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RESUMO 

Este trabalho investiga possibilidades de complementação entre a perspectiva 

da Abordagem Temática Freireana e do Ensino de Ciências por Investigação 

(ENCI) no contexto de aulas de Ciências/Física dos anos inicias do ensino 

fundamental. As articulações teóricas, considerando essas duas perspectivas, 

contribuíram para o planejamento e estruturação de atividades didático-

pedagógicas, para a disciplina de Ciências, com base em um tema: “Rio 

Cachoeira: que água é essa?”. Esse tema foi selecionado mediante algumas 

etapas da Investigação Temática de Freire (1987): levantamento preliminar, 

redução temática e desenvolvimento em sala de aula. Metodologicamente, este 

estudo foi dividido em duas partes: a primeira, refere-se ao um estudo teórico, a 

respeito das relações pedagógicas e epistemológicas entre ambas as 

perspectivas e a segunda, refere-se ao desenvolvimento do tema em uma escola 

municipal da cidade de Itabuna-BA. O estudo configurou-se em quatro fases: 1) 

seleção e definição do tema “Rio Cachoeira: que água é essa?”; 2) planejamento 

e organização das atividades didático-pedagógicas, junto ao grupo de estudo 

GEATEC/UESC; 3) implementação de dez aulas de Ciências; 4) análise de três 

aulas que envolviam conceitos de Física. Os registros foram obtidos na forma de 

gravações em áudio, diários do professor e produções dos alunos, e analisados 

pela Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011), a partir de três 

categorias a priori: problematização, conceituação científica e contextualização. 

Entre os resultados, há indicativos teóricos e empíricos de que ambas as 

abordagens se complementam, uma vez que os problemas sociais, 

característicos da Abordagem Temática Freireana e os problemas conceituais do 

ENCI podem enriquecer ambas as perspectivas de ensino. Ressalta-se que o 

direcionamento social e conceitual da contextualização presente na Abordagem 

Temática Freireana e no ENCI, respectivamente, ajudou a ressignificar o papel 

da contextualização nas atividades. Além disso, as etapas investigativas do 

ENCI potencializaram o segundo e o terceiro Momento Pedagógico 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011), uma vez que os alunos 

tiveram a oportunidade de construir conhecimentos de e sobre ciência. 

Defende-se que é preciso considerar, nas atividades didático-pedagógicas, um 

problema significativo para o aluno, como critério de seleção e estruturação de 

todo o processo. Portanto, trabalhar os problemas conceituais, característicos do 

ENCI, subordinados aos problemas mais amplos que envolvem contradições 

existenciais, pode desenvolver nos alunos a capacidade de resolver os dilemas do 

seu entorno, buscando melhores condições e modos de vida, potencializando, 

desta maneira, o processo de Alfabetização Científica, desde os anos iniciais. 

Palavras-chave: Ciências/Física; Anos inicias; Ensino de Ciências por 

Investigação; Abordagem Temática Freireana; Momentos Pedagógicos. 
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ABSTRACT 

This paper investigates the possibilities of complementation between the 

perspective of a Freirean Thematic Approach and Science Teaching through 

Research (Ensino de Ciências por Investigação - ENCI) in an early school years 

Physics Science classroom setting. The theoretical articulations, considering 

these two perspectives, contributed to the planning and structuring of didactic 

and pedagogical activities, for the science discipline in initial school years, 

based on a theme: "River Cachoeira: What water is this?". This theme was 

selected through a few steps of Freire’s Thematic Research (1987): preliminary 

survey, subject reduction and classroom development. Methodologically, the 

study was divided in two parts: the first refers to a theoretical study on the 

pedagogical and epistemological relations between both perspectives and the 

second refers to the development of the subject in a public school in the city of 

Itabuna -BA. The study was set up in four stages: 1) selection and definition of 

the theme "River Cachoeira: what water is this?", 2) planning and organization of 

the didactic and pedagogical activities, with the study group GEATEC / UESC, 

3) implementation of ten science classes, 4) analysis of three classes involving 

concepts of physics. Records were obtained in the form of audio recordings, 

teachers’ diaries and students’ productions, and analyzed by Discursive Textual 

Analysis (Moraes and GALIAZZI, 2011), using three categories: problem 

identification, scientific conceptualization and contextualization. Among the 

results, there are theoretical and empirical indications that both approaches are 

complementary, since social problems, characteristic of Freirean Thematic 

Approach and conceptual problems of ENCI, can enhance both teaching 

perspectives. It is noteworthy that the Freirean Thematic Approach helped to 

reframe the role of contextualization in investigative activities of ENCI. 

Moreover, the investigative steps of ENCI potentiated the second and third 

Pedagogical Moment (DELIZOICOV, ANGOTTI and PERNAMBUCO, 2011), 

since the students had the opportunity to build knowledge from and on science. 

It is argued that it is necessary consider, in the didactic and pedagogical 

activities, a significant problem for the student, as a criterion for the selection 

and structuration of the whole process. Thus, working conceptual problems, 

characteristic of ENCI, subordinated to wider problems involving existential 

contradictions, can develop in students the ability to solve the dilemmas of their 

surroundings, seeking better social conditions and lifestyles, thereby enhancing 

the process of Scientific Literacy, since their early school years. 

Keywords: Science/Physics; Initial school years; Science Teaching through 

Research; Freirean Thematic Approach; Pedagogical Moments. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos com a finalidade de discutir a 

importância de ensinar Ciências, em especial a Física, nos anos iniciais. Alguns 

pesquisadores da área vêm desenvolvendo alternativas que visam a melhorar 

este ensino e suprir a carência da formação dos pedagogos, propondo 

atividades didático-pedagógicas que privilegiem a construção do conhecimento 

pelos alunos, de forma lúdica, a exemplo de Carvalho et al. (1998); Schroeder, 

(2007); Rosa, Rosa e Pecati (2007); Sasseron (2008); Schiel e Orlandi (2009); 

Campos et al. (2012) e Nascimento (2012). 

Uma das características presentes nesses estudos é que são pautados em 

atividades experimentais, envolvendo resoluções de problemas numa 

perspectiva investigativa. Em geral, tais trabalhos propõem atividades que 

envolvem o conhecimento físico, em que os alunos necessitam resolver um 

problema relacionado ao seu cotidiano, através de ações que caracterizam o 

fazer científico (SASSERON, 2008), a exemplo do levantamento e verificação 

das hipóteses, da interpretação de novas informações e da posterior 

comunicação dos resultados obtidos. De acordo com Zômpero e Laburú (2011), 

tais etapas caracterizam a perspectiva do Ensino de Ciências por Investigação 

(ENCI). É importante lembrar que a perspectiva do ENCI, apesar de destacar a 

necessidade de relacionar as atividades com o cotidiano do aluno, não tem 

como ponto de partida de suas propostas de sala de aula, problemas relativos 

às situações de injustiças ou contradições sociais vivenciados pelos estudantes. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), principais referências que 

norteiam o currículo escolar, em especial do Ensino Fundamental, ao enfatizar a 

importância das atividades experimentais para as crianças, sugerem também 

que as aulas de ciências sejam realizadas de forma contextualizada, 

aproximando os alunos dos conhecimentos científicos, a partir de um estudo 

que envolva a realidade em que vivem (BRASIL, 1997).  

Partindo desse pressuposto, alguns trabalhos na área têm sinalizado para 

a possibilidade de proporcionar um ensino articulado com o mundo vivencial 

dos estudantes, priorizando o diálogo e a problematização, a exemplo de Abegg 
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(2004). Além disso, os PCN enfatizam que no currículo escolar deve existir o 

caráter interdisciplinar, permitindo que os estudantes compreendam o mundo e 

atuem como indivíduos críticos e participativos, utilizando as diversas áreas de 

conhecimentos de natureza científica (BRASIL, 1997).   

Dentre as propostas que tem privilegiado a interdisciplinaridade e a 

contextualização no ensino de Ciências, aproximando os estudantes dos 

problemas da sua realidade, destaca-se a Abordagem Temática Freireana 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Esta abordagem encontra-

se fundamentada na concepção de educação libertadora de Paulo Freire, a qual 

concebe o currículo escolar organizado com base em um tema, que constitui 

uma contradição social (FREIRE, 1987). Diversos estudos têm buscado 

reestruturar o currículo escolar de Ciências com base nessa perspectiva (SILVA, 

2004; LINDEMANN, 2010 e COELHO, 2010). Cabe destacar que, em geral, os 

trabalhos nessa abordagem de ensino são voltados para os anos finais do ensino 

fundamental, ensino médio ou superior, sinalizando que essa perspectiva 

parece ser pouco explorada nos primeiros anos do ensino fundamental.  

Assim, considera-se de suma importância realizar uma prática 

contextualizada neste nível escolar, pautada na perspectiva freireana, com o 

intuito de desenvolver nas crianças a possibilidade de refletirem sobre os 

problemas sociais que envolvem a sua comunidade por meio dos conceitos 

científicos. Articulado a isso, advoga-se a favor também da necessidade de 

aproximar esses alunos dos saberes científicos, envolvendo resoluções de 

situações-problemas por meio de atividades experimentais investigativas, de 

modo com que eles construam saberes de e sobre a ciência, junto a seus pares. 

Nesse sentido, há indicativos de que a Abordagem Temática Freireana e o 

Ensino de Ciências por Investigação compreendem o problema como ponto de 

partida para a construção do conhecimento científico, uma vez que fazem 

referência à Bachelard (1977). Deste modo, faz-se necessário investigar as 

possíveis relações e contribuições pedagógicas e epistemológicas entre ambas as 

perspectivas de ensino. 

Além disso, essa pesquisa parte do pressuposto de que ao propor uma 

educação científica de maneira mais próxima das situações problemáticas 
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vivenciadas pelas crianças, possibilitando um trabalho contextualizado e reflexivo 

diante da realidade e ainda articulando com os processos investigativos da ciência, 

pode potencializar o ato educativo, e consequentemente a alfabetização científica 

nos anos iniciais.  Sendo assim, o objetivo deste estudo é desenvolver uma 

proposta pedagógica baseada na Abordagem Temática Freireana e no ENCI, e 

analisar as possibilidades de complementação entre ambas as perspectivas, de 

modo a contribuir para o processo de ensino aprendizagem de Ciências/Física 

nos anos iniciais.  

Para alcançar tal objetivo, emergem alguns questionamentos que 

nortearão o desenvolvimento da pesquisa, quais sejam: De que maneira as 

atividades baseadas no ENCI podem potencializar a construção do conhecimento 

científico das crianças numa proposta de ensino baseada na Abordagem Temática 

Freireana? Quais as possibilidades de complementações entre ambas as perspectivas 

para o processo de ensino aprendizagem de Ciências/Física no contexto dos anos 

iniciais? 

Na busca por respostas a esses questionamentos, apresentam-se os 

objetivos específicos da pesquisa: 

 Mapear a produção científica dos últimos anos a respeito 

do ensino de Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

 Analisar as relações pedagógicas e epistemológicas entre as 

perspectivas da Abordagem Temática Freireana e do Ensino de Ciências 

por Investigação; 

 Elaborar e implementar atividades didático-pedagógicas de 

Ciências/Física baseadas nas relações entre a Abordagem Temática 

Freireana e o Ensino de Ciências por Investigação; 

 Analisar as possibilidades de complementação entre 

Abordagem Temática Freireana e o ENCI, no contexto das aulas de 

Física, de modo a contribuir para o processo de ensino aprendizagem de 

Ciências/Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Tal pesquisa encontra-se ancorada nas abordagens qualitativas, na qual 

foi realizado um Estudo de Caso (CHIZZOTTI, 2011) numa escola municipal da 

cidade de Itabuna, Bahia.  Metodologicamente, este trabalho se dividiu em 
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quatro fases: a primeira refere-se à busca pelo tema; a segunda, à seleção dos 

conteúdos e elaboração dos planejamentos das aulas baseada no tema; a terceira 

ao desenvolvimento dessas atividades em sala de aula e a quarta, à análise da 

implementação. As informações foram obtidas por meio de alguns 

instrumentos, tais como: Diário do Professor (PORLAN e MARTINS, 1997), 

gravações em áudio e produções dos alunos, as quais foram analisadas por 

meio da Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011).  

Neste sentido, o estudo encontra-se estruturado em cinco capítulos:  

No primeiro, é realizado um mapeamento de trabalhos publicados em 

periódicos e atas de eventos da área de ensino de Ciências e ensino de Física, 

com o objetivo de caracterizar as pesquisas que envolvem o ensino de Física nos 

anos iniciais.  

No segundo capítulo, busca-se aprofundar compreensões em torno da 

Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2011), fazendo uma discussão teórica sobre os principais aspectos presentes na 

sua elaboração e desenvolvimento no contexto do ensino de Ciências;  

No terceiro capítulo, busca-se analisar os principais fundamentos 

pedagógicos e epistemológicos presentes nas duas perspectivas que 

fundamentam este trabalho: a Abordagem Temática Freireana e o Ensino de 

Ciências por Investigação, com vistas a discutir aproximações e distanciamentos 

entre elas.  

No quarto capítulo, será apresentada a fundamentação e a descrição 

metodológica, bem como os aspectos relacionados ao processo de escolha do 

tema para a elaboração e implementação de uma proposta didático-pedagógica 

de Ciências/Física.  

Por fim, no quinto e último capítulo serão analisadas três aulas de 

Ciências que foram implementadas junto aos alunos do 5º ano, com ênfase na 

Física, as quais foram estruturadas com base nos Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011), seguindo as relações entre 

a Abordagem Temática Freireana e o ENCI. 
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CAPÍTULO 1 
UM OLHAR SOBRE AS PESQUISAS DE ENSINO DE FÍSICA 

NOS ANOS INICIAIS 
 

Neste capítulo, o objetivo é fazer um levantamento sobre o que os 

pesquisadores têm discutido a respeito do ensino de Física no contexto dos anos 

iniciais, em busca de encontrar possíveis tendências na área. Diversos trabalhos 

têm sido desenvolvidos com a finalidade de discutir este ensino nos primeiros 

anos de inclusão da criança na escola, a exemplo de Carvalho et al. (1998), 

Schroeder (2007), Sasseron (2008), Barbosa-Lima e Carvalho (2008), Rosa et al., 

(2011), Campos et al. (2012). Dentre os aspectos destacados nesses estudos está a 

importância de proporcionar aulas mais lúdicas, baseadas no diálogo e na 

construção do conhecimento, privilegiando a investigação e a experimentação 

nas atividades em sala de aula, em torno de situações-problemas ou desafios 

que envolvem o cotidiano do aluno. 

Deste modo, busca-se apresentar, a caracterização dos trabalhos da área, 

incluindo a ênfase em temáticas educacionais e nos referenciais teóricos mais 

utilizados nas propostas metodológicas de ensino. Para isso, realizou-se um 

mapeamento de estudos publicados em periódicos e atas de eventos da área de 

Educação em Ciências e Física, compreendendo o período entre 2007 e 2011. 

 

1.1 - Estudos sobre o ensino de Física nos Anos Iniciais 

 

Falar sobre pesquisas envolvendo o ensino de Ciências, especificamente 

de Física no ensino fundamental no Brasil, implica em ir às bases históricas 

desta subárea da educação em Ciências1. Do ponto de vista quantitativo, a 

Física sempre ocupou o maior espaço de pesquisa na área de Educação em 

Ciências no país. Entretanto, os estudos sempre estiveram mais voltados para o 

Ensino Médio e Superior (MEGID NETO, 1999).  

Pesquisas de levantamento de dissertações e teses direcionadas ao ensino 

de Ciências no ensino fundamental buscam descrever e analisar as principais 

                                                           
1
A influência internacional, dos países como Estados Unidos e Inglaterra, forneceram bases 

teóricas e práticas para o início da pesquisa em Ensino de Física no Brasil (MEGID NETO, 2007).  
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características e tendências dessas produções. A exemplo de Megid Neto (1999), 

que em sua tese de doutoramento investigou pesquisas na área de ensino de 

Ciências no período de 1972-1995 e revelou que apenas 7,8% do total de 

produções são direcionadas aos anos iniciais. Em anos mais recentes, Fernandes 

(2009) também identificou tendências em estudos sobre o ensino de Ciências, 

especificamente voltados para os primeiros anos do ensino fundamental, 

ampliando o período de 1972 à 2005. A autora revela que apesar de observar 

um aumento significativo nos últimos 10 anos de trabalhos nesse campo, 

destaca que, em relação a outros níveis escolares, as pesquisas voltadas para os 

anos iniciais representam uma pequena parcela. Segundo Fernandes (2009), há 

uma tendência no foco temático desses trabalhos que são mais direcionados a 

propostas ou métodos alternativos de práticas pedagógicas e ainda à avaliação 

das metodologias de ensino nelas presentes. Quanto ao modelo educacional 

explicitado nos trabalhos de intervenção, há um número elevado de práticas 

construtivistas. Do total de 135 teses e dissertações investigadas por esta autora, 

apenas 16 trabalhos foram localizados sobre o ensino de Física nos anos iniciais, 

sendo que grande parte apontava para o ensino de Ciências de modo geral. 

Outros estudos como Mozena e Ostermann (2008) e Bastos e José (2011), 

apontam que o número de trabalhos relacionando o conhecimento físico com o 

contexto em sala de aula neste nível escolar é relativamente baixo. Segundo 

Bastos e José (2011), os primeiros trabalhos surgiram na década de 90, tendo 

como referência os livros de Delizoicov e Angotti (1991) sobre Metodologia do 

Ensino de Ciências. Em anos mais recentes, houve uma proeminência de 

trabalhos realizados pelo grupo LAPEF (Laboratório de Pesquisas em Ensino de 

Física) coordenado pela Professora Anna Maria Pessoa de Carvalho 

(CARVALHO et al.,1998). 

 Com o intuito de investigar o quê os pesquisadores estão trabalhando a 

respeito do ensino de Física nos anos iniciais nos últimos quatro anos, realizou-

se um levantamento nas atas de alguns eventos nacionais e periódicos da área 
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de ensino de Ciências e Física, entre os anos de 2007 e 20112. Justifica-se a 

escolha por esses eventos e periódicos pelo fato de existir um elevado número 

de estudos na área e também por apresentar resultados de trabalhos 

provenientes de dissertações e teses. 

 

1.2 - Seleção dos trabalhos 

 

Para realizar este estudo tomou-se como referência o trabalho de Bastos e 

José (2011), os quais investigaram pesquisas direcionadas ao ensino de 

Ciências/Física nos anos iniciais em três eventos: Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências - ENPEC (2007), Encontro Nacional de 

Pesquisa em Física - EPEF (2008) e Simpósio Nacional de Ensino de Física - 

SNEF (2009). Os autores localizaram 60 trabalhos e os categorizaram de acordo 

com os seguintes grupos: metodologia (24 trabalhos); livros didáticos (2 

trabalhos);  natureza do ensino (18 trabalhos); formação de professores (14 

trabalhos) e espaços não formais (2 trabalhos). 

Com o intuito de ampliar um pouco mais o levantamento realizado por 

esses autores nas atas desses três eventos, optou-se por investigar os seguintes 

anos: 

 ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (2007 

e 2009); 

 EPEF – Encontro de Pesquisa no Ensino de Física (2008 e 2010); 

 SNEF – Simpósio Nacional de Ensino de Física (2009 e 2011); 

Além disso, foram investigados 7 periódicos conceituados pela Capes3 

em Ensino de Ciências e Física, entre os anos de 2007 e 2011, a fim de 

contemplar o recorte dos últimos 4 anos de pesquisas4 nessa área. No triênio 

(2010-2012) essas revistas foram qualificadas pela Capes com Qualis A1, A2, B1 

                                                           
2  Destaca-se que esse levantamento foi realizado no ano de 2011, por isso os trabalhos 
publicados nas atas dos eventos e nos periódicos dos anos de 2012 e 2013 não foram 
investigados. 
3Disponível em: http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis.Acesso em 03.04.2012 
4 É importante destacar que o foco deste trabalho se concentra em pesquisas especificamente de 
Física nos anos iniciais, portanto, aquelas que abrangem a Biologia, Química e Ciências, de 
modo geral, não foram consideradas. 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis.Acesso
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e B2. Seguem os periódicos analisados com seus respectivos Qualis 

estabelecidos pela CAPES: 

 Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF) – Qualis B1. 

 Ciência & Educação - Qualis A1; 

 Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências– Qualis A2; 

 Investigações em Ensino de Ciências (IENCI) – Qualis A2; 

 Revista Brasileira em Ensino de Física (RBEF) - Qualis B1;  

 Revista Electrónica Ensiñanza de las Ciencias (REEC) – Qualis A2; 

 Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC) – 

Qualis A2; 

A seleção dos trabalhos deu-se a partir da leitura dos títulos, resumos e 

palavras-chaves que tratavam sobre o ensino de Física no ensino fundamental. 

Para os trabalhos que não explicitavam claramente a temática nos resumos e em 

outros elementos do texto, foi necessário estender a leitura, adentrando nos 

aspectos metodológicos que compõem a estrutura dos trabalhos. Isso forneceu 

maiores subsídios para selecionar adequadamente os trabalhos e artigos que 

contemplavam a inserção da Física nos anos iniciais, descartando aqueles que 

aparentemente pareciam fazer parte da temática, por exemplo, os trabalhos que 

abrangiam a área de ensino de Ciências de forma geral. Deste modo, foram 

identificados 88 estudos, sendo 70 trabalhos encontrados nas atas dos eventos e 

18 artigos encontrados nos periódicos. 

Para analisar esses trabalhos, utilizou-se a Análise Textual Discursiva 

(ATD), proposta por Moraes e Galiazzi (2011), a qual vem sendo utilizada por 

diversos pesquisadores de Educação em Ciências, a exemplo de Torres et al. 

(2008), Gehlen (2009), Halmenschlager (2010), Lindemann (2010), e Bastos e José 

(2011). De acordo com Moraes e Galiazzi (2011), essa ferramenta metodológica5 

pode ser dividida em três etapas: unitarização, categorização e comunicação 

(metatexto). 

Durante a unitarização, os textos identificados foram fragmentados, tendo 

como referência as palavras “física” e “anos iniciais”, emergindo as unidades de 

significado. Durante a categorização, segunda etapa da ATD, os trabalhos foram 

                                                           
5
No capítulo 3, a Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011) será aprofundada. 
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organizados em quatro categorias emergentes, as quais representavam as 

características de cada um deles, quais sejam: manuais didáticos, levantamento 

bibliográfico, concepções de professores e concepções de alunos, assim como foram 

utilizadas outras baseadas no estudo de Bastos e José (2011), como: metodologia, 

formação de professores e espaços não formais. É importante frisar que pela Análise 

Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011) é possível organizar 

categorias a priori e a posteriori para a elaboração de textos descritivos e 

interpretativos (metatextos). No total, as sete categorias serviram para organizar 

os estudos a partir das suas principais características6: 

Metodologia (M) – abrange as pesquisas que apresentam, discutem ou avaliam 

propostas didático-pedagógicas. Nesta categoria pode-se incluir os estudos que 

fazem intervenção em sala de aula ou que apenas propõem e/ou avaliam 

recursos ou métodos alternativos de ensino-aprendizagem; 

 – abrange a análise dos conteúdos presentes em livros 

didáticos de Ciências, paradidáticos ou outros manuais que auxiliem na prática 

pedagógica do professor, tais como revistas de divulgação científica, jornais, 

histórias em quadrinhos e outros;  

 – aborda os trabalhos de origem bibliográfica, 

revisão de literatura, que discutem teoricamente a importância ou problemas 

em torno do ensino da Física nos anos iniciais; 

Concepções de Professores (CP) - compreende as posturas, práticas e concepções 

dos professores em relação ao conteúdo e ao processo de ensino-aprendizagem 

de Física neste nível escolar; 

 - abrange os trabalhos relativos à formação inicial 

ou continuada de professores, buscando uma melhoria para o ensino de Física; 

Ensino Não-Formal (ENF)- trabalhos realizados fora do contexto da sala de 

aula e sem vínculo com o currículo, como por exemplo: museus, centro e feiras 

de ciências, como também o próprio espaço escolar quando este é destinado 

para atividades extracurriculares; 

Concepções de Alunos (CA) – abrange os trabalhos que analisam as concepções 

                                                           
6
Destaca-se que cada trabalho analisado foi agrupado em apenas uma única categoria. Portanto, 

procurou-se observar a característica temática mais evidente em cada estudo. 
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ou entendimentos dos alunos sobre os conceitos de Física.  

A seguir, destacam-se, nas tabelas 1 e 2, os resultados do mapeamento 

organizado a partir das sete categorias. Salienta-se que na Revista Ciência & 

Educação não foi localizado nenhum artigo sobre o ensino de Física nos anos 

iniciais, sendo assim, não foi incluído na tabela 2. Alguns exemplares de outras 

revistas analisadas também não foram incluídos devido à inexistência de 

trabalhos na área, tais como: os de 2009 e 2010 da Revista Brasileira de Ensino 

de Física (RBEF); os de 2008 à 2010 da Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências (RBPEC); os de 2007, 2008, 2009 e 2011 da Revista Ensaio; 

o exemplar de 2011 da Revista Electrónica Enseñanza de las Ciencias (REEC); os 

de 2008 e 2011 da Revista Investigação em Ensino de Ciências (IENCI) e por 

fim, os exemplares de 2008, 2010 e 2011 do Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física (CBEF). Seguem abaixo as tabelas: 

 

Tabela 1 – Trabalhos identificados e categorizados nos Eventos 

 

EVENTOS 
POR ANO 

TOTAL DE 
TRABALHOS 
POREVENTO 

M MD LB CP FP ENF CA TRABALHOS 
ENCONTRA

DOS 

PORCENTA
GEM EM 

RELAÇÃO 
AO TOTAL7 

DE 
TRABALH

O DO 
EVENTO 

(%) 
ENPEC-2007 601 3 1 1 1 4 1 - 11 1,8% 

ENPEC -2009 533 - 2 - 2 2 1 - 07 1,3% 

EPEF- 2008 170 4 1 1 1 5 - 1 13 7,6% 

EPEF- 2010 149 4 - - - 1 - - 05 3,3% 

SNEF- 2009 416 5 - - 3 9 5 1 23 5,5% 

SNEF- 2011 448 4 2 2 1 1 - 1 11 1,8% 

TOTAL 
 

2.317 20 6 4 8 22 7 3 70 3,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 No evento do ENPEC é possível localizar trabalhos não só na área da Física, mas também da 

Biologia, Química e Ciências. Contudo, destaca-se que nesse evento, assim como no EPEF e 
SNEF, considerou-se o número de publicação total. 
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Tabela 2 – Artigos identificados e categorizados nos Periódicos 

 
 

 

Na Tabela 1, que contém os trabalhos publicados nas atas dos eventos, 

destaca-se que no EPEF, o número de trabalhos apresentados sobre o ensino de 

Física para os anos iniciais foi bastante significativo, com uma média  

percentual de 5,4%, superior à media do SNEF, com 3,6%. Contudo, destaca-se 

que o SNEF é um evento voltado especificamente para a área da Física e, por ser 

um encontro de grande amplitude, possui maior número de participantes do 

que o EPEF. Isso sinaliza que o SNEF por concentrar um número elevado de 

publicações, em 2009 (416) e 2011 (448), necessita dar mais ênfase às discussões 

sobre a inserção da Física nos anos iniciais. Quanto ao ENPEC, os números de 

trabalhos encontrados em 2007 e 2009 sobre essa temática permaneceram quase 

os mesmos, entre 1,8% e 1,3%, respectivamente. Tal fato pode estar associado ao 

evento ser voltado para as diversas áreas de Ciências, como a Biologia, Física e 

Química. Porém, quando comparado o percentual do ENPEC de 2007 (1,8%) 

                                                           
8 Nas revistas RBPEC, REEC, IENCI e ENSAIO podem ser publicados artigos de diversas áreas 
de Ciências. Portanto, considerou-se o número total de publicação nos periódicos, assim como 
nas outras revistas específicas da Física. 
 

PERIÓDICOS 
POR ANO 

TOTAL DE 
ARTIGOS 

POR 
PERIÓDICO 

M   MD LB CP FP ENF CA ARTIGOS 
ENCONTRA

DOS 

PORCENTAGE
M EM 

RELAÇÃO AO 
TOTAL8 DE 

ARTIGO POR 
PERIÓDICO (%) 

CBEF - 2007 20 - - - 2 - - - 02 10,0% 

CBEF - 2009 31 - - - 1 - - - 01 3,2% 

ENSAIO-
2010 

33 - - - - 1 - - 01 3,0%  

IENCI- 2007 18 - - - 1 - - - 01 5,5%  

IENCI -2009 24 - - - - - 1 - 01 4,1%  

IENCI -2010 24 - - - - 1 - - 01 4,1%  

RBEF - 2007 70 1 - - - - - - 01 1,4%  

RBEF -2008 63 1 - - - - - - 01 1,5% 

RBEF -2011 91 1 - - 1 - - - 02 2,1% 

REEC -2007 40 1 -  - - - - 01 2,5%  

REEC - 2009 58 1 - - - - - - 01 1,7%  

REEC- 2008 38 1 1 - - - - - 02 5,2%  

REEC - 2010 38 - - - - 1 - - 01 2,6%  

RBPEC-
2007 

12 1 - - - - - - 01 8,3%  

RBPEC-
2011 

30 - - - - - - 1 01 3,3% 

TOTAL 590 7 1 0 5 3 1 1 18 3,0% 
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com o SNEF de 2011 (1,8%) nota-se a semelhança entre os resultados de tais 

eventos, aspecto esse, que reforça a necessidade de maior produção desta 

temática nos eventos específicos da área de ensino de Física. 

Quanto aos trabalhos localizados nos periódicos, conforme a Tabela 2, 

foram identificadas apenas uma ou duas produções (em cada uma das revistas), 

revelando um baixo número de publicações nessa área. Entretanto, nota-se que 

a Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF), a Revista Investigações no 

Ensino de Ciências (IENCI) e a Revista Electrónica de Enseñanza de lãs Ciencias 

(REEC) foram os periódicos que mais apresentaram artigos na área. Nesta 

última, em especial, foram identificados trabalhos em todos os anos, com 

exceção apenas dos exemplares de 2011. 

Apesar da Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 

(RBPEC) e do Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF) apresentarem 

maiores percentuais em termos de publicações por números de páginas das 

revistas, revela-se que os artigos nelas encontrados, são produções esparsas, ou 

seja, não há presença de trabalhos em todos os anos. Portanto, é preciso que 

haja mais produções científicas em relação à pesquisa sobre o ensino de Física 

nos primeiros anos do ensino fundamental. 

A partir dos resultados encontrados nesse estudo, há indicativos de que 

este ensino neste nível escolar ainda permanece como uma área pouca 

explorada pela comunidade científica, pois ao somar o total de pesquisas nos 

eventos e periódicos resultam em 2.907 (100%) estudos publicados, abrangendo 

as diversas áreas de Ciências, e destes, apenas 88 (3,0%) correspondem ao 

ensino de Física nos primeiros anos do ensino fundamental. Portanto, conclui-se 

que este campo de investigação se encontra ainda em fase de desenvolvimento 

ou consolidação, conforme resultados apontados nas pesquisas realizadas por 

Mozena e Ostermann (2008) e Bastos e José (2011). 

Do total de 88 estudos (3,0%) que fazem menção ao ensino de Física no 

ensino fundamental, os quais se tomados em uma totalidade de 100%, 

encontram-se distribuídos nas seguintes categorias temáticas, organizados em 

uma ordem percentual decrescente:  
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Tabela 3: Total de trabalhos por categoria 

 

 

Nas categorias temáticas, foi identificada uma tendência de trabalhos 

relativos à metodologia, correspondendo a 30% e formação de professores, 

correspondendo a 28%. Os dados acima apontam que grande parte dos 

pesquisadores vem se preocupando com as técnicas e métodos de ensino, como 

também com a formação inicial e continuada dos professores. Outros estudos 

que analisam as pesquisas nessa área, também têm encontrado tendências 

nessas duas categorias, a exemplo de Portela e Higa (2007) e Bastos e José 

(2011). Para Lorenzetti e Delizoicov (2001), essas tendências são decorrentes do 

enfrentamento de problemas relativos ao ensino de Ciências nos anos iniciais 

por professores, cujo perfil de atuação já é bem caracterizado e conhecido pela 

comunidade acadêmica. 

Dentre os trabalhos que fazem parte do grupo metodologia, destacam-se 

aqueles que abordam a importância de introduzir a linguagem científica nos 

anos iniciais (MARTINS e MARTINS, 2007; URIAS e ASSIS, 2009), a 

necessidade de ensinar o conhecimento físico para crianças a partir de 

atividades investigativas experimentais (IRIAS et al., 2007; ROSA, ROSA e 

PECATTI, 2007; RESENDE, 2011) e o uso de variados recursos para ensinar 

Ciências em sala de aula de forma lúdica (JANGO et al., 2011). 

Outras pesquisas têm apontado para a necessidade de repensar a 

formação do professor que atua neste nível escolar. De acordo com Bizzo (2002), 

os pedagogos têm pouca oportunidade de se aprofundarem no conhecimento 

científico e na metodologia de ensino específica da área devido à sua formação 

Categoria (características dos 

trabalhos) 

Número de 

trabalhos 

Percentual dos trabalhos 

(%) 

Metodologia 27 30,6% 

Formação de Professores 25 28,4% 

Concepções de Professores 13 14,7% 

Espaços não formais 8 9,0% 

Manuais didáticos 7 7,9% 
Levantamento Bibliográfico 4 4,5% 

Concepções de Alunos 4 4,5% 

Total 88 100% 
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polivalente. Tal preocupação pode estar atrelada ao fato dos professores terem 

contato com os conteúdos de Ciências apenas no Ensino Médio e na disciplina 

Metodologia de Ciências, em que, geralmente, a ênfase está mais na 

metodologia de ensino do que nos conteúdos (ROSA, ROSA e PECATI, 2007; 

OLIVEIRA e HOSOUME, 2008).  

Ostermann e Moreira (1999) e Rosa, Rosa e Pecati (2007), apontam para 

uma deficiência ou ausência de disciplinas de Ciências nos cursos de Pedagogia 

e nos cursos destinados à formação de professores. Isso pode acarretar em uma 

prática de ensino descontextualizada, ou seja, sem articulação dos conteúdos 

com as vivências dos estudantes; e com métodos tradicionais, os quais pouco 

contribuem para a aprendizagem dos alunos (BIZZO, 2002).  

O que acontece em muitos casos é que o pedagogo por não dominar os 

conceitos científicos, recai basicamente nas receitas prontas expostas em alguns 

livros didáticos, em que, muitas vezes, podem vir com erros conceituais 

(LONGHINI, 2008). Ao realizar uma pesquisa sobre o conhecimento do 

conteúdo científico pelo pedagogo, Longhini (2008) destaca alguns aspectos que 

afetam diretamente no desenvolvimento desses conteúdos em sala de aula, a 

exemplo de: falta de domínio dos assuntos por esses professores, o que acarreta 

no uso excessivo de livros didáticos, os quais podem ser de baixa qualidade, 

apresentando erros conceituais; a concepção tradicional que os professores têm 

de ensinar Ciências; a insegurança e o temor em desenvolver as atividades 

experimentais; a falta de materiais e de laboratório nas escolas. O autor ainda 

ressalta que “tais dificuldades nesta área parecem causar não só problemas na 

forma como os conteúdos são ensinados, mas na própria análise crítica da 

escolha do quê ensinar ou não” (p. 244). 

Os trabalhos que se referem à categoria formação de professores discutem 

aspectos como o medo, a insegurança e aversão de ensinar Física para crianças, 

por parte dos pedagogos, devido à carência na sua formação (ZIMMERMANN 

e EVANGELISTA, 2007). Frente a esses desafios, muitos trabalhos sugerem e 

avaliam cursos ou oficinas voltados para estes profissionais durante a formação 

inicial ou continuada, a fim de minimizar os problemas relativos a concepções 

alternativas, a exemplo dos estudos de Cravo et al. (2009), Huguenin et al. (2009) 
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e entre outros. 

O trabalho de Zimmermann e Evangelista (2007), por exemplo, apresenta 

um relato de experiência com alunos do curso de Pedagogia sobre as 

concepções do ensino de Ciências, especificamente da Física. Os autores ao 

perceberem que os alunos tinham aversão e resistências a esta disciplina, 

propuseram um curso de Metodologia de Ensino para superarem essa visão. Os 

resultados mostraram que após os alunos participarem deste curso foi possível 

observar mudanças e atitudes dos mesmos frente a esta disciplina e à visão de 

ciência. 

 

1.3 - Disseminação dos conteúdos por área de conhecimento da Física 

 

Dentre o total de 88 pesquisas localizadas nos eventos e periódicos, 

investigou-se ainda quais conteúdos de Física eram apresentados nos corpus 

destes estudos. Para isto, foi realizada a leitura da parte da introdução e dos 

aspectos metodológicos de cada trabalho. Ao analisá-los, foi possível localizar 

58 estudos que especificavam algum conteúdo desta área, sendo que os demais 

abordavam aspectos mais gerais em torno das discussões sobre este ensino nos 

anos iniciais. 

No contexto desta investigação, constatou-se que a maioria desses 58 

estudos eram oriundos daqueles que focavam as categorias de metodologia e 

formação de professores. Alguns deles localizaram-se nos dois grupos, sendo que 

uns relatavam ou analisavam alguma atividade em sala de aula e outros 

destacavam as contribuições das reflexões e das construções de atividades pelos 

professores nos cursos de formação. 

Posteriormente, os conteúdos 9  identificados nessas pesquisas, foram 

agrupados a partir das principais áreas de conhecimento trabalhadas no ensino 

de Física, tais como: Mecânica, Física Térmica, Ótica, Eletromagnetismo, Física 

Moderna e Astronomia. Estas foram selecionadas tomando como referência o 

                                                           
9
 Durante a categorização dos trabalhos, foi observado que alguns abordavam mais de um 

conteúdo, portanto, estes não foram contabilizados, pois o foco dessa pesquisa não é fazer um 
mapeamento detalhado dos conteúdos presentes nas revistas e eventos, mas sim apresentar 
algumas evidências relacionadas às áreas de conhecimento de Física mais trabalhadas nos anos 
iniciais.   
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estudo realizado por Oliveira e Hosoume (2008) sobre análise dos conteúdos de 

Física presentes em três coleções de livros didáticos de Ciências do 2º ao 5º ano 

do ensino fundamental. Cabe ressaltar, que apesar das autoras terem 

encontrado o conteúdo “Som” no contexto dos livros didáticos, as mesmas não 

categorizaram na grande área de conhecimento da Física Ondulatória. Portanto, 

no contexto dessa pesquisa, ao identificar estudos que abordavam este 

conteúdo (som), optou-se por criar a categoria Ondas. 

Segue abaixo os conteúdos identificados nos trabalhos e organizados 

dentro das respectivas áreas de conhecimento da Física: 

 

 Mecânica – Matéria; Peso; Volume; Gravitação; Flutuação; Atrito; Força; 

Equilíbrio; Movimento; Velocidade; Alavanca; Massa; Corpo; Queda Livre; 

Pressão; Empuxo; Hidrostática. 

 Física Térmica – Estados físicos da água; Ciclo da água. 

 Ótica – Reflexão, Refração; Luz; Sombra; Penumbra; Cores. 

 Eletromagnetismo– Corrente Elétrica; Magnetismo; Eletricidade. 

     Física Moderna – não foi encontrado. 

 Astronomia – Terra e Universo. 

 Ondas – Som. 

 

A partir dessas informações, organizou-se um gráfico com o percentual 

de cada área, identificando as principais tendências. Destaca-se que a Física 

Moderna não foi incluída no Gráfico 1, devido à insuficiência de trabalhos nesta 

categoria. Uma das prováveis explicações para isto deve-se ao elevado nível de 

abstrações que giram em torno das explicações desse conhecimento, 

dificultando a compreensão por parte das crianças. 
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Gráfico 1 – Percentual de trabalhos encontrados em eventos e revistas categorizados 
por área de conhecimento da Física. 

 

 

 

Com relação ao Gráfico 1, percebe-se que há um número elevado de 

trabalhos relativos aos conteúdos de Astronomia (33%) e Mecânica (32%), sendo 

quase inexistentes os da Física Térmica (5%) e Ondas (1%). Aqueles 

direcionados à Física Ótica (18%) e Eletromagnetismo (11%) foram também 

bastante citados. 

No estudo de Oliveira e Hosoume (2008), também foi evidenciado um 

percentual significativo em relação à quantidade de conteúdos relacionados à 

Astronomia. As autoras chamam atenção para o fato de que esta área de 

conhecimento, por tratar de fenômenos como marés, eclipses e estações do ano, 

traz estudos que exigem abstrações, sendo incompatíveis com idade dos alunos 

deste nível escolar. Elas ainda acrescentam que este conteúdo contraria os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências Naturais que sugerem a 

abordagem do bloco temático Terra e Universo a partir do terceiro e quarto 

ciclo que correspondem ao 6º e 7º ano. 

Por outro lado, Langhi e Nardi (2010) defendem que conteúdos relativos 

à Astronomia podem se fazer presentes nos anos iniciais pois, ao relacionar a 

formação da Terra com outros campos do conhecimento, ajudam o aluno a 

compreender melhor o mundo a sua volta. Os autores acrescentam que a 
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Astronomia é uma área interdisciplinar, uma vez que seus conteúdos podem 

estar relacionados às disciplinas da Física, Biologia e Química.  

A proeminência de estudos da Física Mecânica no ensino fundamental 

também vem se confirmando em pesquisas, a exemplo de Portela e Higa (2007). 

Isso se deve ao fato, da área da Mecânica, ser um campo de conhecimento 

bastante amplo, o qual inclui fenômenos físicos que fazem parte do cotidiano 

das crianças e que podem ser explicados de maneira mais concreta, lúdica e 

menos complexa.  

A esse respeito, os PCN + do Ensino Médio sinalizam que no estudo 

desta área pode-se “evitar descrições detalhadas e abstratas de situações irreais, 

ou uma ênfase demasiadamente matematizada como usualmente se pratica no 

tratamento da Cinemática” (BRASIL, 2002, p. 25). Talvez, por esta razão, é que a 

Mecânica é comumente utilizada nos trabalhos de inserção da Física no ensino 

fundamental.  

Exemplificando as pesquisas que envolvem conteúdos relacionados à 

Mecânica, em especial a Hidrostática, destacam-se os trabalhos realizados por 

Irias et al. (2007), Barbosa-Lima e Carvalho (2008), Andrade e Ramos (2009) e 

Sedano, Oliveira e Sasseron (2010). Em geral, a maioria desses trabalhos 

propõem, descrevem ou analisam as atividades propostas no livro “Ciências no 

Ensino Fundamental: o conhecimento físico 10 ”, organizado pela Professora 

Anna Maria Pessoa de Carvalho (CARVALHO et al., 1998). Nessas pesquisas, as 

atividades didático-pedagógicas estão centradas na perspectiva do Ensino de 

Ciências por Investigação (ENCI). É importante ressaltar que este material tem 

se tornado referência para muitos pesquisadores quando planejam atividades 

em que são abordados conceitos de Física para crianças. 

 

1.4 - Disseminação por ênfase teórico-metodológica: um estudo nas pesquisas 
categorizadas em metodologia 
 

Conforme apresentado anteriormente nas Tabelas 1, 2 e 3, localizaram-se 

27 trabalhos que correspondem à categoria metodologia, sendo 20 identificados 

                                                           
10 É importante ressaltar que neste livro são encontradas atividades que envolvem não apenas 
conteúdos da Hidrostática, mas também conteúdos de Energia, Luz, Sombras, entre outros. 



 
 

33 

em atas de eventos e 7 em periódicos. Buscou-se, então, um aprofundamento 

sobre esses 27 trabalhos, com o intuito de identificar os principais referenciais 

teóricos 11  utilizados por estudos que propõem, implementam ou avaliam 

práticas pedagógicas.  

Para isso, realizou-se a leitura na íntegra desses materiais, resultando em 

um quadro síntese, (ver APÊNDICE A). Este quadro explicita o local publicado, 

ano de publicação, autores, objetivo do trabalho, estratégias didáticas adotadas 

e os principais referenciais teóricos que embasam a proposta metodológica. Os 

dados revelam que grande parte dos estudos encontrados nos eventos e nas 

revistas fazem referência aos teóricos construtivistas como Piaget, Vygotsky, 

Bruner, Ausubel, Wallon. As estratégias de ensino mais abordadas nas 

propostas metodológicas foram a experimentação, o diálogo, levantamento das 

concepções prévias dos alunos, levantamento de hipóteses, discussão em grupo 

e resolução de problemas. Dentro desse grupo, destacam-se os trabalhos 

focados no Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), os quais foram 

utilizados por diversos pesquisadores (ROSA, ROSA e PECATTI, 2007; 

LOCATELLI e CARVALHO, 2007; SCHROEDER, 2007; IRIAS, et al., 2007; 

SILVA, CARVALHO e CHAVEZ, 2008; PADILHA e CARVALHO, 2008; 

AZEVEDO e ABIB, 2010; SEDANO, OLIVEIRA e SASSERON, 2010; RESENDE, 

2011). 

