo da Intervenção Escolar 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Durante a atividade, um menino disse, mostrando a tela que fez com seu grupo: “a aula que 

mais gostamos foi visitar a estação de tratamento de água” e uma menina falou: “gostamos mais 

da aula em que fizemos o filtro caseiro de garrafa PET. Foi mágico!”; outro menino contou que 

seu grupo escolheu a história da dona Marilu; alguns estudantes disseram que a palestra da 

coleta seletiva foi interessante e a experiência de trazer os materiais recicláveis de casa também; 

outros disseram que gostaram de ‘dar aulas’ para os colegas. Combinamos com as crianças que 

os próximos encontros seriam reservados para os ensaios da música e aconteceriam nos dia 19 

e 26 de junho com duração de 4 horas, no total. A figura 40 ilustra os ensaios realizados.  
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Figura 40 – Ensaios para a apresentação na Mostra Cultural 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

6.4.3 Encontro 11: Mostra Cultural 

 

A culminância do projeto “Vila Essencial”, com duração de 4 horas, foi realizada no dia 03 de 

julho, no período vespertino, com a participação de toda a escola, pais e membros da 

comunidade. Iniciamos à Mostra Cultural com a fala da diretora Maria de Lourdes Melo 

Monjardim que enfatizou a importância do desenvolvimento da intervenção e a grande 

repercussão que o projeto teve em toda a escola.  
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Posteriormente, as crianças apresentaram a música “Meu País” com grande maestria e uma 

estudante do 5º Ano A leu o poema “Nada é impossível de mudar”40, (BRECHT, 1976), (quadro 

37). Em seguida, a mesma menina surpreendeu a todos com a leitura de outro poema, dessa 

vez, de sua autoria (quadro 38). 

 

Quadro 37 – Poema lido por uma estudante durante a Mostra Cultural 

Fonte: Brecht (1976) 

 

O poema de Bertolt Brecht comunga com nosso pensamento, pois buscamos em cada atividade, 

fazer da escola, um lugar prazeroso e repleto de significados. Trabalhamos de forma a desvelar 

o que é imposto pela sociedade e tão difícil de mudar, mas não impossível. Esse é 

verdadeiramente o nosso desejo: que os sujeitos possam enxergar com olhos críticos e 

desconfiados, os acontecimentos cotidianos, que possam refletir sobre política, por que não? É 

essencial que eles percebam as injustiças e desigualdades da sociedade, onde o que prevalece, 

muitas vezes, é o ter em detrimento do ser e modifiquem o que remete o ser humano, à condição 

de oprimido.  

  

 

40  Poema de autoria de Bertolt Brecht, dramaturgo, poeta e encenador do século XX, nascido na Alemanha 

(BRECHT, 1976). 

 

NADA É IMPOSSÍVEL DE MUDAR  

 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo.  

E examinai, sobretudo, o que parece habitual.  

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito 

como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta,  

de confusão organizada, de arbitrariedade consciente,  

de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, 

nada deve parecer, impossível de mudar. 
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Quadro 38 – Poema lido durante a Mostra Cultural  

Fonte: Emily Soares (2019) 

 

O poema escrito por Emily retrata a sensibilidade e o cuidado que ela demonstra possuir com a 

natureza. De acordo com Oliveira, Almeida e Arnoni (2007), o texto tem a intenção 

comunicativa de expressar o saber do aluno sobre o conteúdo que foi ensinado, dessa maneira, 

a estudante expressou, por meio do poema, suas experiências de vida e todo o aprendizado 

durante a intervenção.  

 

Em seguida, a turma foi dividida para apresentar os trabalhos: experiências com filtro caseiro 

de garrafa PET, mosquitoeira e os diários de bordo, telas pintadas, retratando o momento mais 

significativo, bem como objetos feitos de materiais recicláveis, entre outros. A etapa 

PRODUZIR, compreendida pelos encontros 9, 10 e 11, se constituiu no ponto de chegada da 

MMD. Esse é o momento em que os estudantes expressam da forma que acharem mais clara, 

as sínteses cognitivas elaboradas durante o processo de ensino e aprendizagem (OLIVEIRA; 

ALMEIDA; ARNONI, 2007). 

  

 

RESPEITANDO A NATUREZA  

 

A maldade não nos leva a lugar nenhum  

poluindo o meio ambiente, maltratando a natureza, 

para nós, isso não pode ser comum. 

Vamos respeitar a natureza e manter a sua beleza. 

 

Tudo começa jogando o lixo na lixeira 

E quando percebermos, estará limpa uma cidade inteira. 

Com postura, respeito e amor 

Vamos em todos os lugares, se possível for. 

 

Nós estamos na escola para aprender o A, E, I, O, U e também o A, B, C 

Mas a educação vem de casa e depende muito de você. 

A natureza irá agradecer de forma singela 

Por isso te digo: Temos que cuidar bem dela. 

 

Temos que deixar a natureza  

Tão linda quanto uma menina 

Então começaremos:  

Eu, meus colegas, professora Ivone, você e professora Oscarina. 
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Para os autores, o professor pode pedir para os estudantes retornarem ao problema inicial, de 

modo que apresentem uma solução para ele, e ou solicitar que eles apresentem situações 

relacionadas ao contexto e que deem a solução possível de ser resolvida por meio do 

conhecimento adquirido. O quadro 39 traz a Análise Textual Discursiva. 

 

Quadro 39 – Análise Textual Discursiva (ATD) dos Encontros 9, 10 e 11 
 

CATEGORIAS  

INICIAIS 

CATEGORIAS 

INTERMEDIÁRIAS 

CATEGORIAS FINAIS 

Vou fazer a minha armadilha de 

mosquitos, quero pegar um monte 

 

METODOLOGIA DA 

MEDIAÇÃO 

DIALÉTICA (MMD) 

 

 

 

PRODUZIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos sociocientíficos, 

socioculturais, socioambientais e 

sociotecnológicos 

Não devemos deixar água parada, 

devemos cuidar do meio ambiente 

Aspectos sociocientíficos, 

socioculturais e socioambientais 

Higiene é tomar banho, lavar as mãos, 

lavar os alimentos antes de comer 

Aspectos socioculturais e 

socioambientais 

A mão dele está suja, cheia de bactérias Aspectos socioculturais e 

socioambientais 

Com as mãos sujas podemos pegar 

conjuntivite 

Aspectos sociopolíticos, 

socioambientais, socioculturais e 

socioeconômicos 

Precisamos cuidar da natureza Aspectos socioambientais, 

socioculturais e sociopolíticos 

Estou juntando materiais recicláveis para 

colocar no contentor  

Aspectos sociotecnológicos, 

sociopolíticos e socioculturais  

Eu gostei de conscientizar os colegas 

sobre o meio ambiente 

Aspectos socioculturais e 

sociocientíficos 

Vou usar o meu kit de sabonete e álcool 

em gel todos os dias 

Aspectos socioculturais e 

socioculturais 

Depois de ver essas bactérias no 

microscópio não vou deixar minhas mãos 

sujas 

Aspectos sociotecnológicos, 

sociocientíficos, socioculturais e 

socioambientais 

Fonte: Elaborado pela investigadora (2019) com base em Arnoni (2006) e Santos e Auler (2011) 

 

Observando as falas dos estudantes, pode-se observar que os aspectos da educação Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente foram contemplados, por exemplo, quando um estudante 

demonstra enorme entusiasmo, citando que iria fazer a armadilha para pegar mosquitos. Foram 

demonstradas, por parte das crianças, preocupações no que diz respeito aos cuidados com à 

natureza, com a higiene e com o meio ambiente, de forma geral. Podemos ressaltar a potência 

do aprendizado, pois os estudantes apreenderam os conteúdos, de tal forma que se tornaram 

aptos a ensinar aos demais. A figura 41 traz o mosaico de fotografias da Mostra Cultural.  
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Figura 41 – Mostra Cultural do projeto “Vila Essencial”, realizada na UMEF “Saturnino Rangel 

Mauro”, Vila Velha, ES, Brasil 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Um espaço bastante visitado foi a exposição, em dois cavaletes, de algumas fotos da intervenção 

escolar, onde os estudantes de outras salas procuravam suas imagens, tendo em vista que toda 

a escola participou das palestras e da contação de histórias sobre a coleta seletiva de materiais. 

