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RESUMO

TEIXEIRA,  Ana Maria.  Questões  sociocientíficas  na sala  de  aula  de  Ciências  no Ensino
Fundamental na perspectiva do agir  comunicativo.  2016. 141f. Dissertação - Programa de
Pós-Graduação  em  Formação  Científica,  Educacional  e  Tecnológica,  Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016.

Neste trabalho, analisou-se o envolvimento argumentativo de estudantes em sala de aula, com
o  desenvolvimento  de  uma  proposta  educacional  abrangendo  questões  sociocientíficas,
questões  estas  relacionadas  a ciências que implicam em formação de opiniões e  escolhas
pessoais. Esta pesquisa foi composta por atividades educacionais que abordavam dimensões
científicas, tecnológicas, políticas, econômicas, sociais e ambientais no processo de geração
de  energia  elétrica,  considerando  as  relações  entre  Ciência,  Tecnologia,  Sociedade  e
Ambiente. Ao longo do trabalho, desenvolveu-se um processo pedagógico considerando as
seguintes questões: 1) Quais as características das interações discursivas desenvolvidas pelos
alunos  com  abordagem  de  questões  sociocientíficas  em  sala  de  aula?  2)  Quais  as
possibilidades de alfabetização científica, de uma formação para o entendimento e acordo,
com  o  envolvimento  dos  alunos  em  situações  de  argumentação  e  problematização  do
conhecimento  científico?  Esta  pesquisa  possui  fundamentos  teóricos  na  Teoria  do  Agir
Comunicativo de Jürgen Habermas, que concebe na linguagem um potencial para formação e
emancipação do sujeito, envolve também uma concepção de alfabetização científica, para o
entendimento e acordo e para o exercício da cidadania, e questões sociocientíficas, associadas
à argumentação. Os sujeitos participantes da pesquisa foram alunos de 9º ano na disciplina de
Ciências em um colégio estadual paranaense, em 2015. Os dados foram constituídos por meio
de gravações em áudio e vídeo, registros em diário de campo e trabalhos elaborados pelos
alunos. Em seguida foram analisadas as interações discursivas por meio de uma abordagem
metodológica de análise de conteúdo construída a partir do referencial teórico da Teoria do
Agir Comunicativo. A análise desses dados permite destacar possibilidades de alfabetização
científica,  considerando a  apropriação de conhecimentos  científicos  e  o  envolvimento em
argumentação e proposições de alternativas a questões abrangendo as relações entre Ciência,
Tecnologia,  Sociedade  e  Ambiente.  Entretanto,  os  resultados  obtidos  também  apontam
dificuldades na prática educacional em Ciências, para abordagem de questões sociocientíficas
com o envolvimento comunicativo dos alunos; indicam a necessidade de um planejamento
educacional  que  estimule  e  potencialize  a  interação  comunicativa,  para  a  formação  de
discentes e docentes.

Palavras-chaves: Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente; Questões Sociocientíficas; Ação
Comunicativa; Alfabetização Científica; Entendimento e Acordo.
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ABSTRACT

TEIXEIRA, Ana Maria. Socio-scientific issues in science classroom in elementary education
at the perspective of communicative action 2016. 141f. Dissertação - Programa de Pós-Gradu-
ação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, Universidade Tecnológica Federal
do Paraná. Curitiba, 2016.