Convém destacar que os estudos identificados nesta categoria metodologia 

estão pautados numa linha cognitivista, a qual implica em investigar os 

processos centrais do indivíduo, tais como a organização do conhecimento ou 

estilos cognitivos, centrando-se na capacidade de os alunos reterem e 

processarem as informações (MIZUKAMI, 1986). 

Desde a década de 60, com a divulgação de trabalhos oriundos da 

psicologia cognitiva, houve uma grande influência desta nos estudos e 

pesquisas na área de Educação em Ciências. Segundo Fernandes (2009), entre as 

décadas de 80 e 90, o modelo construtivista nasce reformulando algumas 

                                                           
11Destaca-se que algumas pesquisas também têm se preocupado em identificar os teóricos que 
balizam pesquisas na área de Educação em Ciências ou ensino de Física, por exemplo, Francisco 
e Queiroz (2005), Gehlen, Schroeder e Delizoicov (2007), Sutil  et al. (2008) e Gehlen, Machado e 
Auth (2009).  
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antigas ideias da psicologia, em que o conhecimento escolar passa a ser um 

processo e não mais um produto pronto e acabado. Esta autora reforça que essa 

abordagem pedagógica é preponderante até os dias de hoje.  

Apesar de existir uma tendência de trabalhos fundamentados nessa 

linha, por outro lado, alguns teóricos baseados nas ideias progressistas12, de 

educação trouxeram outras contribuições que não necessariamente focavam 

apenas no aspecto cognitivo dos alunos, mas na sua formação geral, 

envolvendo as contradições sociais vivenciadas pelos sujeitos, isto é, os 

problemas que envolvem o seu entorno e as suas angústias (GEHLEN et al., 

2008).  

Paulo Freire e George Snyders foram grandes educadores que 

defenderam essa concepção de educação (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011). Libâneo (1991) afirma que a pedagogia progressista, 

caracteriza-se pela educação libertadora e requer um ensino que questione a 

realidade concreta dos homens, visando uma transformação social. Gehlen et al. 

(2008) ainda acrescentam que esta educação é um ato político e que requer 

mudanças na sociedade, a qual “consiste na construção/elaboração do 

conhecimento de forma crítica pelos excluídos” (p. 8).  

Embora não tenha sido identificado dentro do grupo metodologia, 

trabalhos e artigos que enfatizam os problemas sociais em torno dos alunos 

e/ou da comunidade escolar existem algumas iniciativas desta natureza, dando 

ênfase a questões como o diálogo, problematização de situações reais, ensino a 

partir de problemas da comunidade, abordagem temática, etc. A exemplo disso, 

destaca-se a pesquisa de Abegg (2004), que desenvolve atividades didático-

pedagógicas de Ciências pautadas na dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógicos propostos por Delizoicov e Angotti (1991), baseada uma 

perspectiva dialógico-problematizadora de ensino (FREIRE, 1987). A autora 

chama atenção para a necessidade dos professores trabalharem numa 

                                                           
12Misukami (1986) ao realizar seu estudo sobre as tendências pedagógicas de educação entende 
a concepção de educação freireana dentro de uma abordagem sócio cultural. No entanto, foi 
adotado o termo progressista proposto por Libâneo (1991), por compreender que essa 
caracterização esta mais próxima da educação libertadora de Paulo Freire e George Snyders. 
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abordagem que problematize situações da vivência dos estudantes, mediadas 

pelos conhecimentos científicos e tecnológicos formalizados.  

Outro exemplo é o estudo de Souza (1996), que investiga, junto ao grupo 

de professores dos anos iniciais, os principais problemas enfrentados por eles 

na prática educativa, buscando melhorias no seu desenvolvimento profissional. 

Baseado nas concepções de educação freireana e da abordagem conceitual 

unificadora de Angotti (1993) foi realizado com o grupo de professores, uma 

reorganização curricular no ensino de ciências, a fim de promover um ensino 

problematizador, comprometido com as questões sociais, capaz de articular os 

conhecimentos da realidade das crianças com os conhecimentos científicos.  Tal 

trabalho resultou em uma importante alternativa para o processo de formação 

permanente dos educadores. 

Além desses estudos, os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem que as 

aulas de Ciências sejam realizadas de forma contextualizada, aproximando as 

crianças dos conhecimentos científicos, a partir de um estudo mais próximo do 

contexto em que vivem (BRASIL, 1997). Neste sentido, destacam-se algumas 

propostas curriculares, a exemplo da Abordagem Temática Freireana 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011), que tem como um dos seus 

propósitos aproximar os estudantes dos problemas relacionados às suas 

vivências e/ou às situações significativas em torno da sua comunidade. 

Cabe ressaltar que, por outro lado, compreende-se que as propostas das 

atividades baseadas no Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) também 

sinalizam a importância de aproximar os estudantes dos problemas cotidianos, 

relacionando com os aspectos da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio 

Ambiente.  

No entanto, apesar da Abordagem Temática Freireana, parecer ser uma 

perspectiva pouco explorada no contexto dos anos iniciais e pouco 

compreendida, ressalta-se a sua importância para esse nível escolar. Tal 

abordagem de ensino pode possibilitar que as crianças já se envolvam com os 

problemas em torno da sua realidade, construam significados a partir do seu 

meio e busquem respostas para os questionamentos acerca das experiências 

vividas, constituindo em um processo para promover sua futura formação crítica. 
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Contudo, os aspectos teórico-metodológicos que perpassam essa abordagem de 

ensino será aprofundado no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2 
 ABORDAGEM TEMÁTICA FREIRENA NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 
 

Neste capítulo, busca-se aprofundar compreensões em torno da 

Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2011), fazendo uma discussão teórica sobre os principais aspectos presentes na 

sua elaboração, a exemplo das questões que envolvem a Investigação Temática, 

o diálogo e a problematização no contexto do ensino de Ciências. 

 

2.1 - Aspectos da Abordagem Temática Freireana 

 

A Abordagem Temática na perspectiva freireana é baseada nas 

concepções de Educação Libertadora de Paulo Freire (1987), que destaca o 

diálogo e a problematização em contraposição à educação bancária. Esta última, 

fortemente denunciada por Freire (1987) remete a uma ação educativa 

impositiva, que não permite a construção do conhecimento por meio do diálogo 

entre os sujeitos envolvidos e que corrobora com um ensino do tipo 

descontextualizado e inflexível. 

As inquietações de Freire provocadas pelos métodos mecânicos de 

alfabetização nas escolas, em forma de “cartilhas”, fez com que ele buscasse 

uma nova forma de pensar o processo de ensino aprendizagem da leitura e 

escrita, tendo como foco de estudo o contexto da alfabetização de jovens e 

adultos em espaços não formais de ensino. Para este autor, propor sentenças do 

tipo: “Pedro viu a asa”; “A asa é do pássaro”; “Eva viu a uva”, como lições 

alfabetizadoras não possibilitam ao aluno ser “sujeito da sua própria 

alfabetização” (FREIRE, 2008, p.48). Em outras palavras, não faz sentido para o 

educando que o professor ensine uma lista de frases descontextualizadas, é 

preciso que haja relação dos conhecimentos ensinados na escola com as 

vivências e experiências de vida do estudante. 

Freire (2008) sempre buscou e priorizou uma educação que valorizasse 

os aspectos da realidade da comunidade escolar. As ideias deste autor 

contemplam uma concepção epistemológica de educação como instrumento de 
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conscientização e humanização. Para Freire (2008), não basta apenas que os 

alunos aprendam a ler a palavra, mas que também saibam fazer a leitura do 

mundo. Isto é, que o sujeito tenha condições de ler e interpretar de forma crítica 

o meio em que vive.  Segundo Freire (2008), ler o mundo significa ler os signos, 

os sinais, os objetos, enfim tudo aquilo que permeia a vida dos sujeitos. Daí a 

importância da valorização das experiências e dos conhecimentos prévios dos 

estudantes durante o processo de ensino aprendizagem para a apropriação dos 

conhecimentos científicos. 

Nessa mesma direção, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) ao 

fazerem uma análise das ideias dos educadores progressistas Paulo Freire e 

George Snyders, encontram convergências entre ambos na forma de pensar e 

estruturar o ensino. Esses dois autores analisados levam em consideração duas 

dimensões do conhecimento no processo educativo: o senso comum e o 

científico e ainda propõem um ensino pautado em temas, o qual permite 

romper com o tradicional modelo curricular.  

O senso comum por ser um tipo de saber fortemente atuante na forma de 

pensar dos alunos não deve ser ignorado pelo educador. Freire (1987) destaca 

que esse tipo de conhecimento é adquirido e acumulado durante as vivências 

dos estudantes, por meio das suas experiências e relações com o outro.  

Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) destacam que Snyders 

relaciona esse tipo de conhecimento à cultura primeira do aluno e ressalta que 

este é fundamental para o processo de interpretação dos temas. 

Por considerar este tipo de saber como ponto de partida para a 

construção do conhecimento, Freire (1987) nunca ignorou os saberes científicos. 

Para ele, os conhecimentos científicos devem ser selecionados para 

compreender melhor as situações-limites 13 , possibilitando a ocorrência de 

rupturas do conhecimento do senso comum durante a formação do aluno. A 

intenção maior deste educador é fazer com que os estudantes compreendam 

criticamente a sua realidade, tornando-os sujeitos capazes de transformá-la 

                                                           
13De acordo com Freire (1987), as situações-limites são barreiras que impedem os sujeitos de 
enxergarem os problemas do seu entorno de forma crítica. Para ele, “as situações-limites’ 
implicam a existência daqueles a quem direta ou indiretamente ‘servem’ e daqueles a quem 
‘negam’ e ‘freiam” (p. 109). Deste modo, Freire (1987) ressalta que é nas relações com o mundo e 
com os outros, que os homens conseguem vencer essas barreiras. 
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(FREIRE, 1987). Nesta mesma direção, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) 

destacam o pensamento de Snyders ao comparar a cultura elaborada do sujeito 

com o conhecimento científico, indicando este conhecimento como essencial 

para compreender os temas, transformando assim as interpretações geradas 

pelo senso comum. 

Para realizar uma ação pedagógica que permite valorizar e integrar os 

saberes do senso comum e os saberes científicos e ainda conjugá-los à visão de 

mundo dos educandos, faz-se necessário repensar a organização curricular das 

escolas.  

Comumente, a maioria dos currículos se encontra pautado numa 

perspectiva conceitual, em que a sua organização é estruturada com base nos 

conceitos científicos, os quais selecionam os conteúdos (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Entretanto, Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011) defendem uma abordagem em que: 

 

[...] a lógica de organização é estruturada com base em temas, 
com os quais são selecionados os conteúdos de ensino das 
disciplinas. Nessa abordagem, a conceituação científica da 
programação é subordinada ao tema (DELIZOICOV, ANGOTTI 
e PERNAMBUCO, 2011, p. 189).  
 

Os autores ainda acrescentam que essa estruturação curricular deve 

incluir situações significativas para os estudantes, ou seja, temas socialmente 

relevantes e afirmam que: 

 

[...] é a apreensão do significado e interpretação dos temas por 
parte dos alunos que precisa estar garantida no processo 
didático-pedagógico, para que os significados e interpretações 
dados possam ser problematizados (DELIZOICOV, ANGOTTI 
e PERNAMBUCO, 2011 p.193).   
 

Sob esse enfoque, os Temas Geradores a que Freire se refere, são objetos 

de estudos a serem compreendidos no processo educativo e o aspecto mais 

significativo desta proposta é o rompimento com o tradicional modelo 

curricular (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). 

É importante destacar que, embora os autores se baseiem em Freire para 

fundamentar essa proposta da Abordagem Temática, ela não necessariamente 
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se resume à perspectiva freireana, podendo ser organizada a partir de outros 

referenciais; a exemplo do estudo realizado por Strieder et al. (2011), sobre 

pesquisas em Educação em Ciências que tem abordado propostas didático-

pedagógicas baseadas em temas. No universo dos trabalhos pesquisados, as 

autoras identificaram seis propostas, quais sejam: as desenvolvidas na 

perspectiva freireana; as desenvolvidas no movimento CTS; as com enfoque 

Ambiental; as propostas de currículo pautadas em temas conceituais e 

contextuais; as inspiradas na abordagem histórico-cultural, denominadas de 

Situação de Estudo; e aquelas baseadas nas Unidades de Aprendizagem. 

Em resumo, as autoras destacam que nas propostas CTS e Ambiental, os 

temas abordados envolvem, em geral, questões mais amplas relacionadas à 

Ciência e Tecnologia ou ao Ambiente. Já, nas freireanas, centraliza-se na 

problematização de situações contraditórias pertencentes à realidade dos 

alunos. E, no que se refere às propostas da Situação de Estudo, Unidades de 

Aprendizagem e Conceitual/Contextual, a preocupação central parece estar em 

contextualizar os conceitos científicos presentes no currículo escolar atual. 

Nesse sentido, concluem que “apesar dos diferentes enfoques entre elas, 

convergem ao preocuparem-se com a atribuição de significados para o 

conteúdo escolar, especialmente, a partir da contextualização e da 

interdisciplinaridade” (STRIEDER et al., 2011 p. 1). Logo, cada proposta 

identificada pelas autoras tem contribuído de forma a valorizar os aspectos 

contextuais e sociais que permeiam a realidade dos educandos sem, contudo, 

deixar de lado os conhecimentos escolares sistematizados. 

Em se tratando da Abordagem Temática Freireana, a organização do 

currículo ocorre a partir de um tema que represente uma contradição social e 

cuja obtenção ocorre mediante o processo de Investigação Temática (FREIRE, 

1987). 

 

2.2 - Investigação Temática: processo de obtenção de temas 

 

A Investigação Temática é um processo que Freire (1987) desenvolveu no 

âmbito da educação não formal com o intuito de obter Temas Geradores. Para 
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ele, ao iniciar o processo educativo, é necessário investigar uma temática 

significativa, ou seja, identificar os problemas e situações de vivências dos 

alunos na tentativa de perceber suas contradições sociais14. 

Pesquisadores em Educação em Ciências, cada vez mais têm se 

preocupado com um ensino mais contextualizado, propondo uma 

reorganização curricular, de modo que os problemas existentes na realidade 

concreta dos alunos sejam contemplados no processo educativo, a exemplo de 

Coelho (2005); Coelho e Marques (2007), Torres et al., (2008), Aires e Lombach 

(2010), entre outros. Delizoicov (2008) destaca que é necessário compreender a 

realidade sociocultural dos educandos, pois o meio que os envolve é fruto de 

suas interações com os objetos de conhecimento e com os conteúdos 

disciplinares.  

Freire (1987) afirma que a investigação dos temas significativos envolve o 

pensar do povo sobre o seu contexto e ela não deve ser uma atividade 

mecânica, mas sim, um exercício de busca e de análise crítica da realidade na 

sua totalidade. Esta investigação se dá a partir do diálogo com os sujeitos e o 

seu contexto e isso implica dizer que tanto os educadores quanto a comunidade 

escolar envolvida fazem parte do mesmo processo (FREIRE, 1987). 

Baseando-se no processo de codificação – problematização – 

descodificação, Freire (1987) propõe o processo de Investigação Temática, a qual 

foi sistematizada por Delizoicov (1991) em cinco etapas, dentre elas:  

 

 1ª etapa – Levantamento Preliminar: momento em que se conhecem as 

condições locais vivenciadas pelos alunos e por toda a comunidade 

escolar. Para compreender esta realidade é necessário realizar uma 

pesquisa, podendo valer-se de fontes documentais em órgãos públicos e 

outras instituições sociais; imagens do local que representam as 

contradições sociais; conversas informais com os sujeitos envolvidos; 

dados estatísticos, entre outros. Podem também ser realizadas entrevistas 

com a comunidade escolar em busca das situações-limites vivenciadas 

                                                           
14  De acordo com Freire, as “contradições encontram-se constituindo “situações-limites”, 
envolvendo temas e apontando tarefas” (1987, p. 124). Tais situações-limites são barreiras que 
impedem de o sujeito enxergar os problemas existenciais de forma crítica. 
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por eles;  

 

 2ª etapa – Análise das Situações e Escolhas das Codificações: nesta etapa são 

realizadas as análises e escolhas das contradições sociais vivenciadas 

pelos envolvidos, a fim de serem compreendidas durante o processo 

educativo. Este é o momento de aproximação e escolha das situações 

significativas que estão neste momento codificadas e representadas em 

forma de imagens, fotografias, falas, e outros; 

 

 3ª etapa – Diálogos Descodificadores: neste momento, as escolhas dessas 

situações significativas devem ser confirmadas ou não a partir de 

diálogos estabelecidos no círculo da Investigação Temática, ou seja, com 

o grupo envolvido no processo, transformando esse diálogo em Temas 

Geradores. Esse processo de descodificação, de acordo com Freire (2008), 

permite decompor o código (que neste caso, pode ser imagens, 

fotografias, falas e outros), fragmentar suas estruturas, possibilitando os 

sujeitos estabelecerem um distanciamento crítico dessa realidade 

concreta a fim de melhor compreendê-la. Este momento permite que os 

educandos enxerguem criticamente os problemas que até então antes 

disso não era compreendido; 

 

 4ª etapa – Redução Temática: assim que os Temas Geradores são 

identificados, é elaborado um programa e planejamento de ensino. Nesta 

etapa, é necessário que haja a interdisciplinaridade, na qual especialistas 

de diversas áreas do conhecimento devem participar deste processo, 

definindo quais conteúdos devem ser essenciais para explicar os temas; 

 

 5ª etapa – Desenvolvimento em Sala Aula: esta última etapa é a fase da 

implementação das atividades didático-pedagógicas em sala de aula.  

 

Destaca-se que a ideia central da Investigação Temática não é investigar 

os indivíduos como objetos ou coisas, mas sim, o seu pensamento referido à sua 
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visão de mundo (FREIRE, 1987). Freire acrescenta que essa investigação se 

constitui como um processo de diálogo e problematização constante da 

realidade e que por isso “deve estar presente [desde o início] a preocupação 

pela problematização dos próprios temas” (FREIRE, 1987, p. 116).  

A busca e a identificação dos Temas Geradores requerem um 

compromisso não só dos educadores como também de todos os envolvidos no 

processo educativo, quer seja, alunos, pais, líderes de bairro, comunidade, entre 

outros. Frente a isso, Freire (1987, p. 116) ressalta:  

 
[...] elaborar um programa a ser doado ao povo [...] não é 
elaborar roteiros de pesquisa do universo temático a partir de 
pontos prefixados pelos investigadores que se julgam a si 
mesmos os sujeitos exclusivos da investigação. 

 
Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), tais temas 

pressupõem um estudo e uma visão totalizada da realidade, uma ruptura do 

senso comum, uma postura crítica e problematizadora, a participação coletiva, a 

superação das situações-limites e ainda a compreensão dessa realidade através 

do diálogo. Destacam que os Temas Geradores foram idealizados como:  

 

[...] um objeto de estudo que compreende o fazer e o pensar, o 
agir e o refletir, a teoria e a pratica, pressupondo um estudo da 
realidade em que emerge uma rede de relações entre situações 
significativas individual, social e histórica, assim como uma 
rede de relações que orienta a discussão, interpretação e 
representação dessa realidade (DELIZOICOV, ANGOTTI e 
PERNAMBUCO, 2011, p. 165). 

 
De fato, utilizar os temas como aspectos centrais do currículo escolar 

requer desconstruir a visão padronizada de ensino, enfraquecendo as estruturas 

prontas e acabadas dos programas curriculares impostos, os quais não 

privilegiam vínculos com a realidade dos alunos e/ou da comunidade escolar.  

É importante lembrar que não é qualquer tema15 que pode ser chamado 

de Tema Gerador, mas sim, aqueles que partem de situações significativas 

oriundas das contradições sociais dos sujeitos que estão inseridos em um 

determinado contexto (espaço e tempo) e que são identificados por meio do 
                                                           
15De acordo com Torres (2010), há uma polissemia da expressão “Tema Gerador” nas pesquisas 
em Educação em Ciências.  
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diálogo e da problematização, garantidos no processo da Investigação Temática 

(FREIRE, 1987).  

 

2.3 –A importância da Redução Temática: escolha dos conceitos e 
planejamento das atividades 

 

A Redução Temática é a penúltima etapa integrante do processo de 

obtenção de temas e uma das mais importantes no processo.  Para a sua 

realização, Freire (1987) prevê a programação de conhecimentos científicos na 

aprendizagem dos educandos e define como um processo de articulação entre 

temas e conceitos científicos.  

Delizoicov (1991) chama atenção para o fato de que esta etapa é essencial 

no processo da educação libertadora e afirma que:  

 

[...] a não consideração do processo de redução temática parte 
integrante da investigação temática e da educação 
problematizadora – na atuação prática tem como uma das 
consequências a suposição de não haver estruturação prévia de 
conhecimentos universais que, no entanto, não representa a 
proposta do educador (DELIZOICOV, 1991, p. 150).  
 

Freire (1987) acrescenta que durante esta etapa, os conteúdos 

programáticos que irão compor o programa curricular não devem ser 

escolhidos de forma isolada, privilegiando conteúdos em detrimento de outros, 

daí a importância da participação dos grupos de especialistas de cada área 

nesse processo. 

No contexto da educação formal, esses especialistas podem incluir os 

professores da escola ou outros profissionais de áreas afins, os quais 

compartilham seus conhecimentos para analisar os temas já eleitos para o 

estudo durante o processo educativo (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011). Em outras palavras, a equipe de professores deve 

selecionar quais conteúdos e conceitos de suas respectivas áreas são necessários 

para compreender o tema – ora investigado e selecionado no decorrer das 

etapas anteriores da Investigação Temática. Deste modo, Freire (1987) 

recomenda que:  
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[...] caberá a cada especialista, dentro do seu campo, apresentar 
à equipe interdisciplinar o projeto de “redução” de seu tema. 
No processo de “redução” deste, o especialista busca os seus 
núcleos fundamentais que, constituindo-se em unidades de 
aprendizagem e estabelecendo uma sequência entre si, dão a 
visão geral do tema “reduzido” (FREIRE, 1987, p. 134). 

 

Ao destacar a importância da sequência entre os temas, este educador 

afirma que esses jamais deverão ser tratados esquematicamente, “esvaziando-se 

na estreiteza dos especialismos” (FREIRE, 1987, p. 133). Em outras palavras, o 

olhar específico dado por cada especialista, significa apenas uma visão mais 

detalhada do tema, que se complementa no conjunto de toda unidade 

programática. 

Delizoicov e Zanetic (2001, p. 13) corroboram com essa ideia quando 

ressaltam a importância da interdisciplinaridade das áreas do conhecimento na 

compreensão da temática. Para esses autores, “o olhar multifacetado da 

realidade como se o fenômeno ou situação fossem vistos através de uma lente 

que os decompõe segundo as diferentes luzes do conhecimento (física, química, 

biologia, história, geografia, artes, etc.)”, permite revelar aspectos fragmentados 

desse tema e compreendê-los melhor. 

Ricardo (2005), ao estudar a interdisciplinaridade, destaca que esta não 

deve ser entendida simplesmente como um trabalho de ação coletiva 

integrando os diversos olhares de diferentes áreas para o mesmo objeto de 

estudo. A interdisciplinaridade deve surgir a partir da complexidade do objeto 

que se quer conhecer ou compreender e não simplesmente de um ato de 

vontade do sujeito. Ou seja, ela deve ser entendida no campo epistemológico, se 

referindo ao grau de colaboração e integração entre as estruturas teóricas e 

metodológicas das áreas dos saberes envolvidos, possibilitando explorar os 

limites e as potencialidades de cada disciplina (RICARDO, 2005).  

Fundamentado na perspectiva freireana, Silva (2004) chama a atenção 

para o fato de que não é suficiente apenas que o conhecimento de uma área seja 

critério determinante para ordenar uma sequência de conteúdos em sala de 

aula, mas sim, que esses conteúdos sejam organizados logicamente a partir do 

tema, sobre o qual perpassa um problema da realidade do aluno.  

Nessa perspectiva, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) enfatizam 
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que os conteúdos e conceitos conjuntamente definidos, por sua vez, devem ser 

elaborados e desenvolvidos em sala de aula com base na perspectiva dialógica-

problematizadora, a qual pode favorecer a apropriação do conhecimento 

científico pelos educandos. No entanto, os autores chamam atenção para o 

desafio a ser enfrentado pelos educadores ao estruturar a programação 

curricular na escola, pois além de articular os temas com os conceitos científicos 

é preciso ainda problematizar o conhecimento prévio do aluno. 

Coerente com os pressupostos freireanos de educação, Angotti (1993) 

propõe os Conceitos Unificadores com a intenção de estabelecer relações entre o 

Tema Gerador, as situações significativas e a conceituação científica (GEHLEN, 

2009). Para Angotti (1993), os quatro conceitos 16  – transformações, ciclos e 

regularidades, energia e escala - perpassam as áreas das Ciências Naturais, 

sendo chamados de supradisciplinares e transdisciplinares, na medida em que 

dialogam com diversas outras áreas. O objetivo maior desses conceitos é 

constituir-se como balizadores, tanto para aquisição do conhecimento em 

Ciências como para minimizar os fragmentos existentes nos pensamentos dos 

alunos e professores (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). No 

entanto, o autor destaca que esses conceitos podem dirigir-se às totalidades, 

sem descaracterizar as especificidades de cada área. 

Tendo em vista os Conceitos Unificadores, Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011) propõem a dinâmica dos Momentos Pedagógicos como 

estratégia de ação das atividades em sala de aula. Esses momentos estão 

pautados no tripé codificação-problematização-descodificação (Freire, 1987), 

sendo compostos por três momentos: a) Problematização Inicial – o professor 

problematiza as situações significativas vivenciadas pelos alunos e que estão 

                                                           
16Transformação – da matéria viva e/ou não viva, no espaço e no tempo; Ciclos e Regularidades – 
que categorizam e agrupam as transformações mediante regras, semelhanças, ciclos abertos ou 
fechados, repetições e/ou conservações no espaço e no tempo; Energia – incorpora os dois 
anteriores com a vantagem de atingir maior abstração de estar acompanhado de linguagem 
matemática de grande generalização e condensação, para instrumentalizar transformações e 
conservações, e ainda de estar associado à degradação; Escalas – enquadram os eventos 
estudados nas mais distintas dimensões, macro ou microscópica a nível espacial, de durações 
normais, instantâneas ou remotas a nível temporal (DELIZOICOV, ANGOTTI, 1991). 
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envolvidas no tema, a fim de conhecer suas ideias, concepções e seus 

conhecimentos. Neste momento, os alunos precisam sentir a necessidade de 

aprender novos conhecimentos para que possam enfrentar os problemas 

lançados; b) Organização do Conhecimento – neste momento o professor 

sistematiza os conhecimentos dos alunos por meio da inserção de conceitos 

científicos previamente estabelecidos, buscando responder as problematizações 

iniciais e compreender melhor o tema trabalhado; c) Aplicação do Conhecimento - 

o educador retoma junto aos alunos as situações problematizadas no momento 

inicial para respondê-las segundo o saber científico construído e novas 

situações/desafios mais gerais e relevantes são propostas sem fugir da temática. 

Delizoicov (2001), ainda, ressalta que se deve agregar ao conhecimento 

científico, o potencial explicativo e conscientizador. 

Ressalta-se que estes não se constituem como momentos estanques, 

separados. Servem apenas como “lembrete permanente para a nossa postura de 

diálogo não cair em confusão ‘semântica’ ou na fala de só um dos lados, quer 

seja o do aluno ou o do professor, como em geral acontece” (PERNAMBUCO, 

2001, p. 35).  

Outro aspecto importante na elaboração do conteúdo programático é a 

possibilidade de incluir, quando se fizer necessário, outros temas 

(DELIZOICOV, 1991), relativamente importantes, mas que não emergiram 

durante as etapas anteriores da Investigação Temática. Esses temas são 

chamados por Freire de temas dobradiças, os quais tem a função de: 

 

[...] facilitar a compreensão entre temas no conjunto da unidade 
programática propiciando uma ligação, ou ainda contém, entre 
si, as relações a serem percebidas entre o conteúdo geral da 
programação e a visão de mundo que esteja tendo a 
comunidade (DELIZOICOV, 1991, p. 150).  

 
Freire (1987), ao possibilitar a abertura para a inclusão dos temas 

dobradiças, salienta que os mesmos não devem ser escolhidos aleatoriamente, 

mas sim, devem partir de uma necessidade comprovada da realidade dos 

sujeitos inseridos no processo. O autor argumenta essa flexibilidade de inclusão 

dos temas afirmando que “se a programação educativa é dialógica, isto significa 
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o direito que tem os educadores-educandos de participar dela, incluindo temas 

não sugeridos” (1987, p. 134). 

Coelho e Marques (2007) ao realizarem uma pesquisa utilizando temas 

dobradiças no contexto do ensino de Química ressaltam que quando há evidência 

deste tema, neste caso, não há necessidade de passar pelas cinco etapas da 

Investigação Temática. Assim, mesmo partindo de um tema escolhido 

previamente pela equipe de especialistas, não deve ser qualquer tema, devendo 

ser de relevância social e fazer parte de uma contradição local da comunidade 

em que os alunos estão inseridos.  

Neste sentido, estudos têm sinalizado para a importância da Redução 

Temática no contexto do ensino de Ciências, a exemplo de Lindemann (2010), 

Silva (2004) e Furlan et al. (2011). 

Silva (2004) destaca, em sua tese de doutoramento, o estudo sobre a 

temática da falta de água na cidade de Americanópolis, em São Paulo, e 

apresenta a Redução Temática por meio da construção de redes em que os Temas 

Geradores foram sistematizados. Para construí-las, o autor utilizou das falas 

significativas da comunidade e organizou um plano de atividades didático-

pedagógicas para alunos da 6ª série (atual 7º ano) do ensino fundamental, por 

meio de recortes do conhecimento sistematizado realizados por educadores de 

diferentes áreas.  

Tomando como referência o estudo de Silva (2004), os trabalhos de 

Lindemann (2010) e de Furlan et al. (2011) também realizaram uma rede 

temática com as falas dos sujeitos envolvidos. O objetivo da pesquisa de 

Lindemann (2010) era reformular o ensino de Química do Ensino Médio, em 

uma Escola Técnica de Agroecologia, pertencente ao município de Fraiburgo, 

SC. Atrelado a esta rede, a autora também elaborou um esquema de trama 

conceitual, o qual visava estabelecer relações entre os conteúdos desta 

disciplina e os diferentes aspectos da realidade dos sujeitos. No caso da 

pesquisa de Furlan et al. (2011), o objetivo foi implementar uma proposta 

pautada na perspectiva freireana, com alunos do 6º ano, em uma escola pública 

de Sorocaba, SP. Durante a etapa da Redução Temática, os autores construíram 

uma rede temática com o intuito de explicitar tanto a visão dos educadores 
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sobre o Tema Gerador (Lixo como condição humana) como dos alunos. 

Com base nos trabalhos citados, compreende-se a importância da 

Redução Temática na reconstrução dos programas curriculares. Além disso, os 

estudos de Silva (2004), Lindemann (2010) e Furlan et al. (2011) realizaram uma 

adaptação do processo de Investigação Temática proposta por Freire (1987) em 

que nem todas as cinco etapas são seguidas rigorosamente da forma como 

propôs o educador no âmbito da educação não formal. No entanto, esses 

estudos não deixam de se constituírem na perspectiva da Abordagem Temática 

Freireana, uma vez que garantem, no processo de obtenção do tema, os 

pressupostos freireanos, como a problematização, o diálogo e o tema como 

representação de um problema, ou seja, uma contradição social. De acordo com 

Torres (2010), o trabalho educativo na perspectiva dos Temas Geradores vem 

sendo adaptado17 a partir daquele proposto por Freire (1987). Cabe lembrar que 

o próprio educador sempre destacou em seus estudos que a melhor maneira de 

seguir sua pedagogia é reinventando-a (FREIRE, 2008). Nessa mesma direção, 

Pernambuco (2001) acrescenta que “certamente este não é programa tradicional, 

a ser seguido a risca, mas um ‘mapa’, constantemente refeito ao longo do 

percurso” (p. 73).  

A partir de então, cabe ressaltar que as atividades didático-pedagógicas 

de Ciências/Física propostas, no contexto desse estudo, foram planejadas por 

uma equipe de pesquisadores de diferentes áreas, assim como foi realizada 

também uma aproximação das etapas de Investigação Temática de Freire 

(1987), as quais serão detalhadas no capítulo 4.  

 
2.4 - Alguns estudos sobre o ensino de Ciências que tem como referência a 
Abordagem Temática Freireana 
 

Historicamente, desde a década de 70, pesquisadores da área de ensino 

de Ciências têm buscado adequar os pressupostos de Paulo Freire na educação 

formal, com o intuito de reorganizar o currículo escolar, devido ao fato do 

mesmo se apresentar, muitas vezes, distanciado da realidade dos estudantes.  

                                                           
17  De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), a adaptação das etapas da 
Investigação Temática Freireana na esfera da educação formal também pode ser encontrada no 
livro “Ousadia no Diálogo” de Pontuschka (2001).  
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Dentre eles, destacam-se alguns estudos de Delizoicov e Angotti (1991); 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011); Silva (2004); Pontuschka (2001); São 

Paulo (1991). Conforme já foi mencionado, apesar do contexto da educação 

básica ser um espaço diferenciado daquele que foi foco de práticas e reflexões 

de Freire, de modo algum impede que haja uma transposição e implementação 

dessa abordagem para o contexto formal de ensino (TORRES et al., 2008). 

De acordo com Lindemann (2010), algumas pesquisas têm dirigido 

atenção para a abordagem de temas numa perspectiva freireana. Dentre eles, a 

autora destaca os dois primeiros projetos nessa linha, quais sejam: o primeiro 

desenvolvido por Delizoicov e Angotti, em 1979, na Guiné Bissau, o qual 

objetivava formar professores de Ciências Naturais para a 5ª e 6ª séries (atual 6º 

e 7º ano) do ensino fundamental. O segundo projeto foi o Ensino de Ciências a 

partir de Problemas da Realidade. Esse trabalho foi coordenado por Marta 

Pernambuco e implantado nos anos de 1984 a 1987, na região Norte do Brasil; 

tinha como intuito a formação de professores dos anos iniciais - 1ª a 4ª série 

(atual 2º ao 5º ano). 

A partir de 1989 emergem os projetos de reorientação curricular de São 

Paulo no período em que Paulo Freire foi secretário de educação deste 

município. Este projeto visava um trabalho interdisciplinar via Tema Gerador 

em que se buscava uma nova qualidade de ensino nas escolas da rede. Os 

objetivos eram avançar na direção da autonomia escolar; promover uma 

discussão coletiva em torno das questões curriculares de diversas áreas e níveis; 

envolver a comunidade local e escolar e diversos especialistas; estabelecer a 

unidade entre ação-reflexão-ação; e resgatar práticas e experiências dos 

educadores. Os programas curriculares foram construídos considerando o 

estudo da realidade local, o levantamento de situações significativas de cada 

comunidade e a identificação do tema gerador por meio da investigação 

temática (SÃO PAULO, 1991).   

Recentemente, outros trabalhos18também têm estudado a inserção da 

Abordagem Temática Freireana no ensino de Ciências (GEHLEN, 2009; 

                                                           
18Ressalta-se que grande parte das pesquisas que buscam incorporar os pressupostos freireanos 
no ensino de Ciências são oriundas do Programa de Pós Graduação em Educação Científica e 
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LINDEMANN, 2010; TORRES, 2010; STUANI, 2010; MUENCHEN, 2010; 

COELHO, 2005; 2010).  

Exemplificando alguns desses estudos, têm-se a pesquisa de Muenchen 

(2010) a qual investiga a disseminação dos Três Momentos Pedagógicos na 

região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A autora faz uma análise das 

práticas pedagógicas dos professores de ensino de Ciências dessa região que 

utilizavam essa estratégia didática em sala de aula. Muenchen (2010) destaca 

que houve uma disseminação muito grande dos projetos iniciais de perspectiva 

freireana nessa cidade e constata que os professores de educação básica foram 

influenciados pelos formadores que trabalhavam dentro desse enfoque 

educacional.  

A pesquisa de Coelho (2005) defende a contextualização e a formação 

para a cidadania no ensino de Química e investiga as compreensões que um 

grupo de professores desta área tinha a respeito dos problemas de poluição 

ocasionados pela mineração em Criciúma – SC e quais os tipos de abordagens 

de ensino eram trabalhadas por esses professores em sala de aula. Este estudo 

revelou que os educadores não possuíam uma compreensão maior a respeito da 

problemática e as suas práticas em geral, eram descontextualizadas e se 

aproximavam da abordagem conceitual. Os resultados apresentados pela 

autora indicam que para se pensar em uma educação que visa a formação do 

sujeito para o exercício da cidadania é necessário repensar os cursos de 

formação de professores de Química, discutindo a possibilidade da Abordagem 

Temática como uma perspectiva de ensino menos fragmentada e 

contextualizada. 

Stuani (2010) apresenta uma análise da proposta de reorientação 

curricular popular crítica no período de 1997 a 2004, baseado nos pressupostos 

freireanos de educação no ensino de Ciências do município de Chapecó - SC. A 

autora investigou se essa proposta promoveu mudanças na prática educativa 

dos professores desta área do ensino fundamental deste município. A pesquisa 

                                                                                                                                                                          
Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse programa possui um quadro de 
pesquisadores docentes que foram influenciados pelas concepções de Paulo Freire na educação 
brasileira e que até hoje vem desenvolvendo diversos trabalhos sob esta perspectiva de ensino. 
Deste modo, cabe afirmar que esse grupo de pesquisadores tem se tornado referência para os 
estudiosos que se interessam por este linha de investigação. 
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mostrou que alguns educadores tinham dificuldades em selecionar conteúdos e 

trabalhar com algumas falas significativas, mas em geral, muitas foram as 

mudanças incorporadas por eles, tais como: a importância de considerar o 

trabalho coletivo, a interdisciplinaridade, valorizar a realidade dos alunos e o 

diálogo. No entanto, a autora conclui que os professores vivem uma tensão 

cotidiana entre querer fazer e a falta de condições objetivas para desenvolver 

esta prática, existindo iniciativas isoladas por parte de um grupo de professores 

trabalhando dialogicamente com seus alunos.  

Cabe salientar, que os trabalhos que referenciam Paulo Freire no ensino 

de Ciências, destacam a problematização como um dos aspectos centrais no 

processo de ensino aprendizagem (SILVA, 2004; GEHLEN, 2009; MUENCHEN, 

2010; LINDEMANN, 2010; DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2011;).  

O estudo realizado por Gehlen (2009) sobre o papel do problema no 

processo educativo aponta que a polissemia deste termo é bastante frequente 

quando se trata desta área de ensino, a exemplo dos problemas vinculados à 

perspectiva CTS, às propostas baseadas em Freire e aquelas vinculadas à 

Resolução de Problemas. A autora destaca que algumas atividades baseadas em 

resoluções de problemas situam-se em uma perspectiva de ensino baseado na 

abordagem conceitual, tendo como característica principal o estudo do 

problema relacionado ao conceito científico.  

Muitos pesquisadores têm utilizado este termo (problematização) para 

caracterizar atividades de ensino de Ciências em que propõem situações-

problemas em torno de um objeto físico ou uma situação do cotidiano, a exemplo 

das atividades baseadas no Ensino de Ciências por Investigação (CARVALHO 

et al., 1998; AZEVEDO, 2004; ROSA, ROSA e PECATI, 2007; SCHROEDER, 

2007; SASSERON, 2008;). Assim, considera-se oportuno discutir algumas 

aproximações e distanciamentos entre os aspectos que envolvem a perspectiva 

da Abordagem Temática Freireana e a perspectiva do Ensino de Ciências por 

Investigação, com o intuito de contribuir para o processo de ensino 

aprendizagem de Ciências/Física para os anos iniciais. Discussões em torno 

dessas inquietações serão apresentadas no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 3 
 RELAÇÕES ENTRE A ABORDAGEM TEMÁTICA FREIREANA 

E O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO 
 

Conforme já foi discutido no capítulo 1, as práticas educativas baseadas 

no ensino investigativo tem sido destaque nos estudos que propõem, 

implementam e avaliam atividades didático-pedagógicas de ensino de 

Ciências/Física para os anos iniciais. Neste capítulo, tendo como referência a 

Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2011), será realizado um estudo teórico, destacando alguns elementos 

estruturantes desta perspectiva e da abordagem do Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI), de modo a discutir e identificar as principais semelhanças 

e diferenças entre elas. Além disso, objetiva-se tecer possíveis relações teóricas 

entre as duas abordagens de ensino, a partir da dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011), com o 

propósito de contribuir para o processo de ensino aprendizagem de 

Ciências/Física nos anos iniciais.  

 

3.1 - Principais características da perspectiva do Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI) 

 

Historicamente, a abordagem investigativa de ensino de Ciências nasceu 

no século XIX, denominada de perspectiva inquiry, a qual foi influenciada pelas 

ideias do educador e filósofo Dewey (ZÔMPERO e LABURÚ, 2011). De acordo 

Zômpero e Laburú (2011), várias nomenclaturas foram utilizadas com base 

nesta perspectiva, tais como: ensino por descoberta, resolução de problemas, 

projetos de aprendizagem, ensino por investigação. Essa abordagem de ensino 

sofreu diversas modificações ao longo dos anos, devido às transformações 

sociais, históricas, políticas e econômicas ocorridas no mundo. Segundo esses 

autores, apesar da polissemia do termo, existem alguns aspectos que necessitam 

se fazer presentes ao propor atividades investigativas de Ciência, tais como: “o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas nos alunos, a realização de 

procedimentos como elaboração de hipóteses, anotação e análise de dados e o 
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desenvolvimento da capacidade de argumentação” (ZÔMPERO e LABURÚ, 

2011, p. 73). 

Segundo Irias et al. (2007), essa metodologia de ensino19 está baseada na 

perspectiva construtivista, a qual tem como objetivo levar os alunos a 

construírem seus próprios conhecimentos, desenvolvendo habilidades de 

observação, argumentação e de análise. Os autores ainda destacam que a 

proposta do ENCI visa alfabetizar cientificamente os estudantes logo nos 

primeiros anos do ensino fundamental, uma vez que as crianças têm a 

oportunidade de formular e testar hipóteses, procurando relacionar suas 

observações com outros fenômenos. 

No ensino de Ciências dos anos iniciais, diversos trabalhos têm se 

baseado nessa perspectiva e utilizado de situações problemas para nortear as 

aulas, a exemplo das atividades desenvolvidas pelo “Projeto ABC na Educação 

Científica - Mão na Massa”20. Este projeto foi implantado no Brasil através da 

parceria entre educadores franceses e brasileiros da Universidade de São Paulo 

e de São Carlos. Em geral, as atividades de Ciências são voltadas para o ensino 

fundamental, enfatizando momentos que envolvem a investigação científica, 

tais como: proposição de um problema em torno de um objeto ou fenômeno 

natural; formulação de hipóteses; realização da atividade experimental; 

discussões das observações e conclusões; e o registro de toda a atividade 

(SILVA, 2006).  

As atividades propostas pelo grupo da Professora Anna Maria Pessoa de 

Carvalho da Universidade de São Paulo (USP), também tem se baseado nas 

resoluções de problemas por meio da experimentação investigativa. No livro 

“Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento físico” (CARVALHO et al., 

1998), os autores organizaram 15 atividades, as quais foram estruturadas de 

acordo com algumas etapas de ação e reflexão investigativa, as quais sejam:  

 

 o professor propõe o problema; 

                                                           
19Na literatura é possível encontrar pesquisadores que denominam o ENCI de metodologia ou 
estratégia didática. No âmbito desse estudo, o compreendemos como uma perspectiva de ensino, 
uma vez que possui fundamentos epistemológicos e pedagógicos que o embasam. 
20Disponível em: http://www.cienciamao.if.usp.br/mnm/index.php 

http://www.cienciamao.if.usp.br/mnm/index.php
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 agindo sobre os objetos  para ver como eles reagem; 

 agindo sobre os objetos para obter o efeito desejado; 

 tomando consciência de como foi produzido o efeito 
desejado;  

 dando explicações causais; 

 escrevendo e desenhando; 

 relacionando a atividade e cotidiano (CARVALHO  et al., 
1998, p. 40). 