Vale destacar que recebemos, com satisfação, o depoimento de uma mãe e de alguns estudantes, 

afirmando que pegaram vários mosquitos com a armadilha confeccionada por nós. As figuras 

42 e 43 trazem mosaicos de fotografias da Mostra Cultural. 
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Figura 42 – Exposição dos trabalhos realizados durante a Mostra Cultural 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Acentuamos a relevância da atividade em que os estudantes do 5º Ano A tiveram a oportunidade 

de palestrar para os demais colegas. O espaço reservado para as fotografias dessa ação foi 

bastante visitado. A Mostra Cultural foi finalizada quando todos haviam apreciado os trabalhos. 

Vale ressaltar nossa enorme satisfação com a intervenção realizada na escola “Saturnino Rangel 

Mauro”. Chegamos a esse momento, que não é o final, pois daremos seguimento as ações, haja 

visto que a investigadora trabalha na escola. Desde o início, fomos muito bem recebidos por 

toda comunidade escolar, quais sejam, diretora, equipe pedagógica, professores e estudantes, 

bem como os profissionais da secretaria e auxiliares de serviços gerais. 
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Figura 43 – Exposição dos trabalhos realizados durante a Mostra Cultural 
 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS/CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo 

(2019) 

 

Salientamos o apoio da Secretaria de Educação, do Departamento de Educação Ambiental e do 

Núcleo de Tecnologias Educacionais da prefeitura municipal de Vila Velha. As contribuições 

vieram ainda, da equipe da CESAN e do profissional do Ifes - campus Piúma. A escola ganhou 

vida em meio à movimentação realizada pelos estudantes durante a intervenção escolar. Nesse 

sentido, a cada encontro, por meio dos diálogos e das atividades realizadas com os demais 

professores, na aula de campo, nas palestras, nos experimentos, enfim, nossa práxis educativa 

foi constituída de modo a pensar um processo de formação humana que proporcione aos 

sujeitos, a leitura de mundo necessária para poderem atuar e intervir nos processos da sociedade, 

visando sua transformação.  
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7 PRODUTO EDUCACIONAL 

  

A construção do produto educacional é componente obrigatório e está prevista para os 

mestrados profissionais da área de Ensino/CAPES, 4641. Neste trabalho, o Grupo de Pesquisa 

em Educação Científica e Movimento CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo propôs a 

construção do caderno de nº 6, da série Cadernos Pedagógicos em Ensino de Humanidades. 

Segundo Araújo-Jorge (CAPES, 2016, p. 43), “em todas as Áreas da CAPES há uma tendência 

de crescimento da produção técnica e tecnológica em Ensino e necessidade de reconhecimento 

e valoração”.  

 

A produção de materiais educacionais é dirigida a determinados públicos e envolvem processos 

formativos em espaços escolares e não escolares de ensino, sendo eles institucionais ou não, 

por exemplo: escolas, museus, parques, praças, centros de saúde, entre outros. Assim, de acordo 

com Araújo-Jorge (CAPES, 2013, p. 1), no documento de área de Ensino/CAPES, “[...] a área 

de Ensino busca construir pontes entre os conhecimentos acadêmicos gerados em educação e 

ensino para a aplicação em produtos e processos educativos na sociedade”. 

 

O produto educacional desta dissertação possui como finalidade a abordagem de temáticas 

sociocientíficas, influenciadas pelas ideias de Paulo Freire para materializar a perspectiva da 

educação CTS/CTSA com enfoque freiriano e contempla uma intervenção escolar de grande 

relevância para a sociedade, tendo em vista que tratou da temática do saneamento básico 

urbano. Cumpre ressaltar que o produto educacional foi constituído de uma síntese das 

atividades da intervenção que compuseram o presente trabalho, podendo ser utilizado, de forma 

adaptada, pelos professores da educação básica que tenham interesse em construir um projeto 

escolar envolvendo estudantes de ensino fundamental I e II. Esse material está disponível no 

site do Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito 

Santo.   

 

41 O documento CAPES 46 (CAPES, 2019) traz orientações gerais para proposta de novos cursos, no que tange a 

instalações físicas, laboratórios e biblioteca, propostas de cursos, corpo docente e produção intelectual. Traz, 

também, orientações específicas para cursos novos, originários de desmembramento, na modalidade profissional 

e a distância.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como resposta aos objetivos elencados para a presente dissertação, ressaltamos que foi 

planejada e executada uma prática pedagógica na UMEF “Saturnino Rangel Mauro” em Vila 

Velha, ES, Brasil, com estudantes de uma turma do 5º ano, cujas idades variavam entre 09 e 15 

anos. O estudo se baseou na Abordagem Temática Freiriana (FREIRE, 1987), utilizando a 

Metodologia da Mediação Dialética (ARNONI, 2006), como forma de promover uma práxis 

educativa libertadora. 

 

A intervenção caminhou em parceria com o itinerário formativo da escola, com a programação 

estabelecida pela professora regente para o ano de 2019 e o cronograma de palestras realizadas, 

não havendo intercorrências. Foram bastante proveitosos os diálogos estabelecidos com toda a 

equipe escolar, comunidade e profissionais envolvidos. Vale ressaltar que os estudantes 

participaram de forma brilhante durante todo o processo de ensino e aprendizagem. 

 

A Metodologia da Mediação Dialética e a Abordagem Temática Freiriana possibilitaram uma 

aproximação teórica entre a perspectiva de Paulo Freire e as práticas escolares, a partir do tema 

gerador do saneamento básico urbano. Foi possível realizar a práxis educativa, por exemplo, 

quando aconteceu a aula de campo na Estação de Tratamento de Água em que os estudantes 

participaram ativamente, tendo sido a aula teórica potencializada na prática, de maneira 

prazerosa e significativa. 

 

A educação CTS/CTSA que busca formar cidadãos críticos capazes de tomar decisões, 

intervindo nos processos da sociedade perpassou a prática pedagógica, como quando estudamos 

no subcapítulo 2.1 que trata do histórico do saneamento básico no Brasil sobre as questões de 

drenagem das águas em Vila Velha e descobrimos que a quantidade de esgoto tratado no 

município é maior do que a quantidade coletada e, desse modo, buscamos respostas com um 

engenheiro da CESAN, chegando ao entendimento sobre o assunto.  

 

As perspectivas de educação interdisciplinar e transdisciplinar que perpassam o movimento 

CTS/CTSA contemplaram diferentes dimensões do conhecimento, permitindo o envolvimento 

de profissionais, cujas experiências foram articuladas aos saberes populares, escolares e 
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científicos. Optamos por trazer as confluências entre a educação em ciências e o pensamento 

freiriano, pois como Auler et al. (2005) e Pernambuco (1983), entendemos que: 

 

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

democratização das decisões em temas sociais envolvendo Ciência-Tecnologia, 

objetivo do movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (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” 

[...], havendo, para tal, a necessidade da superação da “cultura do silêncio” (AULER; 

DALMOLIN; FENALTI, 2009, grifo dos autores). 