In this work, the argumentative involvement of students in the classroom is analyzed, with the
development of an educational proposal  for the approach of socio-scientific  issues,  issues
related to sciences that involve formation of opinions and personal choices.  This research
consisted of educational activities that addressed scientific, technological, political, economic,
social  and environmental dimensions in the electricity generation process,  considering the
relationship between Science, Technology, Society and Environment. During the research, it
was developed an educational process considering the following questions: 1) What are the
characteristics of discursive interactions developed by students with socio-scientific issues
approach in the classroom? 2) What are the scientific literacy possibilities, of a formation for
understanding and agreement, with the involvement of students in argumentation situations
and questioning of  scientific  knowledge?  This  research  has  theoretical  foundations  in  the
Communicative  Action  Theory  by  Jürgen  Habermas,  that  conceives  in  the  language  a
potential for formation and empowerment of the subject, also involves a scientific literacy
concept, for understanding and agreement and the exercise of citizenship, and socio-scientific
issues, associated with argumentation. The subjects of the research were students of 9th grade
in the subject of Science in a Paraná state college in 2015. The data were gathered by means
of audio and video records, field diary records and documents written by students. Then the
discursive interactions were analyzed through a methodological approach of content analysis
built from the theoretical framework of the Communicative Action Theory. The data analysis
allows the highlighting of scientific literacy opportunities, considering the appropriation of
scientific knowledge and involvement in argumentation and alternative proposals to issues
involving relations between Science,  Technology,  Society and Environment.  However,  the
results also indicate difficulties in educational practice in science to approach socio-scientific
issues  with  the  communicative  student  involvement;  indicate  the  need for  an  educational
planning  that  stimulate  and  increase  the  communicative  interaction  for  the  formation  of
students and teachers.

Keywords:  Science,  Technology,  Society  and  Environment;  Socio-scientific  issues;
Communicative Action; Scientific literacy; Understanding and agreement.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa é resultado de uma preocupação própria da autora deste trabalho

com um ensino de Ciências baseado apenas na transferência de conteúdo do professor para o

aluno, descontextualizado da realidade, sem levar em consideração os diversos aspectos que

envolvem a produção e a utilização do conhecimento científico, em que o aluno não percebe o

sentido da educação científica. Também, reflete o questionamento de um ensino de Ciências

que não se articula com outras áreas do conhecimento,  ainda apoiado em uma prática de

exercícios de responder e completar. Com frequência são apresentadas atividades mecânicas

em livros didáticos que fracionam conhecimentos e como consequência formam-se alunos que

apenas reproduzem o que aprendem, os quais são incapazes de relacionar os conhecimentos

científicos em situações problemas.

A abordagem de conhecimentos científicos em sala de aula de forma isolada pode

representar a ausência de significados, sentidos e outras competências nas ações educativas.

Mentes  formadas  por  disciplinas  perdem  suas  habilidades  naturais  para  contextualizar  e

integrar  saberes,  como consequência,  enfraquece  a  responsabilidade  e  a  solidariedade  do

sujeito (MORIN, 2000). 

Morin (2000) expressa:

Como nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e, não, a unir os
conhecimentos,  o conjunto deles  constitui  um quebra-cabeças ininteligível.  [...]  Os
grandes  problemas  humanos  desaparecem  em  benefício  dos  problemas  técnicos
particulares. A incapacidade de organizar o saber disperso e compartimentado conduz
à  atrofia  da  disposição  mental  natural  de contextualizar  e  de  globalizar  (MORIN,
2000, p. 42-43).

Como uma proposta  de  enfrentamento  dessa  situação  problemática  se  concebeu  o

presente  trabalho.  Desenvolveu-se  o  estudo  de  atividades  educacionais,  com  saberes

contextualizados e articulados com outras áreas de conhecimento, em que os alunos tiveram

oportunidades de interações dialógicas com os colegas e a professora e de se expressarem por

meio  de  atividades  dissertativas.  Nessas  atividades,  foram viabilizadas  oportunidades  aos

alunos de se posicionarem frente a temas controversos na abordagem das relações ciência,

tecnologia, sociedade e ambiente em aulas de Ciências, aprimorando aspectos de linguagem e

participando de processos de construção de conhecimentos.