 

Tais etapas investigativas têm como objetivo proporcionar ao aluno o 

conhecimento da cultura científica, a fim de que eles possam utilizá-los para 

resolver os problemas do cotidiano e tomar decisões que envolvam a ciência e a 

tecnologia (SASSERON, 2008).  

 

3.2 - Elementos estruturantes da perspectiva da Abordagem Temática 
Freireana e do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) 

 

3.2.1 - Relação entre Sujeito do Conhecimento e Objeto do Conhecimento 

 

Na visão de Freire, sujeito e objeto não devem ser pensados 

separadamente. A concepção de sujeito se baseia na ideia dos homens em 

relação constante com o mundo e com os outros (FREIRE, 1987, p.62). E é nessa 

relação, que os homens se constituem como “sujeitos do conhecimento e não 

como recebedores de um ‘conhecimento” (FREIRE, 2002, p.84).  

De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), o sujeito na 

perspectiva freireana, pode ser entendido da seguinte forma: a) não neutro: o 

sujeito não é uma ‘tábula rasa’, portanto já possui conhecimentos advindos das 

suas experiências cotidianas, antes de conhecer os saberes formalizados; b) 

coletivo: o sujeito constrói seus conhecimentos de forma coletiva, ou seja, na 

relação com os outros e com o seu meio físico e social; c) ontológico: sujeito 

dotado biologicamente de estruturas mentais, logo é capaz de conhecer e pensar 

sobre algo; d) epistêmico: este último caracteriza o próprio sujeito ontológico 

enquanto conhecedor. 

Na Abordagem Temática Freireana, a concepção de objeto de 

conhecimento por sua vez, é de não neutro, ou seja, são “objetos que estão em 

determinado contexto de relações que lhes confere uma significação” 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 184, grifo do autor). 
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Entende-se por objeto de conhecimento aqueles produzidos historicamente pela 

humanidade e que, em um conjunto de ações coletivas, tornaram-se saberes 

sistematizados e formalizados (DELIZOICOV, 1991). Deste modo, Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2011) acentuam que a significação dos objetos pode 

mudar no decorrer das transformações ocorridas no contexto. A partir desse 

pressuposto, é possível chegar à compreensão de que a concepção de educação 

para Freire baseia-se numa intrínseca relação entre sujeito e objeto e, sendo 

assim, os conhecimentos trazidos pelos alunos, oriundos do senso comum, 

também darão significados aos objetos de conhecimento (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). 

Freire (2002) acrescenta que a educação deve ser co-intencionada ao 

objeto, ou seja, os sujeitos devem conhecer um objeto que esteja vinculado à 

problematização da sua realidade imediata.  

 

Deste modo, o objeto (que pode ser uma situação-problema), 
inicialmente “ad-mirado” como se fosse um todo isolado, vai-se 
“entregando” aos sujeitos cognoscentes como um subtodo que, 
por sua vez, é parte de uma totalidade maior (FREIRE, 2002, p. 
85). 

 

Conhecer o objeto para Freire é conhecer o mundo, na sua especificidade 

e na sua totalidade. Esse mundo, objeto de conhecimento do aluno, é 

sintetizado em Temas Geradores, ou seja, temas que representam situações-

limites vivenciadas pelos estudantes. De acordo com esse pressuposto, na 

Abordagem Temática Freireana, os problemas embutidos nos “temas [...] são 

objetos de estudo a ser compreendidos no processo educativo e, na perspectiva 

epistemológica aqui adotada, constituem objetos de conhecimento” 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 189, grifo do autor). 

Por sua vez, o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), 

fundamentado nas teorias construtivistas de Piaget e sócio-interacionistas de 

Vygotsky, Wetsch, Driver, Lemke, entre outros (CARVALHO, 2011a), se 

aproxima da concepção de sujeito defendida pela perspectiva freireana, uma 

vez que o sujeito também é compreendido como não neutro, epistêmico e social 

(CARVALHO, 2011a).  
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Ao tratar do sujeito como não neutro, Carvalho (2011a) ressalta que os 

alunos chegam em sala de aula com concepções espontâneas, sendo assim, o 

ensino investigativo deve proporcionar um espaço para que os estudantes 

discutam seus saberes em grupo, passando a serem tratados e testados como 

hipóteses. Tal fato confirma a importância das relações sociais entre os alunos, o 

que também caracteriza o sujeito como social.  

O sujeito epistêmico, defendido também pelos referenciais que 

fundamentam o ENCI, é aquele que tem a capacidade de conhecer e construir 

seus próprios conhecimentos. Logo, o objetivo de ensinar Ciências, baseado em 

aulas investigativas, vai além de um trabalho que possibilite a construção de 

conceitos e ideias científicas. Ou seja, é preciso que os professores ofereçam 

condições para que os alunos conheçam e se introduzam em um processo de 

enculturação científica (CARVALHO, 2011a). Subtende-se, portanto, que para 

conhecer um objeto do conhecimento – que constitui-se em um problema, 

geralmente relacionado a um fenômeno físico – é necessário que os alunos 

aprendam a lidar com algumas etapas do fazer científico, como: resolver uma 

situação-problema, construir e testar hipóteses, dar explicações causais, socializar 

os resultados. Deste modo, o objeto de conhecimento tem a função de motivar o 

aluno e levá-lo a construir o conteúdo desejado (CARVALHO, 2011a). 

Driver et al. (1999, apud Carvalho, 2011a, p.253) destacam que “os objetos 

da Ciência não são fenômenos da natureza, mas construções desenvolvidas pela 

comunidade científica para interpretar a natureza”. Desse modo, tais objetos 

podem ser entendidos como construções socialmente negociáveis de 

conhecimento (CARVALHO, 2011a), logo, o mesmo assume o caráter de não 

neutralidade. 

Em síntese, pode-se concluir que o ENCI compreende as relações entre 

sujeito e objeto do conhecimento no sentido de que o sujeito por ser não neutro, 

social e epistêmico interage com os problemas de natureza científica, vinculados 

ao seu cotidiano, através de ações que envolvem o fazer da ciência. Na 

Abordagem Temática Freireana, compreende-se que o sujeito do conhecimento 

também é não neutro, social e epistêmico, assim como o objeto de conhecimento 

é entendido como não neutro, de modo abarcar os problemas, situados em um 
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determinado contexto histórico, sintetizados nos Temas Geradores. Pode-se 

afirmar, portanto, que nas duas perspectivas há uma sintonia no que diz 

respeito à concepção de sujeito e objeto do conhecimento, porém ambas 

apresentam diferenças quanto à natureza deste objeto, aspecto que será melhor 

aprofundado no item seguinte.  

 

3.2.2 - Concepção do termo Problema 

 

De acordo com Gehlen (2009), diversos estudos voltados para o ensino 

de Ciências têm atribuído significados distintos ao termo problema. A exemplo 

disso, a autora destaca os problemas sócio científicos, vinculados ao enfoque 

CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade); os problemas abordados na linha da 

resolução de problemas (por exemplo, os problemas fechados de resolução de 

lápis e papel e os problemas abertos); e ainda, os problemas oriundos das 

contradições sociais vivenciadas pelos estudantes, vinculados à perspectiva 

freireana. 

Mediante os diversos entendimentos do termo faz-se necessário analisar 

sua concepção nas duas perspectivas que foram tomadas como objeto de estudo 

neste trabalho: a Abordagem Temática Freireana e o ENCI. Para tanto, será 

utilizado como referência o trabalho realizado por Gehlen (2009), sobre o papel 

do problema e sua função no processo educativo, baseado nas interlocuções 

entre as ideias de Freire e Vygotsky. 

Gehlen (2009), ao fazer uma interpretação das ideias de Delizoicov 

(2001), compreende que o problema na perspectiva freireana, pode ser 

entendido sob duas dimensões: a epistemológica e a pedagógica. Na dimensão 

epistemológica, a autora argumenta que o problema, ao se constituir enquanto 

gênese na aquisição do conhecimento e estruturador de toda a atividade 

pedagógica, sintetizado em um Tema Gerador, assume o papel de promover a 

conscientização e a humanização dos sujeitos envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem.  

Delizoicov (2001), ao realizar um estudo da epistemologia do problema 

na perspectiva freireana, fundamenta-se no epistemólogo Bachelard, o qual 
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afirma que todo o conhecimento nasce a partir de um problema. Além desse 

teórico, Delizoicov (2001) encontra uma argumentação de Freire, ao 

compreender o problema como gênese na elaboração dos conhecimentos, 

conforme é possível destacar: 

 

[...] se o conhecimento científico e a elaboração do pensamento 
rigoroso não podem prescindir de sua matriz 
problematizadora, a apreensão deste conhecimento científico e 
do rigor deste pensamento filosófico não pode prescindir 
igualmente da sua problematização que deve ser feita em torno 
do próprio saber que o educando deve incorporar (FREIRE, 
2002, p.54, grifo meu). 

 

            Tratando-se do termo problema numa dimensão pedagógica, Gehlen (2009) 

discute a função que o mesmo pode assumir durante o trabalho em sala de aula, 

adquirindo o caráter mediador de 1ª e 2ª ordem. Para melhor compreender essa 

discussão, no contexto desse estudo foi organizado um quadro síntese baseado 

nas ideias da autora, em que exemplifica a função do problema enquanto 

mediador de 1ª ordem, aspecto este, assumido pela perspectiva da Abordagem 

Temática Freireana e a mediação de 2ª ordem, assumido pela perspectiva do 

ENCI. 

 
Quadro 1 - A função do problema na perspectiva da Abordagem Temática Freireana e 

do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) 
 

      
      Abordagem Temática Freireana                                                ENCI  

     
Fonte: Baseado nas discussões de Gehlen (2009) 

 
 

Para a autora, a mediação de 1ª ordem compreende o problema enquanto 

gênese do conhecimento. Ou seja, o problema é ao mesmo tempo o objeto do 
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conhecimento e estruturador de toda a atividade didático-pedagógica em sala 

de aula, sendo que o seu critério de seleção necessita ser uma situação 

problemática que representa manifestações de contradições existenciais 

vivenciadas pelos alunos.  

Na mediação de 2ª ordem, o problema, característico da abordagem 

conceitual, cumpre a função de estruturar o corpo de uma atividade específica, 

assumindo um papel de artifício didático pedagógico, isto é, o problema passa a 

ser um elemento motivador da aprendizagem. Gehlen (2009), ainda, acrescenta 

que o critério de seleção e estruturação dos problemas nesse processo de 

mediação segue a conceituação científica. Todavia, os problemas abordados 

tanto na mediação de 1ª quanto de 2ª ordem, assumem o papel de mediar os 

saberes dos alunos e os saberes científicos (GEHLEN, 2009). 

Do lado esquerdo do quadro 1, é representado o problema de 1ª ordem 

assumido pela perspectiva da Abordagem Temática Freireana. Conforme é 

possível verificar, o problema, ao se constituir enquanto um Tema Gerador 

cumpre a função de gênese do conhecimento, uma vez que todo o processo 

pedagógico é estruturado com base nele. Deste modo, o problema ao mesmo 

tempo em que é o objeto de conhecimento, é também o objeto de estudo a ser 

compreendido no decorrer do processo de ensino aprendizagem. Além disso, 

durante a implementação das atividades em sala de aula, o problema tem a 

função de ser o mediador entre os saberes dos alunos e os saberes formalizados 

(GEHLEN, 2009).  

 Segundo Gehlen (2009), essa mediação de 1ª ordem pode ser encontrada 

em dois momentos na Abordagem Temática Freireana: primeiro, no processo 

de Redução Temática (FREIRE, 1987), uma vez que a tarefa de selecionar os 

conteúdos e conceitos e relacionar com o Tema Gerador se constitui em um 

problema a ser resolvido pela equipe de especialistas; e segundo, durante o 

planejamento das atividades didáticas a serem desenvolvidas em sala de aula, 

visto que o professor tem a tarefa de relacionar os problemas com os conceitos 

científicos. Vale lembrar que essa relação de 1ª ordem estabelecida entre os 

problemas e os conceitos científicos só é possível, porque os conceitos estão 



 
 

61 

subordinados ao Tema Gerador, ao perpassar pela etapa da Redução Temática 

(GEHLEN, 2009).  

Nessa perspectiva de ensino, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) 

sugerem que os conceitos científicos sejam trabalhados em sala de aula, por 

meio da dinâmica dos Momentos Pedagógicos. Nesse processo educativo, os 

problemas de dimensão conceitual podem ser abordados, na segunda etapa, 

que é a Organização do Conhecimento. Neste caso, o problema pode chegar a 

assumir a função de artifício didático-pedagógico, característico dos problemas 

de mediação de 2ª ordem, os quais têm como objetivo facilitar a apropriação 

dos conhecimentos científicos pelos estudantes, os quais se constituem 

enquanto problemas com maior ênfase na dimensão conceitual (GEHLEN, 

2009).   

Contudo, para potencializar essa apropriação do conhecimento, Gehlen 

(2009, p. 166) salienta que o objeto de estudo “necessita ser sistematizado tendo 

como base tanto a mediação de primeira ordem quanto a de segunda ordem, 

desde que a de primeira ordem seja ponto de referência”. Em outros termos, 

para tornar claro esse pressuposto, Delizoicov (2001, p. 137) aponta que: 

 

[...] a seleção do conteúdo programático e o planejamento a 
serem realizados tem como ponto de partida uma análise dos 
temas, com a qual o professor poderá localizar aqueles 
problemas mais relevantes de serem formulados que se 
articulam tanto com as situações em pauta na problematização 
(envolvidas no particular tema), quanto com conhecimentos 
específicos (DELIZOICOV, 2001, p. 137). 
 

Embora, a função do problema nesta perspectiva possa assumir também 

a mediação de 2ª ordem (GEHLEN, 2009), isso não significa dizer que a 

abordagem deixa de ser temática para ser conceitual21. Isto é, o problema em 

                                                           
21Recentemente, Gehlen e Delizoicov (2011) realizaram um estudo sobre como as pesquisas 
referenciadas em Vygotsky caracterizavam o termo “problema” nas atividades didático-
pedagógicas de ensino de ciências. Os autores identificaram diversos grupos e a partir de 
alguns elementos dividiram em duas classes: os problemas na abordagem conceitual e os 
problemas na abordagem de temas. Os autores identificam que atividades que envolviam 
resoluções de problemas privilegiando os conceitos científicos são característicos da abordagem 
conceitual e as atividades que envolviam a resolução de problemas por meio de temas e que 
mantém vínculo com a conceituação científica são característicos da abordagem de temas. 
Partindo deste pressuposto, esses autores acrescentam que esta segunda classe do termo 
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estudo, o qual está vinculado ao Tema Gerador, ainda continua sendo o objeto 

de conhecimento e os conceitos científicos são o fim e não o ponto de partida no 

processo didático-pedagógico, conforme destacam Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011, p. 194) ao afirmarem que “a abordagem dos conceitos 

científicos é ponto de chegada, quer da estruturação do conteúdo programático 

quer da aprendizagem dos alunos”. Todavia, os conhecimentos historicamente 

construídos, devem ser selecionados mediante o processo da Investigação 

Temática (FREIRE, 1987), com destaque para a etapa da Redução Temática, 

conforme é expressa por Gehlen (2009, p. 207): 

 

Neste caso, a função  do problema  é  selecionar  e  estruturar  
as  atividades  educativas,  sendo  que os  critérios  utilizados  
para  a  sistematização  dos  conceitos  científicos  a serem 
abordados durante o desenvolvimento do Tema Gerador são 
epistemológicos.  Isso se dá por meio do processo da Redução  
Temática, uma  vez  que  os  conceitos  científicos  são  
previamente  selecionados  e organizados,  em  função  dos  
Temas  Geradores  determinados,  antes  de serem 
desenvolvidos em sala de aula. 

 

Ao analisar o lado direito do quadro 1, é possível verificar o problema, 

enquanto mediador de 2ª ordem, função que apresenta consonância com a 

perspectiva do ENCI. Neste caso, o problema ao se constituir enquanto 

situações desafiadoras que envolvem fenômenos científicos e relacionados com 

as situações cotidianas dos alunos, também desempenha o papel de gênese do 

conhecimento, porém sua principal especialidade é estruturar o corpo de cada 

atividade, cumprindo a função de artifício didático-pedagógico. Ou seja, os 

problemas, em geral, são utilizados nas atividades como elemento motivador 

do processo ensino aprendizagem. Deste modo, o objeto de conhecimento além 

de ser um problema relacionado aos fenômenos científicos, também se 

relacionam com os processos da investigação científica. 

Embora Gehlen (2009) não tenha realizado um estudo sobre a função do 

problema na perspectiva do ENCI, nota-se que os problemas de 2ª ordem, 

                                                                                                                                                                          
problema tem aproximações com as ideias de Freire, pois se distanciam da lógica curricular 
padronizada de uma abordagem conceitual de ensino. 
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quando analisados pela autora, nos trabalhos da linha de resolução de 

problemas, em especial os que se referem aos problemas abertos, apresentam 

semelhanças com os problemas baseados no ENCI.  Ou seja, a conceituação 

científica ou os conteúdos de ciências são a principal referência para nortear 

todo o processo didático-pedagógico (GEHLEN, 2009).   

Como é possível observar, o problema no ENCI também apresenta uma 

dimensão epistemológica22, ao se referir a Bachelard, quanto à função do problema 

ser a gênese, ou seja, o ponto de partida na construção dos conceitos científicos 

(CARVALHO et al., 1998; SASSERON, 2008; SCHIEL e ORLANDI, 2009; 

NASCIMENTO, 2012) – aspecto que apresenta consonância com a perspectiva 

da Abordagem Temática Freireana.  

Porém, embora o ENCI assuma teoricamente essa dimensão epistemológica, 

a natureza do problema se difere da Abordagem Temática Freireana. Para esta 

perspectiva, não basta que o problema seja reconhecido como gênese do 

conhecimento, mas que represente um problema em um dado momento 

histórico, o qual seja significativo para o aluno, de modo que o próprio sujeito 

se reconheça na situação problemática e sinta necessidade de superá-la 

(GEHLEN, 2009). É importante destacar que no ENCI, também há evidências de 

que os alunos precisam sentir necessidade de resolver os problemas, porém não 

há indicativos de que estes façam parte da realidade vivencial dos estudantes, 

ou seja, que manifestem situações de contradições sociais. Neste caso, os 

problemas do ENCI devem gerar no aluno a motivação em solucioná-lo, 

conforme apontam Carvalho et al., (1998): “o problema motiva, desafia, 

desperta o interesse e gera discussões” (p. 20). Em relação a essa questão do 

problema gerar a motivação no aluno, Freire e Shor (2006) defendem que a 

motivação deve se fazer presente dentro do próprio ato de conhecer pelo 

estudante e que, portanto, não significa pensar que ela deve vir antes do 

                                                           
22 É possível notar que alguns pesquisadores que têm defendido o ensino investigativo em aulas 
de ciências, (ver, por exemplo, Carvalho et al. (1998), Azevedo, (2004), entre outros) têm 
buscado fundamentar a importância do uso do problemas nas atividades de ciências, baseando-
se em Bachelard, o qual  destaca o problema como gênese na construção do conhecimento 
científico.  
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processo educativo. Ou seja, “você se motiva à medida que está atuando, e não 

antes de atuar” (p. 15). 

Ao observar as características dos problemas das atividades 

investigativas, que são a mola propulsora para gerar o interesse e a motivação 

nos alunos, em geral, estão relacionados aos fenômenos científicos e a escolha 

destes encontra-se muitas vezes vinculada aos temas e/ou conteúdos da 

Ciência, os quais são planejados para serem trabalhados no contexto de sala de 

aula.  Isto é, uma vez escolhidos os conteúdos ou os temas científicos, como por 

exemplo, o tema da Água, transformam tais conteúdos em situações-problemas 

que organizam as atividades educativas, conforme apontam Carvalho et al. 

(1998, p. 17), “o que estamos propondo é transformar esse conhecimento a ser 

adquirido pelos alunos [...] em um problema que eles possam resolver”, a 

exemplo das situações-problemas expressas no quadro 2:  

 

Quadro 2 – Exemplos de problemas trabalhados nas aulas investigativas de Ciências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora, tal característica do problema no ENCI tenha maior destaque na 

dimensão conceitual, há uma visão epistemológica do problema, no sentido de 

que tal perspectiva apresenta uma ênfase tanto na produção da ciência (que tem 

relações com as ações investigativas) quanto na construção e apropriação dos 

 
“Como será que faz para construir um barquinho que na água consiga carregar o 

maior número de pecinhas sem afundar?” (CARVALHO, et al., 1998, p. 78 ); 

“Vocês vão tentar descobrir o que fazer para o submarino subir e descer na água, 

quer dizer, para ele flutuar e afundar.” (CARVALHO, et al., 1998, p. 70); 

“O que acontece com a temperatura da água enquanto nós a aquecemos?”.“Em que 

situação podemos conseguir uma lata de refrigerante em menos temperatura: 

colocando-a em água a 0°C ou colocando-a em gelo a 0°C?” (AZEVEDO, 2004, p. 

28); 

“Se colocarmos cada um dos copinhos em um prato da balança, qual pesará mais? 

O copinho que contém água no estado sólido ou o que contém água no estado 

líquido?” (SCHIEL e ORLANDI, 2009, p.73). 
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conhecimentos científicos pelos alunos. Neste caso, pode-se considerar que a 

ênfase do problema trabalhado em sala de aula é de dimensão conceitual, 

porém com um direcionamento para a natureza da ciência23. 

A exemplo disso, na atividade do “Problema do Submarino”, extraída de 

Carvalho et al. (1998, p. 70), os alunos são convidados a resolver a seguinte 

situação-problema: “Vocês vão tentar descobrir o que fazer para o submarino subir e 

descer na água, quer dizer, para ele flutuar e afundar.” O objetivo desta atividade 

consiste em apresentar um problema em que seja possível explorar as ações e 

reflexões dos alunos sobre um determinado fenômeno físico em direção à sua 

resolução e possivelmente à construção do conceito científico, conforme 

expressam os autores: “o submarino é apenas um instrumento através do qual o 

aluno investiga o fenômeno físico da flutuação” (Idem, 1998, p. 68). No entanto, 

é importante ressaltar que mesmo que o objetivo seja possibilitar que as 

crianças solucionem o problema e elaborem argumentos que levem à 

construção dos conceitos científicos e à compreensão sobre a natureza da 

ciência, há uma preocupação em adequar a linguagem científica à faixa etária 

cognitiva dos alunos, uma vez que as crianças nos anos iniciais “não aprendem 

conteúdos estritamente disciplinares, ‘científico”, ressaltam Carvalho et al. 

(1998, p. 12). 

Além do problema do ENCI assumir uma dimensão epistemológica 

fundamentada em Bachelard, nota-se que o mesmo apresenta uma dimensão 

pedagógica, na qual assume a função de mediador de 2ª ordem, pois, embora seja 

o ponto de partida para conduzir as atividades em sala de aula, se reduz ao 

papel de artifício didático-pedagógico, conforme discutido anteriormente. Para 

                                                           
23Lederman (2006), ao fazer um estudo destacando a importância da natureza da ciência no 
currículo escolar, ressalta que esta é diferente da investigação científica. Para este autor, a 
investigação científica é o processo pelo o qual o conhecimento científico é produzido. Embora 
intimamente relacionado com os processos da ciência, a investigação se estende para além das 
habilidades de observação, inferência, classificação, interpretação e análise dados. A 
investigação científica está intrinsecamente relacionada com a natureza da ciência. Esta última 
refere-se à epistemologia da ciência, isto é, ciência como uma forma de saber, ou os valores e 
crenças inerentes ao progresso científico, conhecimento ou o desenvolvimento do conhecimento 
científico. Ou seja, a natureza da ciência está relacionada aos fundamentos epistemológicos das 
atividades de ciência.  
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tornar mais claro essa questão, é necessário entender que o problema nas 

atividades investigativas tem a função de mediar as relações entre professor e 

aluno, uma vez que os questionamentos em torno da situação-problema pelo 

professor encontram-se vinculados tanto na ação investigativa (quando o 

professor pergunta como o aluno resolveu o problema) quanto na elaboração 

dos conceitos científicos (quando o professor pergunta porque deu certo). 

Certamente, isso indica que os alunos ao relatarem como solucionaram o 

problema, tomam consciência das suas ações, as quais estão baseadas no fazer 

científico, envolvendo a resolução de um problema, testagem de hipóteses, 

constatação e socialização dos resultados e registro. Tais ações de caráter 

investigativo ou da natureza da ciência possibilitam que os alunos pensem 

cientificamente o mundo, construindo uma nova visão de mundo (CARVALHO 

et al., 1998; CARVALHO, 2011a). 

Neste caso, o problema no ENCI tem a função de motivar os estudantes a 

construírem o conhecimento, mediante ações estabelecidas pelos sujeitos com o 

objeto de conhecimento, o qual abarca os fenômenos científicos relacionados ao 

cotidiano dos alunos, sem necessariamente apresentar relações diretas com um 

problema da realidade vivencial dos estudantes, conforme expressa a autora: 

 

Na mediação de segunda ordem a relação também se dá entre 
os conceitos científicos e um determinado problema, embora a 
referência do processo esteja nos conceitos científicos. Ressalta-
se que, neste caso, o problema nem sempre tem uma relação 
direta com os aspectos da realidade dos educandos, isto é, não 
necessariamente representa as contradições existenciais, 
diferentemente da mediação de primeira ordem (GEHLEN, 
2009, p. 166, grifo meu). 

 

Nesse sentido, Carvalho (2011a) e Sasseron (2008) compreendem que o 

processo de resolução de um problema envolve uma sequência de atividades 

que potencializam além do enculturamento científico, a argumentação dos 

estudantes. Além disso, Carvalho et al., (1998) acrescentam que levar os alunos a 

solucionarem um problema pode ser um importante meio para que os mesmos 

aprendam não só conteúdos conceituais (fatos, conceitos científicos), mas 
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também os procedimentais e atitudinais, aspectos estes, preconizados também 

pelos PCN´s (BRASIL, 1997). 

Apesar dos problemas das atividades investigativas assumirem uma 

maior ênfase na dimensão conceitual, com direcionamento para a natureza da 

ciência, é importante que o mesmo apresente relações com outros aspectos, tais 

como, a tecnologia, o meio ambiente e a sociedade, conforme ressalta Sasseron 

(2008): 

 

Visando à [alfabetização científica], mais do que o  trabalho 
centrado  apenas  em  atividades  de  resolução  prática  de  
problemas,  desejamos  propor  um ensino  que  leve  os  alunos  
a  realizar  investigações  em  diferentes  momentos  de  suas  
aulas, estabelecendo  contato  com  diversas  discussões  que  
podem  circundar  um  tema  de  ciências qualquer, desde o uso 
da tecnologia proveniente daquele saber, passando pelas 
decorrências que este conhecimento pode trazer para a 
sociedade e o meio-ambiente. (SASSERON, 2008, p. 78). 

 

Em síntese, é possível afirmar que tanto o ENCI quanto a Abordagem 

Temática Freireana contemplam dimensões pedagógicas e epistemológicas ao 

compreenderem o problema, embora de formas distintas. No que se diz 

respeito à gênese do problema no ENCI, este encontra-se diretamente 

relacionado aos fenômenos científicos e à natureza da ciência. Portanto, o seu 

critério de escolha para estruturar as atividades investigativas é conceitual, pois 

a gênese da construção do conhecimento do aluno é apresentada em forma de 

uma situação-problema, ou seja, os conhecimentos científicos são transformados 

em problemas para serem, então, investigados e construídos pelos alunos 

(CARVALHO, et al., 1998). Quanto a isso, ressalta-se que a situação-problema 

corresponde ao objeto de conhecimento, o qual tem como propósito levar os 

alunos à construção dos conceitos científicos e a apropriação do fazer científico, 

daí a ênfase na dimensão epistemológica.  

Ainda que, em geral, as atividades baseadas no ENCI tenham propostos 

problemas mais próximos da direção conceitual, alguns trabalhos têm 

apresentados atividades que são estruturadas a partir de temáticas relacionadas 

aos aspectos socioambientais, como é o caso do tema “Navegação e Meio 
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Ambiente”, discutida por Sasseron (2008) ou ainda propostas vinculados aos 

blocos temáticos dos PCN´s (BRASIL, 1997), discutidas por Nascimento (2012).  

Neste caso, há indicativos de que essas atividades podem estar se aproximando 

de uma estruturação curricular baseada na Abordagem Temática (não 

especificamente numa perspectiva freireana), uma vez que os temas são 

essenciais para organizar as atividades didático-pedagógicas.  

Na perspectiva freireana, a gênese do problema está relacionada a um 

determinado momento histórico, fruto das desigualdades sociais, que 

representam contradições vivenciadas pelos estudantes. Logo, o problema, 

sintetizado no Tema Gerador, é que vai ser o ponto de partida na apropriação 

do conhecimento científico pelo aluno, daí dizer que a dimensão epistemológica 

perpassa não só o processo de obtenção do tema, mas também a organização 

das atividades em sala de aula, incluindo a seleção dos conteúdos (GEHLEN, 

2009). 

Quanto à dimensão pedagógica, ambas as perspectivas se aproximam, no 

sentido de que entre as relações aluno e professor existe um problema que os 

media e que este pode assumir a função de artifício didático pedagógico. 

Deste modo, os problemas do ENCI possuem maior ênfase na dimensão 

conceitual, pois as perguntas ou desafios inicialmente interrogados pelo 

professor para os alunos são oriundos de problemas da ciência, que podem ter 

relações com o cotidiano dos estudantes, os quais requerem não só a elaboração 

dos conceitos científicos, mas também as compreensões sobre a natureza da 

ciência e as relações entre CTSA (SASSERON, 2008; NASCIMENTO, 2012). 

Na Abordagem Temática Freireana, os problemas possuem uma ênfase 

na dimensão social, pois as problematizações realizadas pelo professor são 

oriundas das contradições locais vivenciadas pelos estudantes. É importante 

ressaltar que tais questionamentos também requerem do aluno a conceituação 

científica para compreendê-lo, porém, estes, não se constituem como ponto de 

partida.  

A ênfase nas dimensões conceitual e social presentes no ENCI e na 

Abordagem Temática Freireana respectivamente, são fundamentais para a 

promoção da alfabetização científica. Isso porque enquanto que a primeira 
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possibilita que o aluno tenha um posicionamento crítico perante os problemas 

práticos da ciência vivenciados no seu dia a dia, a segunda, possibilita que o 

aluno transforme o seu meio a partir da superação dos problemas que 

envolvem contradições sociais vivenciadas por ele, construindo um 

posicionamento crítico e reflexivo perante as situações de injustiças que 

envolvem o seu contexto.  

 

3.2.3 - Conceituação Científica 

 

Como já foi discutido no item anterior, na perspectiva do ENCI o 

objetivo não é levar os alunos a resolverem somente uma situação-problema. É 

preciso criar condições para que os estudantes expliquem o “como” 

conseguiram solucionar o problema e o “por que” da maneira pela qual foi 

feito, foi possível resolver o problema (CARVALHO et al., 1998). É refletindo 

sobre essas questões, que envolvem tanto a natureza da ciência como os 

conhecimentos científicos, que as crianças vão tomar consciência das suas ações 

durante a atividade e vão conseguir, a partir da argumentação, reconstruí-las 

para assim, construir sua própria compreensão em torno dos fenômenos físicos, 

imbricados no problema, conforme expressam Carvalho et al. (1998): 

 

Quando os alunos são incitados a contar como resolveram o 
problema, começam a tomar consciência das coordenações dos 
eventos, iniciando-se a conceituação. A tomada de consciência 
está longe de constituir apenas uma simples leitura: ela é uma 
reconstrução que o aluno faz de suas ações e do que conseguiu 
observar durante a experiência (CARVALHO et al., 1998, p. 22). 

 

Para que os alunos façam a inferência, ou seja, para que tirem suas 

conclusões por meio do raciocino lógico, os mesmos precisam explicar como 

resolveram a situação-problema sem que o professor lhes dê respostas prontas. 

De acordo com Sasseron (2008, p. 258), esse momento diz respeito à dimensão 

epistemológica da investigação em que são as “ações classificadas como de 

verdadeira argumentação, ou seja, ações que se centram na busca por conexões 

e relações entre as variáveis anteriormente identificadas”. Por exemplo, se um 

aluno de 10 anos de uma classe do ensino fundamental resolve o problema de 
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manter um copinho furado sempre cheio, jogando água por um tubo, no qual 

existe uma saída e diz que a água sai mais forte do tubo por causa da pressão 

exercida pela água, sem que o professor tenha dito isso na sala de aula, significa 

que a criança fez a inferência, ou seja, tomou consciência das relações causais do 

problema estudado. Diante disso, Carvalho et al. (1998, p. 24) argumentam que 

“a necessidade de atribuir uma nova variável para a explicação de um 

determinado fenômeno é o início da formulação de um conceito”. Os autores 

ainda acrescentam que neste momento de construção dos saberes dos 

estudantes, o professor precisa sistematizar os conhecimentos que foram 

gerados por eles, não no sentido de trazer respostas finais, mas sim, de assumir 

o papel de crítico, questionando-os.  

Assim, quando os alunos apresentam argumentos incompatíveis com as 

explicações científicas, o professor necessita discutir novas ideias, propondo 

contraexemplos. Desse modo, “o conhecimento passa a ser do aluno, e é por ele 

construído, com ajuda do professor” (Idem, 1998, p. 18). Contudo, compreende-

se que para o ENCI, a tomada de consciência tem haver com o entendimento 

dos estudantes sobre os procedimentos realizados para solucionar o problema, 

assim como, com as explicações causais construídas por eles, no decorrer da 

resolução. Neste caso, em se tratando de crianças dos anos iniciais, é importante 

ressaltar que os alunos “não precisam chegar à explicação física aceita 

atualmente, embora ela deva estar no sentido do conhecimento científico” 

(CARVALHO et al., 1998, p. 40).  

Outro aspecto importante para que os alunos construam novos saberes é 

o erro. O erro precisa ser transformado em uma situação de aprendizagem, mas 

para isso, o professor precisa num primeiro momento entender a estrutura do 

pensamento do aluno e, por meio de questionamentos, levá-lo a conflitos 

cognitivos ou dar-lhe novos conhecimentos, de modo com que ele mesmo possa 

enxergar o erro, corrigir e superar (CARVALHO, et al., 1998; CARVALHO, 

2011a).  Além disso, a cooperação entre os alunos também contribui para a 

aprendizagem, conforme apontam Carvalho et al. (1998): 

 



 
 

71 

Aprender a ouvir, a considerar as ideias de outro colega, não é 
só, do ponto de vista afetivo, um exercício de descentralização; 
é também, do ponto de vista cognitivo, um momento precioso 
de tomada de consciência de uma variedade de hipóteses 
diferentes sobre o fenômeno discutido. Nessa situação de 
diálogo, os alunos são ainda estimulados por desafios a suas 
ideias, reconhecendo a necessidade de reorganizá-las e 
reconceituá-las (CARVALHO et al., 1998, p. 31, grifo meu). 
 

Quanto à perspectiva da Abordagem Temática Freireana, a tomada de 

consciência remete a uma questão mais ampla. Freire afirma que esta resulta da 

defrontação do sujeito com o mundo, ou seja, com a sua realidade concreta 

(FREIRE, 2002). Quando se estuda o objeto de conhecimento – Tema Gerador – 

a intenção é problematizar para os alunos os problemas locais que representam 

contradições sociais vivenciados por ele, a fim de que possam sentir 

necessidade de querer conhecer mais a respeito, tomando consciência de que é 

preciso superá-los. Neste caso, o professor necessita apreender os 

entendimentos trazidos pelos alunos e sistematizá-los mediante os conceitos 

científicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011).  

Salienta-se que os conceitos científicos necessitam ser selecionados 

mediante a etapa da Redução Temática (FREIRE, 1987), pois, os mesmos 

obedecem a uma organização curricular em que são subordinados aos Temas 

Geradores (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Nesse sentido, 

os conceitos científicos assumem um papel fundamental na perspectiva da 

Abordagem Temática Freireana, pois é por meio deles que os alunos poderão 

alcançar uma consciência crítica e reflexiva sobre os problemas da sua 

realidade, superando as situações-limites.  

Para compreender um pouco melhor o processo de conscientização na 

perspectiva freireana, o educador destaca:  

 

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera 
espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma 
esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível 
e na qual o homem assume uma posição epistemológica. [E 
ainda acrescenta:] a conscientização não está baseada sobre a 
consciência, de um lado, e o mundo, de outro; por outra parte, 
não pretende uma separação. Ao contrário, está baseada na 
relação consciência-mundo (FREIRE, 2008, p. 30-31).  
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Nota-se que o objeto cognoscível ao qual Freire se remete são os Temas 

Geradores, os quais estão diretamente relacionados com o mundo, por isso não 

há separação. Nesse sentido, durante o processo educativo é preciso que os 

alunos ultrapassem a postura ingênua para alcançar uma postura crítica da 

realidade a qual está sendo estudada. Frente a isto, Freire acrescenta que: 

 
Este esforço de tomada de consciência em superar-se a alcançar 
o nível da consciência, que exige sempre a inserção crítica de 
alguém na realidade que se lhe começa a desvelar, não pode 
ser, repitamos, de caráter individual, mas sim social (FREIRE, 
2002, p. 77). 

 

Deste modo, a tomada de consciência do sujeito se dá mediante a 

passagem dos dois níveis de consciência: da consciência real efetiva para a 

consciência máxima possível (FREIRE, 1987). Fundamentado em Goldman, Freire 

(1987, p. 126) afirma que na consciência real efetiva os “sujeitos encontram-se 

limitados na possiblidade de perceber mais além das ‘situações-limites’ [...]”. 

Isto é, nesse nível de consciência, os sujeitos não conseguem pensar criticamente 

sobre a sua realidade e nem vislumbrar novas alternativas de mudanças. 

Enquanto que no nível de consciência máxima possível, os sujeitos conseguem 

superar os obstáculos que os impediam de perceber. Nesse caso, as soluções de 

mudanças, que antes eram despercebidas, agora podem ser vislumbradas. 

No contexto do ensino de Ciências, ao se basear nas ideias de Delizoicov 

(1991), Gehlen (2009) discute as relações entre esses níveis de consciência com 

os conceitos (espontâneos ou científicos). Neste caso, a autora aponta que a 

consciência real efetiva pode estar relacionada com as concepções alternativas dos 

alunos, enquanto que a consciência máxima possível pode apresentar relações com 

os conceitos científicos. 

É importante ressaltar que a introdução dos conceitos científicos na 

Abordagem Temática Freireana não acontece de imediato, ou seja, antes de se 

chegar a estes, o professor necessita apreender os conhecimentos do senso 

comum, envolvidos no momento da problematização, pois na perspectiva 

freireana, “é com base nesse conhecimento empírico do aluno que se deve 
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iniciar o processo educativo, embora esse conhecimento seja analisado como 

uma limitação na possibilidade de perceber mais além” (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 194). Diante do exposto, Gehlen, 

Maldaner e Delizoicov (2012, p. 140) ainda acrescentam que: “para que o aluno 

se aproprie desse conhecimento, no contexto da sala de aula, Freire (1987) 

propõe que o diálogo se inicie em torno da problematização de questões que 

estejam próximas de sua realidade, de contradições existenciais e sociais”. Ou 

seja, é na problematização que se começa a elaboração do novo conhecimento 

para se alcançar a consciência máxima possível (GEHLEN, MALDANER e 

DELIZOICOV, 2012).  

Neste sentido, os conceitos científicos serão sistematizados pelo 

professor durante a Organização do Conhecimento, segundo Momento 

Pedagógico (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO 2011) e o potencial 

explicativo e conscientizador das teorias científicas deverão ser explorados na 

Aplicação do Conhecimento, terceiro Momento Pedagógico, pois a meta a ser 

alcançada nesta fase, vai além da capacitação do aluno à aplicabilidade dos 

conceitos científicos nas atividades de sala de aula, ou seja, a ideia é fazer que os 

alunos articulem “[...] a estrutura do conhecimento científico com as situações 

significativas, envolvidas nos temas, para melhor entendê-las ” (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 202). 

Em síntese, apesar da Abordagem Temática Freireana e do ENCI 

apresentarem sintonia quanto à importância dos conhecimentos científicos no 

processo didático-pedagógico, no entanto apresentam objetivos distintos. Na 

perspectiva do ENCI, a conceituação científica necessita ser construída pelos 

alunos por meio das ações do sujeito em torno da situação-problema, tomando 

consciência dos procedimentos realizados durante a investigação e das relações 

causais, que envolvem as variáveis para a resolução do problema. Ressalta-se 

que as interações sociais ocorridas nas aulas investigativas, entre aluno-aluno e 

aluno-professor, potencializam a construção dos conceitos científicos e o 

entendimento sobre a natureza da ciência. Cabe destacar que o processo de 

construção do conhecimento científico por meio da investigação é importante 

para que os alunos passem a adquirir uma postura crítica da ciência 
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(CARVALHO, 2011a). Portanto, no ENCI o objetivo é levar os alunos não só a 

elaboração dos conceitos, mas a um enculturamento científico, de modo a 

compreenderem como a ciência é construída.  

Na Abordagem Temática Freireana, os conceitos científicos são 

selecionados mediante a etapa da Redução Temática (FREIRE, 1987). É neste 

momento, que os conceitos são estruturados para compreensão do Tema 

Gerador, num movimento de distanciar-se dele para reaproximar com uma 

visão mais crítica da realidade (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2011). Deste modo, o objetivo da Abordagem Temática Freireana é desenvolver 

nos alunos a capacidade crítica de compreender a sua realidade, de modo a 

levá-los a superação dos problemas, alcançando o nível de consciência máxima 

possível, por meio dos conhecimentos científicos.  

Logo, é preciso retomar que em Freire a gênese do problema é uma 

situação-limite de dimensão social que necessita ser superada por meio da 

apropriação de conceitos científicos. No ENCI, a gênese do problema são os 

problemas da ciência, com o propósito dos alunos resolverem um problema 

didático-pedagógico em que o foco é construir o conhecimento científico e 

compreender o processo de produção da ciência. Então nessa discussão, fica 

explícito que na: 

 Abordagem Temática Freireana– Há um problema de dimensão 

social como ponto de partida. (A gênese do problema está nas 

situações-limites vivenciadas pelos alunos). Destaca-se que o 

problema nessa perspectiva possui uma ênfase no contexto dos 

alunos, no sentido de que eles são específicos e particulares de 

uma determinada comunidade. Portanto, o problema em estudo 

em uma comunidade X pode não ser o mesmo problema 

significativo para a comunidade Y. No entanto, isso não impede 

que tal problemática da comunidade X possa ser trabalhada na 

comunidade Y, uma vez que a dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011) 

possibilita a ampliação do tema para outros contextos, durante a 

etapa da Aplicação do Conhecimento. 
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 ENCI – Há um problema de dimensão conceitual, com ênfase no 

cotidiano do aluno, o qual direciona o processo de construção da 

ciência. Argumenta-se que os problemas do ENCI assumem essa 

característica conceitual, pois seu critério de seleção são os 

próprios temas de ciências e/ou conteúdos científicos. Portanto, 

a gênese do problema está pautada nas situações que envolvem 

um fenômeno científico, sintetizada em uma situação-problema, e 

que por isso ele é conceitual, pois na ciência muitas vezes o 

problema possui essa característica. No entanto, é importante 

destacar que os problemas do ENCI têm relações com as 

situações práticas, imersas no cotidiano dos alunos. 

 

3.2.4 - Papel da Contextualização 

 

Embora a perspectiva da Abordagem Temática Freireana e do ENCI 

tenham defendido a importância de proporcionar um ensino articulado com o 

contexto dos alunos, ambas apresentam particularidades quanto ao enfoque 

dado à contextualização.  

O estudo realizado por Ricardo (2005) aponta que há uma polissemia 

desse termo entre os pesquisadores da área de Educação em Ciências. Para este 

autor, é bastante comum os estudiosos associarem e reduzirem a 

contextualização, aos exemplos do cotidiano dos alunos e ao seu entorno físico.   

Em busca de compreensões menos simplificadas, Ricardo (2011) 

fundamenta-se nas ideias de Freire e entende a contextualização como a 

problematização das relações entre o saberes dos alunos e os saberes científicos. 

Para o autor, é necessário que os estudantes se afastem criticamente dos seus 

conhecimentos vulgares, a fim de que sintam necessidade de buscar novos 

conhecimentos. Logo, Ricardo (2011) ressalta a importância da problematização, 

na elaboração de situações de aprendizagem contextualizadas, em especial de 

Física, assumindo uma dimensão epistemológica: 
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[...] um ensino de Física contextualizado não se resume a 
relações ilustrativas com o cotidiano dos alunos, ou com 
exemplos de aplicações da Física. Um ensino contextualizado é 
o resultado de escolhas didáticas do professor, envolvendo 
conteúdos e metodologias, e com um projeto de ensino bem 
definido. Parece claro também, que um conjunto de estratégias 
didáticas precede a contextualização. Esse é o papel da 
problematização (RICARDO, 2011, p. 42, grifo meu).  
 