 

No percurso da intervenção, os estudantes tiveram a oportunidade de fazer atividades em grupo, 

como leituras, produções de textos, apresentações, pinturas em tela e pesquisas variadas. 

Participaram de palestras com profissionais de instituições como Ifes e Secretaria de Educação 

de Vila Velha, onde puderam conhecer, por exemplo, algumas doenças causadas pela falta de 

saneamento básico. Aprenderam noções de higiene e de coleta seletiva de materiais, e, ainda, 

realizaram experiências, como a construção de uma mosquitoeira e de um filtro de água. 

 

De acordo com Tonet (2012, p. 73), a educação “[...] pode dar uma contribuição importante à 

medida que desperte e fundamente as consciências para a necessidade de uma transformação 

revolucionária e, ao mesmo tempo, transmita o que de mais avançado existe em termos de 

conhecimento”. 

 

Após a conclusão desta investigação, foram estabelecidos alguns limites que passamos a 

elencar. Lembramos que, ao propor um trabalho como este, o profissional da educação, além 

de ter como desejo a inovação de suas práticas profissionais, necessita ter uma boa estrutura e 

planejamento. Para tanto, irá perpassar uma série de etapas, como escolher a turma ou as turmas, 

as quais deseja trabalhar, estabelecer parcerias com setores da administração municipal, 

instituições não formais, direção da escola, equipe pedagógica e professores em geral. 

 

Sublinhamos que, a princípio, além da visita à Estação de Tratamento de Água, planejamos 

outra, a uma Estação de Tratamento de Esgoto, porém essa ação não foi possível, pois a empresa 

contatada só permite a entrada de estudantes a partir do 6º ano. Salientamos também que 

havíamos planejado, em parceria com o Departamento de Educação Ambiental da SEMED e 

uma empresa privada, uma caminhada, que seria realizada em um sábado, na culminância do 
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projeto, onde os estudantes fariam, junto às famílias, a exposição dos trabalhos para a 

comunidade escolar. Entretanto, considerando o tempo disponível, não foi possível a execução 

dessa atividade. Importa lembrar que realizamos a intervenção escolar em 3 meses, contudo, 

outra ideia é fazê-la durante o transcorrer do ano, iniciando em março ou abril e terminando em 

setembro, por exemplo. Dessa maneira, o profissional, no início do ano, terá tempo para 

elaborar a organização, o planejamento e as articulações necessárias com escola, comunidade, 

instituições e atores da prefeitura. 

 

Produzimos uma prática educativa inovadora, onde a investigadora e a professora regente, em 

parceria com os estudantes, por meio da temática do saneamento básico urbano puderam 

conhecer as contradições existentes na sociedade. Nossa intenção foi a de pensar uma educação 

pautada num trabalho pedagógico, que levasse em conta os saberes que os estudantes já trazem 

de suas vivências, articulando aos saberes escolares e científicos, numa ação crítica e reflexiva 

acerca dos acontecimentos da vida, o que propiciou a construção de autonomia e diferentes 

conhecimentos sobre a ciência e humanidade. 

 

Os estudantes trouxeram de suas realidades temas que despertaram a curiosidade para serem 

estudados na escola. Temas que, por entre a intervenção escolar, geraram pesquisas, 

questionamentos, desconstruções de ideias, enfim, desafios a serem transpostos. Entendemos 

que as pessoas bem informadas sobre as questões que as afetam, argumentam criticamente a 

respeito do que pensam e sentem, podendo tornar a sociedade onde vivem, mais justa e 

igualitária. Partindo do ponto de vista de que ninguém busca sozinho essa transformação, cada 

vez mais, a escola é o lugar onde os indivíduos, juntos, passando a maior parte de seu tempo, 

estejam inclinados à concretização da justiça social, onde o que se espera é mais amor, mais 

tolerância e mais humanidade para com o próximo.  
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APÊNDICE E – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido  

 (Para menores – Resolução Ministério da Saúde No 466/2012) 

 

OBS: Este Termo de Assentimento para o menor de idade não eliminará a necessidade do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que deverá ser assinado pelo responsável ou representante legal do 

menor. 

 

Convidamos você ___________________________________________________________, após 

autorização dos seus pais ou dos responsáveis legais para participar como voluntário (a) da pesquisa: 

PROJETO “VILA ESSENCIAL” NO ENSINO FUNDAMENTAL I: DEBATES SOBRE 

[ALGUMAS] TRANSVERSALIDADES DA CIDADE NA ESCOLA. 

 

Esta pesquisa é de responsabilidade da investigadora Ivone Liphaus Almeida - telefone: (27) 99804-

6355 e e-mail: ivonegreli@gmail.com. Também participa desta pesquisa o orientador: Sidnei Quezada 

Meireles Leite - Telefone: (27) 99952-9397 e e-mail: sidneiquezada@gmail.com. 

  

Informações sobre a Pesquisa: 

 

Prezado estudante, a pesquisa, com previsão de início para março de 2019 e de término para junho de 

2019, tem por objetivo desenvolver e investigar um projeto que visa a aplicação de uma metodologia de 

ensino que vai abordar temáticas, como: saneamento básico, segurança urbana, saúde coletiva urbana e 

trânsito de veículos no meio urbano, com acompanhamento acadêmico pelo Programa de Pós-graduação 

em Ensino de Humanidades (PPGEH) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). 

 

Nesta pesquisa, você terá a oportunidade de realizar atividades como: construção de maquetes, 

organização de varal de poesias, leituras, produção de textos, rodas de conversa, fazer pesquisas 

diversas, participar de visita técnica a um serviço essencial público, assistir a palestras, entre outras. As 

atividades serão realizadas sempre em grupo para que você possa compartilhar coletivamente os saberes 

populares, científicos e escolares abordados durante a prática. Nesse sentido, esta pesquisa se justifica 

pelo fato de que você terá a oportunidade de adquirir autonomia e diferentes conhecimentos sobre a 

ciência e humanidade, desenvolvendo um pensamento cada vez mais crítico e avançado, antenado para 

as questões do cotidiano e, dessa forma, contribuir para tornar a sociedade cada vez mais justa e 

igualitária.  

 

Quanto à relação estabelecida entre investigador e participante, essa acontecerá de forma profissional, 

sem qualquer envolvimento emocional, privilegiando o respeito ao próximo, companheirismo, 

honestidade, responsabilidade, valores morais e éticos esperados numa relação estudante-professor. A 

pesquisa proposta possui como benefícios a promoção de uma educação significativa, potencializando 

assim, a tomada de consciência e, posteriormente, de decisões que você precisará tomar ao longo de sua 

vida, oportunizando uma maior autonomia e desenvolvendo um espírito crítico e participativo.  

 

Os riscos mínimos de participação referem-se, por exemplo, ao constrangimento de algum estudante ao 

responder o questionário diagnóstico, ou algum desconforto que poderá sentir em compartilhar 

informações pessoais ou em apresentar suas opiniões pessoais. No entanto, as perguntas feitas no 

questionário serão simples, relacionadas ao cotidiano, e, ainda assim, caso você não queira ou não saiba 

responder, poderá deixar em branco. Além disso, você não precisará identificar-se no questionário, nem 

será obrigado a responder qualquer pergunta ou parte de informações obtidas em 

debate/entrevista/pesquisa, caso não se sinta confortável para fazê-lo.  
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Como medida de cautela, a investigadora no papel de mediadora, cuidará para que você não fique 

constrangido em expor suas opiniões ou experiências pessoais, pois utilizará uma linguagem clara, 

acessível e adequada a faixa etária a que você pertence. 