Chassot (2011) considera a ciência “como uma linguagem para facilitar a leitura do

mundo”.  Para  o  autor  seria  necessário  que  os  conhecimentos  científicos  não  apenas

facilitassem a leitura do mundo, mas que ajudassem a entender a necessidade de transformá-
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lo.  A cidadania  só  pode  ser  exercida  com acesso  ao  conhecimento  pelo  indivíduo  e  aos

educadores cabe a promoção da educação científica.  Para esse autor, o ensino de ciências

deve oferecer  ao  aluno a  possibilidade  de  identificar  e  explicar  fenômenos  científicos  de

forma que  ele  possa  utilizá-los  para  resolver  algumas  situações  do  cotidiano,  bem como

transformar sua realidade (CHASSOT, 2011, p. 61). Mudar a prática pedagógica constitui um

desafio  para  os  educadores,  assim,  indicou-se alternativas  que  possam  viabilizar  aos

estudantes possibilidades de uma educação científica para cidadania.

A temática escolhida para ser  trabalhada em sala  de aula  com os  estudantes  foi  a

geração de energia elétrica, visto que é um tema que quase todos os dias está presente em

meios midiáticos por envolver polêmicas sociais e ambientais na sua cadeia de produção e

tratar de conteúdos pelos quais os alunos se interessam, configurando questão sociocientífica.

Para  isso,  escolheu-se  o  caso  da  “construção  e  operação  da  Usina  Hidrelétrica  de  Belo

Monte”,  no  Rio  Xingu,  no  Pará.  A temática  envolveu  um  caso  distante  em  termos  de

localização territorial, mas ao mesmo tempo próximo, pelo fato de serem consumidores de

energia elétrica. Este tema norteou os estudos com a finalidade de oferecer possibilidades ao

aluno de se envolver em assuntos que são discutidos por especialistas de várias áreas e de

possibilitar a reflexão para uma possível tomada de decisão, alcançando uma formação para o

exercício da cidadania.

 Para Pérez (2012), as questões sociocientíficas apresentam, para o ensino de Ciências,

contribuições importantes para abordar aspectos políticos, ideológicos, culturais e éticos da

ciência contemporânea. Aspectos como a natureza da ciência e da tecnologia, raciocínio ético-

moral, tomada de decisão, reconstrução sociocrítica e ação, considerando as relações entre

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), podem ser trabalhados pelos professores

de Ciências em suas aulas com a estruturação e desenvolvimento de questões controversas.

Com o propósito de refletir sobre um ensino de Ciências que utiliza uma abordagem

contextualizada e articulada com outras áreas de conhecimento e que seja capaz de possibilitar

ao estudante o desenvolvimento de habilidades  de ler,  discutir,  escrever  e  tomar decisões

éticas e responsáveis, no presente trabalho, pretendeu-se investigar uma proposta educacional

com abordagem de questões sociocientíficas. Objetivou-se contribuir para a compreensão de

conceitos científicos e de uma formação científica para cidadania com o envolvimento dos

alunos em interações discursivas, a partir de uma sequência didática, com o tema geração de

energia elétrica, com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, na disciplina de Ciências

em uma escola da rede estadual do Paraná.
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A pesquisa

Uma motivação particular para esta pesquisa refere-se a uma preocupação constante

com a  formação  pessoal  da  professora  pesquisadora,  bem como  uma  inquietação  com a

própria prática educacional. Uma necessidade pessoal de estar sempre se aperfeiçoando fez

com  que  a  professora  pesquisadora  buscasse  participar  do  processo  seletivo  desta  pós-

graduação para o desenvolvimento deste trabalho.

A professora pesquisadora, no decorrer de sua carreira profissional, ao longo de 20

anos atuando como professora, sempre que possível, escolheu turmas de 9º ano para lecionar a

disciplina de Ciências. Por isso a necessidade de estudar práticas educacionais nesta série.

O ano de 2013 foi especialmente decisivo para a oportunidade de acesso ao curso de

pós-graduação. O afastamento de sala de aula e a bolsa recebida do Governo do Estado do

Paraná  para  participar  do  programa  PDE  (Programa  de  Desenvolvimento  Educacional)

ofereceu oportunidades de acesso à biblioteca da Universidade Tecnológica Federal do Paraná

(UTFPR), de muitas leituras e reflexões na prática educacional em Ciências, de participar na

universidade  em eventos  relacionados à  educação,  de  informar-se sobre os  mais  diversos

temas  que  vinham sendo discutidos  nos  cursos  de  pós-graduação  no ensino  de  Ciências;

possibilitou, também, à professora pesquisadora concorrer a uma vaga no mestrado.