 

Ao ressaltar o papel da problematização como princípio estruturante de 

um ensino contextualizado, Ricardo (2011) enfatiza sobre a necessidade de 

propor problemas significativos bem definidos para organizar as atividades e 

aponta que “uma situação-problema que não seja significativa para os alunos, 

ou cujo o significado não esteja claro, corre o risco de se esvair em trabalhos 

infrutíferos e fazer com que os alunos busquem, ou mesmo exijam do professor, 

respostas prontas” (RICARDO, 2011, p. 44).  

Além disso, Ricardo (2011) ressalta que o ponto de partida e de chegada 

para estruturar as atividades deve ser a realidade dos alunos, aspecto que 

apresenta consonância com a Abordagem Temática Freireana. Em outros 

termos, o autor explica que é por meio da problematização que a realidade 

poderá ser analisada de forma crítica, sendo que “a contextualização se dará no 

momento em que se retorna a realidade, com um novo olhar, com 

possibilidades de compreensão e ação” (p. 44).   

Ao analisar a perspectiva do ENCI, em especial as atividades 

investigativas de Carvalho et al. (1998) nota-se que a contextualização, 

geralmente, é aprofundada no final das atividades, quando propõem relacionar 

o problema conceitual em estudo com as situações do cotidiano dos estudantes.  

Quanto a isso, os autores ressaltam que “o professor pode aproveitar as 

atividades de conhecimento físico para tratar de situações familiares para os 

alunos, estimulando-os a pensar sobre seu mundo físico e a relacionar as ideias 

desenvolvidas em sala de aula com seu cotidiano”(Idem, 1998, p.40). No entanto, 

salienta-se que no ENCI, o ponto de partida no processo de ensino 

aprendizagem são os problemas práticos da ciência que envolvem os 

fenômenos científicos, os quais podem ser relacionados com o contexto dos 

alunos no final da atividade investigativa.  
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Ainda que no ENCI, a ênfase nas relações entre a atividade desenvolvida 

e o contexto dos alunos se estabeleçam no final, configurando a 

contextualização o ponto de chegada no processo educativo, isso não significa 

pensar que esta perspectiva não promova um ensino contextualizado. De 

acordo com Carvalho (2011b), ao tratar sobre as práticas experimentais no 

ensino de Física, salienta que:  

 

Precisamos observar se as atividades experimentais estão 
proporcionando a transposição do conhecimento aprendido 
para a vida social, procurando buscar as complexas relações 
entre ciências, tecnologia e sociedade, procurando generalizar 
e/ou aplicar o conhecimento adquirido, relacionando-o com a 
sociedade em que vivem (CARVALHO, 2011b, p. 60, grifo 
meu).  
 

Portanto, apesar das atividades do ENCI apresentarem maior ênfase no 

direcionamento conceitual da contextualização, uma vez que são os problemas 

da ciência que irão direcionar o processo ensino aprendizagem, constata-se na 

mesma que há uma preocupação em trabalhar o ensino de Ciências de forma 

com que as questões científicas estejam relacionadas com o contexto social, 

ambiental e tecnológico, possibilitando aos alunos que façam uma leitura de 

mundo (SASSERON, 2008; CARVALHO, 2011b). Cabe ressaltar ainda que a 

perspectiva do ENCI, no entender de Sasseron (2008) e Carvalho (2011b) busca 

fundamentar-se nos pressupostos do movimento CTSA e da Alfabetização 

Científica, uma vez que estes, segundo Ricardo (2011), estão próximos de uma 

dimensão sócio-histórica da contextualização.  

Frente a isto, Sasseron (2008) destaca: 

 

[...] reforçamos aqui nosso pressuposto de que o ensino de 
Ciências pode e deve partir de atividades problematizadoras,  
cujas  temáticas  sejam capazes  de  relacionar  e  conciliar  
diferentes  áreas  e  esferas  da  vida  de  todos  nós, 
ambicionando  olhar  para  as  ciências  e  seus  produtos  como  
elementos  presentes  em  nosso dia-a-dia e que, portanto, 
apresentam estreita relação com nossa vida. (SASSERON, 2008, 
p. 23) 

 
Certamente, tal prática de ensino investigativo baseado nas ideias da 

Alfabetização Científica visa contrapor-se à educação bancária (FREIRE, 1987), 
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porém a natureza da contextualização promovida pelo ENCI se difere da 

contextualização na perspectiva de Freire (1987). 

Deste modo, ao tratar da problematização como uma condição essencial 

para tornar a prática educativa contextualizada (RICARDO, 2005) é preciso 

destacar o papel da problematização freireana. 

Ao contradizer o método bancário de educação, Freire desenvolveu uma 

pedagogia baseada no diálogo e na problematização (FREIRE, 1987). Em linhas 

gerais, a problematização24 visa propiciar ao estudante um estudo crítico em 

torno dos problemas que emergem da sua realidade concreta, a fim de que 

reconheçam a necessidade de mudança. Muenchen (2010) acrescenta que “a 

problematização pode possibilitar que os educandos tornem-se críticos das 

próprias experiências, interpretando suas vidas, não apenas passando por elas” 

(p. 160). 

De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), a 

problematização freireana assume duas direções fundamentais na Abordagem 

Temática Freireana: a primeira se refere ao fato de que os conhecimentos dos 

alunos explicitados em torno da problemática que envolvem as contradições 

sociais devem ser apreendidas e problematizadas pelo professor e a segunda, 

trata-se de que os conhecimentos do professor também precisam ser 

problematizados. 

Embora Freire não tenha utilizado o termo contextualização em seus 

estudos (AIRES e LOMBACH, 2010), o educador argumenta que “será a partir 

da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações 

do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da educação” 

(FEIRE, 1987, p. 100). E é por meio da problematização que se inicia o processo 

de aproximação dos estudantes com o objeto de conhecimento. Portanto, a 

contextualização nessa perspectiva de ensino, perpassa a construção de 

                                                           
24O termo problematização comumente utilizado nas aulas de Ciências, como resolução de uma 
lista de problemas e exercícios retirados do livro didático ou preparados pelo professor não 
caracteriza o termo dentro da perspectiva freireana, como aponta o trabalho de Delizoicov 
(2001). Segundo o autor, a ressiginificação deste termo numa abordagem freireana está 
diretamente relacionada a uma situação-limite que apresenta uma contradição social vivenciada 
pelos educandos. Portanto, se distancia dos exercícios repetitivos e descontextualizados, bem 
como de atividades experimentais baseadas em resoluções de problemas em torno de uma 
conceituação científica (GEHLEN, 2009). 
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atividades didático-pedagógicas que estejam relacionadas com problemas 

numa dimensão social. Ou seja, problemas historicamente situados num 

determinado contexto que tenham significado para os alunos refletirem e 

buscarem novos conhecimentos (RICARDO, 2005). 

De acordo com GEHLEN et al. (2007), a problematização freireana não se 

reduz a um simples ato de perguntar em sala de aula. Ela pode propiciar a 

transcendência de uma pergunta, em busca de soluções para os problemas da 

realidade do aluno. Logo, toda problematização pode ser uma pergunta, mas 

nem toda pergunta é uma problematização (GEHLEN et al., 2007). 

Machado e Sasseron (2012), ao realizarem um estudo sobre as ações 

discursivas em sala de aula elaboraram categorias analíticas para 

compreenderem o papel das perguntas nas atividades investigativas de 

ciências, chamando atenção para o fato de que a ação discursiva do professor 

pode auxiliar os alunos na aprendizagem. Ao tomar como referência algumas 

pesquisas nessa direção, os autores identificaram a pergunta de 

problematização como elemento fundamental para promover a argumentação 

dos alunos, caracterizando-a da seguinte forma: 

 

Remetem-se ao problema estudado ou subjacente a ele dentro 
da proposta investigativa. Refazem, reformulam de outra 
maneira, voltam à proposta do problema.  Ajudamos alunos a 
planejar e buscar soluções para um problema e exploram os 
conhecimentos do aluno antes de eles o resolverem. Levantam 
as demandas do problema para que os alunos iniciem a 
organização das informações necessárias para resolvê-lo 
(MACHADO e SASSERON, 2012, p. 42). 

 

Baseados nessa compreensão, os autores definem que o ato de 

problematizar é possibilitar que o aluno pense e explore os seus conhecimentos 

com o intuito de buscar a solução para um determinado problema. Isto é, as 

perguntas de problematização são anteriores à etapa da investigação, na qual o 

objetivo maior é levantar os conhecimentos prévios dos alunos e estabelecer o 

problema (MACHADO e SASSERON, 2012).  

Embora a perspectiva da Abordagem Temática Freireana compreenda a 

problematização de uma forma mais ampla, no sentido de que esta relaciona-se 
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à busca pelos saberes e entendimentos dos alunos, em torno das situações 

significativas que apresentem manifestações de contradições sociais vivenciadas 

por estes estudantes (ver por exemplo, Freire, (2002); Gehlen, (2009); Muenchen, 

(2010); Delizoicov, Angotti e Pernambuco, (2011);), entre outros), por outro 

lado, é possível reconhecer a importância da ação discursiva atribuída por 

Machado e Sasseron (2012) ao examinarem o papel das perguntas em aulas que 

envolvem um problema em estudo.  

Entende-se que as diversas perguntas25utilizadas nas aulas investigativas 

de ciências, (MACHADO e SASSERON, 2012) podem contribuir no 

desenvolvimento das atividades estruturadas na dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011), em especial 

durante o segundo momento pedagógico, que é a Organização do Conhecimento, 

em que o professor poderá utilizar de vários tipos de questionamentos e 

perguntas em torno do problema em estudo, para sistematizar o conhecimento 

dos estudantes. Destaca-se que tal aspecto merece aprofundamentos futuros.  

Em síntese, pode-se afirmar que a Abordagem Temática Freireana e o 

ENCI apesar de compreenderem a importância de relacionar as atividades com 

o contexto dos estudantes, há indicativos de que ambas apresentam 

particularidades quanto ao enfoque dado à contextualização. Embora a 

Abordagem Temática Freireana apresente maior ênfase no direcionamento 

social da contextualização, uma vez que a mesma encontra-se diretamente 

relacionada à problematização freireana, também pode apresentar um 

direcionamento conceitual da contextualização, ao trabalhar os problemas 

conceituais durante a Organização do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento 

(segundo e terceiro Momentos Pedagógicos). Porém, destaca-se que essa 

contextualização tem haver com o estudo relacionado a um problema 

existencial vivenciado pelos alunos, o qual depende da reflexão da realidade, 

em que estão inseridos, para que a partir do conhecimento científico, retornem a 

ela com um olhar mais crítico.  

                                                           
25Machado e Sasseron (2012) organizaram as perguntas em quatro categorias analíticas, tais 
como: perguntas de problematização, perguntas sobre dados, perguntas exploratórias sobre o 
processo e as perguntas de sistematização. Para um melhor aprofundamento, ver dissertação de 
Souza (2012). 
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No ENCI, a contextualização parece se aproximar da característica sócio 

histórica. Para Ricardo (2011), esta característica está presente no discurso 

educacional preconizado pelos PCN+ e nos objetivos formadores da 

Alfabetização Científica e do movimento CTS. Entretanto, a contextualização 

nessa perspectiva apresenta maior ênfase no direcionamento conceitual, uma 

vez que a problematização presente nas atividades investigativas está 

relacionada a um objeto físico ou fenômeno da natureza. Destaca-se que a 

problematização evidenciada nas atividades do ENCI se diferencia da 

problematização freireana, uma vez que os problemas em estudo não partem das 

contradições sociais vividas pelos estudantes, mas sim, de problemas da ciência 

com ênfase na dimensão conceitual, aspecto anteriormente discutido no item 

3.2.3. Apesar da ênfase na contextualização conceitual do ENCI, as atividades 

investigativas podem apresentar um direcionamento social, quando, no final das 

atividades, propõem relacionar o problema conceitual em estudo com as situações 

familiares que ocorrem no cotidiano dos estudantes (CARVALHO et al., 1998), 

além dos aspectos sociais, ambientais e tecnológicos presentes no dia a dia dos 

alunos. Contudo, esse processo da contextualização social, enfatizada no final das 

atividades investigativas, vem se transformando, a exemplo das sequências 

didáticas discutidas no trabalho de Sasseron (2008), em que envolve o 

desenvolvimento de uma temática de ciência que contempla aspectos sobre a 

navegação e algumas implicações para o meio ambiente, enfatizando elementos 

sociais, ambientais e tecnológicos durante o desenvolvimento das atividades. 

Portanto, fica claro que a natureza dos problemas trabalhados em sala de 

aula, além do objetivo e dos fundamentos teóricos que perpassam a perspectiva 

de ensino, podem determinar o direcionamento da contextualização.  Isto é, 

quando se exploram problemas sociais em sala de aula como ponto de partida 

para estruturar todo o processo didático-pedagógico, há maior ênfase da 

contextualização social, a exemplo da Abordagem Temática Freireana. E 

quando se exploram os problemas conceituais, tendo estes como ponto de 

partida apenas de uma determinada atividade, as quais envolvem os problemas 

da ciência, pode haver maior ênfase na contextualização conceitual, a exemplo 

do ENCI. Embora, ambas as perspectivas apresentem um direcionamento social 
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e conceitual da contextualização, estas assumem papéis diferenciados na 

estruturação das atividades didático-pedagógicas, havendo possibilidades de 

relações entre elas. Tais relações podem ocorrer ao estruturar as atividades 

investigativas nos Momentos Pedagógicos (DELIZOCOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011), aspecto que será discutido no item a seguir. 

 

3.3 – Articulações entre a Problematização Freireana e a Situação-Problema 
do ENCI nos Três Momentos Pedagógicos 

 

Ao analisar a função do problema na Abordagem Temática Freireana e 

no ENCI é possível estabelecer algumas complementações entre a 

problematização freireana e a situação-problema das atividades do ENCI no 

desenvolvimento das atividades de ensino de Ciências/Física, em especial nos 

anos iniciais. No entanto, ao elaborar as atividades didático-pedagógicas, 

baseadas na concepção de educação problematizadora é necessário que sejam 

estruturadas por meio de uma dinâmica coerente com esse pressuposto. Neste 

sentido, os Três Momentos Pedagógicos, desenvolvidos por Delizoicov, Angotti 

e Pernambuco (2011) é uma estratégia didática a ser trabalhada em sala de aula, 

organizada com base no processo de codificação-problematização-

descodificação de Freire (1987), com a finalidade de orientar e organizar a 

prática do professor. Essa dinâmica de sala de aula é composta por três 

momentos: Problematização Inicial; Organização do Conhecimento e Aplicação do 

Conhecimento.  

Na Problematização Inicial, o professor problematiza as situações que os 

estudantes conhecem e que estão contidas no tema. Ou seja, nesse momento, os 

alunos precisam sentir-se desafiados a expor o que estão pensando sobre a 

situação problematizada. É importante que tais situações tenham relações com 

os problemas que representam contradições sociais vivenciadas pelos sujeitos, 

as quais estão sintetizadas no Tema Gerador.   

De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p. 200), o 

objetivo maior deste momento é “propiciar um distanciamento crítico do aluno, 

ao se defrontar com as interpretações das situações propostas para discussão”. 

Além desse distanciamento crítico, é necessário que o estudante sinta 
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necessidade de adquirir novos conhecimentos para superar os problemas 

enfrentados, estimulando a curiosidade epistemológica (FREIRE, 1987). 

Pensando na dinâmica em sala de aula, a recomendação é que essas situações 

problematizadoras sejam realizadas com base em poucas questões e 

organizadas em pequenos grupos, para posteriormente serem socializadas com 

toda a turma.  

Durante a Organização do Conhecimento - segunda etapa dos Momentos 

Pedagógicos - o professor após problematizar com os alunos, sistematiza os 

conhecimentos dos estudantes, por meio dos saberes científicos. Destaca-se que 

esses conteúdos necessitam ser previamente organizados e delimitados pelo 

professor e pela equipe de especialistas, durante a etapa da Redução Temática 

(FREIRE, 1987). No entanto, Gehlen (2009) chama atenção para o fato de que 

neste momento, não são apenas os conceitos científicos que precisam ser 

destacados, mas também a forma metodológica com a qual o professor conduz 

seus alunos à compreensão desses conhecimentos, conforme destaca a autora: 

 

Ao se realizar o planejamento de sala de aula com base nos 
Momentos Pedagógicos é necessário ter a clareza de que não 
basta introduzir na Organização do Conhecimento a conceituação 
científica, mas também explicitar como, do ponto de vista 
metodológico, é possível trabalhar o conhecimento científico em 
sala de aula (GEHLEN, 2009, p. 203, grifo do autor).  

 

Neste sentido, Delizoicov (2001) salienta que o conhecimento científico 

poderá ser abordado sob variadas estratégias metodológicas que o professor 

considerar adequada no momento (DELIZOICOV, 2001), por exemplo, textos 

de divulgação científica, produção escrita, utilização de tecnologias de 

informação e comunicação (GEHLEN, MALDANER e DELIZOICOV, 2012). 

Para Delizoicov (2001), essas estratégias de ensino servem para auxiliar o 

professor a trabalhar a conceituação científica identificada como fundamental 

para uma compreensão dos conceitos envolvidos nas situações que estão sendo 

problematizadas. Neste momento, o objetivo central é que o professor 

desenvolva “a conceituação identificada como fundamental para uma 

compreensão científica das situações problematizadas” (DELIZOICOV, 
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ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 201).  

Deste modo, compreende-se que esse é o momento adequado para se 

trabalhar as situações problemas do ensino investigativo, tal como proposta pelo 

ENCI nas quais as soluções exigem a conceituação científica. Em geral esses 

problemas em torno de um fenômeno científico têm como objetivo motivar, 

desafiar, despertar o interesse da criança, estimulando a se aproximar do 

conhecimento científico (CARVALHO et al., 1998). Após o professor lançar o 

desafio para os alunos, os mesmos são levados a levantar hipóteses sobre a 

situação-problema, testá-las, verificá-las e discutir os resultados. De acordo com 

Carvalho et al. (1998), ao final das discussões o professor poderá intervir com o 

intuito de organizar os conhecimentos dos alunos.  

Já na Aplicação do Conhecimento – terceiro Momento Pedagógico - além do 

professor retomar às questões trabalhadas durante a Problematização Inicial para 

verificar se os alunos se apropriaram dos conceitos científicos, o professor 

poderá explorar os entendimentos dos estudantes, buscando a generalização da 

conceituação e dos problemas (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2011). Além disso, pode propor novas situações que não estejam 

necessariamente relacionadas ao problema inicial, mas que podem ser 

compreendidas pelo mesmo conhecimento. De acordo com os autores:  

 

A meta pretendida nesse momento é muito mais a de capacitar 
os alunos ao emprego dos conhecimentos, no intuito de formá-
los para que articulem, constante e rotineiramente, a 
conceituação científica com situações reais, do que 
simplesmente encontrar uma solução, ao empregar algoritmos 
matemáticos que relacionam grandezas ou resolver qualquer 
outro problema típico dos livros-textos (DELIZOICOV, 
ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 202).  

 

Ou seja, o principal objetivo deste momento é a articulação dos 

conhecimentos científicos com as situações significativas, envolvidas nos temas, 

para melhor compreendê-las. Neste caso, o que precisa ser explorado pelo 

professor e alunos é o potencial explicativo e conscientizador das teorias 

científicas (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). É neste 

momento que também é possível desenvolver a etapa do registro das 
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atividades, em que os alunos são convidados a confeccionarem um relatório 

escrito ou desenhado e ainda discutir alguns aspectos gerais relacionados ao 

seu cotidiano, tal como proposto nas atividades do ENCI (CARVALHO et al., 

1998).    

O quadro 3 representa uma síntese das possíveis complementações entre 

a Abordagem Temática Freireana e o Ensino de Ciências por Investigação a 

partir dos Três Momentos Pedagógicos: 

 

Quadro 3 - Possibilidades de articulações entre as etapas dos Momentos Pedagógicos 
e as etapas das atividades investigativas, baseadas em Carvalho et al. (1998) e Schiel e 
Orlandi (2009) 

 
 

 
 
 

É possível estabelecer uma complementaridade entre a proposta do 

ENCI e a Abordagem Temática Freireana, em especial, na dinâmica dos 

Momentos Pedagógicos, uma vez que a problematização freireana ao privilegiar 

uma prática contextualizada com ênfase no direcionamento social, pode ser 

inserida nas atividades de ensino investigativo, assim como as situações-

problemas ao privilegiar uma prática contextualizada com ênfase no 

direcionamento conceitual, pode ser inserida na Organização do Conhecimento e 

na Aplicação do Conhecimento dos Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011).  
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Há necessidade, portanto, de propor aulas de ciências para o ensino 

fundamental, de modo a contemplar nas atividades, os problemas oriundos da 

realidade imediata em que os estudantes vivem, assim como os problemas da 

ciência, que de certa forma se relacionam com o cotidiano. Neste caso, as 

situações-problemas do ENCI podem ser subordinadas às temáticas 

problematizadoras (FREIRE, 1987) de amplos significados para os alunos.  

Contudo, para compreender melhor as discussões que foram explicitadas 

neste capítulo, em torno dos elementos estruturantes que perpassam a 

Abordagem Temática Freireana e o Ensino de Ciências por Investigação, 

destaca-se o quadro 4, como síntese das possíveis semelhanças e diferenças 

entre ambas as perspectivas.  

 
Quadro 4 - Síntese das possíveis semelhanças e diferenças entre a Abordagem 

Temática Freireana e o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) 
 

 ABORDAGEM 
TEMÁTICA 
FREIREANA 

ENSINO DE 
CIÊNCIAS POR 

INVESTIGAÇÃO 

 
 

Objetivo da proposta 

Visa à formação geral 
do cidadão 

- Pensamento crítico-
social-transformação/ 

ciência. 

Visa à formação crítica 
do aluno para 

entender de e sobre 
ciência 

- Pensamento 
crítico/ciência. 

ELEMENTOS 
ESTRUTURANTES DE 

ANÁLISE 

 
SEMELHANÇAS 

 
DIFERENÇAS 

 
SUJEITO DO 

CONHECIMENTO E 
OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

 Sujeito e objeto do 
conhecimento não 

neutros. 

Objeto de 
conhecimento: Tema 

Gerador e os 
conhecimentos 

científicos 

Objeto de 
conhecimento: Os 

conhecimentos 
científicos e os 

processos da natureza 
científica. 

 
 

CONCEPÇÃO DO 
PROBLEMA 

Problema enquanto 
gênese da construção e 

apropriação do 
conhecimento científico 

Problematização - 
dimensão social: 

Contradição existencial, 
situação-limite. 

Situação-problema - 
dimensão conceitual: 

situações do cotidiano. 

 
 
 

CONCEITUAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Importância da 
conceituação científica 

Os conceitos auxiliam 
na superação das 
situações-limites, 

representadas no Tema 
Gerador, passando de 

um nível de consciência 
real efetiva para a 

consciência máxima 
possível.  

Tomada de 
Consciência – 

compreensão das ações 
e dos conceitos 

científicos. Formação 
do pensamento crítico 

da ciência. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO 

Foco na 
contextualização 

social e conceitual 

Ênfase da 
contextualização com 
direcionamento social. 

. 

Ênfase da 
contextualização com 

direcionamento 
conceitual.  
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CAPÍTULO 4 
SELEÇÃO DO TEMA “RIO CACHOEIRA: QUE ÁGUA É ESSA?” 

E A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-
PEDAGÓGICAS 

 

Este capítulo apresenta alguns aspectos que foram considerados para a 

elaboração de uma proposta didático-pedagógica, tendo como aporte alguns 

elementos da Investigação Temática de Freire (1987) para identificar as 

possíveis contradições sociais vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa. Destaca-se 

a análise e interpretação das informações obtidas possibilitando a definição de 

um tema para o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas de 

Ciências/Física. No decorrer deste capítulo, também, explicita-se o tipo de 

análise metodológica, os sujeitos da pesquisa, instrumentos e a ferramenta de 

análise adotada. 

 

4.1 - Características da Pesquisa 

 

Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, pois de acordo com 

Bogdan e Biklen (1994), envolve a coleta de dados descritivos, os quais podem 

ser obtidos através da aproximação direta do pesquisador com a situação 

investigada, preocupando-se em retratar a visão dos participantes da pesquisa, 

além de enfatizar mais as questões que envolvem o processo do que o produto. 

De acordo com Chizzotti (2011), uma pesquisa pautada na abordagem 

qualitativa parte do fundamento de que há uma relação e uma 

interdependência entre o mundo real e o sujeito. Para este autor, o 

conhecimento não se reduz a um conjunto de dados isolados, os quais podem 

ser agrupados por uma teoria explicativa. O objeto a ser investigado não é 

neutro, pois o mesmo possui significados e relações que os próprios sujeitos 

criam em suas ações.  

A pesquisa realizada foi do tipo Estudo de Caso relacionado ao estudo 

feito no contexto de uma comunidade escolar situada no município de Itabuna-

BA. Para Chizzotti (2011), esse tipo de pesquisa visa explorar um caso bem 

delimitado, situado na vida real, a partir de uma coleta sistemática de 
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informações. Portanto, o caso pode ser único e singular ou abranger outros 

casos. O autor ainda salienta que “é eficaz em estudos exploratórios, para 

identificar características de um tema de pesquisa ou como estudo piloto de um 

projeto de pesquisa” (CHIZZOTTI, 2011, p. 138). Ainda, para o autor, o Estudo 

de Caso pode ser divido em quatro etapas: a) Plano de pesquisa – definir o quê 

será estudado ou quais evidências serão procuradas. A definição dos objetivos 

deve está conexa com a consulta à fonte de informações; b) Trabalho de campo – 

coletar sistematicamente as informações sobre o objeto de estudo por meio de 

múltiplas fontes de coleta; c) Organização dos registros – os registros devem ser 

organizados para consultas posteriores; d) Redação do relatório – elaboração do 

texto final, em estilo descritivo, apresentando “as descobertas” do caso. 

A justificativa pela pesquisa qualitativa, do tipo Estudo de Caso 

(CHIZZOTTI, 2011) se sustenta na ideia de que os seus pressupostos 

encontram-se em sintonia com o referencial teórico adotado nesse estudo, uma 

vez que há uma preocupação com o contexto em que os alunos estão inseridos, 

como também com os seus problemas em torno da realidade, buscando 

compreender as situações-limites (FREIRE, 1987) vivenciadas pelos sujeitos. 

Nesse sentido, entende-se o processo de obtenção de temas para elaborar e 

desenvolver a Abordagem Temática Freireana como algo particular que seja 

vivenciado pela comunidade escolar. Deste modo, o contexto em que a escola 

está inserida será considerado nesta pesquisa. 

 

4.1.2–Fases da Pesquisa 

 

Metodologicamente, este estudo compreende dois encaminhamentos de 

análises complementares: um de base teórica e outro de base empírica.  

Na parte teórica, o objetivo foi analisar duas perspectivas de ensino, tais 

como a Abordagem Temática Freireana e o Ensino de Ciências por Investigação 

(ENCI), à luz de alguns elementos, buscando evidenciar as semelhanças e 

diferenças entre ambas as abordagens de ensino. Esta parte foi aprofundada no 

capítulo 3. 

No que concerne à parte empírica, o presente estudo foi conduzido em 
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quatro fases:  

I) A primeira refere-se à seleção do tema a ser trabalhado em sala de 

aula. Neste caso, foi realizada a primeira etapa da Investigação Temática 

(FREIRE, 1987), o Levantamento Preliminar; 

II) A segunda refere-se a seleção de conceitos necessários para 

compreensão do tema e elaboração das atividades didático-pedagógicas em 

torno da temática. Tais aspectos apresentam aproximações com a quarta etapa 

da Investigação Temática (FREIRE, 1987), a Redução Temática; 

III) A terceira refere-se ao Desenvolvimento em Sala de Aula, quinta etapa 

da Investigação Temática Freireana, sistematizada por Delizoicov (1991). A 

implementação das atividades didático-pedagógicas foram realizadas em uma 

escola municipal da cidade de Itabuna-BA, com alunos do 5º ano do ensino 

fundamental; 

IV) A quarta e última fase é a análise da implementação das aulas de 

Física, a qual será realizada no capítulo 5. 

 

4.1.3 – Sujeitos da Pesquisa 

 

Esse estudo foi direcionado para os alunos do 5º ano do ensino 

fundamental e desenvolvido pela própria pesquisadora, a qual assumiu a 

função de professora regente da turma na ocasião. Além disso, os integrantes 

do Grupo de Estudos em Abordagem Temática no Ensino de Ciências - 

GEATEC, vinculado à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) também 

participaram desta pesquisa. No momento, o grupo é formado por três 

licenciandos em Física, uma docente coordenadora do grupo e a pesquisadora 

formada em Pedagogia. A participação destes foi fundamental na seleção dos 

conteúdos/conceitos necessários para compreender o tema, na elaboração das 

atividades didático-pedagógicas e na implementação das aulas de Física. 

Para tanto, o desenvolvimento das atividades ocorreram em uma classe 

escolar pertencente à rede municipal de educação da cidade de Itabuna-BA. A 

turma era composta por trinta alunos com idade média entre 9 e 10 anos.  
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4.1.4. Instrumentos de obtenção dos dados 

 

Para obter as informações correspondentes ao Levantamento Preliminar - 

primeira fase dessa pesquisa - foi utilizada a análise documental. De acordo 

com Alves-Mazzotti e Gewandsnajder (1998), considera-se como documento 

qualquer registro escrito que pode ser usado como fonte de informação. Os 

autores afirmam que a análise documental pode ser utilizada como técnica de 

coleta de dados exploratória ou como complementação dos dados obtidos por 

meio de outras técnicas. Destacam que tais documentos podem sinalizar 

informações úteis sobre os princípios e normas que regem o comportamento de 

determinado grupo. Nesse caso, para obter informações a respeito da realidade 

local investigada, foram analisados os seguintes documentos: a) Projeto Político 

Pedagógico da escola; b) Dados estatísticos da cidade, extraídos do IBGE (2010); 

Anuário Estatístico de Itabuna-BA (2011) e Estudo da Fundação SOS Mata 

Atlântica (2010); c) Manchetes de alguns jornais online do município; d) 

Fotografias das características físicas do entorno da comunidade escolar e local. 

Além disso, foram analisadas algumas conversas informais com o setor de 

saneamento básico da cidade e com a coordenação escolar. 

Para obtenção dos dados relativos ao Desenvolvimento das atividades em 

Sala de Aula – terceira fase desta pesquisa - foram utilizados os seguintes 

instrumentos: a) Diário do Professor: proposto por Porlán e Martins (1997) com 

o intuito de registrar os acontecimentos em torno de todas as atividades 

realizadas na escola. Esses diários são importantes para subsidiar a prática 

reflexiva do professor enquanto pesquisador; b) Gravações em Áudios: todas as 

aulas foram gravadas pela pesquisadora, a qual assumiu a função de 

professora. Quanto a este recurso, foi solicitado que os pais ou responsáveis 

pelos alunos assinassem um termo de autorização com a permissão da 

divulgação das gravações; c) Produções dos Alunos: as elaborações dos textos 

escritos e desenhados dos alunos foram coletadas. 

 

4.2 -Análise Textual Discursiva como ferramenta de análise 
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Para analisar os dados empíricos deste estudo, foi utilizada a Análise 

Textual Discursiva (ATD) proposta por Moraes e Galiazzi (2011), a qual vem 

sendo empregada por diversos pesquisadores da área em ensino de Ciências 

(LINDEMANN, 2010; GEHLEN e DELIZOICOV, 2011; WATANABE-

CARAMELLO e STRIEDER, 2011; GEHLEN, MALDANER e DELIZOICOV, 

2012;). De acordo com Moraes e Galiazzi (2011), essa metodologia é de natureza 

qualitativa e se baseia entre os extremos da análise de conteúdo e da análise do 

discurso, representando um movimento interpretativo e argumentativo. Tem 

como objetivo compreender os fenômenos e discursos. A respeito desse tipo de 

ferramenta metodológica, Moraes (2003) esclarece que: 

 

[...] pode ser compreendida como um processo auto-organizado 
de construção de compreensão em que novos entendimentos 
emergem de uma sequência recursiva de três componentes: 
desconstrução dos textos dos corpus, a unitarização, 
estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a 
categorização, o captar do novo emergente em que a nova 
compreensão é comunicada e validada. (MORAES, 2003, p. 192, 
grifo do autor).  
 

Uma síntese deste processo é apresentado por Torres et al. (2008), na 

figura a seguir.  

 

Figura 1 – Sistematização do processo da Análise Textual Discursiva 

 

Fonte: Torres et al. (2008). 
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 A primeira etapa unitarização é o momento em que os textos pesquisados 

são fragmentados destacando seus elementos constituintes por meio da 

compreensão dos trabalhos, podendo ser chamados de unidades de análise ou 

unidades de significado. Esses textos são denominados de corpus, os quais 

segundo Moraes e Galiazzi (2011, p. 16), “representam as informações da 

pesquisa e para a obtenção de resultados válidos e confiáveis requer uma 

seleção e delimitação rigorosa”. Os autores ainda acrescentam que os 

documentos textuais podem incluir não só textos escritos, como também 

imagens e outras expressões linguísticas.  

Torres et al. (2008) ao desenvolverem um curso de extensão para 

professores da educação básica de Florianópolis- SC, constataram que era 

possível estabelecer relações entre as etapas da Investigação Temática (FREIRE, 

1987) e a Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011), resultando 

na seguinte forma: o Levantamento Preliminar à unitarização; Escolhas das Situações 

Significativas e Diálogos Descodificadores à categorização; Redução Temática e 

Desenvolvimento em Sala de Aula à comunicação/metatexto.  

Deste modo, tomando como referência o trabalho das autoras, o primeiro 

momento da análise dos dados foi caracterizado como unitarização. Desta forma, 

os materiais que constituem o corpus da pesquisa, tais como as fontes 

secundárias (PPP da escola, manchetes de jornais online, imagens fotográficas, 

dados estatísticos, e conversas informais) foram fragmentados em busca de 

informações significativas, os quais ajudaram na compreensão do contexto 

vivenciado pelos sujeitos da pesquisa e na identificação do tema.  

No momento da análise das atividades implementadas, os dados obtidos 

por meio das produções escritas dos alunos, dos registros em diário e das 

transcrições das falas gravadas em áudio foram igualmente fragmentados. 

Esses fragmentos originaram as unidades de significado e, posteriormente, foram 

agrupados por semelhanças semânticas. Essas semelhanças representam 

informações que expressam algum sentido para o pesquisador, constituindo as 

categorias. 

Durante a categorização, segunda etapa da ATD, Moraes e Galiazzi (2011), 

definem como “conjuntos de elementos de significação próximos” (p. 22), os 
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quais podem ser produzidos pelos métodos dedutivo, indutivo e intuitivo. 

Neste caso, no âmbito desta pesquisa, buscou-se estabelecer relações com as 

unidades mais próximas, no sentido de organizá-las a partir de categorias.  

É importante destacar que o método dedutivo e indutivo da Análise 

Textual Discursiva permite que o pesquisador crie categorias a priori e a 

posteriori, sendo assim, os autores destacam que: 

 

O método dedutivo, um movimento do geral para o particular, 
implica construir categorias antes mesmo de examinar o 
“corpus”. [...] Já o método indutivo implica produzir categorias 
a partir das unidades de análises construídas desde o “corpus”. 
[...] resultando no que se denomina de categorias emergentes.  
(MORAES e GALIAZZI, 2011, p.23-24) 

 

No que diz respeito a análise dos dados coletados durante o 

desenvolvimento das atividades em sala de aula, os mesmos foram organizadas 

à luz de algumas categorias a priori, as quais foram teoricamente discutidas no 

capítulo 3, quais sejam: Problematização; Conceituação Científica e Contextualização. 

A escolha por estas deve-se ao fato de que perpassam as discussões teóricas 

envolvidas nas perspectivas da Abordagem Temática Freireana e do ENCI, 

buscando evidenciar as possibilidades de complementação entre ambas. 

Ressalta-se que a organização metodológica da quarta parte de análise dos 

dados, referente às análises das produções dos alunos e dos registros das aulas 

serão detalhadas no capítulo 5. 

A terceira etapa da ATD, denominada de comunicação é a fase da 

elaboração dos textos descritivos, interpretativos e argumentativos que podem 

ser chamados de metatextos. É por meio da unitarização e da categorização que se 

inicia a construção do metatexto (MORAES e GALIAZZI, 2011) e a partir deste 

momento o pesquisador precisa teorizar sobre os fenômenos investigados. Essa 

teorização é baseada no referencial teórico adotado pelo pesquisador. 

Neste caso, o segundo e o terceiro momentos desta pesquisa, referentes à 

elaboração das atividades didático-pedagógicas em torno do tema e 

implementação em sala de aula, foram possíveis de serem organizados no 

contexto da última etapa da ATD, metatexto, conforme estudo de Torres et al. 
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(2008). 

O quadro 5 representa uma síntese da organização metodológica dos três 

primeiros momentos desse estudo, os quais envolvem alguns dos aspectos 

propostos nas etapas do processo de obtenção do tema (FREIRE, 1987), quais 

sejam: Levantamento Preliminar, Redução Temática e Desenvolvimento em Sala de 

Aula, correlacionados às fases da unitarização, categorização e metatexto, 

respectivamente, da Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI,  2011). 

 

Quadro 5 - Organização metodológica de algumas etapas do processo de Investigação 
Temática (FREIRE, 1987) de acordo com a Análise Textual Discursiva (MORAES e 
GALIAZZI, 2011) 

 

CORPUS Unidades de 
Significado 

Categorização Metatexto 

Projeto Político 
Pedagógico da escola 

Aspectos relevantes 
que exprimem o 
contexto escolar e 
familiar dos alunos 

Escolha de situações 
significativas próximas 
que representam uma 
contradição social 
vivenciada pelos 
sujeitos da pesquisa. 
Nesta etapa, essas 
situações resultaram em 
um tema. 
 

Elaboração e 
planejamento das 
atividades didático-
pedagógicas baseadas no 
tema e implementação em 
sala de aula. 
 

Manchetes de Jornais Principais manchetes 
de jornais online que 
representam situações 
significativas 
vivenciadas pelos 
sujeitos. 

Dados Estatísticos Números 
representativos sobre a 
situação da cidade e 
dos moradores. 

Imagens Fotográficas Principais imagens que 
representam situações-
limites vivenciadas 
pelos sujeitos. 

Conversas Informais Dados significativos a 
respeito do saneamento 
da cidade e algumas 
informações sobre a 
organização escolar 
extraída da 
coordenação escolar 

Fonte: Discussões baseadas no estudo de Torres et al. (2008). 

 

4.3 -Levantamento Preliminar – buscando situações significativas 
 

Nesta primeira etapa da Investigação Temática, buscou-se conhecer o 

contexto e investigar in loco algumas problemáticas vivenciadas pelos sujeitos 

da pesquisa. Esse estudo é necessário para compreender os problemas locais em 

torno da comunidade, possibilitando perceber as situações de injustiças.  
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Nesse primeiro momento, foi realizado um estudo da realidade local e 

do perfil dos alunos. Nesse contexto, foram tomados como referência alguns 

dos aspectos das etapas de ação pedagógica de Estudo da Realidade, 

organizado no Projeto de Reorientação Curricular via Tema Gerador (SÃO 

PAULO, 1990). Esse projeto foi coordenado pela Secretaria Municipal de 

Educação da cidade de São Paulo, na década de 90, e tornou-se um referencial 

para elaboração e implementação de propostas baseadas na Investigação 

Temática de Freire (1987). 

Tomando-o como modelo, iniciou-se o Levantamento Preliminar 

contextualizando a cidade e posteriormente foi feito a análise documental do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) buscando conhecer mais a respeito da escola 

e do perfil das famílias dos alunos. Em seguida, foi feito um registro fotográfico 

do entorno da comunidade escolar, a fim de detectar situações significativas.  

No decorrer deste estudo foram realizadas também leituras de alguns 

documentos oficiais, tais como: o Anuário Estatístico de Itabuna – BA e dados 

do IBGE, além da leitura de uma pesquisa realizada pelo “Fundação SOS Mata 

Atlântica” e outros estudos acadêmicos. Principais notícias de manchetes de 

jornais online da cidade que destacavam situações significativas foram lidas e 

selecionadas, bem como foram fotografados algumas imagens que 

representavam problemas do entorno da cidade. 

É importante ressaltar que o processo da Investigação Temática permite 

ao pesquisador construir um olhar sobre a realidade. Deste modo, ao iniciar a 

investigação dos problemas da comunidade, partiu-se de uma hipótese 

referente ao problema da poluição do Rio Cachoeira. Justifica-se que só foi 

possível levantar essa hipótese devido à pesquisadora fazer parte deste 

contexto. Isto é, residir próximo à comunidade escolar há mais de 10 anos; já ter 

estagiado na escola duas vezes (durante a graduação), sendo com uma turma 

do 2º ano (antiga 3ª série) e a outra na coordenação escolar; conhecer as 

angústias dos moradores e comerciantes e conviver com os problemas do 

bairro. Portanto, restava confirmar, junto aos documentos oficiais, notícias de 

jornais, imagens, entre outros, se, de fato, o problema do rio era uma 
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contradição social vivenciada pelos sujeitos da pesquisa ou se havia outros 

indicativos. Ou seja, necessitava-se da legitimação do tema. 

Conforme já foi mencionado, no contexto desse estudo foi realizada uma 

adaptação da Investigação Temática de Freire26 (1987), visto que este educador 

ao propor as etapas para obter os Temas Geradores dedicou-se aos espaços de 

educação não formal de ensino. Desta maneira, entende-se que colocar em 

prática todos os processos de obtenção do tema no contexto escolar requer um 

envolvimento e atuação não só dos pesquisadores, mas de toda comunidade. 

Entretanto, esta primeira fase da pesquisa, foi realizada apenas pela 

pesquisadora. Salienta-se que outros trabalhos também realizaram essa 

primeira etapa não necessariamente na coletividade, como por exemplo, a 

pesquisa de Lindemann (2010) e Silva (2004). Ambos os pesquisadores fizeram 

adaptações do processo da Investigação Temática proposto por Freire (1987) 

sem, contudo, descaracterizarem os fundamentos que norteiam as ideias desse 

educador, como, por exemplo, o diálogo, a problematização, seleção de temas 

que representam contradições sociais, entre outros. 

 

4.3.1. – O município de Itabuna - BA 

 

O município de Itabuna fica localizado no sul da Bahia, a 433 km de 

distância da capital Salvador. Esta cidade possui uma área de 432 km² e faz 

limites com os municípios de Ilhéus, Itapé, Itajuípe, Buerarema, Barro Preto e 

Jussari. Historicamente, Itabuna foi um distrito pertencente à cidade litorânea 

de Ilhéus e, em 1910, conquistou sua emancipação política, desvinculando-se 

das dependências desta cidade.  

                                                           
26 Destaca-se que Freire (1987) sempre enfatizou em seus estudos a importância de um processo 
que pudesse obter os Temas Geradores de forma coerente com os pressupostos da educação 
dialógica-problematizadora. Na tentativa de não descaracterizar tal proposta buscou-se uma 
temática que fosse significativa para os sujeitos envolvidos no processo, de modo a representar 
uma contradição social. Porém, não adotou-se o termo Tema Gerador devido a adaptação e 
utilização de apenas algumas das suas etapas do processo de obtenção do tema, quais sejam: 
Levantamento Preliminar, Redução Temática e Desenvolvimento em Sala de Aula.   
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Itabuna nasceu e cresceu às margens de um rio, chamado Cachoeira, e 

tornou-se a quarta cidade mais importante economicamente do Estado em 

função da lavoura cacaueira (SILVEIRA, 2010). Infelizmente, no final da década 

de 1980, com a invasão da vassoura-de-bruxa 27  nas plantações de cacaus, 

Itabuna foi entrando em crise e deixando de ser uma das potencias econômicas 

do estado da Bahia. Atualmente, a cidade se mantém economicamente nos 

setores agrícolas, industriais e de prestação de serviços.  

De acordo com as informações explicitadas no Anuário Estatístico de 

Itabuna (2010)28, ano base 2009, o setor de prestação de serviços tem crescido 

significativamente nos últimos anos, tornando a cidade um dos grandes polos 

comerciais do interior do Estado. Um dos motivos para este crescimento se deve 

à sua localização estratégica, ou seja, situa-se entre duas rodovias federais, 

servindo ao sul e ao norte e de leste a oeste. 