 

Outro risco que poderemos ter, é durante a visita que, possivelmente, iremos realizar em local 

relacionado ao projeto. O espaço a ser visitado será uma Estação de Tratamento de Água que fica situado 

em região urbana. Lá, vocês assistirão a uma palestra proferida por um técnico responsável e observarão 

os tanques de tratamento de água. Esses tanques possuem guarda-corpos, o que dificulta um possível 

acidente, ainda assim, caso ocorra algum imprevisto, serão tomadas as seguintes providências: a 

investigadora e equipe de acompanhamento auxiliarão nos primeiros socorros, e caso haja necessidade, 

entraremos imediatamente em contato telefônico com os serviços públicos de urgência e emergência 

disponíveis no município: 192 (Pronto Socorro) ou 193 (Corpo de Bombeiros Militar).  

 

Durante a prática pedagógica serão realizadas observações, fotografias, gravações, possíveis filmagens 

e aplicação de questionários, no entanto, as informações desta pesquisa são confidenciais e serão 

divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a 

não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Será 

assegurada garantia de confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da 

proteção de sua identidade, inclusive do uso de sua imagem e voz, não havendo qualquer dano ao 

participante. Haverá garantia da não utilização por parte do pesquisador, das informações obtidas em 

pesquisa em prejuízo dos seus participantes.  

 

Os dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em computador da instituição sob a 

responsabilidade da investigadora, pelo período mínimo de 5 anos. Com relação às formas de 

acompanhamento, informamos que os estudantes – aproximadamente 30, que se encontram no 5º ano 

do ensino fundamental, serão acompanhados e assistidos pela investigadora, pela professora regente de 

sala e também pela equipe pedagógica da escola. Informamos que haverá garantia aos participantes do 

acesso aos resultados da pesquisa. Não haverá ressarcimento porque você não terá nenhum gasto para 

participar da pesquisa. Também, você não receberá nenhum pagamento por sua participação, pois é 

voluntária.  

 

Caso este Termo de Assentimento contenha informação que você não compreenda, as dúvidas poderão 

ser tiradas com a investigadora, sendo assim, quando todos os esclarecimentos forem dados e você 

concordar com a participação como voluntário no estudo, solicitamos que rubrique as folhas e assine ao 

final deste documento, que está em duas vias, uma via será entregue a você para que seus pais ou 

responsáveis possam guardá-la, e a outra, ficará com a investigadora responsável. Reiteramos que haverá 

garantia de plena liberdade na participação da pesquisa. Você é livre para decidir participar ou recusar-

se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir também é um direito seu. Para 

participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um Termo de Consentimento, 

podendo retirá-lo ou interromper a sua participação a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Os 

resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas a sua identidade não será divulgada, sendo 

guardada em sigilo.  

 

Este documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que trata-se de um 

colegiado interdisciplinar e independente, com “múnus público”, que deve existir nas instituições que 

realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos 

em sua integridade e dignidade, contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas dentro dos padrões 

éticos. O referido Comitê está localizado na Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 

29.056-255 Telefones: (27) 3357-7518 e 3357-7530; E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br.  
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Caso aceite contribuir com a pesquisa, poderá preencher os dados a seguir: 

 

Eu, _____________________________________________________________________, R.G. nº 

______________________, declaro autorizar a investigadora Ivone Liphaus Almeida - CPF nº 

003.762.167-00 e R.G. nº 847.174 SSP – ES - sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos 

patrimoniais e financeiros, o uso de minha imagem e voz, caso necessário, em caráter histórico e 

documental dos participantes da pesquisa. Confirmo também, que a investigadora me explicou os 

objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de participação. Li e compreendi este Termo de 

Assentimento, portanto, eu concordo em participar como voluntário da pesquisa.  

 

Por meio deste documento, a investigadora fica consequentemente autorizada a utilizar, divulgar e 

publicar para fins acadêmicos e culturais, imagens e depoimentos, coletados no decorrer do projeto, no 

todo ou em parte, editado ou não, com a ressalva de garantia da integridade de seu conteúdo. 

 

 

Data: ___ / ____ / _____ 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura da Investigadora Responsável 
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APÊNDICE F – Termo Consentimento Livre e Esclarecido para menores  

 

 

Caro Responsável/Representante Legal: 

 

Gostaríamos de obter o seu consentimento para o menor ____________________________________ 

_______________________________ participar, como voluntário, da Pesquisa: PROJETO “VILA 

ESSENCIAL” NO ENSINO FUNDAMENTAL I: DEBATES SOBRE [ALGUMAS] 

TRANSVERSALIDADES DA CIDADE NA ESCOLA.  

  

Esta pesquisa é de responsabilidade da investigadora Ivone Liphaus Almeida, Telefone: (27) 99804-

6355 e e-mail: ivonegreli@gmail.com. Também participa desta pesquisa o orientador: Sidnei Quezada 

Meireles Leite - Telefone para contato: (27) 99952-9397 e e-mail: sidneiquezada@gmail.com. Você 

será esclarecido (a) sobre qualquer dúvida e estará livre para consentir ou não, quanto à participação do 

menor na pesquisa. Você poderá retirar este consentimento ou interromper a participação do estudante 

a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

 

Informações sobre a Pesquisa: 

 

A pesquisa, com previsão de início em março de 2019 e de término em junho de 2019, tem por objetivo 

desenvolver e investigar um projeto que visa a aplicação de uma metodologia de ensino que vai abordar 

temáticas, como, saneamento básico, segurança urbana, saúde coletiva urbana e trânsito de veículos no 

meio urbano, com acompanhamento acadêmico pelo Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Humanidades (PPGEH) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Nesta pesquisa, o estudante terá a 

oportunidade de realizar atividades, como: construção de maquetes, organização de varal de poesias, 

leituras, produção de textos, rodas de conversa, fazer pesquisas, participação em visita técnica a um 

serviço essencial público, assistir a palestras, entre outras.  

 

As atividades serão realizadas em grupo para que o estudante possa compartilhar coletivamente os 

saberes populares, científicos e escolares abordados durante a prática. Nesse sentido, esta pesquisa se 

justifica porque os estudantes terão a oportunidade de adquirir autonomia e diferentes conhecimentos 

sobre a ciência e humanidade, desenvolvendo um pensamento crítico e avançado, antenado para as 

questões do cotidiano e, dessa forma, contribuir para tornar a sociedade mais justa e igualitária. Quanto 

à relação estabelecida entre investigador e participante, essa acontecerá de maneira profissional, sem 

qualquer envolvimento emocional, privilegiando o respeito ao próximo, companheirismo, honestidade, 

responsabilidade, valores morais e éticos esperados numa relação estudante-professor.  

 

Os riscos mínimos de participação referem-se, por exemplo, ao constrangimento de algum estudante ao 

responder o questionário diagnóstico, ou algum desconforto que poderá sentir em compartilhar dados 

pessoais ou em apresentar suas opiniões. No entanto, as perguntas feitas no questionário serão simples, 

relacionadas ao cotidiano, e, ainda assim, caso eles não queiram ou não saibam responder, poderão 

deixar em branco. Além disso, não precisarão se identificar no questionário, nem serão obrigados a 

responder qualquer pergunta ou parte de informações obtidas em debate/entrevista/pesquisa, caso não 

se sinta confortável para fazê-lo. Como medida de cautela, a investigadora no papel de mediadora, 

cuidará para que os estudantes não fiquem constrangidos em apresentar suas opiniões ou experiencias 

pessoais, pois utilizará uma linguagem clara, acessível e adequada a faixa etária a que eles pertencem. 