Este trabalho se desenvolveu no Programa de Pós-Graduação em Formação Científica,

Educacional  e  Tecnológica,  da  UTFPR,  Campus  Curitiba.  A linha  de  pesquisa  na  qual  a

pesquisa se inseriu foi “Formação de Professores de Ciências”. Delineou-se uma pesquisa de

categoria qualitativa, fundamentada na Teoria do Agir Comunicativo (HABERMAS, 2012a e

2012b) e nos estudos de diversos autores em CTSA e questões sociocientíficas. Optou-se por

um contexto  educacional  de  um colégio  estadual  paranaense  para  o  desenvolvimento  da

referida proposta educacional, no ano de 2015.

Assim,  foram  explicitadas  as  questões:  Quais  as  características  das  interações

discursivas desenvolvidas pelos alunos com abordagem de questões sociocientíficas em sala

de  aula?  Quais  as  possibilidades  de  alfabetização  científica,  de  uma  formação  para  o

entendimento e  acordo,  com o envolvimento dos  alunos em situações  de argumentação e

problematização do conhecimento científico?

A partir desses questionamentos, estabeleceu-se o objetivo geral da pesquisa: analisar

as interações discursivas e possibilidades formativas de estudantes e docente, a partir de uma

proposta educacional com a abordagem de questões sociocientíficas.
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Esse objetivo geral gerou desdobramentos de outros: selecionar materiais e adequá-los

em uma sequência didática, de acordo com o nível de ensino dos estudantes participantes da

pesquisa;  analisar  o  envolvimento  dos  alunos  em  situações  de  argumentação  e

problematização do conhecimento científico.

Para  apresentação  dos  referenciais  teóricos,  dos  procedimentos  de  constituição  e

análise de dados, este trabalho foi estruturado em capítulos, explicitados a seguir.

Capítulo  I  –  Teoria  do  Agir  Comunicativo –  Neste  capítulo  são  apresentadas

algumas  considerações  relacionadas  ao  modelo  de  comunicação  linguística  proposto  por

Jürgen Habermas como os  âmbitos  associado ao discurso,  atitudes  básicas,  pretensões  de

validade  e  funções  gerais  do  discurso.  São  apresentados  também  fundamentos  teóricos

relacionados  aos  aspectos  da  racionalidade  comunicativa,  às  instâncias  mundo  da  vida  e

sistema  e  à  introdução  de  possibilidades  pedagógicas  de  enfrentamento  de  invasões

sistêmicas.

Capítulo II – Reflexões em torno das relações Ciência, Tecnologia, Sociedade e

Ambiente  –  Neste capítulo, propõe-se uma compreensão de Alfabetização Científica sob a

perspectiva  de  um envolvimento  comunicativo  para  o  entendimento  e  acordo  a  partir  de

problematização e construção conjunta dos âmbitos objetivo, social, subjetivo fundamentado

em abordagens CTSA, considerando questões sociocientíficas.

Capítulo III – Metodologia da pesquisa – Neste capítulo, apresenta-se a pesquisa, a

descrição  do  contexto,  do  período  e  das  características  dos  sujeitos  envolvidos  na

investigação. Também, apresenta-se a descrição das atividades educacionais e seus objetivos e

processos de constituição dos dados.