 

Figura 2: Mapa do Estado da Bahia com localização da cidade Itabuna (à esquerda) e 
mapa de Itabuna, com destaque para a sua hidrografia (á direita) 

 

  

 
Fonte: Imagem (à esquerda) extraída do site: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=463643 e imagem (à direita) extraída do 
Google Mapas, 2013. 

                                                           
27

Fungo cientificamente denominado de Crinipellis perniciosa e vulgarmente conhecido por 
vassoura-de-bruxa, que atingiu as plantações de cacaus em larga escala, prejudicando todos os 
setores e classes da sociedade de âmbito urbano e rural. 
28  Disponível no site: http://www.itabuna.ba.gov.br/portal/anuario/index.html. Acesso em 
21 de março de 2012. 

Itabuna 

Rio Cachoeira 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=463643
http://www.itabuna.ba.gov.br/portal/anuario/index.html
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Recentes dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

através do Censo Demográfico29 do ano de 2010, indicam que a população de 

Itabuna encontra-se em torno de 204.667 habitantes, sendo que 199.643 moram 

na zona urbana e 5.024 residem na zona rural.  

 Embora, o município tenha crescido significativamente, há grandes 

problemas vivenciados pela população itabunense que precisam ser resolvidos. 

Nesta pesquisa serão apresentados alguns recortes de manchetes veiculadas em 

jornais online da região do sul da Bahia, os quais retratam situações 

problemáticas vivenciadas pela população nos últimos anos. 

Dentre os principais problemas mais encontrados nesta cidade e que 

constantemente vem sendo divulgados pela mídia, conforme mostra a figura 3, 

destacam-se: a falta de saneamento básico, a violência da cidade com números 

alarmantes de homicídios entre os jovens, despejo inadequado de lixo, doenças 

causadas pelo mosquito transmissor Aedes Aegypt e os problemas ambientais em 

torno da poluição das águas do Rio Cachoeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em 27 de abril 2012. 

http://www.ibge.gov.br/
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Figura 3: Levantamento das principais notícias de jornais online da cidade de 
Itabuna-BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLOS DE MANCHETES DE JORNAIS QUE REFLETEM 

SITUAÇÕES PROBLEMÁTICAS SIGNIFICATIVAS NA CIDADE DE 

ITABUNA-BA 
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Uma pesquisa realizada por Hora e Oliveira (2008) sobre o planejamento 

ambiental e a gestão urbana na cidade de Itabuna-BA apresenta alguns 

problemas deste município que impactam as condições naturais do meio 

ambiente, e consequentemente, a qualidade de vida da população, tais como: 

número elevado de ocupações em áreas inadequadas e em situações de risco; 

falta ou restrição de abastecimento de água e esgotamento sanitário em algumas 

localidades; problemas relacionados à coleta de lixo; varrição e drenagem das 

águas pluviais; precariedade da construção de grande parte das moradias; 

dentre outros apontados em seus estudos.  

Dados do Anuário Estatístico de Itabuna também revelam informações 

importantes sobre as condições de abastecimento de água na cidade, os tipos de 

água consumida pela população e o despejo de lixo. É importante destacar que 

esses dados ajudaram a compreender as situações problemáticas da cidade. 

 

Figura 4–Dados sobre o abastecimento de água, tipo de água consumida e destino de 
lixo dos domicílios particulares da cidade de Itabuna-BA 

 

 

Fonte: Anuário Estatístico de Itabuna-BA (2010/ano base 2009). Disponível em: 
www.itabuna.ba.gov.br 

 

Nota-se que quanto ao tipo de abastecimento de água na cidade, grande 

parte da população utiliza dos serviços de rede pública e uma pequena parcela 

ainda aproveita as águas de poços ou nascentes. Quanto a este último, observa-

se que houve uma redução no ano de 2007 a 2009, de números de domicílios 
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que declaram utilizar esse tipo de água. Tal fato pode estar associado à questão 

do desaparecimento das nascentes em virtude da urbanização da cidade e dos 

longos períodos de estiagem na região.  Quanto ao tipo de água consumida da 

rede pública, apesar de 22 mil domicílios afirmarem consumir água filtrada, 

nota-se um número expressivo de domicílios (10 mil) que consomem água sem 

tratamento. Isso indica que uma boa parte da população pode recorrer aos 

hospitais e postos de saúde com sintomas de doenças provocadas pelo consumo 

de água contaminada. Quanto ao destino do lixo, percebe-se que uma grande 

parte dele é coletado, porém de acordo com a matéria jornalística realizada pelo 

“Jornal Nacional”, na cidade de Itabuna, divulgada pelo site G1: Globo 

Notícias30 no dia 12/04/2012, os lixos que são coletados nesse município são 

depositados em lixões. O jornal informa que este é um problema não só da 

empresa de coleta de lixo ou da prefeitura, mas também da falta de consciência 

da população, que colabora com o despejo inadequado, jogando entulhos, 

ferros velhos, restos de comida, remédios e seringas, por qualquer parte da 

cidade.  

Outro dado importante que recentemente foi divulgado pela Fundação 

SOS Mata Atlântica, em 2010, foi o estudo realizado sobre a qualidade das 

águas de diversos rios espalhados pelas regiões brasileiras, dentre eles a análise 

das águas do Rio Cachoeira, principal rio que abrange a cidade de Itabuna e 

Ilhéus. De acordo com a pesquisa, a água desta hidrobacia, coletada em um 

local pertencente a Ilhéus, foi classificada como ruim, conforme aponta a figura 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Disponível no site: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/04/lixo-recolhido-nas-ruas-de-

itabuna-ba-nao-tem-destino-adequado.html. Acesso em 21.jan.2013. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/04/lixo-recolhido-nas-ruas-de-itabuna-ba-nao-tem-destino-adequado.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/04/lixo-recolhido-nas-ruas-de-itabuna-ba-nao-tem-destino-adequado.html
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Figura 5: Estudo da qualidade das águas de alguns dos principais rios do Brasil com 
destaque para o Rio Cachoeira 
 

 

Fonte: www.sosma.org.br 

 

As águas do Rio Cachoeira já foram o fator principal para subsistência de 

grande parte da população. Os areeiros, lavadeiras, pescadores e aguadeiros 

eram as principais atividades dos ribeirinhos. Além disso, o Rio Cachoeira 

sempre foi visto como um local de lazer não só para os que perto dele moravam 

e se banhavam, mas para toda a população. Atualmente, este rio passou a 

receber lixos e esgotos domésticos e industriais, gerando poluição e 

contaminação de suas águas. Aliado a isso, desequilíbrios ambientais 

agravaram a situação. Esses fatores atingiram diretamente a população 

ribeirinha e os demais moradores que dependiam dele como fonte de sustento. 

Hoje suas atividades estão quase encerradas pelo grande teor de poluição, 

conforme imagens reveladas na figura 6. 
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Figura 6 - Imagens que retratam a poluição do Rio Cachoeira 

 

 

Fonte: Imagens captadas pela autora 

 

Quanto a este aspecto, o estudo realizado por Lucio (2010) sobre análise 

das variações espaço temporais da química das águas superficiais e as 

implicações no metabolismo do Rio Cachoeira, aponta que a influência do 

homem através das atividades agropecuárias, despejos de esgotos domésticos e 

industriais, são os possíveis responsáveis pelas altas concentrações de matéria 

orgânica no rio, devido, principalmente, à entrada de esgoto in natura, sendo 

essa condição acentuada nos períodos de estiagens na região.  

 

4.3.2 - O contexto escolar 

 

A unidade escolar 31  definida para participar desta pesquisa é uma 

instituição municipal localizada na cidade de Itabuna-BA, que oferece o Ensino 

                                                           
31Nesta pesquisa, procurou-se preservar a identidade da instituição escolar. 
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Fundamental I e o Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). O 

motivo da escolha desta escola se deve ao fato da pesquisadora já conhecer um 

pouco da realidade desta comunidade escolar durante os momentos de 

vivências nos estágios da graduação.  

Esta instituição atende 647 alunos no total, distribuídos nos três turnos, 

matutino, vespertino e noturno. Apresenta modalidade de educação escolar 

baseada nos Ciclos de Formação Humana, assim como todas as escolas da rede 

municipal de educação da cidade.  

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP, 2012) esta 

modalidade de ensino se contrapõe ao modelo padronizado da seriação e tem 

como objetivo respeitar o tempo histórico, social e biológico da formação dos 

alunos. Os estudantes são agrupados por idades semelhantes em sala de aula, 

os quais apresentam os mesmos focos de interesses, inquietações e mudanças 

psicossociais. Segundo o PPP (2012, p. 39) da escola, o Ciclo de Formação 

Humana “não serve para medir conhecimentos, mas para perceber em que 

estágio de aprendizagem os alunos se encontram para que o professor replaneje 

suas ações”. Desta forma, o sistema de avaliação é baseado na progressão 

autonômica, ou seja, não há reprovação de alunos. 

Os níveis de ensino são apresentados em fases e estão organizados da 

seguinte maneira: 

 

Tabela 4 - Níveis de ensino oferecidos pela escola 

NÍVEIS DE ENSINO OFERECIDOS PELA ESCOLA 

Ciclo da Infância (CIN) Fases: I, II e III Vespertino 219 alunos 
Ciclo da Pré 

Adolescência (CPA) 

Fases: I, II e III Matutino 278 alunos 

Programa de Educação 
de Jovens e Adultos 
(PROEJA I e II) 

Estágios: I, II e III Noturno 150 alunos 

   647 alunos no total 

Fonte: Dados extraídos do PPP (2012) da escola 

 

Ao compararmos as fases dos ciclos do ensino fundamental com o atual 

modelo de organização dos anos escolares, temos: os anos 1º, 2º e 3º 
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correspondem às fases I, II e III do Ciclo da Infância (CIN). Os anos 4º, 5º e 6º 

correspondem às fases I, II e III do Ciclo da Pré Adolescência (CPA). 

De acordo com o PPP (2012)32, a unidade escolar tem como ponto de 

partida, o cotidiano dos alunos e busca coletivamente não partir de uma teoria 

pronta, mas sim de desafios que a realidade apresenta. Tem como filosofia e 

objetivo educacional: 

 
contribuir para a formação de cidadãos críticos, responsáveis e 
conscientes de sua atuação na sociedade, através de uma 
educação transformadora e humanizadora, buscando a 
qualidade e o desenvolvimento pleno dos educandos (PPP, 
2012, p. 46).  
 

Esta unidade escolar fica localizada na zona sul da cidade, em um dos 

bairros mais antigos do município e que atualmente vem crescendo de forma 

bastante acelerada, sendo visado por comerciantes e empresários. Hoje, 

apresenta grandes avanços no que se refere ao comércio, comunicação, 

economia, oportunidades de empregos, saúde e moradias. Segundo o PPP 

(2012), apesar do crescente avanço, o bairro ainda necessita de um olhar atento 

dos governantes quanto à falta de infraestrutura em algumas localizações, a 

falta de segurança e alto índice de drogas e violências.  

O PPP (2012) destaca que grande parte dos alunos matriculados são 

oriundos de famílias de classe econômica baixa. Em sua maioria, trabalhadores 

e filhos de trabalhadores autônomos, tais como: lavadeiras, diaristas, feirantes, 

pequenos comerciantes, cabeleireiros, manicures, vendedores ambulantes, 

carregadores de feiras, além de comerciários, professores, funcionários públicos 

e domésticas. A renda familiar varia em torno de meio a 2 salários mínimos, 

com exceção de alguns que se declararam sem renda devido ao desemprego. 

Uma grande parte dos alunos tem renda acrescida pelo programa do governo 

federal “Bolsa Família”.  

A comunidade situa-se próxima à feira de comércio livre do bairro, a 

qual funciona aos arredores de um canal a céu aberto. Atualmente, coberto por 

                                                           
32 Por garantir o anonimato da escola, os dados do projeto político pedagógico serão citados da 

seguinte forma: PPP (2012). Este não constará nas referências desta pesquisa. 
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matagais, os feirantes e os moradores locais sofrem com o intenso mau cheiro, 

com a proliferação de insetos e roedores e com a transmissão de doenças, como 

a dengue e a leptospirose, devido ao acúmulo de água e lixos que são 

despejados no canal.  

 

Figura 7 - Imagens do canal a céu aberto onde fica localizada a feira de comércio livre  

 

 

Fonte: Imagens captadas pela autora 

 

A escola abarca alunos não só do bairro onde ela se situa, mas também 

estudantes de outras comunidades circunvizinhas, localizados na zona sudeste 

da cidade. Em geral, esses bairros são carentes de políticas públicas e, segundo 

a coordenação escolar, a grande maioria dos alunos são oriundos dessas 

intermediações. Dentre alguns problemas encontrados nestas localidades, nota-

se a falta de saneamento básico, condições inadequadas de moradias, esgotos 

sem canalizações que se espalham pelas ruas, violência, drogas e, 

consequentemente, a falta de segurança33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33Essas imagens foram retiradas pela pesquisadora de forma bastante cuidadosa, com o intuito 
de evitar desconfianças por parte de alguns moradores. Atualmente, estas comunidades vivem 
sob clima de tensão devido ao combate à violência e ao tráfico de drogas pela polícia militar. 
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Figura 8–Imagens de despejo inadequado de lixos e esgoto a céu aberto nas ruas do 
bairro próximo à escola 

 

 

Fonte: Imagens captadas pela autora 

 

No decorrer da investigação, ainda foi possível localizar um dos setores 

de Tratamento de Esgoto da cidade que fica localizada na comunidade 

vivenciada pelos alunos. A imagem do lado esquerdo representa o muro da 

estação de tratamento e do lado direito uma área em concreto tomada por 

matagais, a qual possivelmente funcionava um dos tanques de tratamento dos 

lodos de esgoto.  

 

Figura 9 - Imagens da Estação de Tratamento de Esgoto desativada, localizada na 
comunidade 

 

          

Fonte: Imagens captadas pela autora 

 

Observa-se nestas imagens que este local encontra-se totalmente 

abandonado e sem funcionamento. Em uma conversa informal com uma 

profissional da Empresa de Água e Saneamento Básico da cidade, ela afirmou 
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que em Itabuna-BA existe apenas uma Estação de Tratamento de Esgoto em 

funcionamento, localizada em um bairro distante do centro da cidade. Porém, 

devido ao crescimento populacional e industrial acelerado do município, a 

profissional salienta que essa estação não consegue garantir o tratamento 

necessário dos resíduos sólidos e líquidos de toda a população e que, 

infelizmente, uma boa parte, desses lixos, acaba sendo despejadas diretamente 

no Rio Cachoeira. Cabe ressaltar que essa não é uma realidade apenas 

encontrada na cidade de Itabuna, mas em vários locais do território brasileiro. 

 

4.3.3. Escolha do tema: confirmando hipóteses 

 

No momento do Levantamento Preliminar, foi possível identificar por meio 

da análise das unidades de significado, de acordo com Torres et al. (2008), as 

situações significativas próximas que representavam uma contradição social 

vivenciada pelos sujeitos da pesquisa, tais como: a violência, a falta de 

saneamento básico, despejo inadequado de lixos, esgotos a céu aberto e a 

degradação do Rio Cachoeira. Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), 

essas situações se configuram como problemáticas que estão constantemente 

presentes na realidade dos alunos e que precisam ser compreendidas por eles 

para que possam transformá-las. Desta forma, é preciso que essas situações se 

façam presentes durante a elaboração dos programas curriculares da escola.  

Após a identificação das situações significativas no entorno da 

comunidade escolar, percebeu-se que grande parte dos problemas levantados 

giravam em torno de situações ligadas à falta de saneamento básico. Neste 

sentido, foi possível notar que o problema do despejo inadequado de lixos, 

apresentado nas manchetes de jornais, nos dados estatísticos, nas fotografias do 

entorno da comunidade escolar e nas conversas informais com o setor de 

saneamento da cidade, representava uma situação-limite (FREIRE, 1987), visto 

que tal problemática, conjugada a outros fatores, como o crescimento 

populacional e a falta de planejamento no município, contribui diretamente 
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para a poluição das águas do Rio Cachoeira34. De acordo com Freire (2008), 

essas situações-limites impedem que os sujeitos enxerguem criticamente o seu 

entorno. Deste modo, é preciso que essa realidade seja desvelada pelos sujeitos 

de maneira crítica através da conscientização (FREIRE, 2008). Contudo, as 

informações coletadas nos documentos e nas conversas informais permitiram 

sinalizar que o tema relacionado ao Rio Cachoeira, que passou a ser 

denominado de: “Rio Cachoeira; que água é essa?”, seria importante para ser 

trabalhado no ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais, pois envolve 

diversas situações significativas, possibilitando discussões mais amplas a 

respeito dessa temática. 

Apesar de nesta pesquisa não terem sido realizadas todas as etapas do 

processo de Investigação Temática proposta por Freire (1987), fica evidente que 

o problema da poluição das águas do Rio Cachoeira representa uma 

contradição social vivenciada pela população itabunense e que pode se 

constituir como um tema a ser trabalhado em sala de aula.  De acordo com 

Gehlen (2009):  

 

É a realidade em que vivem os educandos, ou seja, as 
contradições existenciais que configuram o ponto de partida do 
fazer educacional, aspecto sistematizado na organização 
didático-pedagógica tendo como base o Tema Gerador 
(GEHLEN, 2009, p. 121). 

 

Destaca-se que não é qualquer tema a ser trabalhado em sala de aula, 

mas sim, uma temática que sintetiza um problema que tem haver com a 

realidade dos envolvidos e que precisa ser refletido pelos alunos. O Rio 

Cachoeira, apesar de encontrar-se maltratado com os dejetos jogados 

                                                           
34 Destaca-se que no decorrer do Levantamento Preliminar, já havia uma hipótese quanto a este 

problema vivenciado não só por esta comunidade escolar, mas por todos os moradores da 
cidade. Esta hipótese não surgiu de um “achismo” ou de um problema qualquer, mas sim, 
devido às experiências vivenciadas pela pesquisadora naquela localidade, enquanto moradora 
do bairro. Desta forma, restava confirmar junto às pesquisas realizadas nos documentos oficiais 
(PPP, dados estatísticos), nas manchetes de jornais online e nas conversas informais com o setor 
de saneamento ambiental do município e com a coordenação escolar se realmente este 
problema era uma situação-limite vivenciada pelos sujeitos (FREIRE, 1987).  
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diariamente em seu leito, precisa ser urgentemente cuidado e preservado para 

que a cidade não enfrente sérios problemas com a falta de água e com a 

degradação do meio ambiente. Este rio representa não só uma referência 

geográfica, mas um patrimônio histórico que não deixou de fazer parte da vida 

dos moradores da cidade, pois ele é um dos rios que ainda consegue abastecer 

uma parte do município. A presença do acúmulo de lixos nas ruas dos bairros e 

a poluição dos canais a céu aberto podem ser indicativos de que a comunidade 

desconhece que tais atitudes contribuem para a poluição deste rio. No entender 

de Freire (1987), esse agir representa uma situação-limite que precisa ser 

superado. Contudo, incluir este tema no currículo de ciências nos anos iniciais 

pode contribuir para a tomada de consciência das crianças sobre as ações que 

colaboram para a manutenção da poluição das águas do rio, além de 

possibilitar que as mesmas conheçam sob uma outra ótica a realidade de 

Itabuna, BA.  

 

4.4 - Redução Temática: elaboração das atividades didático-pedagógicas 

 

Conforme já foi discutido no capítulo anterior, a etapa da Redução 

Temática configura-se como a quarta etapa de obtenção do tema (FREIRE, 1987). 

Neste item será apresentada a construção das atividades didático-pedagógicas 

baseadas em um tema como possibilidade de ensino de Ciências/Física nos 

anos iniciais. Esta etapa tem como objetivo organizar uma equipe de 

especialistas para selecionar os conteúdos a serem trabalhados nas aulas. Isto é, 

este momento deve ser aquele em que o grupo composto por diferentes áreas 

consegue identificar os conteúdos importantes e necessários para explicar a 

temática, para então, posteriormente, elaborar os conteúdos programáticos 

(FREIRE, 1987). 

Para iniciar este processo, foi formado um Grupo de Estudos em 

Abordagem Temática no Ensino de Ciências (GEATEC) na Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC). Este grupo é formado por uma equipe de 
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quatro estudantes 35 , sendo três graduandos de licenciatura em Física; a 

pesquisadora com formação em pedagogia e uma docente do curso de 

Licenciatura em Física da UESC, como coordenadora do grupo. O objetivo do 

grupo de estudos foi ajudar na organização e implementação das atividades em 

sala de aula, além de promover estudos sobre a abordagem de temas no ensino 

de Ciências.  

As reuniões do GEATEC sempre ocorriam nas dependências da UESC, a 

cada duas vezes na semana. A participação do grupo foi fundamental também 

na seleção dos conteúdos/conceitos de Ciências, especialmente de Física, pois 

cada qual nas suas especificidades de conhecimento pode identificar os 

conteúdos necessários para compreender o problema das águas do Rio 

Cachoeira. Destaca-se que este tema é bastante amplo, podendo abarcar 

diferentes conteúdos na elaboração do currículo de Ciências Naturais. Contudo, 

a intenção desse trabalho não é esgotar os conhecimentos científicos nessa 

programação curricular, mas sim apresentar possibilidades de contextualizar o 

ensino, de modo a relacionar alguns conteúdos Ciências, em especial da Física 

com a realidade vivenciada pelos alunos.  

Para visualizar melhor o processo da Redução Temática apresenta-se, na 

Figura 10, uma síntese da seleção dos conceitos/conteúdos envolvidos no tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

Destaca-se que os estudantes que foram convidados a participar do grupo de estudos já 
tinham afinidade com a perspectiva da Abordagem Temática, uma vez que já haviam 
trabalhado nas disciplinas de estágio e no projeto de Iniciação Científica (IC), tal abordagem de 
ensino. 
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Figura 10: Seleção dos conteúdos realizada pelo grupo de estudos GEATEC/UESC 

 

 

A disciplina de Ciências Naturais abordada nos anos iniciais é uma área 

que envolve diversos conceitos de Biologia, Física e Química, de modo a 

contemplar o currículo interdisciplinar de Ciências preconizado pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1997). Desta forma, 

procurou-se nesta pesquisa identificar os conhecimentos destas áreas, incluindo 

também conteúdos relevantes que envolvem os aspectos históricos, sociais e 

econômicos. Feita a Redução Temática, procurou-se antes de elaborar as 

atividades didático-pedagógicas, ter uma visão geral das questões que 

envolviam o tema “Rio Cachoeira: que água é essa?”. Para isso, no contexto do 

GEATEC/UESC, foi construído um esquema, representado em forma de um 

“Ciclo”, o qual foi denominado “Ciclo das Águas do Rio Cachoeira”. Este 

encontra-se dividido em 4 fases: 1ª - Águas do Rio Cachoeira; 2ª - Tratamento e 

Distribuição; 3ª- Consumo; 4ª - Tratamento e Preservação, conforme figura 

abaixo: 
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Figura 11 – Construção do “Ciclo das Águas do Rio Cachoeira” no contexto do grupo 
de estudos GEATEC/UESC 
 

 

 

Em cada uma das fases do “Ciclo”, há diversas problematizações, 

construídas no contexto do grupo de estudos, que serviram para orientar as 

atividades de sala de aula. A partir da construção deste “Ciclo”, o grupo passou 

a colaborar na produção do material didático-pedagógico. Foram produzidas 10 

aulas, conforme é possível verificar no APÊNDICE B, envolvendo os conteúdos 

de Educação Ambiental, Física, Química e Biologia. Dentre os principais 

objetivos das aulas, destacam-se: alfabetizar cientificamente os alunos a partir 

de conceitos de Ciências/Física subordinados ao tema; problematizar os 

impactos socioambientais resultantes do problema da poluição da água do Rio 

Cachoeira; oportunizar um espaço de diálogo entre os sujeitos sobre as 

vivências e experiências em torno da problemática; conscientizar as crianças e a 

comunidade escolar sobre a importância da preservação do meio ambiente; 

incentivar as crianças a proporem medidas para resolver o problema, na 

tentativa de fazê-los superar as situações-limites à luz dos conceitos científicos. 
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Salienta-se que este material foi enviado por email para a professora 

titular da disciplina de Ciências da escola, com intuito de que ela também 

participasse do processo de elaboração, ao contribuir com críticas e sugestões. 

Contudo, a professora elogiou bastante o material e disse que não precisava de 

alterações. Embora a escola já tenha trabalhado algumas vezes com projetos que 

envolvem o tema Água, foi possível identificar, por meio de conversas 

informais com a coordenação escolar, que as discussões problemáticas em torno 

do Rio Cachoeira eram trabalhadas pelos professores de forma superficial, 

explorando mais os conteúdos presentes nos livros didáticos, os quais 

apresentam as questões ligadas a Água e ao Meio Ambiente, de forma geral.  

Talvez essa dificuldade de abordar os problemas relacionados ao rio da cidade, 

incluindo os aspectos históricos, culturais, sociais científicos e ambientais, pode 

ser atribuída à falta de tempo que os professores dispõem para estudar a 

problemática, de selecionar os materiais de apoio e de preparar as aulas. 

As aulas elaboradas foram distribuídas nas fases apresentadas no “Ciclo 

do Rio Cachoeira”. Na primeira fase denominada de Águas do Rio Cachoeira 

foram organizadas atividades que visavam discutir os aspectos históricos, 

culturais e sociais sobre este rio, bem como a problematização das situações da 

poluição e os lixos encontrados nele. Foram selecionados os seguintes 

conteúdos para trabalhar esta primeira parte da temática: A História do Rio 

Cachoeira, Poluição das águas, Lixo, Resíduos Sólidos e Líquidos, 

Flutuabilidade dos corpos (densidade, massa e volume). 

Na segunda fase, Tratamento e Distribuição, foram propostas atividades 

que visavam problematizar a questão do Tratamento da Água do Rio 

Cachoeira, bem como discutir as formas de distribuição das águas na cidade. 

Dentre os conteúdos que foram selecionados para abordar esta temática, tem-se: 

O funcionamento da Estação de Tratamento de Água e os aspectos físicos 

(Pressão da Água) que interferem na distribuição da água na cidade. 

Quanto a terceira fase do ciclo, Consumo, as atividades foram elaboradas 

com o objetivo de problematizar a qualidade da água que chega nas casas dos 

moradores da comunidade. Os conteúdos que foram selecionados para discutir 

esta temática foram: Características das Águas (água contaminada, poluída e 



 
 

115 

potável); Algumas Doenças Causadas pela Contaminação da Água e a 

Importância da Filtração da água. 

Na quarta e última fase do ciclo, Tratamento e Preservação, as atividades 

propostas tem como objetivo problematizar o Tratamento dos Esgotos da 

cidade e a preservação do Rio Cachoeira. A intenção desta última fase é retomar 

alguns assuntos que foram abordados nas aulas anteriores. Além dos conteúdos 

trabalhados anteriormente, foram selecionados outros, como: O Funcionamento 

da Estação de Tratamento de Esgoto e a Apresentação do Projeto Atual de 

Revitalização do Rio. 

Essas atividades foram estruturadas com base nos pressupostos 

freireanos de educação36, sendo organizadas de acordo com os Três Momentos 

Pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011). Ressalta-se que cada 

fase do “Ciclo das Águas do Rio Cachoeira” foi desenvolvida a partir de 

questionamentos levantados pelo grupo de estudos (GEATEC/UESC), os quais 

foram transformados em problematizações iniciais de cada aula.   

 

4.5 - Desenvolvimento em Sala de Aula: uma síntese 

 

As aulas foram desenvolvidas na escola, com alunos do 5º ano do ensino 

fundamental. A turma com a qual foi feita a intervenção contava com 30 alunos, 

entre 9 e 10 anos. Nessa instituição escolar, o 5º ano condiz com o Ciclo da Pré 

Adolescência (CPA II), em que os alunos já têm a oportunidade de ter 

professores por disciplina, diferentemente dos anos anteriores em que os 

estudantes presenciam apenas um único professor em sala de aula. Na escola, a 

área de ensino de Ciências da Natureza é conjugada com a Matemática, 

portanto, os horários das aulas eram de 90 minutos no total, sendo metade do 

tempo destinada ao ensino de Ciências e a outra parte para o ensino da 

Matemática. Deste modo, a implementação das atividades se deram somente 

nesta disciplina, no turno da manhã, no período de 08 de maio a 18 de junho de 

2012, com a carga horária de 15 horas/semanais, totalizando 60 horas. Antes de 

                                                           
36 Destaca-se que as aulas de Física, 4, 5 e 7, foram organizadas com base não só na perspectiva 
da Abordagem Temática Freireana, mas também no ENCI. Tal aspecto, será melhor 
aprofundado no capítulo 5. 
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iniciar as atividades em sala de aula, a pesquisadora participou de uma reunião 

com os pais dos alunos para explicar a proposta de trabalho a serem realizadas 

com aquela turma. Logo em seguida, foi entregue o termo de autorização aos 

responsáveis solicitando a permissão das crianças participarem da pesquisa, 

incluindo a concessão das imagens fotográficas e das falas registradas em áudio 

para efeito de pesquisa. Destaca-se que todos os pais assinaram o termo, 

conforme modelo no APÊNDICE C. 

As aulas foram realizadas três vezes por semana, sendo implementadas 

pela pesquisadora na ocasião. Cabe ressaltar que nas aulas de Física, teve-se a 

participação dos integrantes do GEATEC/UESC no desenvolvimento das 

atividades em sala de aula. É importante frisar que antes de iniciar a 

intervenção, foi realizado o convite para a professora titular da classe participar 

da implementação das atividades, juntamente com a pesquisadora e o grupo de 

estudos. Porém, por motivos pessoais, a professora decidiu participar de apenas 

algumas aulas, de modo a auxiliar na organização da turma e a chamar atenção 

dos alunos, quando fosse necessário, preferindo não interferir na condução das 

atividades realizadas pela equipe. 

A seguir, apresenta-se a síntese do que foi realizado nas 10 aulas: 

Aula1: foram problematizadas questões em torno dos aspectos sociais, 

culturais e econômicos sobre o Rio Cachoeira. Nesta aula, os alunos tiveram 

oportunidade de conhecer um pouco da história do rio, comparar o seu passado 

com o presente, através da leitura e discussão de texto. 

Aula 2: foram problematizadas algumas imagens atuais sobre o Rio 

Cachoeira e discutidas questões em torno da poluição das águas. As estratégias 

utilizadas para trabalhar o conteúdo foram: exposição dialogada, seguida de 

leitura e discussões em torno de textos. Nesta atividade foi possível realizar um 

experimento com os alunos para compreender como a poluição se dissemina 

nas águas e ainda trabalhar os benefícios e malefícios da planta aquática 

(aguapés ou baronesa) presente neste rio. 

Aula 3: problematizou-se os tipos de lixos encontrados no Rio Cachoeira. 

A partir daí, trabalhou-se conteúdos como resíduos sólidos e líquidos, através 
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de atividades escritas e desenhadas e elaboração de histórias em quadrinhos, 

envolvendo mudanças de atitudes para ajudar a despoluir o meio ambiente. 

Aula 4: foi problematizado o porquê dos lixos flutuarem nas águas do 

Rio Cachoeira. Nesta aula, foi utilizada a atividade experimental investigativa 

“Flutua ou Afunda”, do Projeto Mão na Massa (SCHIEL e ORLANDI, 2009), a 

fim de trabalhar com os alunos questões iniciais a respeito da flutuação dos 

corpos. 

Aula 5: foi dada a continuidade da aula anterior, problematizando o 

porquê das embarcações conseguirem flutuar nas águas do Rio Cachoeira. Aqui 

foi utilizada a atividade experimental investigativa do “Problema do 

Barquinho” proposto por Carvalho et al. (1998) a fim de trabalhar com os alunos 

conhecimento físicos que envolvem o conceito de densidade, massa e volume. 

Aula 6: foi problematizado com os alunos se a água do Rio Cachoeira era 

a mesma que chegava nas casas dos moradores da cidade. Nesta atividade 

trabalhou-se conteúdos sobre o funcionamento da estação de tratamento da 

água a partir de uma animação gráfica. Estratégias de leitura e discussão de 

textos também foram utilizadas nesta aula. 

Aula 7: foram problematizadas situações que envolvem a distribuição da 

água nas casas. Nesse sentido, os alunos foram levados a pensar sobre como a 

água tratada que sai do Rio Cachoeira chega até a casa, escolas e fábricas. 

Utilizou-se da atividade experimental investigativa do “Problema da Pressão” 

proposto por Carvalho et al. (1998) com o intuito de discutir questões a respeito 

da pressão hidrostática. 

Aula 8: foi problematizado com os alunos o consumo da água. Aqui os 

estudantes tiveram oportunidade de reconhecer a importância da água filtrada 

e fervida e ainda foi possível ensinar na prática como se constrói um filtro de 

água. 

Aula 9: foi discutida a questão do tratamento de esgoto na cidade, 

problematizando com alunos questões em torno do problema do canal a céu 

aberto localizado próximo à escola e dos esgotos jogados no Rio Cachoeira. 

Aula 10: problematizou-se com os alunos como deveríamos fazer para 

ajudar a preservar o Rio Cachoeira. Os alunos tiveram a oportunidade de 
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assistir ao vídeo sobre a preservação do meio ambiente e ao final construíram 

textos em forma de cartas pedindo à população que cuidassem do rio. 

Culminância – Ao final da realização de todas as aulas, foi possível 

finalizar a intervenção com uma palestra ministrada por uma especialista, 

coordenadora do “Projeto Sustenta Cidade”, implantado pela Empresa 

Municipal de Saneamento Ambiental (EMASA) em parceria com a prefeitura 

local. Este projeto visa melhorias para o Rio Cachoeira. Ao final da palestra, os 

alunos tiveram oportunidade de sanarem suas dúvidas com a palestrante e de 

prestigiarem uma encenação teatral sobre o tema “Lamento do Rio”, produzida 

pelo Grupo de Teatro da Fundação Marimbeta da cidade de Itabuna-BA. 
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CAPÍTULO 5 
ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE CIÊNCIAS/FÍSICA 

BASEADAS NA ABORDAGEM TEMÁTICA FREIREANA E NO 
ENCI 

 

Neste capítulo serão analisados os resultados da implementação das 

aulas que envolveram o conhecimento físico na escola, na cidade de Itabuna-

BA, direcionadas aos alunos do 5ª ano do ensino fundamental. Salienta-se que a 

estruturação das atividades foi baseada na perspectiva da Abordagem Temática 

Freireana e do ENCI, sendo organizadas de acordo com os Três Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011).  

Dentre as 10 aulas desenvolvidas junto a turma (ver APÊNDICE B), 

somente em 3 foram trabalhadas os conhecimentos físicos, as quais sejam: Aula 

4, Aula 5 e Aula 7, isso porque na Abordagem Temática Freireana é importante 

que sejam estruturadas propostas didático-pedagógicas baseadas na integração 

de diferentes áreas de conhecimento (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011). Portanto, para compreender a temática do “Rio 

Cachoeira: que água é essa?”, foi necessário trabalhar algumas atividades que 

envolviam o conhecimento sobre a flutuabilidade dos corpos, especificamente 

dos lixos e barcos encontrados no rio e o funcionamento da distribuição da água 

nas residências.   

As atividades inclusas nas respectivas aulas foram extraídas e adaptadas 

dos livros “Ensino de Ciências por Investigação” do Projeto Mão na Massa de 

Schiel e Orlandi (2009) e “Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento 

físico” de Carvalho et al. (1998). 

De acordo com as discussões teóricas explicitadas no capítulo 3, foram 

eleitas três categorias a priori como parâmetro de análise: i) Problematização; ii) 

Conceituação Científica; e iii) Contextualização. Neste sentido, serão apresentadas, 

a partir dos dados empíricos, as possiblidades de complementações entre 

ambas as perspectivas e as suas contribuições no processo de ensino 

aprendizagem de Ciências/Física no ensino fundamental. 

 

5.1 - A metodologia das atividades baseadas no ENCI 
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Como já foi mencionado, as atividades fundamentadas na perspectiva do 

ENCI que foram implementadas nas aulas 4, 5 e 7, com o objetivo de trabalhar 

conceitos físicos com os alunos, referem-se às atividades do “Flutua e Afunda”, 

“Problema do Barquinho” e “Problema da Pressão”, respectivamente 

organizados por Schiel e Orlandi (2009) e os dois últimos por Carvalho et al. 

(1998). Tais atividades experimentais investigativas foram escolhidas pelo fato 

delas permitirem que os alunos compreendam alguns fenômenos físicos que 

envolvem o conteúdo “Água”. Como o objetivo do estudo é compreender a 

temática “Rio Cachoeira: que água é essa?”, julga-se que tais atividades podem 

auxiliá-los na aprendizagem. 

Conforme as discussões já iniciadas no capítulo 3, a proposta 

metodológica das atividades do ENCI tem como objetivo levar os estudantes a 

construírem seus conhecimentos por meio de algumas ações que envolvem a 

investigação científica, tais como: resolução de um problema, levantamento de 

hipóteses, verificação das hipóteses, socialização dos resultados e construção de 

um relatório. Nas próximas seções, serão apresentadas, em forma de síntese, as 

orientações propostas nas atividades baseadas na experimentação investigativa.  

 

5.1.2 – Atividade “Flutua ou Afunda?” 

 

Esta atividade extraída do livro “Ensino de Ciências por Investigação37”, 

organizada por Schiel e Orlandi (2009, p. 77), tem como objetivo levar as 

crianças a construírem as primeiras noções sobre a flutuação dos corpos. Neste 

caso, é proposta a seguinte situação-problema: “Quais objetos afundam e quais 

flutuam?”. Em seguida, o professor apresenta alguns objetos do cotidiano do 

aluno, tais como: lápis, borracha, frutas, legumes, entre outros, e em grupo, as 

crianças são convidadas a registrar primeiramente as suas hipóteses sobre o que 

                                                           
37

Em geral, este livro encontra-se organizado em 7 módulos temáticos, sendo que em cada um 
deles, existe um conjunto diverso de atividades de ciências. No caso específico do módulo 
Flutua ou Afunda, o qual constitui-se por sete atividades, foi utilizada no contexto dessa 
pesquisa, apenas a primeira atividade denominada no livro de “Atividade 1: Flutua ou 
Afunda?” 
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acontece com cada um dos objetos quando colocados na água. Logo após, os 

estudantes comprovam suas ideias, jogando-os na bacia com água. Após o 

momento da constatação, é proposto para que o professor discuta algumas 

questões do tipo: Como são os objetos que afundaram? O que eles têm em comum? 

Como são os objetos que flutuaram? O que há em comum entre eles? O que há de 

diferente entre os objetos que afundaram e os que flutuaram?(SCHIEL e ORLANDI, 

2009, p. 77). Depois das discussões, o professor pode confeccionar um cartaz 

coletivo, solicitando que os alunos informem os motivos para os quais os 

objetos conseguiram afundar ou flutuar e as conclusões finais do que 

entenderam da atividade.  

Em geral, as atividades propostas nesse livro encontram-se organizadas 

de acordo com algumas etapas baseadas no ensino investigativo, quais sejam: 1) 

Problematização: o professor ou aluno propõe um problema com a intenção dos 

alunos levantarem hipóteses; 2) Investigação: os alunos em grupo elaboram 

estratégias para verificar as hipóteses levantadas, fazendo a verificação por 

meio: da experimentação; saída de campo; observação do fenômeno; pesquisas 

bibliográficas; entrevistas; e entre outros; 3) Conclusão e sistematização: os alunos 

refletem e tomam consciência das suas ações, propondo as causas para os 

fenômenos observados, por meio das discussões provocadas pelo professor. 

Durante a conclusão, os alunos elaboram textos individuais e coletivos a fim de 

divulgar os resultados. 

 

5.1.3 – Atividade “O Problema do Barquinho” 

 

Esta atividade extraída do livro “Ciências no ensino fundamental: o 

conhecimento físico38”, organizada por Carvalho et al. (1998, p. 78), tem como 

objetivo levar os alunos a construírem alguns conceitos relativos à 

flutuabilidade, por meio da seguinte situação-problema: “Como será que a gente faz 

                                                           
38

Este livro contém 15 atividades de conhecimento físico, tais como: o problema do barquinho, o 
problema da sombra, o problema da pressão, o problema do equilíbrio, entre outras, a serem 
trabalhadas com crianças do ensino fundamental. 
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para construir um barquinho que, na água, consiga carregar o maior número de 

pecinhas sem afundar?”. Essa proposta consiste em construir um barco de papel 

alumínio de forma com que carregue o maior número de pecinhas (arruelas) em 

sua superfície sem que ele afunde. A resposta para esse problema seria a 

construção de um barquinho, em formato de uma balsa, o qual possui uma 

superfície plana com laterais estreitas. Para isso, os alunos necessitam distribuir 

as massas (arruelas) uniformemente fazendo com que o barquinho permaneça 

sempre em equilíbrio. Ao propor o desafio, os estudantes são motivados a 

elaborar hipóteses, construindo diferentes formatos de barquinhos até resolver 

a situação. Neste momento, o papel do professor é mediar o conhecimento dos 

alunos, não de forma a dar respostas prontas, mas estimulando-os a pensarem. 

As atividades propostas neste livro estão estruturadas de acordo com 

algumas etapas de ação e reflexão investigativa, de modo a contemplar a 

perspectiva do ENCI, quais sejam: 1) O professor propõe o problema: neste 

momento, o professor propõe um desafio de modo a motivar os alunos a 

tentarem resolve-lo; 2) Ação dos alunos sobre os objetos para ver como eles reagem: ao 

manipular os objetos e verificar de que forma eles se comportam, os alunos 

formulam hipóteses; 3) Ação dos alunos sobre os objetos para obtenção do efeito 

desejado: os alunos testam suas hipóteses a fim de solucionar o problema; 4) 

Tomada de consciência de como foi produzido o efeito desejado: os estudantes 

explicam como fizeram para resolver o desafio; 5) Os alunos explicam a 

causalidade do fenômeno: os estudantes dão suas explicações causais; 6) Confecção 

do relatório através da escrita e do desenho: os alunos registram o que aprenderam 

com a atividade; e 7) Relação da atividade com o cotidiano: o professor propõe 

novas discussões com os alunos, de modo a relacionar a atividade trabalhada 

com o cotidiano deles.  

 

5.1.4 - Atividade “O Problema da Pressão” 

 

Também extraída do livro “Ciências no ensino fundamental: o 

conhecimento físico”, organizada por Carvalho et al. (1998, p. 87), esta atividade 

visa levar os alunos a construírem conhecimentos a respeito das variáveis que 

influenciam a pressão da água, por meio da seguinte situação-problema: “Vamos 
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descobrir um jeito de fazer o potinho ficar sempre cheio d’água. Mas só podemos jogar 

água no tubo, tá legal?” Para resolver o problema, os alunos precisam atingir, 

com o jato de água, um alvo. Para isso, eles necessitam controlar a quantidade 

de água, relacionando-a com a pressão. As etapas investigativas em sala de aula 

são as mesmas delineadas na atividade do “Problema do Barquinho”, 

apresentada anteriormente. 

 

5.2 – Organizando as atividades a partir dos Três Momentos Pedagógicos 

 

Buscou-se organizar as atividades de modo que as crianças pudessem 

compreender os conhecimentos científicos através dos problemas que envolvem 

o seu meio. Com o desenvolvimento das atividades em sala de aula, objetivou-

se discutir alguns aspectos relacionados ao tema “Rio Cachoeira: que água é 

essa?”, o qual foi selecionado mediante a realização de algumas etapas da 

Investigação Temática de Freire (1987). Ressalta-se que a temática em estudo 

condiz a um problema, o qual representa uma contradição social vivenciada 

não só pelos alunos da escola, mas por todos os moradores da cidade de 

Itabuna-BA, conforme aspecto discutido no capítulo 4.  

Tais aulas foram estruturadas mediante a dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), que consistem nas 

seguintes etapas: Problematização Inicial, Organização do Conhecimento e Aplicação 

do Conhecimento. 

Cabe ressaltar que o fundamental nesse estudo é investigar o 

desenvolvimento de atividades baseadas na Abordagem Temática Freireana e 

no ENCI, a partir dos Momentos Pedagógicos, para o contexto do ensino de 

Ciências/Física nos anos iniciais. Para isso, foram tomadas como categorias 

analíticas a priori: problematização, a conceituação científica e a contextualização, a 

fim de verificar, no contexto de sala de aula, as reais potencialidades das 

complementações entre ambas as perspectivas de ensino. 