 

Outro risco que poderemos ter, é durante a visita, que, possivelmente, iremos realizar em local 

relacionado ao projeto. O espaço a ser visitado será uma Estação de Tratamento de Água situado em 

região urbana. Lá, os estudantes assistirão a uma palestra proferida por um técnico responsável e 

observarão os tanques de tratamento de água. Esses tanques possuem guarda-corpos, o que dificulta um 
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possível acidente, ainda assim, caso ocorra algum imprevisto, serão tomadas as seguintes providências: 

a investigadora e equipe de acompanhamento auxiliarão nos primeiros socorros, e caso haja necessidade, 

entraremos imediatamente em contato telefônico com os serviços públicos de urgência e emergência 

disponíveis no município: 192 (Pronto Socorro) ou 193 (Corpo de Bombeiros Militar).  

 

Durante a prática pedagógica serão realizadas observações, fotografias, gravações, possíveis filmagens 

e aplicação de questionários, no entanto, os dados desta pesquisa são confidenciais e serão divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a participação do menor. Será assegurada 

garantia de confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da proteção de sua 

identidade, inclusive do uso de sua imagem e voz, não havendo qualquer dano ao participante. Os dados 

coletados nesta pesquisa como gravações, entrevistas, fotos e filmagens, entre outros, ficarão 

armazenados em computador da instituição sob a responsabilidade da investigadora, pelo período 

mínimo de 5 anos.  

 

Com relação às formas de acompanhamento, ressaltamos que os estudantes, aproximadamente 30, que 

se encontram no 5º ano do ensino fundamental, serão acompanhados e assistidos pela investigadora, 

pela professora regente de sala e também pela equipe pedagógica da escola. Informamos que haverá 

garantia aos participantes do acesso aos resultados da pesquisa. Não haverá ressarcimento porque o 

estudante não terá nenhum gasto para participar da pesquisa. Também, o estudante não receberá nenhum 

pagamento por sua participação, pois é voluntária. Caso este Termo de Consentimento contenha algo 

que você não compreenda, as dúvidas poderão ser tiradas com a investigadora, sendo assim, quando 

todos os esclarecimentos forem dados e você concordar com a participação do menor como voluntário 

no estudo, solicitamos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias, 

uma via será entregue a você e a outra ficará com a investigadora responsável. Reiteramos que haverá 

garantia de plena liberdade na participação da pesquisa. Você é livre para decidir se o menor participará 

ou não da pesquisa. Caso não aceite, não haverá problema algum. Se depois de consentir a participação 

do menor, desistir da permissão, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 

prejuízo a sua pessoa. Para qualquer outra informação, poderá entrar em contato com a investigadora 

nos telefones acima citados.  

 

Este documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que trata-se de um 

colegiado interdisciplinar e independente, com “múnus público”, que deve existir nas instituições que 

realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos 

em sua integridade e dignidade, contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas dentro dos padrões 

éticos. O referido Comitê está localizado na Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 

29.056-255 Telefones: (27) 3357-7518 e 3357-7530; E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. Caso aceite 

consentir com a participação do menor na pesquisa, poderá preencher os dados a seguir: 

 

Consentimento Pós–Informações: 

 

Eu, _________________________________________________________________________, R.G. 

nº ______________________, declaro autorizar a investigadora Ivone Liphaus Almeida CPF nº 

003.762.167-00 e R.G. nº 847.174 SSP – ES, sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos 

patrimoniais e financeiros, o uso da imagem e voz do menor, caso necessário, em caráter histórico e 

documental dos participantes da pesquisa.  Confirmo que a investigadora Ivone Liphaus Almeida, 

explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem como, a maneira de participação.   
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As alternativas para a participação do menor ______________________________________________ 

também foram discutidas. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu concordo em 

dar meu consentimento para o menor participar como voluntário desta pesquisa. Por meio deste 

documento, a investigadora fica consequentemente autorizada a utilizar, divulgar e publicar para fins 

acadêmicos e culturais, imagens e depoimentos, coletados no decorrer do projeto, no todo ou em parte, 

editado ou não, com a ressalva de garantia da integridade de seu conteúdo. 

 

 

Data: ___/ ____/ _____ 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável ou representante legal 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura da Investigadora Responsável 
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APÊNDICE G – Termo Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título: PROJETO “VILA ESSENCIAL” NO ENSINO FUNDAMENTAL I: DEBATES SOBRE 

[ALGUMAS] TRANSVERSALIDADES DA CIDADE NA ESCOLA 

 

Instituição da pesquisa: Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes  

Investigadora Responsável: IVONE LIPHAUS ALMEIDA - CPF: 003.762.167-00 e RG: 847.174 - ES. 

Telefone para contato: (27) 99804-6355. 

Pesquisador/orientador participante: Prof. Dr. Sidnei Quezada Meireles Leite - CPF: 870.287.357-53. 

 

Nome do participante da pesquisa: _____________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, da pesquisa: PROJETO “VILA 

ESSENCIAL” NO ENSINO FUNDAMENTAL I: DEBATES SOBRE [ALGUMAS] 

TRANSVERSALIDADES DA CIDADE NA ESCOLA.  

 

Esta pesquisa de minha responsabilidade, com previsão de início para março de 2019 e de término para 

junho de 2019, tem por objetivo desenvolver e investigar um projeto que visa a aplicação de uma 

metodologia de ensino que vai abordar temáticas, como o saneamento básico, segurança urbana, saúde 

coletiva urbana e trânsito de veículos no meio urbano, com acompanhamento acadêmico pelo Programa 

de Pós-graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). 

 

A pesquisa oportunizará a realização de atividades, como: construção de maquetes, varal de poesias, 

leituras, produção de textos, rodas de conversa, pesquisas diversas, participação em visita técnica a um 

serviço essencial público, participação em palestras, entre outras. As atividades serão realizadas em 

grupo para que você possa compartilhar coletivamente os saberes populares, científicos e escolares, 

abordados durante a prática. Nesse sentido, o trabalho se justifica porque os participantes terão a 

oportunidade de adquirir autonomia e diferentes conhecimentos sobre a ciência e humanidade, 

desenvolvendo um pensamento crítico e avançado, antenado para as questões do cotidiano e, dessa 

forma, poder contribuir tornar a sociedade cada vez mais justa e igualitária.  

 

Os riscos mínimos de participação na pesquisa referem-se, por exemplo, ao constrangimento que algum 

participante possa ter ao responder o questionário diagnóstico, ou algum desconforto que poderá sentir 

em compartilhar dados pessoais ou em apresentar suas opiniões. No entanto, as perguntas feitas no 

questionário serão simples, relacionadas ao cotidiano, e, ainda assim, caso você não queira ou não saiba 

responder, poderá deixar em branco. Além disso, você não precisará se identificar no questionário, nem 

será obrigado a responder qualquer pergunta ou parte de informações obtidas em 

debate/entrevista/pesquisa, caso não se sinta confortável para fazê-lo. Como medida de cautela, a 

investigadora no papel de mediadora, cuidará para que os participantes não fiquem constrangidos em 

apresentar suas opiniões ou experiencias pessoais, pois utilizará uma linguagem clara, acessível e 

adequada. 

 

Outro risco que poderemos ter, é durante a visita, que, possivelmente, iremos realizar em local 

relacionado ao projeto. O espaço a ser visitado será uma Estação de Tratamento de Água, situado em 

região urbana. Lá, os estudantes assistirão a uma palestra proferida por um técnico responsável e 

observarão os tanques de tratamento de água. Esses tanques possuem guarda-corpos, o que dificulta um 

possível acidente, ainda assim, caso ocorra algum imprevisto, serão tomadas as seguintes providências: 

a investigadora e equipe de acompanhamento auxiliarão nos primeiros socorros, e caso haja necessidade, 
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entraremos imediatamente em contato telefônico com os serviços públicos de urgência e emergência 

disponíveis no município: 192 (Pronto Socorro) ou 193 (Corpo de Bombeiros Militar).  