Capítulo IV – Análise de dados – Por fim são apresentadas as considerações sobre o

desenvolvimento das atividades educacionais, as interações discursivas e textos dissertativos

produzidos  pelos  alunos.  Estes dados são analisados e  discutidos baseados em análise de

conteúdo, relacionando-os com a literatura.
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CAPÍTULO 1 – TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO 

A discussão  deste  capítulo  procura  situar  o  processo  ensino  e  aprendizagem com

questões sociocientíficas no escopo das proposições da Teoria do Agir Comunicativo (TAC)

de  Jürgen  Habermas.  Desenvolver  uma  proposta  de  ensino  que  possibilite  ao  estudante

expressar  opiniões  sobre  o  conhecimento  científico  e  tecnológico,  participar  de  debates

públicos com discussões que envolvem questões de ciência e tecnologia, contestar um saber

com fundamentação, pode ter como aporte teórico a TAC.

Um trabalho pautado na TAC pode contribuir para a problematização das ações que

dizem  respeito  ao  meio  ambiente,  no  esclarecimento  para  compreender  as  influências  e

interesses de quem domina a ciência e a técnica, na formação de um sujeito cientificamente

alfabetizado para o exercício da cidadania.

Assim, neste capítulo são apresentadas algumas considerações relacionadas ao modelo

de  comunicação  linguística,  proposto  por  Jürgen  Habermas,  quanto  aos  aspectos  da

racionalidade comunicativa e às instâncias mundo da vida e sistema.

1.1 Um modelo de comunicação linguística

Nos pressupostos da TAC, a linguagem assume a principal condição de possibilidade

de construção do conhecimento humano. Na perspectiva habermasiana, a linguagem deixa de

ser entendida apenas como instrumento de comunicação e passa ser compreendida como uma

oportunidade e para validação da compreensão do pensamento conceitual, do conhecimento

objetivo  e  da  ação  (MÜHL,  2003).  Na TAC,  atribui-se  à  linguagem a  função  central  no

processo de formação do conhecimento e da própria realidade do sujeito. Na TAC, concebe-se

a linguagem não mais apenas com a função de transmissora do conhecimento, mas com uma

função de constituidora do próprio saber, como expressão do mundo, campo de conexão com

sua inteligibilidade.

Ao propor  a  TAC,  Jürgen  Habermas  expõe  regras  de  linguagem que  possibilitam

tornar os sujeitos competentes comunicativamente e desta forma eles poderão alcançar um

entendimento racional. Jürgen Habermas, assim como Immanuel Kant, percebe na existência

de  um sistema  de  regras  a  possibilidade  do  entendimento  em relação  às  realidades.  No

entanto,  Immanuel  Kant  percebe  no  pensamento  esta  possibilidade,  enquanto  para  Jürgen

Habermas isto se efetiva pelo agir comunicativo de uma comunidade de falantes. O sujeito
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transcendental para Immanuel Kant, na TAC, é substituído pela comunidade comunicativa e

as categorias de entendimento são percebidas como competências elaboradas pela  espécie

humana de criar produtos simbólicos (MÜHL, 2003).

Em  perspectiva  habermasiana,  para  uma  possível  compreensão  mútua,  para  um

processo de entendimento,  estabelece-se um componente  normativo,  são as  pretensões  de

validade de um discurso. Em todo processo comunicativo, o falante deve escolher uma forma

de expressão inteligível para que ele e o ouvinte possam compreender-se um ao outro. O

falante deve expressar uma proposição verdadeira para que o ouvinte também partilhe do

conhecimento. O falante deve expressar suas intenções de uma forma verdadeira para que sua

fala  mereça  a  confiança.  E  por  fim,  o  falante  deverá  expressar  um discurso correto,  que

respeita às normas e valores, para que falante e ouvinte possam concordar mutuamente em

relação a uma base normativa reconhecida (HABERMAS, 2002).

“Entendimento” (Verständigung) significa a união dos participantes da comunicação
sobre  a  validade  de  uma  exteriorização;  ao  passo  que  “acordo”  ou  “consenso”
(Einverständnis) tem a ver com o reconhecimento intersubjetivo da pretensão de
validade  que  o  falante  une  a  uma  exteriorização  (HABERMAS,  2012b,  p.  221,
grifos do autor).