Deste modo, assim como já foi mencionado no capítulo 4, os 

instrumentos utilizados para coletar os dados foram: as gravações em áudio das 

aulas, o diário com os registros da professora-pesquisadora e as produções dos 
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alunos. Todos os dados foram analisados de acordo com a Análise Textual 

Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2007). Para organizá-los, os mesmos foram 

identificados da seguinte forma: para as falas dos alunos extraídas dos áudios, 

tem-se: A1, A2, A3, An...; para as falas dos alunos extraídas do diário: D1,D2, D3, 

Dn... e para as produções dos alunos: P1, P2, P3, Pn.... 

Seguem abaixo as descrições das aulas 4, 5 e 7 e posteriormente as 

análises baseadas nas categoriais. 

 

5.2.1 - Descrição da Aula 4 

 

□ Problematização Inicial  

 Antes de dar início à aula, a professora-pesquisadora juntamente com o 

grupo de estudos GEATEC/UESC procurou organizar a sala em grupos de 5 a 

6 alunos. Em seguida, os alunos receberam uma folha de atividades, na qual 

iniciava com a seguinte problematização: Por que alguns desses lixos encontrados 

no Rio Cachoeira flutuam e outros afundam? Quais afundam e quais flutuam? 

Após a apresentação dos objetos que representavam os lixos do Rio 

Cachoeira (conforme figura 12), tais como: latinha de refrigerante, palito de 

picolé, copo descartável, papel higiênico, tampinha de garrafa pet, bolinha de 

gude (para representar o vidro), pedrinhas, folhas secas, pedaço de madeira 

velha, sacola plástica, entre outros, os alunos foram convidados a pensar sobre 

o problema, de modo a levantar suas hipóteses iniciais. Essas hipóteses foram 

registradas numa tabela (conforme APÊNDICE B). Além da escrita, as crianças 

expressavam oralmente suas opiniões.  

 

Figura 12 - Cuba com água e alguns objetos simbolizando o lixo do Rio Cachoeira 
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□ Organização do Conhecimento 

 Após os alunos registrarem e discutirem suas hipóteses iniciais foi 

entregue para cada grupo, o material a ser trabalhado em sala de aula, tais 

como: a bacia com água e os objetos que simbolizavam o lixo do Rio Cachoeira. 

Em seguida, as equipes testaram na água todos os objetos e constataram os seus 

resultados, conforme é possível verificar na figura 13. As crianças registraram 

na folha de atividades os resultados. Finalizada esta etapa de testagem das 

hipóteses e constatação, as crianças foram convidadas a socializarem a 

experiência. Durante as discussões, a professora-pesquisadora anotava no 

quadro os resultados que os alunos tinham encontrado. De forma organizada, 

cada grupo comentava suas hipóteses equivocadas e os seus acertos. Em 

seguida, foi solicitado que os mesmos registrassem a experiência, desenhando 

na folha de registro uma bacia com os objetos que afundaram e flutuaram. 

 

Figura 13 - Alunos testando na água se os objetos (lixos) flutuam ou afundam e 
registrando seus conhecimentos 

 

É importante ressaltar que na aula anterior, os alunos tiveram 

oportunidade de conhecer e discutir os tipos de lixos encontrados no Rio 

Cachoeira e a partir daí, foram trabalhados os conteúdos como resíduos sólidos 

e líquidos e ações humanas para não poluir o meio ambiente. Portanto, o 

objetivo desta atividade foi trabalhar com as crianças questões iniciais a respeito 

da flutuação dos corpos e introdução ao conceito de massa.  

Para ajudar a sistematizar os conhecimentos dos alunos, foram 

levantadas as seguintes questões propostas por Schiel e Orlandi (2009, p. 77): 
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“O que interfere na flutuação de um objeto?”; “Como podemos explicar?”. Para 

responder a estes questionamentos, os alunos foram convidados a produzirem 

um cartaz coletivo negociado (Figura 14), com o auxílio da professora-

pesquisadora e do grupo GEATEC/UESC, levando em consideração a 

diversidade de opinião dos alunos. Para orientar as questões propostas, foram 

realizadas algumas perguntas, tais como: “Como são os objetos que afundaram?”; 

“O que eles têm em comum?”;“Como são os objetos que flutuaram?”;“O que há em 

comum entre eles?”;“O que há de diferente entre os objetos que afundaram e os que 

flutuaram?”(SCHIEL e ORLANDI, 2009, p. 77). 

 

Figura 14 - Cartaz coletivo construído pela turma  
 

 

 

□ Aplicação do Conhecimento 

Neste último momento da aula foi retomada novamente a Problematização 

Inicial: “Por que alguns desses lixos encontrados no Rio Cachoeira flutuam e outros 

afundam? Quais afundam e quais flutuam?39”. A intenção era saber se os alunos 

                                                           
39

 Destaca-se que a questão sobre não poluir o rio foi trabalhada em outras aulas. Ver por 
exemplo, a aula 2, 3, 9 e 10, no APÊNDICE B. 
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conseguiam responder à luz dos conhecimentos científicos, os quais foram 

sistematizados pela professora-pesquisadora e pelo GEATEC/UESC durante a 

Organização do Conhecimento, em especial no momento da socialização dos 

resultados da experiência. Após a problematização, foi trabalhado com os 

alunos a diferença entre massa e peso. Na tentativa de não tornar esses 

conceitos distante da capacidade de compreensão das crianças, procurou-se 

trabalhar o termo massa de forma introdutória. A partir de então, foi entregue 

para cada equipe uma balança, juntamente com uma ficha de anotações com os 

seguintes pares de objetos (lixos) para serem testados e verificados quem tem 

mais massa, por exemplo: pedrinha versus bolinha de gude; tampinha de 

garrafa pet versus pedaço de madeira velha; clipe versus bolinha de gude; papel 

de ofício versus papel de alumínio, etc. Após a realização da atividade, foi 

solicitado que os alunos produzissem um relatório em forma de escrita e 

desenho com os seus respectivos grupos, explicando o que entendeu dessa 

atividade, conforme pode ser observada na figura 15:  

 
Figura 15 - Alunos medindo a massa dos objetos (lixos) e registrando seus 

conhecimentos 

 

 
 

5.2.2 - Descrição da Aula 5 

□ Problematização Inicial 

 A intenção desta aula era dar seguimento às discussões sobre 

flutuabilidade dos corpos iniciadas na aula anterior. Aqui, discutiu-se a 
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flutuabilidade das embarcações que ainda são encontradas nas águas do Rio 

Cachoeira.  Deste modo, a sala novamente foi organizada em grupo de 5 a 6 

pessoas para dar continuidade ao trabalho. A professora-pesquisadora, 

juntamente com a equipe do GEATEC/UESC, iniciou a atividade mostrando 

para as crianças uma imagem antiga dos pescadores no Rio Cachoeira 

(conforme figura 16) e problematizou as seguintes questões: “Por que as canoas, 

os barcos e navios que são feitos de material pesado boiam na água? O quê faz com que 

eles afundem ou flutuem?”. 

 

Figura 16 - Imagem dos pescadores no Rio Cachoeira 
 

 
Fonte: http://www.ficc.com.br/rio-cachoeira/areeiros.php. Acesso em 3 fev. 2012 

 

Os alunos receberam uma folha de atividade contendo os 

questionamentos da problematização a fim de que eles respondessem. O 

objetivo era levar os alunos a exporem, por meio da escrita e oralidade, suas 

hipóteses iniciais a respeito do problema.  

 

□ Organização do Conhecimento 

Após os alunos apresentarem suas opiniões sobre a Problematização 

Inicial, a professora-pesquisadora juntamente com a equipe de pesquisadores 

do GEATEC/UESC deram início a atividade do Problema do Barquinho 

(CARVALHO et al., 1998). O objetivo foi trabalhar alguns conhecimentos físicos, 

tais como volume e densidade. Nesse momento, foram entregues para cada 

grupo de alunos os seguintes materiais: uma bacia rasa com água, papel 

http://www.ficc.com.br/rio-cachoeira/areeiros.php
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alumínio e arruelas. As crianças foram convidadas a resolver a seguinte 

situação-problema, proposta por Carvalho et al. (1998, p. 78): “Como será que a 

gente faz para construir um barquinho que, na água, consiga carregar o maior número 

de pecinhas sem afundar?”, conforme é possível visualizar na figura 17 abaixo: 

 

Figura 17 - Alunos solucionando o desafio da atividade do Problema do Barquinho 
(CARVALHO et al., 1998). 

 

 
 

Durante o experimento, cada membro do GEATEC/UESC ficou 

responsável por observar os grupos de alunos e de coordenar as ações deles. É 

importante destacar que no momento da experimentação, os estudantes 

precisavam registrar na folha de atividade os tipos de barquinhos elaborados e 

o número de pecinhas que cada uma das embarcações construídas conseguiu 

suportar sem afundar. Após a resolução do problema, os materiais foram 

recolhidos para dar início às discussões dos resultados, perguntando para cada 

equipe como e o porquê que eles conseguiram solucionar o desafio. Após a 

socialização, a professora-pesquisadora e o grupo de pesquisadores do 

GEATEC/UESC sistematizaram os conhecimentos dos alunos, introduzindo 

algumas palavras representativas de conceitos científicos.  

 

□ Aplicação do Conhecimento 

 Neste terceiro momento foi retomada a Problematização Inicial com os 

alunos a fim de que eles pudessem responder por meio dos conhecimentos 

físicos trabalhados no decorrer da atividade. Em seguida, foi solicitado para que 
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eles registrassem seus entendimentos em forma de um relatório escrito e/ou 

desenho, conforme mostra figura 18 abaixo.  

 

Figura 18–Alunos elaborando o relatório escrito  
 

 
 

 5.2.3 - Descrição da Aula 7 

 

□ Problematização Inicial 

A intenção desta aula foi dar seguimento à discussão da aula 6, a qual 

versava sobre o tratamento da água do Rio Cachoeira. Procurou-se trabalhar 

com os alunos algumas questões que envolviam o conhecimento sobre a 

pressão hidrostática. Deste modo, foram encaminhadas três problematizações  

envolvendo as seguintes situações: Como essa água tratada chega até as casas, 

escolas, fábricas, indústrias? Você já observou em que local fica a caixa de água de sua 

casa? Por que elas ficam nesse lugar? Durante as problematizações, foi entregue 

para os alunos uma folha de registro para que os mesmos escrevessem suas 

ideias iniciais a respeito do problema. Ao mesmo tempo, os alunos comentavam 

oralmente suas respostas. Neste momento, a turma estava organizada em 

grupos de 5 a 6 pessoas.  

 

□ Organização do Conhecimento 

Após a Problematização Inicial, deu-se início a atividade do Problema da 

Pressão (CARVALHO, et al., 1998), a qual tem como objetivo levar os alunos a 
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construírem noções sobre a pressão da água. Deste modo, a sala foi 

reorganizada, de modo com que 6 mesas ficassem distribuídas pela sala. Cada 

equipe deveria ficar ao redor de uma mesa, a qual continha o seguinte material: 

uma bacia rasa; um suporte com tubo de ensaio furado na lateral, simulando 

uma torneira; um copinho transparente furado no fundo; um suporte para 

aderir o copo na bacia; copo descartável e água, conforme é possível visualizar a 

figura 19: 

 

Figura 19 - Materiais utilizados na atividade do Problema da Pressão (CARVALHO et 
al., 1998) 

 

 
 

Os alunos foram convidados a resolver a seguinte situação-problema: 

“Vamos fazer um jeito de manter o potinho ficar sempre cheio d’água. Mas só podemos 

jogar água no tubo, tá legal?” (CARVALHO, et al., 1998, p. 87). A figura 20 

representa esse momento da investigação experimental. 
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Figura 20 - Alunos solucionando o desafio da atividade da Pressão 

 
 

À medida que as crianças conseguiam solucionar o problema, o copinho 

era trocado de lugar, com o intuito de dificultar o desafio. O papel do grupo de 

pesquisadores do GEATEC/UESC e da professora-pesquisadora era observar 

os grupos e coordenar as ações dos alunos. Chegada à conclusão, os materiais 

eram recolhidos para iniciar o momento da socialização dos resultados. 

Questionamentos do tipo: “Como vocês fizeram para manter o potinho sempre cheio, 

quando vocês jogavam água no tubo grande? Por quê? (CARVALHO et al., 1998, p. 

89), foram discutidos com os alunos. Após essa etapa, a professora-

pesquisadora, juntamente com integrantes do GEATEC/UESC, foi 

sistematizando os conhecimentos dos alunos, organizando o conceito de 

pressão. Em seguida, foi solicitado que os mesmos respondessem, na folha de 

registro, algumas questões sobre o assunto e depois fizessem um relatório 

escrito sobre o que aprenderam sobre o experimento. 

 

□ Aplicação do Conhecimento 

Neste momento foi retomada a Problematização Inicial: “Você já observou 

em que local fica a caixa de água de sua casa? Por que ela fica no alto?”, a fim de que 

os alunos pudessem responder por meio do conhecimento científico trabalhado 

durante o momento anterior. Em seguida, foi solicitado que as crianças 

respondessem na folha de registro uma atividade em que havia um desenho 

representando a queda d’água em um apartamento de três andares, em situação 

de pouca pressão, pressão normal e muita pressão. Após os alunos 

responderem, foi apresentada uma simulação dessa atividade utilizando uma 
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garrafa pet cheia de água com três furos em sua lateral. A ideia era fazer com 

que os alunos visualizassem na prática como esse fenômeno funcionava. 

Finalizada a atividade, os alunos registraram o que entenderam, relacionando 

com a atividade anterior, trabalhada na Organização do Conhecimento, como 

mostra a figura 21. 

 

Figura 21 - Alunos confeccionando o relatório escrito 

 

 
 

A partir das descrições das três aulas em que foram abordados conceitos 

de Física, apresenta-se no quadro 6, a seguir, a síntese das aulas estruturadas de 

acordo com os Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011): 
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Quadro 6 - Síntese das três aulas organizadas seguindo os Momentos Pedagógicos  

 

AULA PROBLEMATIZAÇÃO 
INICIAL 

ORGANIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

APLICAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

4 
 

 

Apresentar para os alunos 
vários objetos (lixos) 
possivelmente encontrados no 
Rio Cachoeira e problematizar 
as seguintes questões: “Por que 
alguns desses lixos encontrados 
no Rio Cachoeira flutuam e 
outros afundam? Quais afundam 
e quais flutuam?” 

Conceito trabalhado: Massa. 
Atividade Experimental 
Investigativa: “Flutua ou 
Afunda?” (SCHIEL e 
ORLANDI, 2009, p. 77), 
seguindo algumas etapas do 
ENCI: 
 
 
a)Situação-problema: “Quais 
objetos afundam e quais 
flutuam?” 
b)Manipulação dos objetos; 
c)Levantamento de hipóteses; 
d)Verificação das hipóteses; 
e) Socialização dos resultados 
e sistematização pelo 
professor. 

Retomada da 
problematização inicial e 
registro escrito e/ou 
desenhado. 
 

5 
 

Ao analisar a imagem do 
pescador no Rio Cachoeira, 
respondam: Por que as canoas, 
os barcos e navios que são feitos 
de material pesado boiam na 
água? O quê faz com que eles 
afundem ou flutuem? 
 

 
 

Conceitos trabalhados: 
Volume e Densidade 
Atividade Experimental 
Investigativa: “Problema do 
Barquinho” (CARVALHO et 
al., 1998, p. 78), seguindo 
algumas etapas do ENCI:  
 
 
a)Situação-problema: “Como 
será que a gente faz para 
construir um barquinho que, na 
água, consiga carregar o maior 
número de pecinhas sem 
afundar?” 
b)Manipulação dos objetos; 
c)Levantamento de hipóteses; 
d)Verificação das hipóteses; 
e)Socialização dos resultados e 
sistematização pelo professor. 

Retomada da 
problematização inicial e 
registro escrito e/ou 
desenhado. 
 

7 
 

Problematizar com os alunos a 
seguinte questão: Como essa 
água tratada chega até as casas, 
escolas, fábricas, indústrias? Você 
já observou em que local fica a 
caixa de água de sua casa? Por 
que ela fica no alto? 
 
 
 

Conceito trabalhado: Pressão 
hidrostática 
Atividade Experimental 
Investigativa: “Problema da 
Pressão “(CARVALHO et al., 
1998, p. 87), seguindo algumas 
etapas do ENCI:  
 
a)Situação-problema: “Vamos 
descobrir um jeito de fazer o 
potinho ficar sempre cheio d’água. 
Mas só podemos jogar água no 
tubo, tá legal?”; 
b)Manipulação dos objetos; 
c)Levantamento de hipóteses; 
d)Verificação das hipóteses; 
e) Socialização dos resultados 
e sistematização pelo 
professor. 

Retomada da 
problematização inicial e 
registro escrito e/ou 
desenhado. 
 
 
 

 



 
 

135 

5.3 - Categorias de Análise 

5.3.1 - Problematização  

Ao examinar a problematização presente nas atividades didático-

pedagógicas, compreende-se que esta se encontra vinculada a um problema de 

dimensão social. Isto é, as aulas foram planejadas (ver APÊNDICE B) de modo 

a contemplar situações significativas, diretamente relacionadas com a temática 

“Rio Cachoeira: que água é essa?”, a qual foi constatada como um problema que 

apresenta manifestações de contradições sociais vivenciada pelos estudantes e 

comunidade. Vale lembrar que os problemas na perspectiva da Abordagem 

Temática Freireana devem ser o ponto de partida para a elaboração e 

organização de todo o conteúdo programático (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011).  

Baseado nos Momentos Pedagógicos, a Problematização Inicial se constitui 

como a primeira etapa a ser trabalhada em sala de aula. Portanto, as situações 

significativas envolvidas na temática devem ser problematizadas pelo 

professor, a fim de que estes apreendam os conhecimentos prévios dos alunos e 

agucem as curiosidades deles, levando-os a procurarem saber mais a respeito 

das situações problematizadas (DELIZOICOV, 2001; 2008). 

No caso específico das aulas de conhecimento físico 4, 5 e 7, o propósito 

foi problematizar algumas situações importantes sobre a flutuação dos lixos e 

das embarcações encontrados neste rio, além do modo como essa água é 

distribuída para os locais, como os lares, escolas, levando os alunos a reflexões. 

Dentre as problematizações trabalhadas nas aulas, destacam-se:  

 

“Por que alguns desses lixos encontrados no Rio Cachoeira flutuam e outros 
afundam? Quais lixos afundam e quais flutuam?” (AULA 4) 

 
“Por que as canoas, os barcos e navios que são feitos de material pesado 

boiam na água do Rio Cachoeira? O quê faz com que eles afundem ou flutuem?” 
(AULA 5) 

 
“Como essa água tratada, do Rio Cachoeira, chega até as casas, escolas, 

fábricas e indústrias? Você já observou em que local fica a caixa de água de sua casa? 
Por que ela fica no alto?” (AULA 7) 

 



 
 

136 

Diante das manifestações dos alunos em relação a essas questões, 

ressalta-se que a grande maioria participou ativamente das discussões. Por 

outro lado, apesar das crianças não se encontrarem habituadas a esta dinâmica 

de trabalho, em que há uma valorização e predominância do diálogo, houve a 

princípio, uma certa dificuldade em manter o “controle” da turma. Em se 

tratando da dinâmica recomendada para essa etapa, ou seja, os Três Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011), num primeiro 

momento, a discussão deve acontecer em pequenos grupos, para depois ser 

socializada para toda a classe (DELIZOICOV, 2001). Porém, tornou-se dificultoso 

segui-la dessa forma, pois as crianças ficavam ansiosas para falar logo o que 

sabiam e o que pensavam, resistindo a começar o diálogo com o grupo menor. 

Logo, ao tratar de uma turma que envolve crianças, parece que é muito mais 

interessante quando a discussão se inicia envolvendo toda a turma, a exemplo do 

que é proposto nas atividades do ENCI. 

Neste sentido, foi possível observar que o engajamento dos alunos nas 

atividades era bastante expressivo, os quais tiveram a oportunidade de levantar 

hipóteses e de expor seus conhecimentos de forma participativa, a exemplo da aula 

4, quando a professora-pesquisadora problematizou: “Diante desses materiais 

(lixos), que nós podemos encontrar lá no Rio Cachoeira, porque alguns deles podem 

flutuar ou afundar na água? O que vocês acham?”. Euforicamente os alunos 

responderam, a partir das suas concepções, a exemplo do aluno A4, que 

afirmou que o lixo flutuava “por que é leve”.  

Observa-se que uma das principais razões emitidas não só pelo aluno A4, 

mas por quase todos, é que o lixo flutua na água do rio por causa do peso. Frente a 

esta resposta, a professora-pesquisadora na tentativa de explorar um pouco mais 

os saberes dos alunos, aprofunda a problematização e obtém uma série de 

informações importantes para ajudar no direcionamento da atividade. Então, foi 

selecionado um fragmento em que exemplifica o diálogo problematizador do 

primeiro momento pedagógico, incluindo a participação da professora-

pesquisadora, os alunos e um dos pesquisadores do grupo GEATEC/UESC, 

denominado de pesquisador 1: 
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Fragmento 1: Unidades de significado Sujeitos 

- Mas se o lixo é leve vai acontecer o que? (professora-pesquisadora) 
- Vai boiar.  (em coro respondem) 
-Vai boiar, por que é leve? E o quê mais? (professora-pesquisadora) 
- O pesado vai afundar! (em coro respondem) 
- Ele desce pro fundo.  (aluno A5) 
-Me dê um exemplo de um lixo que afunda no Rio Cachoeira. (professora-pesquisadora) 
-O pneu... (aluno A4) 
-[...] o pneu é leve ou pesado? (pesquisador 1) 
-Pesado.  (em coro respondem) 
-E ele afunda? (pesquisador 1) 
-Afunda. (aluno A4) 
-Não afunda nada! (em coro respondem) 
-E ele é o que? Pesado né? (pesquisador 1) 
-É... (em coro respondem) 
-[...] então, quais lixos no Rio Cachoeira podem flutuar? (professora-pesquisadora) 
-Madeira, rolo, garrafa.... (em coro respondem) 

 

 

Conforme observado, a problematização freireana não ocorre mediante um 

problema relacionado a uma dimensão conceitual, mas sim a um estudo que faz 

parte da realidade vivencial dos alunos, o qual envolve um problema social. A 

problematização em torno dos lixos encontrados no Rio Cachoeira faz parte do 

contexto dos estudantes. Ou seja, os objetos (lixos) que estavam sendo 

manipulados pelas crianças para serem testados posteriormente sobre a bacia 

com água tinham uma relação direta com o estudo da temática. 

Neste primeiro momento pedagógico, Gehlen, Maldaner e Delizoicov 

(2012) chamam atenção para o fato de que o professor deve organizar as 

discussões em sala de aula, buscando diagnosticar os entendimentos dos alunos 

acerca da situação problematizada.  A esse respeito, é possível notar que os 

alunos apresentam ideias confusas sobre a flutuabilidade dos corpos, em especial, 

sobre os objetos que possivelmente poderão afundar no rio, a exemplo do pneu 

explicitado pelo aluno A4.  

Apesar da maioria das crianças terem afirmado imediatamente que o pneu 

não afundava, contestando a afirmativa do aluno A4, a “certeza” talvez dessa 

afirmação pode estar associada às experiências delas, ao verem os pneus flutuando 

em alguns locais do Rio Cachoeira, principalmente quando estes são utilizados no 

tratamento de despoluição40 do rio. De fato, vale lembrar, que o problema em 

                                                           
40Em alguns locais de saída de esgoto, localizado às margens do Rio Cachoeira, é possível 
encontrar alguns pneus amarrados em forma de rede sobre as águas, com o intuito de 
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estudo atrelado à poluição do Rio Cachoeira permite aguçar as memórias, 

lembranças e experiências advindas do seu meio, aspecto este ressaltado por 

Lindemann (2010) ao afirmar que o estudo da realidade propicia a construção e 

reconstrução, em conjunto, dos cenários do contexto em que os alunos fazem parte. 

Muenchen (2010) também corrobora com esta ideia argumentando que a 

problematização pode possibilitar que os estudantes interpretem suas vidas não 

apenas passando por elas. Certamente, esse aspecto pode potencializar a 

construção do conhecimento dos estudantes.   

Outro dado importante a ser analisado, destaca-se na aula 5, quando a 

professora-pesquisadora problematiza a seguinte questão: “Vocês estão vendo a foto 

antiga do Rio Cachoeira, não estão? [...] agora vocês vão tentar responder com os 

conhecimentos de vocês, por que será que esse barquinho consegue flutuar nessa água? 

O que será que acontece?”. Logo em seguida, os alunos expressaram oralmente as 

suas opiniões:  

 

Fragmento 2: Unidades de significado                  Sujeitos 

-É a madeira, tia. [...] se não tivesse a madeira, o cara morria afogado!”  (Aluno A3) 
-É tia, é a madeira.  (Aluno A4) 
-Eu acho que é porque a forma dele é assim... (nesse momento o aluno faz um gesto 
com as mãos para tentar explicar o formato côncavo dos barcos). 

(Aluno A5) 

- Que forma é essa tia?  (Aluno A5) 
- Côncava... (...) (professora-

pesquisadora) 
- É porque a massa do barco é pouca. (Aluno D6) 

 
Quanto aos registros escritos sobre tal problematização, destacam-se 

outras ideias relatadas pelos alunos: 

 

Fragmento 3: Unidades de significado Sujeitos 

“O barco, navio ou canoa boia por causa da maré do rio ou mar”. (Aluno P8) 
“Eles boiam porque ‘eles tem’ forma côncava, e eles afundam porque pode ter um 
furo”. 

(Aluno P5) 
 

“Á água faz com que boie e pode ser um tipo de madeira especial”.  (Aluno P4) 
“Por que os navios é tipo uma ‘boia’ por isso não afunda”. (Aluno P7) 
 “eles conseguem flutuar por causa que tem uns que são leves e são feitos de madeiras e 
tem outros que são ‘pezados’ e são feitos de ‘comcreto”.  

(Aluno P12) 

                                                                                                                                                                          
concentrar as plantas aguapés, para ajudar a despoluir o rio, ao mesmo tempo em que impede a 
proliferação desses vegetais, preservando a vida dos peixes e protozoários.  Esta é uma das 
ações do “Projeto Sustentacidade” implantado pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento 
(EMASA) da cidade de Itabuna-BA. A iniciativa contempla outros projetos como, por exemplo, 
o projeto Baronesas, de autoria do engenheiro agrônomo e pesquisador Agamenon de Almeida 
Farias.   
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“Eu acho que o barco flutua por que ele tem ‘poca’ massa”.  (Aluno P9) 

 

Em vista do exposto, há uma variedade de respostas dadas pelas crianças a 

respeito da flutuação das embarcações no Rio Cachoeira. Essa construção e 

socialização de argumentos, segundo Lindemann (2010), pode promover o 

confronto de diferentes opiniões e a valorização de distintos pontos de vista, além 

de possibilitar a formação de ideias, aspecto considerado importante pela autora 

para a constituição de futuros sujeitos críticos e participativos na sociedade. 

Observa-se que uma boa parte dos alunos tenta explicar o motivo da flutuação 

partindo do pressuposto de que a madeira é um material que consegue flutuar na 

água. Deste modo, é possível notar que as palavras “massa”, “leve” e “pesado” 

enunciadas pelas crianças, podem ter sido resgatadas por elas, devido a aula 4, 

uma vez que foi trabalhada inicialmente o conceito de massa. Isso quer dizer que a 

experiência da aula anterior foi fundamental para que os alunos construíssem 

novos saberes nesta atividade.  

Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012) ressaltam que a problematização na 

perspectiva freireana permite que as crianças utilizem não só os seus 

conhecimentos do senso comum, a exemplo da resposta do aluno P8, quando diz 

que: “o barco, navio ou canoa boia por causa da maré do rio ou mar”, mas também os 

saberes mais próximos da ciência, ainda que sejam apresentados pelos alunos 

de forma confusa, conforme é possível destacar na fala do aluno A6: “É porque a 

massa do barco é pouca” e no registro escrito do aluno P12: “eles conseguem flutuar 

por causa que tem uns que são leves e são feitos de madeiras e tem outros que são ‘pezados’ e 

são feitos de ‘comcreto”.  

Esse movimento dos alunos tentarem dar explicações científicas à 

situação significativa problematizada, já desde a primeira etapa do momento 

pedagógico, confirma o que Freire sempre ressaltou de que na educação 

dialógica-problematizadora permite diminuir o abismo entre os dois níveis de 

conhecimento: o senso comum e o científico (FREIRE, 2002).  Partindo desse 

pressuposto, Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012, p. 5) acrescentam que a 

etapa da Problematização Inicial “é mais ampla, não envolve apenas os conceitos 
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científicos e espontâneos, pois o pano de fundo é um problema que está 

orientando a problematização”.  

É relevante ressaltar que a presença das embarcações encontradas no Rio 

Cachoeira foi importante para estabelecer relações com a realidade dos 

educandos, visto que não é qualquer barquinho que está sendo problematizado, 

mas sim, aquele que faz parte de uma contradição social, apresentada nas águas 

poluídas desse rio e que é vivenciado por toda a população itabunense. Logo, 

fica evidente que o barquinho problematizado em sala de aula está relacionado 

com o contexto dos alunos, uma vez que neste rio é possível encontrar canoas e 

balsas que ainda são utilizadas por alguns pescadores, ainda que a poluição 

tenha tomado maiores proporções neste rio.  Aqui é importante destacar que 

essa atividade contribuiu com uma outra forma de validar o tema “Rio 

Cachoeira: que água essa?”, pois houve uma semelhança com a realização da  2ª 

e 3ª etapa da Investigação Temática (FREIRE, 1987), sistematizada por 

Delizoicov (1991), isto é: a codificação, momento em que foi apresentado  para 

os alunos um código em forma de imagem sobre os barcos flutuando no Rio 

Cachoeira e a descodificação, momento em que à medida que os alunos 

dialogavam sobre os diferentes tipos de embarcações encontradas no Rio 

Cachoeira, sentiam necessidade de novos conhecimentos para um melhor 

entendimento sobre a flutuação desses barcos no rio. 

Na aula 7, a intenção foi discutir de que maneira essa água do Rio 

Cachoeira chega até as reisdências Portanto, fica claro novamente, que na 

perspectiva da Abordagem Temática Freireana, não são quaisquer temas ou 

situações que devem ser exploradas em sala de aula, ou seja, não é uma simples 

água que está sendo problematizada, mas, aquela que faz parte de um rio 

relacionado a um contexto vivencial dos alunos e que no momento atual 

apresenta problemas de poluição.  

Para dar início a esta aula, foi problematizada a seguinte situação: “Como 

a água tratada, do Rio Cachoeira, chega até as nossas casas? Você já observou em que 

local fica a caixa de água de sua casa? Por que ela fica no alto?”. Quanto à primeira 

pergunta, os alunos A6 e A4 responderam afirmando que a água chega pelo 

cano. A partir dessa resposta, um dos pesquisadores do grupo de estudos 
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GEATEC/UESC sentiu necessidade de problematizar novamente aos alunos, 

questionando-os: “Então, a água já vai pro lugar que tem que ir? Precisa de quê?”. 

Os alunos A3 e A5 responderam: “Da bomba...” e o aluno A4 complementou: “É, 

pra empurrar a água...”. As ideias trazidas pelas crianças podem ser decorrentes 

tanto dos conhecimentos apreendidos na aula 6, a qual foi trabalhada a questão 

do tratamento da água do Rio Cachoeira, quanto das suas experiências do dia a 

dia. No que se refere ao fator das experiências trazidas para a sala de aula pelas 

crianças é bem interessante notar que as mesmas apresentam situações distintas 

que fazem parte da realidade delas, relatando diferentes formas de 

armazenamento de água em suas casas, conforme é possível constatar no 

fragmento abaixo: 

 

- E aí, Caio o que você me diz?  (professora 
pesquisadora) 

- A da minha casa fica no chão.  (aluno A9) 
- Lá em casa tem um negócio...uma cisterna.... (aluno A9) 
- Tem cisterna? Pra que é essa cisterna? Pra que serve?  (professora-

pesquisadora) 
- Pra pegar a água.  (aluno A9) 

 

Percebe-se nesse fragmento que é o professor quem vai direcionar e 

organizar as discussões dos estudantes, não no sentido de dar respostas prontas, 

mas para questionar as interpretações assumidas pelos alunos (GEHLEN, 

MALDANER e DELIZOICOV, 2012). Silva (2004) sublinha que o docente precisa 

estar consciente desse papel deixando fluir as discussões sobre as necessidades e 

conflitos vivenciados pelos sujeitos.  

Freire (1987) ainda acrescenta que a problematização não implica apenas na 

participação ativa dos estudantes, mas também do professor. E é nessa relação com 

o outro que o conhecimento vai sendo problematizado e construído. Sobre esse 

Fragmento 4: Unidade de Significado Sujeitos 

-Vocês já observaram em que local fica a caixa d’água da sua casa? Por que 
ela tem que ficar no alto? 

(professora-
pesquisadora) 

- Eu já! (alunos em coro) 
- Tia, fica em cima das casas. (aluno A7) 
- E por que será que elas têm que ficar em cima e não embaixo? (professora-

pesquisadora) 
- É porque o cano...é.... a água faz descer. .(Aluno A5) 
- E aí, vocês concordam com Felipe? (professora-

pesquisadora) 
- Não! (aluno A9) 
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aspecto, é possível verificar que à medida que as crianças vão expondo seus 

conhecimentos, um dos pesquisadores do grupo de estudo GEATEC/UESC 

chama atenção para que os alunos percebam que há outra forma diferente a ser 

utilizada pelas pessoas para ‘puxar’ a água, que é através da bomba e do 

esforço físico mediado pelo balde, conforme fragmento abaixo:  

 

Além desse fato, na última fala do aluno A5, destaca que a bomba é 

utilizada quando há a falta de água. Quanto a isto é importante frisar que na 

cidade de Itabuna-BA, especialmente nos bairros periféricos, a falta de água é 

algo bastante rotineiro, principalmente em períodos de estiagem na região, fato 

este, preocupante para a população e que precisa ser discutido com os alunos. 

Pensando sobre isso, apesar da aula 10 não ter sido foco de análise nessa 

pesquisa, destaca-se que foram trabalhadas questões sobre o cuidado e 

preservação do Rio Cachoeira, como também algumas formas de economizar a 

água, conforme APÊNDICE B. 

Portanto, fica explícito que as problematizações analisadas não são 

perguntas distantes do contexto vivenciado pelos alunos, elas possuem um 

significado para eles, além disso, possibilitam aproximar as experiências dos 

alunos com o conhecimento escolar. Vale lembrar novamente, que apesar da 

problematização, primeiro momento pedagógico, estar relacionada a um 

problema numa dimensão social, ou seja, atrelada às discussões sobre a 

temática geradora, isso não significa pensar que os conceitos científicos não 

possam surgir no discurso dos alunos. Segundo Gehlen, Maldaner e Delizoicov 

(2012, p. 5), “os estudantes podem explicitar sua concepção científica acerca das 

questões desafiadoras que lhes são apresentadas”. Os autores ainda afirmam que o 

mais importante nesse momento é que o professor consiga apreender os conceitos 

Fragmento 5: Unidades de significado Sujeitos 

- Olha só, na casa dele puxa com o balde e na sua puxa com a bomba a 
água lá de baixo?  

(pesquisador2) 

- Sim... (aluno A8) 
- A minha também, tia.  (aluno A4) 
- E essa bomba pra funcionar precisa de que?  (professora-pesquisadora) 
- De energia.  (aluno A6) 
-Mas é sempre que se utiliza a bomba?  (professora-pesquisadora) 
- Às vezes, quando a água não cai.  (aluno D5) 
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prevalentes dos alunos, sejam eles conhecimentos do senso comum ou científicos. 

Frente a isto, Freire (1987) ainda acrescenta que o professor precisa criar 

possibilidades para que os alunos sintam necessidade de aprofundarem-se na 

situação, abrindo novos caminhos de compreensão e posicionamento crítico 

sobre o objeto analisado, fato este, que caracteriza a curiosidade epistemológica 

(FREIRE, 2004). 

 

5.3.2 - Conceituação Científica 

Nesta categoria será analisado o conhecimento científico como elemento 

importante para que os alunos compreendam a temática estudada. As 

problematizações trabalhadas no decorrer do primeiro momento pedagógico, 

apresentadas no item anterior, necessitavam ser sistematizadas pelo professor, 

momento este a ser explorado no segundo momento pedagógico – Organização 

do Conhecimento. Nesse caso, destaca-se que as atividades baseadas na 

perspectiva do ENCI foram fundamentais para ajudar os alunos a construírem 

os conhecimentos científicos.  

É importante relembrar, que as aulas 4, 5 e 7 foram desenvolvidas 

utilizando-se duas perspectivas de ensino, em que cada uma delas o problema41 

tem uma função. Na Abordagem Temática Freireana, o problema está pautado em 

uma situação significativa para o aluno, de modo que esteja vinculado a uma 

contradição social (DELIZOICOV, 2001; GEHLEN, 2009; MUENCHEN, 2010; 

DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Enquanto que o problema 

proposto pelo ENCI, em especial nas atividades experimentais de Carvalho et al. 

(1998) e Schiel e Orlandi (2009) encontra-se vinculado mais próximo da dimensão 

conceitual, em que o objetivo é motivar os alunos a resolverem uma situação-

problema em torno de algum objeto ou fenômeno natural, relacionado ao cotidiano 

do aluno, não necessariamente atrelado a uma dimensão social. 

Portanto, a função do problema nas atividades do ENCI, ao situar-se numa 

dimensão mais próxima da conceitual, aspecto já discutido no capítulo 3, deve ser 

                                                           
41

Conforme discutido no capítulo 3, o termo problematização no contexto do Ensino de Ciências 
é polissêmico, ou seja, apresenta diferentes concepções e entendimentos (RICARDO, 2005). 
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sugerido pelo professor, a fim de que os alunos possam chegar à solução da 

situação-problema, sem que lhes sejam dadas respostas prontas (CARVALHO, et al., 

1998). Tal ação conduzida nessa atividade apresenta aspectos semelhantes com a 

dinâmica de sala de aula proposta pela Abordagem Temática Freireana, uma vez 

que na Problematização Inicial, primeiro momento pedagógico, um dos objetivos é 

direcionar os alunos ao diálogo a respeito de um problema, sintetizado em um 

Tema Gerador, de modo a valorizar os saberes e entendimentos dos alunos.  

No segundo momento das aulas 4, 5 e 7, na Organização do Conhecimento, 

conforme foi descrito no item 5.3.1 deste capítulo, foram trabalhadas as 

atividades investigativas, Flutua ou Afunda (SCHIEL e ORLANDI, 2009); 

Problema do Barquinho; e Problema da Pressão (CARVALHO et al., 1998). 

Salienta-se que as atividades experimentais investigativas permitem que as 

crianças elaborem conhecimentos científicos de forma lúdica e menos complexa 

(CARVALHO et al. 1998). A escolha por essas atividades deveu-se ao fato de 

que elas possibilitariam trabalhar os conceitos físicos, tais como massa, volume, 

densidade e pressão, os quais foram selecionados previamente, mediante a 

etapa da Redução Temática (FREIRE, 1987), para compreensão da temática “Rio 

Cachoeira: que água é essa?”. Vale lembrar que as atividades investigativas do 

ENCI foram iniciadas na Organização do Conhecimento, por meio das seguintes 

situações-problema: 

 

“Por que os objetos flutuam ou afundam?” (AULA 4) 
 

“Como será que a gente faz para construir um barquinho que na  água consiga carregar o 
maior número de pecinhas sem afundar?” (AULA 5) 

 
“Vamos descobrir um jeito de fazer o potinho ficar sempre cheio d’água, mas só podemos 

jogar água no tubo, tá legal?” (AULA 7) 

 

As situações-problemas a serem resolvidas pelos estudantes foram 

essenciais para aproximá-los dos conhecimentos da Física. Além disso, a 

dinâmica do ensino investigativo favoreceu a aprendizagem das crianças 

quanto ao processo de produção da ciência, ao levantar hipóteses, constatar os 

resultados, socializar suas ideias e ainda registrar suas conclusões. Pode-se 

ressaltar que uma boa parte dos alunos participou ativamente das atividades, a 
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exemplo da aula 7, quando a turma foi convidada a solucionar um desafio de 

atingir, com um jato de água, um alvo. Para isso teriam que controlar a 

quantidade de água, relacionando com a pressão.  

No momento da ação investigativa dos alunos sobre o objeto, foi 

observado em um dos grupos que o aluno A12 ao testar as suas hipóteses, 

chamou atenção do seu colega da equipe, dizendo: “Calma Diogo, vai devagar, né, 

véi?”. De acordo com Carvalho et al. (1998), é importante que o professor 

observe os grupos de forma a verificar como os alunos estão fazendo para 

resolver o problema. Neste sentido, a professora-pesquisadora ao ouvir o 

diálogo entre esses estudantes, questionou: “Por que tem que ir devagar?”. 

Imediatamente o aluno A12 respondeu: “Porque se for rápido, a água cai em outro 

lugar, tá vendo aí, tia?”. Todavia, fica claro que este aluno, além de demonstrar 

envolvimento com a atividade, já conseguiu perceber que para resolver a 

situação-problema era preciso controlar a quantidade de água dentro do tubo 

para o jato alcançar o copinho. 

Outro aspecto importante do ENCI a ser analisado durante a construção 

do conhecimento do aluno é a tomada de consciência de como foi que ele 

conseguiu resolver o problema. Segundo Carvalho et al. (1998) esse é o 

momento em que as crianças vão contar o que fizeram. Tomando como 

exemplo a atividade do Problema do Barquinho (CARVALHO et al., 1998), 

trabalhada na aula 5, os alunos explicaram como fizeram para solucionar o 

desafio: “Nois  fazia o barquinho, aí nóis colocava as pecinha, quando afundava, teve 

uns mesmos que não pegou... aí quando afundava nóis tirava, fazia outro de outra forma 

e botava de novo”(aluno A12); “Primeiro a gente fez o barco, aí depois a gente foi fazer 

a canoa, depois a gente fez o barco super gigante, nenhuma das duas prestou, aí depois a 

gente fez a balsa e aí conseguimos”(aluno A9). 

Neste caso, é importante que o professor crie um ambiente favorável 

para que os alunos sintam-se à vontade para participar e socializar o que 

fizeram durante a atividade, sem receio. Carvalho et al. (1998) salienta que as 

primeiras perguntas do professor, no momento da sistematização do 

conhecimento, devem ser em torno da atividade que está sendo trabalhada, isto 
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é, são elas que vão ajudar os alunos a tomarem consciência do que fizeram, 

organizando assim os seus dados. 

Além disso, nas atividades investigativas, Carvalho et al. (1998); Schiel e 

Orlandi (2009); Campos et al. (2012); Nascimento, (2012) destacam a necessidade de 

desenvolver uma postura reflexiva nos alunos, de modo que ultrapasse a ação 

contemplativa. Esta reflexão se encontra atrelada à busca de explicações causais em 

torno do objeto científico, conforme é possível constatar em outro fragmento 

extraído da aula 7, ao relatarem sobre a resolução do Problema da Pressão:  

 

Fragmento 6: Unidades de significado Sujeitos 

- O que acontecia com o jato de água quando o tubo estava bem cheio? (professora-pesquisadora) 
- A agua ficava mais forte.  (Aluno A6) 
 - Porque isso aconteceu? (professora-pesquisadora) 
 - Por causa da pressão. A água vai mais longe quando há muita 
pressão.  

(Aluno A7) 

- E quando [o tubo] estava com pouca água...O que acontecia?  (professora-pesquisadora) 
- O contrário... (Aluno A4) 
- A água caia fraca.  (Aluno A6) 
- Á agua ficava rala... (Aluno A20) 
- (...) a água ficava morta, tia.  (Aluno A2) 
- A água ficava o que? Morta?  (professora-pesquisadora) 
- É...fraquinha.  (Aluno A2) 
- Porque isso aconteceu? (professora-pesquisadora) 
- Por que tava com pouca água.  (Aluno A7) 

 
 

Em geral, quanto às argumentações orais dos alunos, nem sempre as 

respostas são exatamente as mesmas dadas pela ciência, por conta da faixa 

etária das crianças, a exemplo das falas dos alunos A20 e A2, quando afirmaram 

que água ficava rala e morta quando o tubo estava quase vazio. Sendo assim, 

Carvalho et al. (1998) ressaltam que o mais importante é que as suas explicações 

estejam no sentido do conhecimento científico. Neste caso, pode-se afirmar que 

os alunos conseguiram relacionar a quantidade de água com a pressão e isso 

demonstra a proximidade das explicações com o entendimento científico.  