 

Durante a prática pedagógica serão realizadas observações, fotografias, gravações, possíveis filmagens 

e aplicação de questionários, no entanto, as informações desta pesquisa são confidenciais e serão 

divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a 

não ser entre os responsáveis do estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Será 

assegurada garantia de confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da 

proteção de sua identidade, inclusive do uso de sua imagem e voz, não havendo qualquer dano ao 

participante. Os dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em computador da instituição sob 

a responsabilidade da investigadora, pelo período mínimo de 5 anos. 

 

Com relação às formas de acompanhamento, ressaltamos que os estudantes – aproximadamente 30, que 

se encontram no 5º ano do ensino fundamental, serão acompanhados e assistidos pela investigadora, 

pela professora regente de sala e também pela equipe pedagógica da escola. Salientamos que haverá 

garantia aos participantes do acesso aos resultados da pesquisa. Não haverá ressarcimento porque o 

participante não terá nenhum gasto com a pesquisa. Também, você não receberá nenhum pagamento 

por sua participação, pois é voluntária.  

 

Caso este Termo de Consentimento contenha algo que você não compreenda, as dúvidas poderão ser 

tiradas com a investigadora, sendo assim, quando todos os esclarecimentos forem dados e você 

concordar com a participação como voluntário no estudo, solicitamos que rubrique as folhas e assine ao 

final deste documento, que está em duas vias, uma via será entregue a você e a outra ficará com a 

investigadora responsável. Reiteramos que haverá garantia de plena liberdade na participação da 

pesquisa. Você é livre para decidir participar ou não. Caso não aceite, não haverá problema algum. Se 

depois de consentir com sua participação, desistir da permissão, tem o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do 

motivo e sem nenhum prejuízo a você. Para qualquer outra informação, poderá entrar em contato com 

a investigadora nos telefones acima citados. 

 

Este documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que trata-se de um 

colegiado interdisciplinar e independente, com “múnus público”, devendo existir nas instituições que 

realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos 

em sua integridade e dignidade, contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas dentro dos padrões 

éticos. O referido Comitê está localizado à Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 

29.056-255. Telefone: (27) 3357-7518; E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. Caso aceite consentir com 

a participação na pesquisa, poderá preencher os dados a seguir: 

 

 

Consentimento Pós–Informações: 

 

 

Eu, _______________________________________________________________________________ 

R.G. nº ______________________, declaro autorizar a investigadora Ivone Liphaus Almeida, sem 

quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, o uso da minha imagem e voz, 

caso necessário, em caráter histórico e documental dos participantes da pesquisa.  

 

Confirmo que a investigadora me explicou os objetivos desta pesquisa, bem como, a maneira de 

participação. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu concordo em participar 

como voluntário. Por meio deste documento, a investigadora fica consequentemente autorizada a 

utilizar, divulgar e publicar para fins acadêmicos e culturais, imagens e depoimentos, coletados no 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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decorrer do projeto, no todo ou em parte, editado ou não, com a ressalva de garantia da integridade de 

seu conteúdo. 

 

 

 

Data: ___/ ____/ _____ 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável ou representante legal 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura da Investigadora Responsável 
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APÊNDICE H – Roteiro de Entrevista para a professora participante da pesquisa 

 

Período de aplicação: Previsão – março a junho de 2019. Validado previamente. 

 

Projeto de Mestrado: PROJETO “VILA ESSENCIAL” NO ENSINO FUNDAMENTAL I: 

DEBATES SOBRE [ALGUMAS] TRANSVERSALIDADES DA CIDADE NA ESCOLA. 

 

Investigadora: Ivone Liphaus Almeida  

 

Orientador: Prof. Dr. Sidnei Quezada Meireles Leite 

 

OBJETIVO: Este roteiro de entrevista é parte do trabalho de pesquisa da Mestranda em Educação em 

Ensino de Humanidades, Ivone Liphaus Almeida, e se destina a coletar dados para a sua dissertação que 

tem por objetivo desenvolver e investigar um projeto que visa a aplicação de uma metodologia de ensino 

que vai abordar temáticas, como, saneamento básico, segurança urbana, saúde coletiva urbana e trânsito 

de veículos no meio urbano. A pesquisa será acompanhada pelo Programa de Pós-graduação em Ensino 

de Humanidades (PPGEH) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), não comprometendo a qualidade 

de ensino e nem os sujeitos da pesquisa. 

 

IMPORTANTE: Os dados fornecidos durante a entrevista são somente para a pesquisa. Nenhum dado 

pessoal será divulgado. A identidade da pessoa será codificada e mantida em sigilo. 

 

Local: ___________________________Data: ____/____/____ Hora: ___________________. 

 

Dados pessoais: 

 

1) Você gostaria de participar do projeto “Vila Essencial”? Por quê? 

2) Qual é a sua formação? Há quanto tempo leciona para o ensino fundamental? 

3) Já trabalhou por meio de temáticas? Já desenvolveu algum projeto com os estudantes? 

4) Você conhece a metodologia de abordagens temáticas de Paulo Freire? 

5) Na sua opinião, qual temática seria mais interessante para tratar com os estudantes? Por quê? 

6) Conhece os artigos da Constituição Federal que tratam dos serviços públicos? 

7) Já teve contato com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental I? 

8) Você acha que participar do projeto “Vila Essencial” vai acrescentar conhecimento em sua vida? Por 

quê? 

 

 

 

Obrigada por sua contribuição. 

 

Ivone Liphaus Almeida. 
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APÊNDICE I – Questionário I 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS ESTUDANTES DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

A SER APLICADO NO INÍCIO DO PROJETO “VILA ESSENCIAL” 

 

Previsão de início da intervenção para março de 2019 e término para junho de 2019 

 

 

1. Onde você mora? 

 

 Vila Batista - Vila Velha 

 No entorno da escola - Paul, Primeiro de Maio ou Ataíde - Vila Velha 

 Outro Bairro de Vila Velha  

 Fora de Vila Velha 

 

 

2. Quantas pessoas vivem em sua casa com você?  

 

 2 pessoas contando comigo.  

 3 pessoas contando comigo.  

 4 pessoas contando comigo.  

 Mais de 4 pessoas contando comigo.  

 

 

3. Quantos banheiros têm em sua casa? 

 

 1 banheiro.  

 2 banheiros.  

 3 banheiros.  

 Mais de 3 banheiros.  

 

 

4. Com que frequência o caminhão que coleta o lixo passa em sua rua? 

  

 1 vez por semana.  

 2 vezes por semana.  

 3 vezes por semana.  

 Mais de 3 vezes por semana.  

 

 

5. Sobre a coleta de lixo, é possível afirmar?  

 

 Na minha casa, só há coleta de lixo geral. 

 Na minha casa, só há coleta de lixo de materiais não recicláveis e minha família realiza 

separação do lixo reciclável para entregar nos pontos de coleta seletiva. 

 Na minha casa, há coleta de lixo seletiva de materiais recicláveis e não recicláveis. 

 Não sei sobre coleta de lixo. 
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6. O que você sabe sobre o significado de cada sigla dos 3R?  

 

 Reviver, Remexer e Reutilizar. 

 Reduzir, Reciclar e Reutilizar. 

 Referver, Remexer e Reutilizar. 