A finalidade de se obter um entendimento é conseguir uma concordância entre falante

e ouvinte de compreensão recíproca (inteligibilidade/compreensibilidade), no conhecimento

partilhado  (verdade),  na  confiança  mútua  (sinceridade)  e  na  concordância  mútua

(acerto/adequação/conforme as normas).

O  agir  comunicativo  depende  de  um  envolvimento  cooperativo  em  que  os

participantes por meio da linguagem se referem simultaneamente a algo no mundo objetivo,

no mundo social e no mundo subjetivo. Neste processo, a linguagem é uma ação em que os

argumentos estão associados a um domínio específico: ao mundo objetivo está associado ao

conhecimento  proposicional,  lógico  e  formal,  à  realidade  externa,  daquilo  que  pode  ser

compreendido;  o  mundo  social  refere-se  às  relações  interpessoais  reguladas  por  normas,

expressa o conhecimento social e culturalmente aceito, envolve uma realidade normativa; o

mundo subjetivo está relacionado a uma realidade interna, em que os argumentos expressam

vivências, intenções, sentimentos e valores pessoais (HABERMAS, 2002).

Em um processo comunicativo, pode-se tornar a relação interpessoal ou o conteúdo

proposicional  mais  notório.  Ao  fazer  isto  a  linguagem  é  utilizada  de  uma  forma  mais

interativa ou mais cognitiva. Na utilização cognitiva da linguagem, tematiza-se o conteúdo de

algo que está  a passar  no mundo. Na utilização interativa da linguagem, tematizam-se as

relações que falantes e ouvintes estabelecem. Ao se enfatizar a subjetividade do falante no



17

processo comunicativo, os desejos, sentimentos, intenções, frases na primeira pessoa, faz-se a

opção pela utilização de uma forma mais expressiva da linguagem (HABERMAS, 2002).

Em ação comunicativa, o emprego cognitivo da linguagem obriga o falante a fornecer

fundamentos relativos aos atos de fala. Se esta explicação não for suficiente para esclarecer a

dúvida do ouvinte, ela pode tornar-se objeto de um discurso teórico. No emprego interativo da

linguagem,  o  falante  tem  obrigação  de  fornecer  justificativas  em  relação  ao  contexto

normativo, mas se as justificavas não eliminarem a dúvida do ouvinte, pode instaurar-se um

discurso  prático.  No  emprego  expressivo  da  linguagem,  o  falante  tem  a  obrigação  de

demonstrar a sinceridade da fala e que se não satisfeita poderá ser observada pelo ouvinte no

comportamento do falante. E por fim, Jürgen Habermas refere-se ao discurso explicativo que

apresenta  como  pretensão  de  validade  a  compreensão  da  própria  estrutura  linguística

(HABERMAS, 2002). No Quadro 1, essas relações entre domínios da realidade, modos de

comunicação, pretensões de validade e funções de discursos são explicitadas.

Quadro 1. Teoria do agir comunicativo.

Domínios da realidade Modos de comunicação:
atitudes básicas

Pretensões de validade Funções gerais do
discurso

“O” mundo de natureza
externa

Cognitivo: atitude
objetivante

Verdade Representação de fatos

“Nosso” mundo de
sociedade

Interativo: atitude
conformativa

Acerto Estabelecimento de
relações interpessoais

legítimas

“Meu” mundo de natureza
interna

Expressivo: atitude
expressiva

Sinceridade Revelação da subjetividade
do falante

Linguagem --------- Inteligibilidade ---------

Fonte: HABERMAS (2002, p. 102)

1.2 Racionalidade versus argumentação

Em perspectiva habermasiana,  racionalidade e  saber  são conceitos  relacionados.  O

saber é representado de modo proposicional seguindo uma lógica formal e fundamentada; e a

racionalidade  refere-se  à  forma  pela  qual  os  sujeitos  capazes  de  falar  e  agir  adquirem e

empregam o  saber.  Ainda  mais,  esta  relação  estreita  entre  saber  e  racionalidade  permite

considerar que a racionalidade de uma exteriorização se baseia na confiança do saber nela

incluso,  na  sua  disposição  de  sofrer  críticas  e  na  capacidade  de  se  fundamentar