Algumas crianças falaram sobre a influência do ar no alcance do jato 

d’água no copinho. Os alunos A4 e A7 ao manipularem o objeto para testar suas 

hipóteses, utilizaram a estratégia de assoprar o tubo para fazer com que o jato 

de água alcançasse o copinho que estava longe, afirmando: “Tia, estamos fazendo 

uma bomba com a boca” (Aluno A4). Apesar da professora-pesquisadora ter 
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chamado atenção da equipe por não respeitarem as regras da atividade, uma 

vez que neste desafio eles só podiam controlar a água sem mexer nos materiais, 

foi relevante observar que ao “trapacear”, o grupo acabou compreendendo que 

o ar exerce pressão no interior do líquido no tubo e consequentemente o jato de 

água jorrou com maior intensidade, conforme é possível verificar no fragmento 

abaixo: 

 

Fragmento 7: Unidades de significado Sujeitos 

-A água ficou mais forte, até alcançar o copo.  (Aluno A4) 
-E por que será que ela ficou mais forte?  (professora-pesquisadora) 
- Com a pressão, a água que a gente assoprou foi mais longe. (Aluno A4) 
- Ah, com a pressão, a água foi mais longe? E essa pressão tem haver com 
o quê? 

(professora-pesquisadora) 

- Com a bomba. (Aluno A4 e A7) 
 [...]  
- Tem haver com o ar. (Aluno A4 e A7) 
- [...] então isso significa o quê? Que o ar também exerce a pressão? (professora-pesquisadora) 
- É. (Aluno A4 e A7) 

 

Cabe ressaltar que a professora-pesquisadora auxiliada pelos 

integrantes do grupo de estudos GEATEC/UESC aproveitou este momento 

para explicar a função das bombas de água, destacando que, assim como água e 

o ar, a bomba também exerce pressão. Além disso, foi explorado que quanto 

maior a altura da coluna de água, maior seria a pressão exercida para que o jato 

de água atingisse o copo distante. Tal atividade foi importante para ajudar as 

crianças a entenderem o processo de distribuição da água, proveniente do Rio 

Cachoeira, até as suas casas, como também as razões das caixas d’água, em 

geral, ficarem localizadas em cima das residências. Além da atividade 

experimental, os alunos fizeram uma tarefa42  complementar que envolvia a 

leitura de imagem explicando um pequeno processo da distribuição da água até 

a casa. 

Na perspectiva do ENCI, durante a construção dos conhecimentos o 

professor deve sistematizar e reorganizar os saberes dos estudantes. Esta 

preocupação com a aprendizagem também encontra-se presente na Abordagem 

Temática Freireana, ao salientar que o professor necessita trabalhar os saberes 

                                                           
42

 Atividade descrita na aula 7 do APÊNDICE B. 
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formalizados de forma a levar os alunos a uma compreensão mais crítica da 

temática estudada. Para Delizoicov (2008, p. 50), “o que precisa estar garantida 

no processo didático-pedagógico é além da interpretação que os alunos trazem 

sobre os temas, a aprendizagem dos conhecimentos que o professor detém”.  

Neste caso, é possível constatar que os conhecimentos do professor 

foram explorados durante a etapa da socialização dos resultados obtidos na 

atividade experimental investigativa, conforme é proposto por Carvalho et al. 

(1998) e Schiel e Orlandi (2009). Todavia, as explicações do professor para com o 

fenômeno estudado pelos alunos devem aparecer no sentido de reorganizar os 

saberes construídos pelas crianças.  

Outro aspecto identificado nas atividades foi a curiosidade dos alunos em 

querer conhecer mais a respeito do tema em estudo. Para Freire (2004), a 

construção do conhecimento implica o exercício da curiosidade, ou seja, se 

distanciar do objeto para dele se aproximar com um olhar mais crítico. Portanto, 

quanto mais a curiosidade espontânea é intensificada, mais ela se torna 

epistemológica. Estimular os alunos a perguntarem e a refletirem criticamente 

sobre o próprio questionamento é um dos objetivos da educação dialógica-

problematizadora de Freire (2004). O educador argumenta que tanto os alunos 

quanto o professor devem se assumir epistemologicamente curiosos. 

Na aula 5, por exemplo, ao socializar as discussões da resolução do 

Problema do Barquinho, o aluno A17 questionou: “Ô tia! Por que aquelas balsas 

conseguem carregar aqueles caixotes grandão e não afunda?”. Nesse caso, “quanto mais 

se pergunta, tanto mais sente que sua curiosidade em torno do objeto não se 

esgota” (FREIRE, 2002, p. 79). Essa fala expressa pelo aluno A17 foi enunciada 

durante a socialização dos resultados da atividade experimental do barquinho. 

Esse questionamento possibilitou às outras crianças novas formas de 

compreenderem o problema. O que está em sintonia com Freire (2002, p. 82) ao 

afirmar que “[...] na problematização, cada passo no sentido de aprofundar-se na 

situação problemática, dado por um dos sujeitos, vai abrindo novos caminhos de 

compreensão do objeto analisado aos demais sujeitos”. Aspecto que também é 

ressaltado por Carvalho et al. (1998) quando afirmam que durante a interação entre 

os alunos, suas ideias se reconstroem, estimulando a aprendizagem, em que “ao 
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contar aos outros o que pensam sobre um problema, os estudantes elaboram e 

refinam seus pensamentos e aprofundam sua compreensão” (CARVALHO et al., 

1998, p. 31). 

Na Abordagem Temática Freireana, esse momento de sistematização dos 

conhecimentos é fundamental a inserção dos conceitos científicos pelo professor 

para que possibilite a passagem do nível de consciência real efetiva dos alunos 

para a consciência máxima possível (FREIRE, 1987). Ao tratar de uma turma de 

alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, é bem provável que as mesmas 

sintam dificuldades em alcançar com êxito a consciência crítica, devido à idade, 

podendo assim, transitar entre esses dois níveis de consciência. Entretanto, a 

depender da maturidade cognitiva da classe, é permitido que o professor inicie 

a sistematização dos saberes dos alunos inserindo alguns conceitos, de forma 

introdutória, numa linguagem clara e objetiva, para que as crianças alcancem 

uma compreensão menos ingênua do problema em estudo. Espera-se, que ao 

cumprir todas as aulas, que elas estejam mais próximas a superarem suas 

situações-limites, caminhando em direção à consciência máxima possível. Sobre 

esse aspecto, todo o cuidado é preciso, para que as explicações dadas pelo 

professor não fiquem tão distante do nível cognitivo dos alunos.   

A seguir, destacam-se exemplos de falas da professora-pesquisadora e de 

um dos pesquisadores do GEATEC/UESC, que representam alguns dos 

momentos das aulas em que houve a sistematização dos saberes por meio da 

introdução de alguns conceitos científicos:  

 

Fragmento 8 – Unidades de significado Sujeitos 

-[...] Só que nós vamos agora utilizar essas duas palavrinhas [pesado e 
leve], de uma outra forma, tá? Ao invés da gente falar que o objeto é 
leve, nós vamos dizer que ele tem pouca massa. [...] E quando nós 
falarmos que o objeto é pesado, nós vamos dizer que ele tem muita 
massa, ok?  

(professora-pesquisadora – 
AULA 4) 

- Então a gente viu que não só o peso, ou seja, a massa do barquinho 
que vai influenciar na flutuação do objeto, mas também o formato dele 
(volume) e o equilíbrio. [...] E aí vamos usar hoje, uma palavrinha 
diferente, a palavrinha chamada densidade. [...] É ela que vai explicar o 
porquê que as coisas afundam e o porquê que as coisas flutuam, tá? 
Então todas as vezes que vocês verem um objeto flutuando lá no Rio 
Cachoeira, podemos explicar assim: aquele objeto flutua porque ele é 
menos denso do que a água do rio. Agora se ele afundou, a gente diz: 
aquele objeto afundou, porque ele é mais denso do que a água do rio.   

(professora-pesquisadora – 
AULA 5) 

- Então o quê que a bomba faz? Ela exerce pressão pra água poder subir. (pesquisadora 2– AULA 7) 
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Do mesmo jeito que a gente viu que a água também acaba exercendo 
uma pressão.  Então, quanto mais água aqui ter [no tubo] maior vai ser 
a pressão. Quanto menos água [no tubo] menor a pressão, e aí o jato 
fica mais fraco, certo? 

 

Além disso, em relação à atividade do Problema do Barquinho, foi 

discutido também que nem todas as embarcações que possuem uma massa 

grande afundam, pois o que vai ajudar na sua flutuação é que a sua massa 

encontra-se distribuída em um volume grande, de forma com que a densidade 

do barco seja menor que a água. Ao sistematizar o problema da pressão foi 

explorado a questão de que quanto maior a coluna da água, maior seria a 

pressão exercida para que o jato de água atingisse o copinho. Tal atividade 

envolveu a compreensão de que a pressão no interior de um fluido acaba 

sofrendo um aumento, como consequência do aumento da profundidade. Logo, 

o conceito sobre pressão como sendo a força exercida sobre uma determinada 

área esteve envolvido no desafio. Desse modo, pode-se constatar que os 

conceitos físicos de “massa”, “volume”, “densidade” e “pressão” foram 

trabalhados durante as aulas não no sentido de dificultar a aprendizagem dos 

alunos, mas para mostrar que os conhecimentos construídos por eles, no 

decorrer da atividade investigativa, estão bem próximos das explicações da 

ciência, ainda que em alguns momentos eles manifestem pensamentos 

confusos. As produções escritas e desenhadas das crianças representam bem 

essa questão, conforme as imagens expostas nas figuras 22, 23 e 24: 
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Figura 22 - Exemplos dos registros escritos e desenhados dos alunos durante a aula 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Registro (a) - Aluno P3: [Eu entendi que para medir 
as coisas, o objeto tem que ter muita massa, pouca 
ou a mesma quantidade de massa. Por isso que a 
gente sabe quando é leve, pesado ou a mesma 
massa]. 

Registro (b) – Aluno P4: [Eu gostei muito dessa 
aula, eu entendi que alguns objetos tem mais 
massas do que o outro]. 

 

Registro (e) - Aluno P6: Do lado esquerdo, o 
aluno desenhou os objetos (lixos) que 
flutuavam e do lado direito, os lixos que 
afundaram. 

Registro (f) - Aluno P10: O aluno desenhou os 
objetos (lixos) que afundaram e flutuaram, 
nomeando-os. 

Registro (c) - Aluno P3: [Eu entendi que o 
objeto tem mais massa é pesado].  

Registro (d) - Aluno P3: [Eu entendi que a pedra 
tem muita massa do que a bolinha de gude]. 
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Figura 23 - Exemplos dos registros escritos e desenhados dos alunos durante a aula 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro (a) - Aluno P4: [eu aprendi que um 
barco quando afunda, a densidade é maior e 
quando não afunda a densidade é menor. Isso 
quer dizer isso]. 

Registro (b) - Aluno P2: [eu entendi que o 
barco pra afundar, o barco tem que ter mais 
densidade que a água]. 

Registro (c) - Aluno P28: [primeiro eu escrevi 
sobre peso da canoa na água e depois cada dupla 
fez um barco de canoa com a folha de papel 
alumínio e colocou uns ferros na canoa para ver 
qual afunda]. 

Registro (d) - Aluno P5: [eu entendi que 
quando o barco é mais largo eles flutuam, mas 
quando eles são pequenos, eles afundam por 
causa da quantidade de objetos]. 

Registro (e) - Aluno P5: [eu entendi que o barco é 
muito grande e bonito. Eu fiz uma canoa que deu 
certo]. 
 

Registro (f) - Aluno P13: Desenho de um barco. 
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Figura 24 – Exemplos dos registros escritos e desenhados dos alunos durante a aula 7 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Registro (e) – Aluno P23: [eu entendi que o 
primeiro [andar] vai com mais força por causa 
da pressão]. 

Registro (f) – Aluno P2: [quanto mais água tiver, 
mais forte será o chuveiro, e também quanto mais 
alto tiver, mais forte será a água]. 

Registro (a) - Aluno P4: [Eu entendi que se tiver 
menos água ela não vai longe, quer dizer que se 
ela tiver menos pressão, não vai tão longe 
assim]. 

Registro (b) - Aluno P7: [Eu entendi que os 
tanques que fica em cima é para a água vir com 
velocidade e rápida]. 

Registro (c) - Aluno P5: [Eu achei legal e eu 
aprendi que quando tem ar a água sai mais forte].  

Registro (d) - Aluno P9: [Eu entendi que se 
tiver mais água, ela fica com mais pressão. E 
se tiver menos água ela fica sem pressão]. 
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Vale lembrar, que essa etapa do ENCI de registrar o que aprendeu 

sobre a atividade foi trabalhada durante a Aplicação do Conhecimento, não se 

restringindo apenas a este terceiro momento pedagógico.  Nesse momento, os 

estudantes têm o potencial de compreender as situações que foram 

problematizadas no decorrer da atividade, a partir do conhecimento da ciência 

(GEHLEN, MALDANER e DELIZOICOV, 2012). No caso dos registros (e) e (f) 

da aula 5 e os registros (a), (b), (c) e (d) da aula 7 foram elaborados durante a 

Organização do Conhecimento. 

As produções dos alunos, tomados como exemplos, servem para 

mostrar que nem sempre é possível que todas as crianças consigam dar 

explicações causais, associando à compreensão dos conceitos físicos. Salienta-se 

que as produções dos estudantes foram selecionadas, mediante o critério das 

produções escritas e/ou desenhadas que mais chamaram atenção, quanto à 

elaboração. Os registros foram agrupados em três tipos: i) alguns foram 

meramente descritivos, reduzindo-se ao que ocorreu na aula experimental, 

contando o que fez na atividade, a exemplo do registro (c) e (e) da aula 5; ii) 

outros utilizaram apenas de desenhos para expressar o que aprenderam, como 

os registros (e); (f) da aula 4; e (f) da aula 5; iii) tiveram aqueles que 

conseguiram apresentar argumentos mais próximos da ciência ao utilizarem 

algumas palavras representativas de conceitos científicos, tais como: as 

produções (a); (b); (c); (d) da aula 4; (a); (b); (d) da aula 5; (a); (b); (c); (d); (e); (f) 

da aula 7. Nesse último caso, pode-se afirmar que as produções dos alunos 

estiveram mais próximas do objetivo a ser alcançado no terceiro momento 

pedagógico. 

Quanto a este aspecto, é importante frisar que uma parte significativa 

dos alunos (um total de 19 crianças) conseguiu dar explicações próximas dos 

conhecimentos da ciência. Uma das razões disso ter ocorrido, talvez deve-se ao 

fato de que ao realizar a etapa investigativa da sistematização dos 

conhecimentos dos alunos, pelo professor, conjugada aos objetivos do segundo 

momento pedagógico –Organização do Conhecimento – foi possível trabalhar os 

conceitos científicos, de modo a levar os alunos a uma reaproximação do objeto 

de estudo de forma crítica. 
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Além da importância dos alunos utilizarem os conceitos científicos nesse 

momento, o retorno à Problematização Inicial foi fundamental, pois é o olhar 

crítico do estudante à situação problematizada que deve se fazer presente 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Na aula 4, por exemplo, ao 

problematizar: “Quais as razões para que os lixos flutuem ou afundem nas águas do 

Rio Cachoeira”, os alunos A7 e A2 responderam: “é porque alguns são leves e outros 

pesados”, houve aqueles que afirmaram que era “por causa que uns tinham pouca 

massa” D17. Na aula 5, ao problematizar novamente durante o terceiro 

momento pedagógico “por que será que os barcos, as canos e os navios conseguem 

flutuar na água do Rio Cachoeira?”, os alunos A6 e A5 responderam logo em 

seguida, afirmando que é “porque [o barco]tem menos densidade”. Observa-se que 

essas crianças utilizaram do conceito científico para explicar a causalidade do 

fenômeno embutido na problematização. Outro exemplo interessante foi 

evidenciado na aula 7, quando retomou-se à problematização: “Então, por que 

será que as nossas caixas d’água geralmente ficam em cima das casas?”. O aluno A10 

respondeu: “Pra água descer mais forte”, outro complementou: “É tia, por causa da 

pressão”–aluno A3. 

Diante das argumentações evidenciadas tanto nos registros escritos 

quando nas falas dos alunos, há indicativos de que algumas crianças se 

apropriaram, ainda que de forma elementar, dos significados conceituais das 

palavras massa, densidade e pressão. É óbvio que o nível de compreensão delas 

não deve ser o mesmo exigido com alunos de grau escolar mais avançado. Por 

outro lado, deve-se levar em conta também que para esses alunos foi o primeiro 

contato com estratégias didáticas que envolvem o diálogo-problematizador e 

experimentações baseadas no ensino investigativo. Ainda assim, pode-se 

afirmar que as explicações deles estão mais distantes do senso comum, o que 

indica que os alunos estão em processo de transição do nível de consciência real 

efetiva para a consciência máxima possível, isto é, as crianças encontram-se em 

processo de superação das suas situações-limites. 

Cabe ressaltar que as perspectivas da Abordagem Temática Freireana 

juntamente com a abordagem do ENCI potencializaram não só a aprendizagem 

dos conteúdos conceituais, mas também os procedimentais e atitudinais, 
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integrando-os na medida em que a ação investigativa realizada pelas crianças e 

mediada pelo professor aproximou-as do fazer científico, aspecto esse 

fundamental para promover Alfabetização Científica (SASSERON, 2008).  

5.3.3 - Contextualização 

Nesta categoria será analisada a importância da contextualização e o seu 

papel no decorrer das três aulas. Conforme foi discutido no capítulo 3, 

compreende-se que a contextualização presente na perspectiva da Abordagem 

Temática Freireana está estreitamente relacionada com a problematização 

freireana (RICARDO, 2005; 2011) e possui um direcionamento social. Ou seja, 

contextualizar seria partir de um problema que representa uma contradição 

social vivenciada pelo sujeito, a qual depende de uma reflexão do meio em que 

estão inseridos, para então compreender criticamente a situação. Cabe lembrar 

que as atividades do ENCI também preconizam a contextualização, porém, 

como já foi discutido no capítulo 3, o seu foco é diferente da perspectiva 

freireana, uma vez que há uma ênfase no direcionamento conceitual. 

  Fundamentado em Freire, Ricardo (2005, p. 218) afirma que “a ideia da 

contextualização dos saberes escolares é, portanto, problematizar a relação entre 

esses dois mundos [senso comum e científico], pois a natureza faz parte de 

ambos”.  Em outras palavras, o autor compreende que a contextualização não deve 

partir apenas do cotidiano imediato dos estudantes para alcançar o saber científico, 

mas sim, “proporcionar um distanciamento crítico [do senso comum] [...] pelo 

aluno e oferecer-lhe alternativas que o levem a sentir a necessidade de buscar 

novos conhecimentos” (RICARDO, 2005, p. 218).  

             Ao analisar as aulas 4, 5 e 7 constata-se que os alunos conseguem 

estabelecer relações da vida cotidiana com as atividades em estudo. A exemplo 

disso, na aula 5, quando foi problematizado para os alunos “por que as canoas, os 

barcos e navios que são feitos de materiais pesados conseguem boiar na água” destacam-se 

nas falas dos alunos A1 e A2 situações que exprimem relações com o cotidiano.  

 

Fragmento 9 – Unidades de significado Sujeitos 

- É a madeira, tia. Se não tivesse a madeira, o cara morria afogado! Aluno (A1) 
- Se afundar, o pescador vai ter que sair nadando, tia. Aluno (A2) 
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Ao mesmo tempo em que ocorre uma abstração dessa realidade, uma vez 

que os alunos conseguem pensar sobre a possibilidade do barco afundar e propor 

medidas para resolver o problema, há também uma aproximação com o sujeito, 

pois este “se reconhece na representação da situação existencial ‘codificada” 

(FREIRE, 1987, p.114). 

Para desenvolver a contextualização nas aulas por meio da 

problematização, no sentido freireano da expressão, é necessário assumir uma 

dinâmica pedagógica condizente com essa perspectiva, que nesse caso, 

corresponde à estratégia dos Momentos Pedagógicos propostos por Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2011). Essa dinâmica de ensino favorece a 

contextualização no sentido atribuído por Ricardo (2011), uma vez que a 

organização das atividades é iniciada com um problema da realidade dos 

alunos e finalizada com um retorno a esta realidade, porém com um olhar mais 

crítico dos estudantes, a partir do conhecimento científico. 

Um dos exemplos da contextualização, destaca-se na aula 5, em que ao 

ser proposta a situação-problema do Barquinho (CARVALHO et al., 1998), os 

alunos sentiram dificuldades em confeccionar outros tipos de embarcações, 

diferentes do de dobradura. Isto é, as crianças elaboravam e testavam suas 

hipóteses criando apenas um único modelo, a exemplo das falas enunciadas pelos 

alunos A10 e A1, respectivamente, ao evidenciar suas dificuldades: “tio disse que é 

pra fazer de outro tipo”. Em seguida, o outro complementa: “A gente só sabe desse!”. 

Neste momento foi preciso contextualizar, problematizando quais eram os tipos de 

embarcações que eles já conheciam ou que já viram flutuando sobre as águas do 

Rio Cachoeira. A presença desta problematização relacionada à realidade permitiu 

que os conhecimentos das crianças fossem ampliados de maneira significativa, 

sendo que uma grande parte delas conseguiu lembrar de outros tipos de 

embarcações, a exemplo da canoa e da balsa, que usualmente são encontradas no 

Rio Cachoeira, conforme expressa a seguir o trecho da aula:  
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No estudo desenvolvido por Campos et al. (2012) ao utilizarem essa mesma 

atividade do Barquinho (CARVALHO et al., 1998), as crianças também 

demonstraram  dificuldades em criarem outros tipos de barcos. Neste caso, o que 

os pesquisadores recomendam é que o professor faça uma intervenção no sentido 

de conduzir os alunos a buscar novas formas de solucionar o problema. Carvalho 

et al. (1998) ainda ressaltam que a interação social entre os alunos é fundamental, 

uma vez que eles podem procurar novas hipóteses ao observar o que os outros 

grupos estão fazendo, o que exemplifica bem a fala do aluno A5, ao apontar para a 

professora-pesquisadora o tipo de barco que um outro grupo havia feito. 

Ainda nesse exemplo, é possível notar que houve uma contextualização 

com direcionamento social e conceitual, uma vez que os alunos além de estarem 

envolvidos com a problematização lançada pela professora-pesquisadora sobre 

quais os tipos de embarcações podem ser encontradas no Rio Cachoeira, os 

mesmos também estavam envolvidos com um problema conceitual de tentarem 

construir um barquinho que na água carregasse o maior número de pecinhas sem 

afundar.  

Outro aspecto interessante da contextualização com direcionamento social e 

conceitual é evidenciado na aula 7, durante a Aplicação do Conhecimento, quando a 

professora-pesquisadora retomou novamente a Problematização Inicial, a respeito do 

porquê que os reservatórios de água devem ficar em cima das casas: 

Fragmento 11: Unidades de significado Sujeitos 

- Então, porque as nossas caixas de água costumam ficar no alto? (professora-pesquisadora) 
- Pra água cair mais longe e forte. (alunos em coro) 
- E quem não tem água em cima e tem água embaixo, vai precisar de 
que?  

(professora-pesquisadora) 

- Bomba.  (aluno A5) 

Fragmento 10 – Unidades de significado Sujeitos 

- [...] No Rio Cachoeira, a gente vê muito o quê? Professora-pesquisadora 
- Canoa! Aluno (A2) 
- Como é que se faz uma canoa? Professora-Pesquisadora 
- É assim... (aluno mostra a forma do barco) Aluno (A1) 
- [...] tenta uma outra forma, só tem esse tipo? Professora-pesquisadora 
- Tia, tem aquele também que é quadrado... Aluno (A5) 
- Qual é? Professora-pesquisadora 
- Aquele tia, que o grupo dali tá fazendo... Aluno (A5) 
- A Balsa? Professora-pesquisadora 
- É. Aluno (A5) 
- Tia nós fizemos uma canoa! Aluno (A9) 



 
 

159 

-Se não tiver a bomba, acontece o que?  (professora-pesquisadora) 
- A água não cai no tanque.  (aluno A27) 
- Pega com o balde.  (alunos A20 e A9) 

 

As respostas apresentadas pelos alunos, no fragmento acima, estão 

relacionadas tanto com o contexto ao qual eles vivem, quanto com os aspectos 

conceituais das explicações científicas. As diferentes realidades retratadas nas 

falas dos estudantes A5, A20 e A9 representam experiências e condições de 

vidas distintas. Por exemplo, os alunos expressam que em algumas casas são 

utilizadas as bombas para ajudar a elevar a água até as caixas d’água e em 

outras que, por condições precárias, utilizam-se apenas de baldes para pegar 

água nos tanques ou cisternas, conforme os diálogos no fragmento acima. 

Quanto à fala explicitada por todos os alunos: “- Pra água cair mais longe e forte”, 

apresenta elementos mais próximos das explicações científicas. 

Nesse sentido, há indicativos de que nesse momento a contextualização social e 

conceitual podem estar imbricadas, uma vez que as respostas dos alunos 

quanto ao problema proposto envolve aspectos que podem advir tanto do seu 

contexto mais próximo, quanto de explicações científicas. O retorno à 

Problematização Inicial foi fundamental para relacionar os conhecimentos 

escolares com a realidade imediata dos estudantes, tornando a atividade 

significativa. Com isso, constata-se que a Aplicação do Conhecimento é um 

momento crucial para completar a contextualização, uma vez que esta 

“completa-se no momento em que se parte da realidade e a ela retorna, mas 

com um novo olhar, com possibilidades de compreensão e ação” (RICARDO, 

2005, p. 239).  

 

5.4 - À guisa da síntese 

Na Abordagem Temática Freireana, ao problematizar o mundo de 

vivência dos alunos, tendo como ponto de partida o meio ao qual encontram-se 

inseridos, a fim de compreenderem a realidade através dos saberes científicos, 

contribui para a formação futura de estudantes reflexivos e críticos capazes de 

superar suas situações-limites por meio dos saberes formalizados. Na 

perspectiva do ENCI, ao propor situações-problemas relacionadas aos fenômenos 
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científicos e aos processos da natureza da ciência, contribuem para formar 

cidadãos futuramente críticos, capazes de entender a ciência a aplicar os 

conhecimentos nas situações adversas do dia a dia. 

A partir dos dados analisados, há indicativos de que as atividades 

investigativas do ENCI foram potencializadas quando estruturadas com base 

nos Três Momentos Pedagógicos, uma vez que a problematização e a 

contextualização foram ressignificadas nas atividades do Flutua ou Afunda 

(SCHIEL e ORLANDI, 2009), do Problema do Barquinho (CARVALHO et al., 

1998) e do Problema da Pressão (CARVALHO et al., 1998). Isto é, a inserção da 

perspectiva freireana no contexto das atividades do ENCI permitiu realizar um 

trabalho em que o problema da poluição43  das águas do Rio Cachoeira foi a 

temática central para estruturar e organizar todas as atividades didático-

pedagógicas. Além disso, as situações significativas envolvidas no objeto de estudo 

relacionado ao problema do rio foram fundamentais para compor a Problematização 

Inicial no contexto das atividades do ENCI. Deste modo, pode-se perceber que a 

contextualização no sentido atribuído por Ricardo (2005; 2011), perpassou não 

apenas um único momento da aula, mas todo o processo, pois a problematização – 

estreitamente relacionada à contextualização – conduziu as atividades desde o 

início ao fim.  

Além disso, ressalta-se que ambos os direcionamentos (social e 

conceitual) da contextualização apresentados respectivamente pela Abordagem 

Temática Freireana e o ENCI podem ser importantes para o trabalho 

pedagógico de ensino de Ciências e para estabelecer a complementação entre 

elas, sugere-se a organização didática baseada nos Três Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Isto é, na Organização do 

Conhecimento e na Aplicação do Conhecimento - segundo e terceiro momentos 

pedagógicos - trabalham-se os problemas conceituais das atividades 

investigativas, juntamente com as etapas do fazer científico. Esses momentos 

didáticos permitem trabalhar tanto os aspectos sociais presentes na temática 

                                                           
43

 Vale destacar que as aulas referentes à questão da poluição do Rio Cachoeira foram realizadas 
no contexto de ensino dos conteúdos da Biologia, Química e Educação Ambiental, as quais não 
foram objeto de análise desse trabalho. 
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geradora, quanto os aspectos conceituais presentes nos problemas didáticos do 

ENCI, os quais, em geral, envolvem os fenômenos científicos.   

Cabe ressaltar que o estudo da temática propiciou o desenvolvimento 

nos alunos de alguns aspectos que indicam a proximidade com uma postura 

crítica e reflexiva diante dos problemas que envolvem o Rio Cachoeira, uma vez 

que a última atividade, da aula 10 (ver APÊNDICE B), representou uma forma 

das crianças se posicionarem frente ao problema do rio. Nessa aula, foi 

solicitado aos estudantes que escrevessem uma carta pedindo a população da 

cidade de Itabuna-BA para ajudar a preservar o Rio Cachoeira, conforme 

exemplo no ANEXO B. Além disso, foi possível constatar, através de conversas 

informais com os alunos e alguns pais, o interesse dos mesmos em querer 

ajudar seus filhos nas tarefas de casa, uma vez que diziam que o trabalho sobre 

o rio era bem interessante. A exemplo disso destaca-se a construção de alguns 

cartazes sobre a preservação do Rio Cachoeira, explicitados no ANEXO C. 

Contudo, ao compreender a situação problemática das águas poluídas do 

Rio Cachoeira, à luz dos saberes científicos, em especial quando se trata dos 

conhecimentos físicos que envolvem a flutuação dos corpos, permite 

conscientizar os alunos de que nem todos os lixos que estão neste rio podem ser 

visualizados, uma vez que muitos deles podem estar submersos. Tal 

conhecimento pode ser necessário para que os as crianças mudem suas atitudes 

em relação ao cuidado com as águas do Rio Cachoeira. 

O estudo das embarcações também foi relevante para a compreensão da 

temática, uma vez que ainda são encontrados canoeiros e pescadores neste rio. 

Porém, há um aspecto que poderia ter sido melhor explorado com os alunos no 

decorrer da atividade do Problema do Barquinho, que seria a testagem dos 

barcos não apenas em água limpa, mas também em agua suja. Isso de fato, 

permitiria um trabalho mais relacionado com a temática e uma compreensão 

melhor do conceito de densidade.  

Quanto ao estudo de como a água do Rio Cachoeira chega até as casas, 

através da atividade do Problema da Pressão, foi importante porque ajudou-os 

a compreenderem questões que envolvem a distribuição dessa água. Os 

resultados ainda indicaram que esta atividade serviu de base, para trabalhar 
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nas aulas posteriores, questões como a falta de água na cidade e os modos de 

economizá-la, buscando promover a conscientização dos alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar as possibilidades de 

complementação entre a perspectiva da Abordagem Temática Freireana e do 

ENCI, e analisar no contexto dos anos iniciais, as contribuições para o processo de 

ensino aprendizagem de Ciências/Física. Dentre os resultados, foi constatado, no 

capítulo 1, que há poucos estudos sobre o ensino desta área no contexto dos anos 

iniciais, quando cotejados com outros níveis de ensino. Além disso, foi possível 

averiguar que as categorias metodologia e formação de professores foram as 

características de estudos de maior interesse por parte dos pesquisadores. Ao 

analisar os trabalhos pautados no grupo metodologia, identificou-se um número 

significativo de propostas que implementam ou avaliam atividades didático-

pedagógicas, cujo referencial se baseia no ENCI, sendo incipientes os estudos que 

se utilizam de referenciais progressistas no ensino de Ciências/Física nos anos 

iniciais, a exemplo de Paulo Freire. Isso requer pensar que a perspectiva freireana 

pode ser uma abordagem ainda pouco explorada e pouco compreendida. Nesse 

caso, foi evidenciada a necessidade de discutir a viabilidade de propostas 

pedagógicas que contemplam tais referenciais, a exemplo da Abordagem Temática 

Freireana (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011).  

As discussões realizadas sobre a Abordagem Temática Freireana, no 

capítulo 2, contribuíram para destacar a importância da problematização, a qual 

tem sido contemplada em outras perspectivas de ensino, a exemplo do ENCI. 

Embora a problematização assuma funções diferenciadas em ambas as 

perspectivas, há necessidade de investigar as possibilidades de relações pedagógicas 

e epistemológicas entre elas.  Assim, no capítulo 3, foram analisados alguns 

elementos teórico-metodológicos entre a Abordagem Temática Freireana e o ENCI. 

Dentre os resultados, destaca-se que ambas as perspectivas se diferenciam quanto 

ao objeto de conhecimento, em que apresentam distinções na sua natureza, uma 

vez que o objeto de estudo na Abordagem Temática Freireana são as situações 

problemáticas vivenciadas pelos alunos, os quais estão sintetizados no Tema 

Gerador, além dos conceitos científicos, enquanto que no ENCI, em geral, são os 
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fenômenos naturais envolvidos no cotidiano dos alunos e os processos da 

investigação científica.  

Quanto ao conceito de problema, na Abordagem Temática Freireana, é ele 

que estrutura todo o processo didático-pedagógico, se constituindo enquanto 

gênese na produção e a apropriação do conhecimento científico (GEHLEN, 2009).  

Logo, o problema é de ordem social e o seu critério de escolha é epistemológico 

(GEHLEN, 2009; DELIZOICOV, 2001; DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011). No ENCI, entende-se que o mesmo é de ordem conceitual, 

sendo que o seu critério de escolha e seleção se dá mediante as temáticas de 

ciências, não necessariamente condicionada a um tema numa dimensão social que 

envolve contradições existenciais, a exemplo da Abordagem Temática Freireana. 

Além disso, no ENCI, o problema passa a estruturar o corpo de cada atividade, e 

não todo o processo didático-pedagógico.  Portanto, é possível afirmar que, quanto 

à dimensão epistemológica do problema, ambas as perspectivas se diferenciam, ao 

estruturar as atividades didático-pedagógicas. Isto é, há indicativos de que o ENCI, 

apesar de discutir teoricamente a importância dessa dimensão, em especial quando 

faz referência à Bachelard, não deixa claro que o problema é o ponto de partida de 

todo o planejamento das atividades investigativas, inclusive para selecionar uma 

temática a ser trabalhada em sala de aula. 

Outro aspecto a destacar, diz respeito ao papel da contextualização. Apesar 

da Abordagem Temática Freireana e do ENCI apresentarem direcionamentos 

social e conceitual da contextualização, ambas assumem papéis distintos na 

organização das atividades didático-pedagógicas. Na Abordagem Temática 

Freireana, a problematização é o ponto de partida e de chegada nas atividades, 

logo a contextualização possui maior ênfase no direcionamento social e está 

condicionada à problematização (RICARDO, 2005).  No caso específico das 

atividades baseadas no ENCI, a contextualização possui uma ênfase no 

direcionamento conceitual, uma vez que os problemas conceituais são os que 

direcionam a atividade.  

Os direcionamentos (social e conceitual) da contextualização 

apresentados respectivamente pela Abordagem Temática Freireana e o ENCI 

são importantes para o trabalho pedagógico de ensino de Ciências. Ou seja, 



 
 

165 

promover atividades que contemplem essas duas dimensões da 

contextualização podem enriquecer o processo didático-pedagógico em sala de 

aula, aproximando os alunos dos problemas da sua realidade imediata e dos 

problemas científicos, além de proporcionar um ensino em que a 

contextualização seja ao mesmo tempo ponto de partida e de chegada durante 

todo o processo de ensino aprendizagem (RICARDO, 2005).  

Ao analisar as semelhanças e diferenças entre os elementos 

epistemológicos e pedagógicos da Abordagem Temática Freireana e do ENCI, 

foi possível inferir que estes podem ser complementares. No âmbito do 

contexto da sala de aula, tal complementação pode ser estabelecida a partir da 

dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011) com as etapas investigativas do ENCI (SCHIEL e 

ORLANDI, 2009; CARVALHO et al., 1998). Isto é, no segundo momento 

pedagógico - Organização do Conhecimento -, podem ser trabalhadas as situações-

problemas de ordem conceitual, assim como o processo do fazer científico, tais 

como levantamento de hipóteses, constatação, socialização e sistematização do 

conhecimento. Quanto ao terceiro momento pedagógico – Aplicação do 

Conhecimento -, é possível trabalhar o processo investigativo que envolve a 

produção escrita e/ou desenhada dos alunos e consequentemente as suas 

conclusões sobre a atividade.  

Neste cenário, é valido esclarecer que para pensar no contexto escolar foi 

necessário selecionar um tema que evidenciasse uma contradição social 

vivenciada pelos alunos. Desse modo, o capítulo 4, explorou o processo de 

obtenção do tema por meio de uma adaptação da Investigação Temática de 

Freire (1987), realizado na cidade de Itabuna-BA, em que foi selecionado o tema 

“Rio Cachoeira: que agua é essa?”.  

Ao traçar as possibilidades de complementação entre ambas as 

perspectivas, em especial quando estruturadas de acordo com os Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011), foi necessário 

investigar essas relações em sala de aula. No capítulo 5, foi explorada a análise 

dessas relações tendo como foco as categorias a priori: problematização, conceituação 

científica e contextualização. É possível afirmar que o estudo relacionado à 
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problematização das situações significativas, envolvidas no tema, foram essenciais 

para promover uma educação mais próxima da realidade concreta dos alunos, 

aguçar a curiosidade epistemológica dos estudantes e estreitar as relações entre os 

saberes do senso comum e científico.  

Quanto à questão da conceituação científica, ficou evidente que o trabalho 

com essas duas perspectivas de ensino, favoreceu a aprendizagem dos 

conhecimentos científicos pelas crianças e consequentemente a possibilidade de 

superação das suas situações-limites, uma vez que elas estavam em processo de 

transição do nível de consciência real efetiva para a consciência máxima possível. A 

respeito da contextualização, cabe enfatizar que o direcionamento social da 

contextualização na Abordagem Temática Freireana e a ênfase no 

direcionamento conceitual da contextualização no ENCI, contribuiu para 

ressignificar o papel da contextualização nas atividades didático-pedagógicas 

trabalhadas, pois a relação das atividades com a realidade dos alunos não foi 

dada no final do processo didático-pedagógico, mas sim, durante todo o seu 

percurso.  

Defende-se, portanto, que os Três Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011) podem ser uma importante 

estratégia para trabalhar as duas perspectivas no ensino de Ciências/Física. 

Entretanto, esta dinâmica requer uma reorganização curricular baseada em 

temas que representam contradições sociais vivenciadas pelos alunos. Nesse 

sentido, é possível afirmar que os Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011), em especial a Organização do Conhecimento 

e a Aplicação do Conhecimento, foram alavancados quando exploradas as 

atividades experimentais investigativas baseadas no ENCI. Ou seja, além dos 

conteúdos conceituais necessários para serem trabalhados no segundo 

momento pedagógico, os conteúdos procedimentais e atitudinais também 

enfatizados pelo ENCI, proporcionaram grandes contribuições para o processo 

ensino aprendizagem, uma vez que houve o envolvimento dos alunos com os 

procedimentos da investigação científica, aspectos que podem potencializar a 

inserção dos alunos na cultura científica (CARVALHO, 2011a). Além disso, as 

relações entre ambas as perspectivas, contribuiram no desenvolvimento da 



 
 

167 

atividade durante a Aplicação do Conhecimento, uma vez que a contextualização 

com direcionamento social e conceitual estiveram imbricadas. 

As atividades investigativas que promovam a Alfabetização Científica 

(SASSERON, 2008) ou o Enculturamento Científico (CARVALHO, 2011a) no 

contexto da Abordagem Temática Freireana podem ajudar os alunos a se 

familiarizarem com as etapas da construção do conhecimento científico. Ainda, 

é possível afirmar que as atividades baseadas no ENCI ao desenvolverem 

habilidade nos alunos de análises e síntese, de busca por informações, de 

reflexão em torno de um objeto, de trabalho em equipe podem ser 

fundamentais para ajudá-los a compreenderem o problema quando relacionado 

a uma contradição social. Nesse caso, as atividades estruturadas com base nas 

duas perspectivas, possibilitou aos alunos realizarem novas leituras da sua 

realidade, na medida em que experimentaram de forma investigativa os 

problemas numa dimensão conceitual, os quais foram subordinados a um tema, 

conforme apresentado no capítulo 5.  

Argumenta-se a favor de que é preciso considerar nas atividades 

didático-pedagógicas um problema como critério de seleção e estruturação de 

todo o processo. Além disso, defende-se, que o problema trabalhado em sala de 

aula seja significativo para aluno, de modo que faça sentido para eles 

analisarem, criticarem, levantarem hipóteses, argumentarem, deduzirem, 

enfim, que possibilite agir e superá-lo, por meio da apropriação dos 

conhecimentos científicos. Segundo Delizoicov (1991), deve-se levar em 

consideração a qualidade do problema no âmbito das práticas educativas, não 

reduzindo sua função como apenas mediador de um determinado conceito, 

mas também, cumprindo a função de humanizar os sujeitos (GEHLEN, 2009).  

Logo, trabalhar os problemas conceituais, característicos do ENCI, 

subordinados a um problema mais amplo que envolve as contradições 

existenciais dos alunos pode desenvolver neles a capacidade de resolver 

futuramente os dilemas do seu entorno, analisá-los sobre a ótica da criticidade, 

a fim de transformá-los, buscando melhores condições e modos de vida, aspecto 

que evidencia a ênfase dada ao processo de humanização do problema 

(GEHLEN e DELIZOICOV, 2011). Isso também pode alavancar o processo de 
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Alfabetização Científica (SASSERON, 2008), já desde os anos iniciais, uma vez 

que a capacidade de utilizar o conhecimento científico e tomar decisões pessoais 

e sociais é a sua essência. 

Outro aspecto a destacar é que o desenvolvimento das atividades 

propostas neste estudo requer pensar no papel dos professores. Um primeiro 

passo para os docentes colocarem em ação as tarefas, que vão desde a seleção 

do tema até a implementação das atividades em sala de aula, é repensar a 

estruturação curricular. Além do mais, é necessária uma preparação do mesmo 

para trabalhar com ambas as perspectivas, pois apesar de ter que compreender 

os fundamentos teórico-metodológicos é preciso ainda dispor de tempo para 

planejar e estudar os conteúdos que envolvem o tema, em especial quando se 

trata da Física. Além disso, é essencial a participação de toda a escola nesse 

processo, incluindo a comunidade. Contudo, nem sempre é possível realizar tal 

tarefa, momento em que se buscam algumas adaptações do processo de 

Investigação Temática de Freire (FREIRE, 1987). Nesse caso, é preciso todo um 

cuidado para não reduzir a proposta freireana a um vazio de ideias, nas quais, 

sejam excluídas da prática, os seus fundamentos essenciais. 

Quanto às possibilidades de estudos futuros, fica claro a necessidade de 

investigar de forma mais aprofundada a relação entre a qualidade de um 

problema (levando em consideração a sua dimensão social e conceitual), com os 

discursos argumentativos dos alunos no contexto das atividades investigativas 

(SASSERON, 2008), quando estruturadas a partir de um tema que representa 

uma contradição social. De acordo com Almeida, Figueiredo e Galvão (2012), a 

argumentação na educação científica não deve ser um instrumento voltado 

apenas para os processos da construção do conhecimento científico, mas 

também um instrumento de intervenção social, que auxilie os alunos desde 

cedo, a pensar criticamente sobre os problemas que envolvem a sua realidade, e 

a tomar decisões, com possibilidades de agir e transformar o seu meio (FREIRE, 

1987). Além disso, faz-se necessário ampliar os estudos teóricos sobre a 

perspectiva do ENCI, uma vez que no Ensino de Ciências/Física há uma ênfase 

maior nas pesquisas de caráter empírico.  
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ANEXO B – Exemplo de uma carta escrita por uma aluna, pedindo a população 
itabunense para que ajude a preservar o Rio Cachoeira. 
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ANEXO C - Exemplos de cartazes elaborados pelos alunos, com a ajuda dos 
seus pais, sobre o cuidado que devemos ter com o Rio Cachoeira. 
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APÊNDICE A: Quadro-síntese dos 27 trabalhos categorizados no grupo metodologia  

Eventos e 

Revistas 

AUTOR(ES) OBJETIVO ESTRATÉGIA DIDÁTICO-

METODOLÓGICA 

REFERENCIAIS TEÓRICOS 

ENPEC -2007  Martins e Martins 
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Textos narrativos construídos a partir de atividades 

de observação, registro, problematização e discussão 

de fenômenos. 

Apropriação da linguagem científica a 

partir de textos narrativos; (Driver et al., 

Lemke e Mortimer; Pujol) 

ENPEC-2007 Irias, Passos, Zompero 

e Arruda (2007) 

Analisa e discute o processo de construção do conhecimento por um 

grupo de alunos e o papel do professor na perspectiva investigativa. 

Atividades experimentais a partir de resolução de 

problemas; observação; levantamento de hipóteses; 

diálogo; atividade em grupo. 