 Retardar, Remexer e Reutilizar. 

 

 

7. Com que frequência você bebe água? 

 1 vez por dia.  

 2 vezes por dia.  

 3 vezes por dia.  

 Mais de 3 vezes por dia.  

 

 

8. Na minha casa, eu bebo água com mais frequência, de que forma? 

 Da torneira sem filtração.  

 Água filtrada em filtro de barro.  

 Água filtrada em filtro elétrico.  

 Água mineral comprada no supermercado.  

 

 

9. Na minha casa, o xixi e as fezes vão para a (o)? 

 Vaso sanitário ligado à rede sanitária do município.  

 Buraco no quintal.  

 Rio que é próximo de minha casa.  

 Não sei responder.  

 

 

10. Você sabe o que é água potável? 

 Água do poço.  

 Água do rio.  

 Água do mar. 

 É a água de qualidade suficiente para se beber e preparar alimentos. 

 

 

11. Você sabe como é tratada a água que chega até sua casa? 

 Sim, mas quero tirar algumas dúvidas.  

 Sim.  

 Não, mas gostaria saber informações.  

 Não e não tenho interesse em saber. 

 

 

12. Você já visitou uma Estação de Tratamento de Água? 

 Sim, mas eu gostaria de ir novamente.  

 Sim, mas eu não gostei.  

 Não, mas gostaria de visitar uma.  

 Não e não gostaria de visitar. 
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APÊNDICE J – Questionário II 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS ESTUDANTES DO 5º ANO A SER APLICADO NO FINAL 

DO PROJETO  

 

1. Você gostou de participar do projeto “Vila Essencial”?  

 

2. Você já tinha participado de algum projeto em sua vida escolar?  

 

3. Qual foi a temática de serviço público essencial que você achou mais interessante?  

Por quê?  

 

4. Você gostou da visita à Estação de Tratamento de Água (ETA)? 

 

5. Qual parte da visita você mais gostou? Por quê? 

 

6. Com relação aos trabalhos desenvolvidos durante a intervenção, qual deles você mais gostou 

de fazer? Por quê? 

 

7. Você acha que a escola deveria promover mais projetos como o “Vila Essencial”?  

Por quê? 
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APÊNDICE K – Instrumento de Validação da Intervenção Escolar  

 

O instrumento representado no quadro abaixo é composto por 20 itens agrupados em 4 dimensões de análise, no qual, para 

cada item avaliativo deve ser atribuído um conceito semi-qualitativo: insuficiente (1), suficiente (2) ou mais que suficiente 

(3). O item Insuficiente deve ser escolhido quando houver pouca ou nenhuma relação da IP com as questões associadas ao 

item; Suficiente quando os critérios forem atendidos basicamente e Mais que suficiente se existir alta relação entre o item 

avaliativo e a proposta apresentada na IP. 

 

 

INSTRUMENTO DE ANÁLISE, AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESCOLAR 

 

TEMA DA IP ANALISADA: SANEAMENTO BÁSICO NO ENSINO FUNDAMENTAL – ÁGUA POTÁVEL, 

EFLUENTE, ÁGUAS PLUVIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS 

DATA: ABRIL A JUNHO DE 2019 

PÚBLICO-ALVO: 5ª ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

NOME DO PROFESSOR AVALIADOR:  

ÁREA DE CONHECIMENTO DO AVALIADOR: 

A- ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

Este grupo de análise está dividido em quatro itens de avaliação, tendo como função avaliar aspectos de apresentação da IP, 

sendo necessário a observância dos elementos organizacionais, de redação, clareza linguística, componente temporal e 

adequação da bibliografia indicada. 

ITENS / VALOR 

 

1 2 3 

A1. Qualidade e originalidade da IP e sua articulação com os temas da disciplina: Observar a 

originalidade da IP, se busca promover interesse dos estudantes e se os conteúdos abordados compõem o 

currículo de ciências. 

   

A2. Clareza e inteligibilidade da proposta: Considerar se a IP possui uma redação clara e direta, 

contendo as explicações necessárias para um entendimento do que é proposto e como esta deve ser 

aplicada em sala de aula.  

   

A3. Adequação do tempo segundo as atividades propostas e sua executabilidade: Analisar se o tempo 

designado é condizente com as atividades e metodologias elencadas. 

   

A4. Referencial Teórico/ Bibliografia: Analisar se a bibliografia atende e é suficiente para o 

desenvolvimento dos conteúdos propostos, respeitando o nível de escolarização ao qual se refere a IP. 

   

B- PROBLEMATIZAÇÃO 

A problematização é o foco em torno do qual os elementos da IP devem se articular. É por meio desse momento que a 

formulação dos problemas deve ser construída, o que, por sua vez, gera a necessidade de trabalhar um novo conceito 

evidenciando o emprego dos conteúdos para compreensão da problemática levantada e da realidade, o que acaba por promover 

a apropriação dos conhecimentos ao se buscar resolver tais problemas. Neste quesito, observar os seguintes itens de análise: 

ITENS / VALOR 

 

1 2 3 

B1. O Problema: Sobre sua abrangência e foco: Observar se a escolha e formulação do problema foram 

construídas segundo a temática proposta, se é atual e principalmente se a resolução de tal problema, 

conforme apresentado, é ou torna-se uma necessidade. 

   

B2. Coerência interna da IP: A problemática foi construída durante toda a IP por meio de uma estrutura 

problematizadora que se conecta aos diversos elementos de ensino que constituem as situações de 

aprendizagem? 

   

B3. A problemática nas perspectivas Social/ Científica: Em relação a esse item, uma IP bem estruturada 

deve responder afirmativamente as seguintes questões: A problemática, conforme apresentada, fornece 

elementos para análise de situações sociais sob a perspectiva científica? Os problemas fazem parte da 

realidade social e/ou do cotidiano vivencial dos estudantes? É estabelecida claramente a relação entre a 

Sociedade, o Ambiente, a Ciência, a Tecnologia e as implicações sociais do tema? 

   

B4. Articulação entre os conceitos e a problematização: Há relação entre a problemática da intervenção 

escolar e os conceitos chaves? Tais conceitos precisam ser capazes de responder o problema apresentado, 

para que se alcancem os objetivos que tal IP se propõe. 

   

B5. Contextualização do problema: O contexto é considerado na abordagem que se propõe ao 

problema? A contextualização deve promover uma melhor percepção do problema e consequentemente 

uma melhor solução. 
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B6. O problema e a sua resolução: Ainda que se apresente um problema aberto, espera-se que sua 

resolução ou possibilidades de resolução sejam apresentadas ou desenvolvidas no decorrer das aulas e que 

esse exercício de busca coletiva na resolução de tais questionamentos, além de envolver e motivar, 

também construa significados científicos. Desta forma, as conclusões alcançadas se vinculam diretamente 

ao problema proposto?  

   

C- CONTEÚDOS E CONCEITOS 

A aprendizagem, conforme entendido nesta avaliação, não se limita aos conteúdos, mas em uma perspectiva mais ampla que 

abrange tudo aquilo que se deve aprender para que se alcancem os objetivos educacionais propostos, englobando as 

capacidades cognitivas e também as demais capacidades. 

ITENS / VALOR 

 

1 2 3 

C1. Objetivos e Conteúdos: Os objetivos estabelecem as intenções educativas à qual certa proposta de 

ensino se determina. Os objetivos estão claramente informados? Estes se vinculam com a problemática e 

os conceitos apresentados e estão efetivamente direcionados à aprendizagem dos conteúdos e conceitos 

propostos? 