(HABERMAS,  2012a).  Por  exteriorização,  entende-se  a  ação  comunicativa  ou  ações

discursivas executadas pelos indivíduos.
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Participantes de um processo comunicativo ou de ações orientadas podem contestar

que determinada expressão ou informação com intenção comunicativa seja verdade, podem

não aceitar que ações de intervenção no mundo com finalidades orientadas, executadas por

determinados sujeitos,  sejam atos de intervenção recomendáveis.  Os indivíduos emissores

desta expressão, praticantes destes atos manifestam com suas exteriorizações “pretensões que

podem ser criticadas e defendidas, ou seja, fundamentadas” (HABERMAS, 2012a, p. 33). Se

houver a determinação em desenvolver nos estudantes habilidades críticas, com fundamentos,

em avaliar o custo-benefício das necessidades individuais em detrimento das sociais ou vice-

versa,  existe  a  necessidade  do  educando saber  avaliar  dados vinculados  aos  editoriais  de

divulgação científica a respeito de temas controversos, como aquecimento global, alimentos

geneticamente modificados ou impactos socioambientais da produção e consumo de energia.

Um trabalho assim realizado permite ao estudante avaliar as circunstâncias em que foram

produzidos e as influências destes dados na sociedade,  apresentar contra evidências,  fazer

conclusões sobre o tema em debate (BORTOLETTO, 2009).

A racionalidade das exteriorizações dos sujeitos pode ser analisada considerando as

relações  existentes  entre  o  significado  de  seu  conteúdo,  as  condições  de  validade  e  o

raciocínio, que necessariamente precisam ser completados, seja a favor de sua legitimidade,

da verdade da expressão ou da capacidade das regras de ação de atingir o efeito esperado.

Relaciona-se a racionalidade de uma exteriorização à sua competência de se justificar e à sua

tolerância em experimentar julgamentos. Conforme o saber se concretiza falível,  revela-se

também a predisposição de racionalidade de uma exteriorização. Com isso se faz referência

ao  mundo  objetivo,  amplamente  teorizado  por  Habermas.  A possibilidade  de  fazer  um

julgamento  objetivo  de  uma  exteriorização  pressupõe  pretensões  que  tenham  o  mesmo

significado para observadores,  destinatários e  o próprio sujeito que exterioriza.  Verdade e

eficiência são pretensões objetivas.  Nesse âmbito, quanto mais fundamentadas na verdade e

eficiência  forem as  asserções  e  atos  do  sujeito,  mais  racionais  eles  serão  (HABERMAS,

2012a).

A racionalidade  cognitiva  instrumental  parte  do  uso  não  comunicativo  do  saber

proposicional em ações orientadas por um fim. A racionalidade comunicativa tem como ponto

de  partida  o  emprego  comunicativo  do  saber  proposicional  em  ações  de  fala.  Nesta

perspectiva, a fala argumentativa é geradora de consenso e unicidade, em que os participantes

das ações de fala superam compreensões subjetivas em virtude de convicções racionalmente

motivadas (HABERMAS, 2012a). Nesta perspectiva, fazer leitura de textos que noticiam e

divulgam a ciência não é o suficiente para envolver os alunos em situações de argumentação,

havendo  a  necessidade  de  identificar  pontos  controversos  destes  materiais,  por  parte  do
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professor,  de modo a oferecer um ambiente favorável para que o estudante expresse suas

opiniões, um espaço propício para argumentação do estudante com vistas a problematizar um

conhecimento implícito nestes materiais.