Ensino de Ciência por Investigação 

(Gonçalves e Carvalho); Construtivismo   

(Piaget) 

ENPEC-2007 Araman e Batista (2007) Apresenta o resultado de uma investigação da aplicação da Historia 

da Ciência p/ os alunos dos anos iniciais sob a perspectiva da 

Aprendizagem significativa. 

Levantamento dos conhecimentos prévios dos 

alunos; Atividades experimentais; Confecção de 

relatório; Construção de mapas conceituais. 

Aprendizagem significativa - AUSUBEL 

EPEF – 2008 Padilha e Carvalho 

(2008) 

Apresenta e discute a relação entre as palavras e os gestos utilizados 

por estudantes do ensino fundamental em uma aula de 

conhecimento físico. 

Diálogo, problemas em torno do objeto experimental, 

observação dos gestos e palavras dos alunos. 

Abordagem semiótica (LEMKE); 

Linguagem (Sutton); Ensino por 

investigação (Carvalho et al) 

Construtivismo Piaget 

EPEF – 2008 Boss, Filho, Mianutti e 

Caluzi (2008) 

Analisa a importância educativa de 3 experimentos de física, 

desenvolvido com uma turma do 5º ano do ensino fundamental de 

uma escola particular de SP. 

Trabalho em grupo, discussões, experimentação, 

desafios. 

Formação de conceitos - Psicologia Sócio-

Histórica, (VYGOTSKY);  

EPEF – 2008 Silva, Carvalho e 

Chavez (2008) 

Testar uma simulação computacional de uma atividade de 

conhecimento físico elaborado pelo grupo LAPEF. 

Simulação de Computador; Experiência virtual, 

Diálogo, problemas em torno do objeto experimental. 

Ensino de Ciências por investigação 

(Carvalho et al); Construtivismo (Piaget) 

EPEF – 2008 Caetano e Aguiar Jr. 

(2008) 

Analisar em que medida os recursos mediacionais são eficazes no 

sentido de potencializar as ações das crianças com os objetos de 

conhecimento científico escolar. 

Interação com o objeto; interação com o professor ou 

com alguém mais capaz, diálogo e desafios 

Construtivismo -  (VYGOTSKY);  

EPEF – 2010 Boss, Filho, Mianutti e 

Caluzi (2010) 

Analisa a importância educativa de 3 experimentos de física, 

desenvolvido com uma turma do 5º ano do ensino fundamental de 

uma escola particular de SP. 

Trabalho em grupo, discussões, experimentação, 

desafios.  

Formação de conceitos (VYGOTSKY); 

psicologia sócio-histórica. 

EPEF – 2010 Sedano, Oliveira e 
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Aplica e analisa seqüências didáticas de ciências, enfocando o 

desenvolvimento de argumentos orais da escrita e leitura de 

conceitos físicos entre alunos do ensino fundamental. 

Leitura de textos; manipulação de objetos; 

experimentação; observação dos argumentos dos 

alunos; desenhos. 

Ensino de Ciências por Investigação 

(Carvalho et al.); Construtivismo (Piaget); 

Argumentação (Toulmin) 
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EPEF – 2010 Azevedo e Abib (2010) Analisa episódios de aulas de ciências ministradas por uma 

professora, a partir de uma atividade de conhecimento físico com 

crianças de 6 a 7 anos do ensino fundamental. 

Interações em sala de aula; uso de problemas, 

experimentação, produção textual, atividade grupal. 

Ensino por investigação (Azevedo); 

Construtivismo (Piaget); Linguagem como 

mediação (VYGOTSKY) 

SNEF – 2009 Silva e Silveira (2009) Relato de experiência com uma turma da 1ª serie do ensino 

fundamental, que trabalha conceitos de luz, direcionada a crianças 

com necessidades educativas especiais. 

Experimentação com abordagem lúdica, interativa e 

problematizadora. 

 Aprendizagem mediada (FEURSTEIN) 

SNEF- 2009 Andrade e Ramos 

(2009) 

Proporcionar aos alunos de uma turma das primeiras séries do 

ensino fundamental, um contato prévio com alguns elementos da 

física. 

Construção e manipulação de brinquedos e 

experimentos; utilização de perguntas. 

Aprendizagem significativa - AUSUBEL 

SNEF – 2009 Morett e Souza (2009) Desenvolver recursos pedagógicos com conceitos de física e 

Astronomia no anos inciais e analisar as concepções e evoluções dos 

conceitos físicos dos alunos. 

Construção de experimentos; uso de novas 

tecnologias (softwares, slides) 

Aprendizagem significativa - AUSUBEL 

SNEF – 2009 Urias e Assis (2009) Propõe a utilização de um experimento simples, envolvendo o 

conceito de pressão com alunos do ensino fundamental, mediante 

uma abordagem que pode propiciar a aprendizagem significativa 

relativa aos conceitos envolvidos no experimento. 

Experimentos, levantamento de hipóteses e reflexão 

sobre o objeto; perguntas em torno do objeto. 

Aprendizagem significativa - AUSUBEL 

SNEF – 2009 Pchek (2009) Propor uma transposição didática para o ensino de física na 3ª serie 

do ensino fundamental. 

Experimentação, leitura de textos, vídeos, 

contextualização. 

Construtivismo (VYGOTSKY). 

SNEF- 2011 

 

Dias, Santos e Barbosa 

(2011) 

Investiga a eficiência da alfabetização com experimentos de física, 

procurando relacionar o conhecimento prévio e o cotidiano do 

aluno e a afetividade, através de um relato de experiências. 

Desenhos dos experimentos; Produção textual; 

Levantamento dos conhecimentos prévios; Debates e 

manuseio dos experimentos. 

Não foi possível identificar 

SNEF – 2011 Jango, Mello, Venegas, 

Prado, Prado e Costa 

(2011) 

Apresenta o resultado referente à elaboração e aplicação de 

atividades lúdicas de Física para crianças da educação infantil e dos 

anos iniciais do ensino fundamental num contexto interdisciplinar. 

Ludicidade, Diálogo; Formulação de hipóteses; 

Interação entre crianças; troca de opinião; 

experimentação. 

Ludicidade (Piaget e Vygotsky) 

SNEF- 2011 Rosa, Rosa, Heineck e 

Perez (2011) 

Investiga a viabilidade de atividades experimentais de 

conhecimento físico, de modo a explorar a modelização matemática 

com alunos das SIEF vai experimentação. 

Atividades experimentais; diálogo, levantamento das 

concepções prévias;  cálculos matemáticos. 

Modelização Matemática (Pinheiro, Levy e 

Santo; Pinho Alves; Gilbert e Boulter) 

SNEF- 2011 Resende (2011) Defende a inserção das atividades experimentais nas aulas de 

ciências com uma estratégia de investigação na construção do 

conhecimento físico nos anos inciais. 

Atividades experimentais; manipulação de objetos; 

atividades que promova a reflexão, discussão, 

explicação e relatos pelos alunos. 

Construtivismo (PIAGET); Ensino de 

Ciências por Investigação (Gonçalves, 

Carvalho, Azevedo. Locatelli) 

SNEF- 2011 Blancacco, Araújo, 

Santos e Piassi (2011) 

Apresenta uma proposta de atividade didática que utiliza livros de 

literatura infantil com temas de ciências com o intuito de possibilitar 

ao aluno o estabelecimento de relação entre as características dos 

Trabalho em grupo; Levantamento de hipóteses; 

desenhos; questões problemas sobre a história. 

Textos literários no ensino de ciências 

(Zanetic; Silva)  
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personagens da historia (os animais) e a sua locomoção. 

RBEF – 2007 Schroeder  (2007) Apresenta alguns exemplos de atividades que podem ser propostas 

com crianças dos anos iniciais, nas quais a possibilidade de explorar 

a física pode ser útil para o desenvolvimento da capacidade de 

aprender a aprender. 

Explanação oral, atividades em grupo, resolução de 

desafios, discussão dos resultados, manipulação de 

experimentos, elaboração de relatórios. 

Ensino de Ciências por investigação 

(Schroeder); Construtivismo (Piaget) 

RBEF – 2008 Damásio e Steffani 

(2008) 

Apresenta o desenvolvimento de um programa que visa qualificar 

os professores para melhorar o ensino de física nos anos iniciais. 

Este programa foi aplicado em um curso de extensão UFRGS para 

12 professores e ao final, os professores aplicaram os conteúdos de 

física para os alunos do ensino fundamental. 

Experimentação, manipulação de objetos, resolução 

de problemas, uso da historia da ciência, e uso de 

recursos de informática. 

Construtivismo (Bruner, Piaget e Ausubel) 

RBEF – 2011 Longhini, Nunes e 

Grillo (2011) 

Investigar uma situação de ensino e aprendizagem de conceitos 

relacionados ao tema “flutuação dos corpos” em estudantes dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Problematização, manipulação de materiais e a 

interação entre alunos com níveis de conhecimento 

distintos. 

Construtivismo (Vygotsky e Piaget) 

RBPEC – 2007 Locatelli e Carvalho 

(2007) 

Verifica se nas aulas de ciências nas quais foram aplicadas as 

atividades de conhecimento físico, os alunos do ensino 

fundamental, encontram condições para desenvolveram através da 

investigação, argumentos que concordem com o padrão proposto 

por Lawson. 

Experimentação, resolução de problemas, discussão 

dos resultados, levantamento de hipóteses, trabalho 

em grupo. 

Ensino de Ciências por Investigação 

(Carvalho et al); Raciocínio hipotético-

dedutivo (Lawson) e Argumentação 

(Toulmin) 

REEC – 2007 Rosa, Rosa e Pecatti 

(2007). 

Investiga como as crianças da 3ª série do ensino fundamental se 

comportam diante da realização de atividades experimentais de 

física em termos de participação, envolvimento e motivação. 

Experimentação, discussão, atividades em grupo, 

descrição dos resultados, investigação. 

Atividades experimentais (Carvalho), 

Motivação, Afetividade (Piaget, Wallon e 

Vygotsky) 

REEC – 2008 Barbosa-Lima e 

Carvalho. (2008) 

Propõe a discutir a utilização do desenho infantil como instrumento 

de avaliação do conhecimento físico construído por alunos do 

primeiro ciclo do EF. 

Historia infantil, resolução de problemas, desenho. Uso do desenho infantil (Vygotsky) 

REEC – 2009 Batista e Araman (2009) Apresenta o resultado de uma investigação da aplicação da Historia 

da Ciência p/ os alunos das SIEF sob a perspectiva da 

Aprendizagem significativa. 

Levantamento do conhecimento prévio, elaboração 

de mapas conceituais, experimentação, confecção de 

relatórios. 

Construtivismo (Piaget), Aprendizagem 

Significativa (Ausubel), Abordagem 

Histórico-Pedagógica (Batista) 
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AULA 1 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Vocês conhecem o Rio Cachoeira? 

Onde ele fica? 

Pra quê ele serve? 

Antigamente, como vocês imaginam que era o Rio Cachoeira? 

E hoje, como ele se encontra? 

Atividade de Problematização: 

Desenhe como você vê o Rio Cachoeira.  

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Fazer a leitura do texto abaixo. Solicitar que cada aluno leia um parágrafo em voz alta e ir 

interpretando junto com eles ao término de cada parágrafo. 

 

 

 

 

 

1ª FASE DO CICLO – ÁGUAS DO RIO CACHOEIRA 

Nesta primeira fase do ciclo, propomos atividades que visam discutir os aspectos históricos, 

culturais e sociais do Rio Cachoeira, bem como problematizar os problemas da poluição e os lixos 

encontrados neste rio. Foram selecionados os seguintes conteúdos para trabalhar esta primeira parte 

da temática: A história do Rio Cachoeira, Poluição das águas, Lixo (Resíduos Sólidos e Líquidos), 

Flutuabilidade dos corpos . 
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Atividade de Organização:  

a) De acordo com o texto, este rio há muitos anos serviu de renda para 
muitos moradores da cidade. Quais eram as principais atividades que as pessoas 
realizavam no Rio Cachoeira? 
b) O que o autor quis dizer com a frase: [...] o Cachoeira já forneceu à 
cidade água boa no bebedouro da vida. Esse tempo já vai longe, muito longe. 
Esse tempo de fontes puríssimas do nosso rio.   

c) De acordo com seus conhecimentos, sublinhe no texto palavras ou frases que 
retratam o que ainda existe no Rio Cachoeira e circule o que já deixou de existir. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomar a problematização inicial: Antigamente, como vocês imaginam que era o Rio 
Cachoeira?E hoje, como ele se encontra? 

Atividade de Aplicação: 

a)Construção de um cartaz 

Metade da turma ficará responsável para desenhar o Rio Cachoeira do Passado e a 

outra metade da turma ficará responsável para desenhar o Rio Cachoeira no 

presente. A folha de oficio será entregue pelo professor. No final, construir um 

cartaz, colando os desenhos dos alunos. 

 

AULA 2 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Pedir aos alunos que observem atentamente as imagens e problematizar as 

seguintes questões: 

O que vemos nessas imagens? 

Que rio é este? Ele é parecido com algum rio que vocês conhecem? 

O quê são essas “coisas” que ficam nas águas do rio?    

 

 

 
Artigos 

 

Nosso Rio Cachoeira 

 Cada cidade ou região tem o seu rio, com sua gente, águas, bichos e lendas. Escorrendo sentimentos líquidos, 

cada pessoa carrega no coração o rio de sua cidade.  
 

Cachoeira é como se chama o rio que atravessa a minha cidade. Divide a cidade em duas partes. Já teve 

lavadeiras, aguadeiros, pescadores e areeiros quando ainda não existia a represa próxima à Ponte Velha. 

Baronesas não ficavam entulhadas entre as pedras pretas, espalhadas em vários trechos do rio. A Ilha do Jegue 
era comprida e nela nunca se viu uma garça. Bocas de vômito não despejavam detritos nas águas claras. 

Lavadeiras estendiam roupas que coloriam as inúmeras pedras pretas. O rio lavava suas águas com o canto das 

lavadeiras. Cores e cantos davam um belo visual ao velho rio. Pequenas correntezas conversavam entre as 

pedras. O leito era límpido, dava para se ver a areia com pedrinhas lisas e redondas. Borboletas pousavam nas 

margaridas silvestres que cobriam os barrancos. Andorinhas trissavam acima do rio quando acontecia o 
entardecer.  

 

O Cachoeira perdeu muito de seu encanto, sem as lavadeiras, os pescadores, os aguadeiros e os areeiros. De sol 

a sol, homens e meninos buscavam com suas pás no fundo do rio a areia, que servia para as construções na 
cidade.  

 

Os jumentos transportavam em latas as cargas de areia. Tempo bom para o areeiro retirar a areia do fundo do 

rio era nos meses de verão. A cidade toda sabia, pelas mãos do areeiro, que o rio era uma dádiva e a argamassa 
da casa feita de fibra específica: calo, suor e areia. O homem passava pelas ruas, tangendo com a taca os 

jumentos carregados de areia nas latas. As casas cochichavam. Areia sem a pá não seria dádiva. Nada seria a pá 

sem a areia. Ajoelhando as fachadas, as casas tomavam a velha bênção ao rio. Ao areeiro agradeciam.  

 

Para quem não sabe, o Cachoeira já forneceu à cidade água boa no bebedouro da vida. Esse tempo já vai longe, 
muito longe. Esse tempo de fontes puríssimas do nosso rio. Foi na infância da cidade quando ela tinha poucas 

ruas calçadas, três ou quatro bairros. Tropeçava nas pernas quando era chegado o inverno. Caminhava alegre 

batida pelos raios de sol quando era tempo de estio, o verão temperado de ardor por entre verdes e azuis. 

Tempo melhor não havia para tomar banho com os queridos amigos nas águas do nosso rio. [...].  
 

Fonte: Disponível em: http://www.diariobahia.com.br/colunista/cyro-de-mattos/1519-nosso-rio-cachoeira.html. 

Acesso em 02/02/2012 
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OBS: Após as problematizações acima, caso os alunos não reconheçam as imagens como 
sendo o Rio Cachoeira, a professora poderá dizer e depois propor a atividade 
problematizadora abaixo. 

 

Atividade de Problematização: 

A partir das imagens, descreva o que vemos no Rio Cachoeira e depois tente explicar o 
motivo  dele se encontrar desta forma. 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Leitura e discussão do texto “Poluição da água”, p. 180 à 182 -  Porta Aberta 5º ano. 

OBS: Solicitar que os alunos leiam cada parágrafo e ir discutindo coletivamente. 

 

Atividade de Organização: 

- Propor a atividade 1 e 2 deste livro. 

 

Atividade Experimental: 

Por que não vemos poluição em todas as partes do Rio Cachoeira? 

Material: 

-  4 copos descartáveis 

- Água 

- Detergente 

 

 

Procedimentos: Em grupo de 4 pessoas, o professor deverá entregar os copos. No primeiro 

copo, o professor deverá colocar metade de água e um pouco de detergente. Solicitar que os 

alunos misturem até formar as espumas. No segundo copo, deverá colocar um pouco da 

mistura feita no copo anterior, despejar metade de água e misturar até formar espumas. No 

terceiro copo, deverá colocar um pouco da mistura feita no segundo copo, despejar metade de 

água e mexer até formar espumas e faz o mesmo procedimento no último copo. 

Após obter os resultados, o professor poderá questionar? 

Qual dos copos contém mais espumas? Por quê? 

Qual dos copos contém menos espumas? Por quê? 

Qual conclusão podemos tirar desse experimento? 

 

O professor poderá explicar que a espuma representa a poluição do rio e que a 

medida que ela vai se misturando com as águas do rio e da chuva, o detergente vai 

se dissolvendo até não poder ser mais visto. É por isso, que nem todos os lugares 

do Rio Cachoeira encontramos espumas.  

 

Atividade II 

Por que será que as baronesas conseguem sobreviver nas águas poluídas do rio? 

(Escrever as respostas dos alunos no quadro) 

- Leitura e discussão do texto - Aguapé, o "vegetal-água"44 

 

 

 

Aguapé, o "vegetal-água" 

 

A planta aguapé, também conhecida como baronesa, orelha-de-jegue, jacinto 

d´água e miriru pode ser considerada uma praga ou uma planta muito benéfica.    

A planta aquática conhecida como aguapé é o que poderíamos chamar de "vegetal-água": 

95% da planta correspondem à água. Esta planta possui raízes longas [...] e a parte que fica 

fora d água, pode atingir uma altura que varia desde alguns centímetros até um 1metro. 

                                                           
44

Fonte: Melanie Grunkrau. Disponível em: 

http://www.coopermiti.com.br/educacao/PoluicaoDasAguas.pdf. Texto Adaptado. 
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O aguapé se apresenta suspenso, flutuando livremente, enroscado em obstáculos, preso ao 

solo em locais de água rasa e até enraizado em áreas consideradas secas. A planta possui 

uma grande quantidade de ar – isso explica o enorme poder de flutuar. [...] O aguapé 

serve de abrigo natural a organismos de vários tamanhos e aspectos, servindo de habitat 

para uma fauna bastante rica, desde microrganismos, moluscos, insetos, peixes, anfíbios e 

répteis até aves. Quando largado nas águas, sem uso, o aguapé chega a prejudicar a 

navegabilidade dos rios, causando até problemas em reservatórios de usinas hidrelétricas 

em razão de sua rápida proliferação. Entretanto, quando bem aproveitada esta planta 

pode trazer benefícios incríveis. Uma das principais vantagens do aguapé é que ele é um 

filtro natural, pois apresenta a capacidade de incorporar em seus tecidos uma grande 

quantidade de nutrientes. Assim, se um lago ou um reservatório estiverem poluídos, 

coloca-se o aguapé: suas raízes longas e finas, com uma enorme quantidade de bactérias e 

fungos, atuam sobre as moléculas tóxicas, quebrando sua estrutura e permitindo que a 

planta assimile estes componentes tóxicos. O único cuidado é vigiar de perto seu 

crescimento vigoroso para mantê-lo sempre sob controle. Não se aconselha, entretanto, a 

utilização e presença de aguapés em lagos extensos, em represas com possíveis remansos 

ou mesmo em tanques de dimensões maiores, pelas dificuldades de remoção e controle. 

 
Atividade 

Responda: 

a)Quais os benefícios e malefícios dessas plantas para o Rio Cachoeira? 

b) Sublinhe no texto a palavra “flutua” e depois tente explicar o seu significado.  

c) De acordo com o texto, o quê faz com que essas plantas flutuem nas águas? 

 
APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomar a problematização inicial: O quê são essas “coisas” que ficam nas águas do rio? 

Atividade 

Escreva um slogan sobre o combate a poluição das águas do Rio Cachoeira para ser 

colocado no mural da escola. Faça uma ilustração. 

 

 

AULA 3 
 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Quais lixos podem ser encontrados no Rio Cachoeira? 

De que forma os lixos que são jogados nas ruas podem poluir o Rio Cachoeira? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

- Leitura do texto “Produção de lixo e esgoto”, pag. 151 a 152 do livro de Ciências Ler o 

Mundo. 

 

Atividade de Organização: 

a) O que é lixo e como ele se classifica? 

b) Quais os tipos de resíduos encontrados no Rio Cachoeira. Faça uma lista, classifique-os 

entre resíduos sólidos e líquidos e desenhe no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomar a problematização inicial: De que forma os lixos que são jogados nas ruas podem poluir 

o Rio Cachoeira? 

Atividade de Aplicação: 

a)Crie uma historia em quadrinho com a seguinte situação: “Os lixos que jogamos no chão 

das ruas ajudam a poluir o nosso Rio Cachoeira”. Ao escrever a sua história, não esqueça 

de propor medidas para resolver esta situação. 

 

AULA 4 
 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

LIXOS ENCONTRADOS NO RIO CACHOEIRA 

RESÍDUOS SÓLIDOS RESÍDUOS LÍQUIDOS 
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Por que alguns desses lixos encontrados no Rio Cachoeira flutuam e outros afundam?  

Quais afundam e quais flutuam? 

 

Atividade de Problematização: 

Obs: Neste momento, o professor poderá apresentar para os alunos alguns desses lixos, 

tais como: garrafa pet, sacola plástica, borracha, pedaço de papel, pedras, pedaço de ferro, 

etc. Solicite que os alunos registrem no seu caderno as hipóteses iniciais relacionadas com 

a flutuabilidade desses materiais. 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Atividade de Organização:  

Atividade45 em grupo: 

Neste momento, os alunos irão testar os objetos num recipiente com água e registrar na 

tabela abaixo o que aconteceu, comparando os resultados com as suas hipóteses iniciais. 

 

Pedir aos alunos para desenharem os objetos que flutuaram e os que afundaram, 

representando-os de perfil numa cuba contendo água, como indica a figura abaixo: 

                                                           
45

Atividade extraída do livro de SCHIEl, D.; ORLANDI, A. S (org). Ensino de Ciências por investigação. Centro de 

Divulgação Científica e Cultural. USP, 2009.  Livro Disponível online:  

http://www.cdcc.usp.br/maomassa/Livros/livro09/livro09Documentos/livro_enscien09.pdf. (adaptado) 

 

 

Figura 1 

Por fim, cada grupo expõe suas conclusões e com o auxílio do professor é elaborado um 

cartaz coletivo negociado, levando em  consideração a diversidade de opiniões dos 

grupos.   

O que interfere na flutuação de um objeto? Como podemos explicar? 

 

O professor poderá questionar os alunos: 
- Como são os objetos que afundaram? 
- O que eles têm em comum? 
- Como são os objetos que flutuaram? 
- O que há em comum entre eles? 
 -O que há de diferente entre os objetos que afundaram e os que flutuaram? 

 

 

Figura 2 

 

[APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 
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Retomar a problematização inicial: Por que alguns desses lixos encontrados no Rio Cachoeira 

flutuam e outros afundam?  

Quais afundam e quais flutuam? 

 

OBS: Dependendo do andamento da turma, neste momento o professor pode diferenciar 

peso de massa: Quando dizemos que um objeto é pesado, podemos dizer que ele possui 

grande quantidade de massa e quando dizemos que um objeto é leve podemos dizer que 

ele tem pouca quantidade de massa.  

 

Vamos medir a quantidade de massa dos objetos? 

 

Material: 5 balanças e alguns materiais tais como: pedrinhas, tampa de garrafa pet, bolinha 

de gude, clipe grande; pedaço de plástico; tampinha de garrafa vidro; pedaço de madeira; 

bola de isopor; papel alumínio amassado, papel oficio amassado. 

Procedimento: Dividir a turma em 5 grupos. Cada grupo receberá uma balança 

com alguns materiais a serem “pesados” e uma ficha de anotações: 

 

 

MATERIAIS QUEM TEM MAIS MASSA? 

Pedrinha X Bolinha de Gude  

Tampinha de Pet X Tampinha de Vidro  

Moeda X Bolinha de Gude  

Papel ofício X Papel alumínio  

Pedaço de madeira X Bola de isopor 
grande 

 

Pedaço de plástico X clipe  

  

 

 - Após a realização da atividade, solicitar que os alunos produzam um texto entre os seus 

respectivos grupos, explicando o que entendeu dessa atividade. Faça uma ilustração 

utilizando o desenho de uma balança. 

 

 

AULA 5 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Observem atentamente esta foto do pescador no Rio Cachoeira e responda: Por quê as 

canoas, os barcos e navios que são feitos de material pesado bóiam na água?O quê faz com que eles 

afundem ou flutuem? 

Atividade de Problematização: 

Solicite que os alunos registrem no seu caderno as hipóteses iniciais relacionadas com a 

flutuabilidade desses objetos. 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Atividade de Organização: 

Atividade em grupo: Experimento do barquinho46 

Material: papel alumínio, recipiente com água, arruelas. 

Procedimento: Dividir a turma em 6 grupos e em cada grupo entregar o material. Cada 

aluno deverá receber uma folha de alumínio. Em seguida, o professor deverá apresentar 

os materiais e depois propor o seguinte problema escrevendo no quadro: Como será que a 

                                                           
46

Atividade extraída do livro de Carvalho et al. (1998, p. 78), Ciências no ensino fundamental: o 

conhecimento físico. 
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gente faz para construir um barquinho, que na água, consiga carregar o maior número de 

pecinhas sem afundar?  

Durante e após a experiência, pedir para que os alunos registrem suas tentativas no 

quadro abaixo: 

TIPOS DE BARQUINHOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

  

  

  

  

 

Após o registro, o professor pedirá para que os alunos socializem os resultados: 

Primeiramente, o professor deverá perguntar a cada grupo COMO eles fizeram para 

resolver o problema. 

Depois, perguntar aos alunos: Por que o barquinho afundou e a balsa flutuou, sendo que os dois 

são feitos do mesmo material?O que há de diferente entre eles?Quem ocupa maior espaço?Qual 

conclusão podemos tirar desse experimento? 

Neste momento, o professor poderá inserir a noção de espaço (volume) e densidade, 
questionando: “Se aumentarmos o espaço ocupado pelo barco a possibilidade dele flutuar é maior 

ou menor? Por que?”; “Se aumentarmos a massa (peso) do barco colocando as arruelas, a 
possibilidade dele afundar é maior ou menor? Por que?” 

Então, podemos dizer que os barcos que afundaram possuem uma densidade maior que a 
água e os barcos que flutuaram possuem uma densidade menor que a água. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Retomar a problematização inicial:O quê faz com que os barcos, as canoas e navios do Rio 

Cachoeira, afundem ou flutuem?  

Atividade de Aplicação: 

Solicitar que os alunos registrem o experimento em forma de um relatório ou desenho. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

AULA 6 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL  

A água do Rio Cachoeira é a mesma que abastece toda a cidade?  

É possível transformar a água deste rio em água para nosso consumo? Como? Quem é responsável 

por isso? 

 

Atividade de Problematização: 

Você já ouviu falar sobre a Estação de Tratamento de Água da sua cidade? Pra que ela serve? Como 

você acha que ela funciona? Escreva ou faça um desenho. 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Leitura e discussão coletiva do texto 

 

 

2ª FASE DO CICLO – TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

Nesta segunda fase do ciclo, propomos atividades que visam problematizar a 

questão do tratamento da água do Rio Cachoeira, bem como discutir as formas de 

distribuição das águas na cidade. Dentre os conteúdos que foram selecionados para 

abordar esta temática, citamos: O funcionamento da estação de tratamento de água 

(EMASA) e os aspectos físicos (pressão da água) que interferem na distribuição da água 

na cidade. 
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Após a atividade, explicar o processo de tratamento da água a partir do vídeo de animação 

“Como funciona uma estação de tratamento de água”, da editora Abril Educação. 

 

 

Atividade de Organização 
Em dupla, respondam: 
 
- Quem é a EMASA e o que ela faz? 
- Quais os rios que a EMASA utiliza pra tratar e distribuir água para a cidade de Itabuna? 

- Qual a importância da Estação de Tratamento de Água de uma cidade?  

- Quantas etapas existem na Estação de Tratamento de Água? Cite-as. 

- Se não existisse uma bomba para ajudar a elevar a água do rio para os terrenos acima o que 
aconteceria? Explique. 
 

Quem envia a água para a minha casa? 

 

 

 
EMASA –Empresa Municipal de Saneamento Ambiental 

 

 
A Empresa Municipal de Saneamento Ambiental, conhecida como EMASA, é a instituição responsável 
pelo tratamento e distribuição da água da cidade de Itabuna – BA. A água que abastece esta cidade é 
captada principalmente no Rio Almada, na altura do Rio do Braço, onde é bombeada por 12,5 km para 
a estação intermediária de Mutuns. Depois é armazenada e transportada por seis quilômetros para a 

estação de tratamento em Itabuna. 

Outro ponto de captação é o Rio Cachoeira, na altura do bairro Nova Ferradas e o distrito de 
Itamaracá, onde a Emasa construiu uma barragem de nível, com recursos próprios, para captar a água 

que abastece a localidade. 
Antes de chegar às torneiras do itabunense, a água da Emasa passa por um processo de tratamento 

convencional, com floculação, decantação e filtração. Após a decantação a água é direcionada por um 
canal único para um conjunto de seis filtros rápidos de gravidade com leito de areia. Depois de filtrada 

segue para a câmara de contato, onde recebe cloro, daí para os reservatórios de distribuição. Esse 
material filtrante é trocado periodicamente. 

 

Texto Adaptado. DisponÍvel em: http://agora-online.com.br/jornal/2011/08/29/emasa-comemora-22-anos-
servindo-ao-desenvolvimento. Acesso em 5 fev. 2012. 
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- De acordo com o que estudamos, desenhe uma estação de tratamento de água, 
identificando suas etapas. 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomar a problematização inicial: A água do Rio Cachoeira é a mesma que abastece toda a 

cidade?  

É possível transformar a água deste rio em água para consumo? Como? Quem é responsável por isso? 

Atividade de Aplicação 

Como funciona um filtro? 

Materiais:  

- garrafa plástica de 2 litros transparente;  

- um punhado de algodão (ou um filtro de café);  

- 1 copo de areia limpa;  

- 1 copo de pedras pequenas;  

- 1 copo de carvão em pó (envolva as pedrinhas de carvão em um pano, e quebre-as usando 

um batedor de carne);  

- tesoura sem ponta;  

- água suja (misture água limpa com terra preta, um pouquinho de tinta, folhas secas e papel 

picado). 

Procedimento:  
 
Divida a garrafa plástica em dois pedaços, dando um corte um pouco acima da sua metade. 
Na parte de cima da garrafa, onde fica o bico, coloque uma camada de algodão (ou o filtro 
de café) e sobre ela uma camada do carvão em pó, depois uma de areia, e por fim as pedras. 
Depois arrume a parte de cima da garrafa dentro da outra metade, como se fosse um funil.  

Antes de pedir para que os alunos derramem a água suja no filtro, questionar: Será que este 
filtro conseguirá deixar a água mais limpa? O que será que vai acontecer? Solicitar que os 
alunos registrem suas hipóteses. 

Pedir aos alunos que agora experimentem e anotem o que aconteceu. 

Explicação: Cada camada do filtro que você acabou de fazer é responsável por retirar um 
dos elementos que estão poluindo a água. As pedras e a areia servem de barreira física às 
partículas de terra misturadas na água e aos pequenos objetos – como as folhas secas e o 

papel picado. Já o carvão filtra os poluentes químicos – invisíveis a olho nu –, como metais 
dissolvidos na água, pesticidas e outros. O algodão também serve para reter partículas 
maiores. Quanto maior forem as camadas do seu filtro, mais transparente a água sairá pela 
parte de baixo.  
Já o sal, embora seja uma partícula muito pequena, não consegue ser filtrado por nenhuma 
das camadas do nosso filtro caseiro. É muito difícil separá-lo da água. Muitas pesquisas 
estão sendo desenvolvidas para simplificar a dessalinização, para que, no futuro, por 
exemplo, possamos converter a água dos oceanos em água potável sem gastar muito 
dinheiro.  

Fonte: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/um-filtro-so-seu/. Atividade adaptada. 

 

1. Desenhe o experimento realizado em sala de aula sobre “Como funciona um 

filtro de água?” nas duas situações explicitadas no quadro abaixo e depois explique com 

suas palavras, qual a importância do processo de filtração na ETA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DA 
ÁGUA ANTES DE PASSAR 

PELO FILTRO 

CARACTERÍSTICA DA 
ÁGUA DEPOIS DE PASSAR 

PELO FILTRO 
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AULA 7 

PROBLEMATIZAÇÃO INCIAL 

Como essa água tratada chega até as casas, escolas, fábricas, indústrias?  
Você já observou em que local fica a caixa de água de sua casa? Por que ela fica no alto? 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Atividade de Organização:  

Atividade: O problema da pressão47 

Desafio: Vamos descobrir um jeito de fazer o potinho ficar sempre cheio d’água. Mas só podemos 

jogar água no tubo, tá legal? 

Questionamentos:  
-Como vocês fizeram para manter o potinho sempre cheio, quando vocês jogavam água no 
tubo grande? Por quê?  
- O que acontecia com o jato d’água quando o tubo estava bem cheio? Por quê? 
- O que acontecia com o jato d’água quando o tubo estava mais vazio? Por quê? 
- Se tampasse o tubo acontecia o quê? Por quê? 
 

1. Após a realização da atividade, solicitar que os alunos façam um relatório escrito ou em 

forma de desenho sobre o que aprendeu sobre esse experimento. 
 

2 - Responda em grupo: 

 

a) Observe a figura abaixo e respondam: 

                                                           
47

Atividade extraída de Carvalho el al. (1998, p. 87) do livro Ciências no Ensino Fundamental: o 

conhecimento físico. 

 

 

- O que existe entre o reservatório de água e a caixa d´água pública? Pra que ele serve? 

- Se o reservatório residencial ficasse na mesma altura do chão da casa, o que aconteceria 

com a saída da água nas torneiras e chuveiros? Explique. 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomar a problematização inicial: Você já observou em que local fica a caixa de água de sua 
casa? Por que ela fica no alto? 
 
Atividade de Aplicação 
 
1.Neste apartamento de 3 andares, pinte de vermelho, o chuveiro que cai água mais fraca, 
de amarelo o que cai normal e verde o que cai mais forte. Ilustre a queda da água em cada 
chuveiro de acordo com as seguintes situações: pouca pressão, pressão normal e muita 
pressão e depois  explique. 
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AULA 8 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Podemos beber qualquer tipo de água? 

Se a água passa por tratamento, por que será que não podemos beber água diretamente da torneira? 

Qual tipo de água é apropriada para beber? 

Atividade de Problematização 

Material:  

- 4 recipientes médios de vidro com tampa; 
-Água 
- Pouco de terra, areia, raízes e sementes, pedaços de plásticos, papel de bala, tampinha de 
garrafa, restos de folhas; 
Apresentar para os alunos 4 copos de vidro com as seguintes características e 
problematizar: 
1º Copo – Água, terra, raízes e sementes; pedaços de plásticos, papel de bala; 
2º Copo – Água, areia, folhas, tampinha de garrafa 
3º Copo – Água incolor (filtrada) 
4º Copo – Água incolor (contaminada) 
 

- Qual ou quais dessas águas vocês classificariam como poluída? Por quê? O que contém 
dentro dela (s)? 

- Qual é a aparência de uma água potável? 

- Qual ou quais desses copos com água você escolheria para beber se estivesse com sede? 
Por quê? 

- Será que realmente esta água é apropriada para beber? Como você pode ter certeza 
disso? 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Atividade de Organização 

Após os alunos escolherem qual a água adequada para ser ingerida, apresentar as 

características de cada uma delas, incluindo algumas doenças que podem ser contraídas e 

seus principais sintomas. 

Atividade 2: Leitura coletiva do texto 

 

 

 

 

 

EXPLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

3º FASE DO CICLO - CONSUMO 

Nesta terceira fase do ciclo, propomos atividades que visam problematizar a 

qualidade da água que chega em nossas casas. Os conteúdos que foram selecionados para 

discutir esta temática foram: características das águas (água contaminada, poluída e potável); 

algumas doenças causadas pela contaminação da água e o processo de fervura da água. 
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Em grupo respondam: 

a) Por que não podemos confiar nos nossos olhos ao examinarmos a qualidade da água? 
b) O que fazer se a água que cai na torneira de sua casa estiver com um cheiro e cor 
alterada? 
c) Por que não é recomendável bebermos água diretamente da torneira? O que acontece?  
d)Qual o tipo de água mais adequada para ser ingerida? 
 
APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomar a problematização inicial: Podemos beber qualquer tipo de água?Se a água passa por 

tratamento, por que será que não podemos beber água diretamente da torneira?Qual tipo de água é 

apropriada para beber? 

Atividade 

1. Pesquise em revistas, jornais, internet sobre as seguintes doenças causadas pela 
ingestão de água contaminada: 

a) Cólera 
b) Dengue 
c) Leptospirose 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

AULA 9 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Quando escovamos os dentes, tomamos banho, lavamos as louças, para onde vai embora a água? 

Essa água suja passa por tratamento? 

Você já viu alguém jogando lixos (como papel higiênico, fraldas) no vaso sanitário da sua casa? Você 

acha certo? Por quê? 

Atividade de Problematização: 

Atividade: Observe atentamente esta imagem e responda: 

Água e Saúde 
 

               Uma água suja apresenta alterações na cor, no cheiro, no sabor e na limpeza. Estas alterações nos 

indicam que a água esta poluída. O cheiro pode ser alterado pela presença de: restos de animais e plantas 
apodrecidos, de lixo, de esgoto, de detergentes e de produtos químicos presentes na água. Normalmente, a 

água para consumo, não pode ter cheiro. 
A cor verde escura indica a presença de restos de animais e plantas apodrecidos. A cor leitosa ou 

cinza escura indicam a presença de restos industriais. Normalmente, a água para consumo é límpida e incolor. 

A alteração na limpeza da água é chamada de turvação. A água turva pode conter argila, algas e 

restos de animais e plantas e uma quantidade maior de ar, nela misturados. Uma água turva, não está 
apropriada para consumo. 

O sabor da água pode ser alterado pela presença de lixo, esgoto, restos de animais e plantas 

apodrecidos, lavagem de roupas, entre outros. A água tem um sabor próprio, que não se confunde com 
nenhum outro. Às vezes, mesmo uma água tratada, pode apresentar o gosto alterado. Neste caso, o serviço de 

abastecimento de água, deve ser consultado, pode ser uma dosagem maior no cloro ou flúor. 

Se a água, que você for usar, estiver com o cheiro, a cor, a limpeza e o sabor alterados, ela não 
pode ser bebida, nem usada para a higiene do corpo ou dos alimentos. 

Mesmo a água de um riacho, de uma nascente ou de qualquer outra fonte natural, aparentemente 

limpa, só pode ser bebida se tiver sido examinada e não possuir vermes e micróbios. Um cuidado essencial 

em caso de extrema necessidade, é que está água seja fervida, pelo menos durante 20 minutos, antes de bebê-

la. 

A água de torneira, quando tratada é comumente bebida, mas isso não é recomendável. O correto 
mesmo é bebermos a água que seja tratada e filtrada. 

 

Texto elaborado para fins didáticos tendo como base Folheto "Saneamento" - COPASA/MG, 2009. 

 
Disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=10430. Acesso em 29 de 
março de 2012.  

 

 

 

 

 

4ª FASE DO CICLO – TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO 

Nesta quarta e última fase do ciclo, propomos atividades que visam problematizar 

o tratamento dos esgotos da cidade e a preservação do Rio Cachoeira. A intenção desta 

última fase é retomar alguns assuntos que foram abordados nas outras atividades. Além dos 

conteúdos trabalhados anteriormente, selecionados outros, como: o funcionamento da 

estação de tratamento de esgoto (EMASA) e a apresentação do projeto atual de 

revitalização do rio. 
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Canal a céu aberto da feira do São Caetano 
Fonte: http://itabunahoje.blogspot.com/2010_01_01_archive.html. Acesso em 

24 mar.2012 
 

- O que vocês vêem nesta imagem? 
-Que local é esse? Vocês reconhecem? 
- É certo as pessoas jogarem lixo nesse local? Por quê? 
- Vocês acham correto, os feirantes trabalharem próximo a esse canal de esgoto? Quais as 
conseqüências disso? 
- Para onde será que vai desse canal de esgoto? 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

- Leitura coletiva e discussão do texto48 abaixo: 

                                                           
48

Texto extraído do Programa Chuá – Educação Sanitária e Ambiental da Copasa (Saneamento- coleta e tratamento de 

esgoto). Disponível em http://www.copasa.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1432&sid=350&tpl=section. Acesso 

em 31 de mar. 2012.  

 

 

 

Atividade de Organização: 

Problematizar a seguinte questão: É possível transformar a água de esgoto em água limpa? 

Como? Quem é responsável por isso? 

Ver e explicar animação: 

http://www.sabesp.com.br/Sabesp/filesmng.nsf/047A7F5DA7810CEE83257346005284

E2/$File/tratamento_esgoto_liquido.swf?OpenElement 

 Após a leitura e discussão do texto e da animação sobre a ETE pedir aos alunos que 

respondam em dupla: 

a) Para que serve a Estação de Tratamento de Esgoto? 

b) Quais as etapas ocorridas na ETE?  
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c) Por que é essencial que uma cidade tenha uma estação de tratamento de esgoto? 

d) Desenhe uma Estação de Tratamento de Esgoto. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomar a problematização inicial: Quando escovamos os dentes, tomamos banho, lavamos as 

louças, para onde vai embora a água? 

Atividade de Aplicação:  

1. Leia o cartaz abaixo e responda: O que acontece com o encanamento de esgoto 
quando jogamos papel higiênico, fraldas descartáveis, absorventes no vaso sanitário? É 
correto fazer isso? Por quê? Escreva um pequeno texto pedindo para as pessoas não 
fazerem isso!!! 
 

 

 

 

AULA 10 
 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 Como devemos cuidar do Rio Cachoeira para que ele não morra? 

Atividade de Problematização:  

Escreva ou desenhe sua resposta. 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
Explicação sobre o projeto de revitalização do Rio Cachoeira – Palestra de uma especilista 
da EMASA. 

Atividade de Organização: 

Leia a historinha abaixo: 

 

Agora escreva uma história em quadrinho, explicando como a Galerinha do Bem fez para 
salvar o rio. Não se esqueça de dar um título para sua história.  

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomar a problematização inicial: Como devemos cuidar do Rio Cachoeira para que ele não 
morra? 

Atividade de Aplicação 

 Construção coletiva de uma carta pedindo a população itabunense para cuidar do Rio 
Cachoeira. Essa atividade deverá ser elaborada em aula e posteriormente entregue à 
secretaria do meio ambiente da cidade. 
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APÊNDICE C – Termo de Autorização dos Pais 

 

 

Grupo Escolar de Itabuna-BA 

Itabuna - BA, 09 de maio de 2012 

 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS 

 

Senhores pais ou responsáveis 

 

A professora-pesquisadora Ana Paula Solino Bastos estará desenvolvendo na turma do 5º ano, 

uma pesquisa sobre a temática “Rio Cachoeira: que água é essa?” nas aulas de Ciências da 

Natureza, durante o período do mês de maio a junho de 2012.  Buscando fundamentar e 

validar este trabalho, será necessário, para obtenção de dados, realizar alguns registros de 

atividades feitas pelos alunos em sala de aula, através da gravação em áudio e de imagens 

fotográficas. Para isso, solicitamos a autorização dos senhores pais ou responsáveis para que 

conceda o direito da gravação em áudio e uso de imagens do seu filho (a) para fins 

estritamente de pesquisa.  

Eu,_____________________________________________________________________responsável 

pelo aluno (a) _____________________________________________________________________, 

autorizo a gravação de áudio e o uso de imagens do meu filho (a) durante a atividade relativa 

à temática “Rio Cachoeira: que água é essa?”,  para fins estritamente de pesquisa. 
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