   

C2. Conhecimentos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais: Diferenciar conteúdos de 

aprendizagem segundo uma determinada tipologia contribui para identificar com maior precisão as 

intenções educativas, pois essa intenção se reflete na relação de importância que se atribui a cada um dos 

conteúdos. As atividades e conteúdos propostos são necessários e suficientes para que se alcancem os 

objetivos elencados? 

   

C3. Conhecimento Coloquial e Científico: Avaliar se a contextualização é ponto de partida para o 

desenvolvimento de um conteúdo científico que sirva como elemento explicativo de determinada situação 

ou mesmo como potencial agente solucionador da problemática social. 

   

C4. Organização e Encadeamento dos Conteúdos: Avaliar se os conteúdos estão encadeados de 

maneira lógica e gradativa (Há algum tipo de conexão entre as aulas ou são eventos independentes?) e se 

a quantidade de conteúdos desenvolvidos é condizente com o número de aulas. 

   

C5. Tema, Fenômeno, Conceitos: Avaliar se os conceitos desenvolvidos pela IP fornecem elementos 

para discussão do fenômeno proposto segundo o tema de ensino. Se há sentido trabalhar tal tema na busca 

de responder à problemática construída. 

   

D- METODOLOGIAS DE ENSINO E AVALIAÇÃO 

As metodologias de Ensino e Avaliação utilizadas no desenvolvimento de uma atividade de ensino têm caráter primordial, 

porque é principalmente através delas e de seu desenvolvimento que as situações de aprendizagem se estabelecem e os agentes 

do processo ensino e aprendizagem (estudantes, professor e conhecimento) se inter-relacionam. Pretende-se com esta 

dimensão de análise avaliar se essas metodologias promovem a aprendizagem dos estudantes e consequentemente se os 

objetivos da IP serão alcançados. 

ITENS / VALOR 

 

1 2 3 

D1. Aspectos Metodológicos: Avaliar neste item se os aspectos metodológicos são adequados e 

suficientes para alcançar os objetivos planejados. Verificar também se as estratégias didáticas são 

diversificadas e apropriadas para o desenvolvimento da problemática proposta. 

   

D2. Organização das atividades e a contextualização: Verificar se as atividades são devidamente 

apresentadas aos estudantes e se promovem, em consequência, a contextualização dos conteúdos. 

   

D3. Métodos de avaliação: Os instrumentos de avaliação propostos são adequados e suficientes às 

metodologias apresentadas? 

   

D4. Avaliação integradora: Verificar se os métodos de avaliação são condizentes com os objetivos e 

conteúdo (Conceituais, Procedimentais e Atitudinais) propostos. Verificar também se a avaliação está 

integrada ao longo da IP ou apresentada apenas no final, ou seja, irá avaliar todo o percurso do estudante 

ou a avaliação é prioritariamente classificatória, vinculada aos resultados a serem atingidos. 

   

D5. Feedback da Avaliação: Quando a avaliação possui objetivo formativo os resultados desta avaliação 

servem para compreender os avanços alcançados, as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e 

estabelecer as atitudes a serem tomadas. Portanto, observar com esse critério de análise se existem 

instrumentos de feedback para os estudantes dos resultados obtidos nas avaliações, os quais fornecem 

importantes elementos sobre porque se avalia. 

   

Evidencie pontos fortes e fracos da IP, sugerindo mudanças para melhoria da estratégia: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guimarães e Giordan (2012) 

  



234 

 

 

 

APÊNDICE L – Produção Intelectual realizada durante o Mestrado Profissional  

 

1. APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMA DE COMUNICAÇÃO ORAL EM 

EVENTO CIENTÍFICO  

 

ALMEIDA, Ivone Liphaus. LEITE, Sidnei Quezada Meireles. Projeto “Vila Essencial”: 

formação de cidadania no ensino fundamental a partir de problematizações da vida do 

estudante. III Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Humanidades – SEHUM. Projeto de Mestrado. Mestrado em Ensino de Humanidades. Instituto 

Federal do Espírito Santo. Vitória, ES. 2018. 6 p. 

 

ALMEIDA, Ivone Liphaus. LEITE, Sidnei Quezada Meireles. Grupo de estudo de 

professores do ensino fundamental: construção de plano de intervenção escolar voltado para 

formação de cidadania. X Encontro Estadual da ANPAE-ES. IV Reunião Estadual da 

ANFOPE. Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, ES. 2019. 

 

2. APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMA DE PÔSTER EM EVENTO 

CIENTÍFICO  

 

ALMEIDA, Ivone Liphaus. LEITE, Sidnei Quezada Meireles. Desafios para a inovação de 

práticas pedagógicas: um caso de enfoque CTS/CTSA para debater o tratamento de água e 

efluente no ensino fundamental. 71ª Reunião Anual da SBPC. 21 a 27 de julho de 2019. 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, Campo Grande/MS, Brasil. 

 

3. PUBLICAÇÃO DE CAPÍTULO DE LIVRO 

 

ALMEIDA, Ivone Liphaus. LEITE, Sidnei Quezada Meireles. Planejamento de práticas 

pedagógicas com enfoque CTS/CTSA no ensino fundamental visando à inclusão social e 

cidadania plena. In: GUILHERME, Willian Douglas (Org.). Avaliação, políticas e expansão 

da educação brasileira 3 [recurso eletrônico]. ISBN 978-85-7247-460-3. Editora Atena. Ponta 

Grossa, PR, 2019. p. 232-244. 
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4. EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

ALMEIDA, Ivone Liphaus. Debates sobre a temática de saneamento básico para uma 

educação CTS/CTSA freiriana no ensino fundamental. Relatório de Qualificação 

(Mestrado). Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades. Vitória: Instituto Federal 

do Espírito Santo. 2019. 212 p.  

 

5. PRODUTO EDUCACIONAL  

 

ALMEIDA, Ivone Liphaus. LEITE, Sidnei Quezada Meireles. Práticas de cidadania nos anos 

iniciais: conversas sobre saneamento básico urbano com o enfoque CTS/CTSA freiriano. 

Vitória: Edifes. 2019. (Série Cadernos Pedagógicos de Ensino de Humanidades, nº 6). 

 

6. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  

 

III Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades – 

SEHUM. Mestrado em Ensino de Humanidades. Instituto Federal do Espírito Santo. Vitória, 

ES. 2018. 

 

III Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades – 

SEHUM. Participação na Atividade ‘MESA 9: Emancipação, Cidadania e Ensino de 

Humanidades’. Mestrado em Ensino de Humanidades. Instituto Federal do Espírito Santo. 

Vitória, ES. 2018. 

 

X Encontro Estadual da ANPAE-ES. IV Reunião Estadual da ANFOPE. Universidade Federal 

do Espírito Santo. Vitória, ES. 2019. 

 

Seminário Integrado das Especializações EPT E EISMA e II Jornada de Educação e divulgação 

em Ciências. Evento de Pós-graduação. Vitória, ES. 2019.  
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Seminário Integrado das Especializações EPT E EISMA e II Jornada de Educação e divulgação 

em Ciências. Evento de Pós-graduação. Minicurso "A abordagem CTS/CTSA", Ministrado 

pelo DR. Sidnei Quezada Meireles Leite. Vitória, ES. 2019.  

 

II Seminário de Humanidades. Participação na Oficina "Eu Caçador de mim: O que nos conecta 

como humanos”. Instituto Federal do Espírito Santo. Vitória, ES. 2019. 

 

Palestra Student-Centered Education Active Learning & Digitalization. Atividade de Pesquisa. 

Vitória, ES. 2019.  

 

71ª Reunião Anual da SBPC. 21 a 27 de julho de 2019. Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul - UFMS, Campo Grande/MS, Brasil. 