Na racionalidade cognitiva instrumental, a ação é orientada para um fim e é racional

no  momento  em que  o  ator,  ao  utilizar  um conhecimento  formal  consegue  as  condições

necessárias para intervir no mundo de forma bem-sucedida. Na racionalidade comunicativa,

uma asserção é racional no momento em que o falante, também utilizando um conhecimento

formal, consegue as condições necessárias para que se alcance o fim ilocucionário, com pelo

menos mais um participante da comunicação, ou seja, chegue a um entendimento mútuo sobre

alguma coisa no mundo. Nas duas perspectivas, a racionalidade é fundamentada no saber

proposicional  e  no  mundo  objetivo,  mas  se  diferenciam  quanto  ao  emprego  do  saber

proposicional. No primeiro há uma disposição instrumental e no segundo um entendimento

comunicativo (HABERMAS, 2012a).

Na  perspectiva  habermasiana  há  duas  posições  para  esclarecer  condições  de

comportamento racional: realista e fenomenológica. Na visão realista, as ações são realizadas

de forma controlada sobre o mundo, em que o sujeito estabelece objetivos e os realiza. As

ações são orientadas para um fim, destinadas a solucionar problemas. Partem de um mundo

objetivo.  Na  visão  fenomenológica,  assegura-se  o  contexto  vital  comum,  o  mundo

intersubjetivamente  partilhado,  os  sujeitos  agem  comunicativamente  para  se  chegar  ao

entendimento mútuo do que ocorre no mundo e o que deve ser feito nele. Estabelecem as

condições de consenso por via comunicativa (HABERMAS 2012a).

Em  perspectiva  habermasiana,  asserções  fundamentadas  e  ações  eficientes  são

indicativos de racionalidade. Racionais são “os sujeitos capazes de agir e falar que na medida

do possível não se enganam quanto a fatos e relações entre meio e fim” (HABERMAS 2012a,

p.43). Jürgen Habermas entende que a ação comunicativa vai muito além, pois ela estabelece

um  processo  reflexivo  nas  formas  de  argumentação.  Expressões  fundamentadas  e  ações

eficientes demonstram racionalidade. Sujeitos racionais são capazes de agir e falar, percebem

os fatos e relações entre meio e fim. O autor acrescenta outros tipos de exteriorização para

caracterizar  a racionalidade além das  bases  de verdade e  êxito.  Também são racionais  os

sujeitos que respeitam normas vigentes, que se mostram capazes de justificar suas ações e

comportamentos em face às críticas com base na legitimidade das normas. Também é racional

o sujeito que exterioriza de forma sincera sentimentos, estados de espírito, segredos, desejos,

autorrepresentações expressivas e a partir destes obtém resultados práticos para se comportar

de forma responsável (HABERMAS 2012a).
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As ações  reguladas por normas são vinculadas  a  pretensões de validade sujeitas  à

crítica. O sujeito tem a pretensão de que seu comportamento seja correto em um contexto

normativo  com legitimidade  reconhecida,  as  ações  referem-se  a  algo  presente  no  mundo

social. As autorrepresentações expressivas fazem referências a vivências subjetivas; as ações

se  referem  a  algo  presente  no  mundo  subjetivo.  Os  três  tipos  de  exteriorização  –

proposicional, reguladas por normas, vivências subjetivas – ligadas aos atos de fala, cumprem

o  principal  pressuposto  de  racionalidade  e  todas  podem  ser  fundamentadas  e  criticadas

(HABERMAS 2012a). 

A racionalidade comunicativa possibilita uma prática argumentativa que viabiliza uma

continuidade  do  agir  comunicativo.  Quando  não  há  condições  de  abrandar  situações  de

discordância por meio de práticas do dia a dia, o agir comunicativo impede o emprego de

situações estratégicas de violência.  Por este motivo, Jürgen Habermas considera necessária

uma teoria da argumentação que esclareça o conceito de racionalidade comunicativa em um

contexto “de pretensões universais  de validade ainda não esclarecido”.  O autor  denomina

argumentação como sendo “o tipo de discurso em que participantes tematizam pretensões de

validade controversas e procuram resolvê-las ou criticá-las com argumentos”. A qualidade de

um argumento se verifica pela percepção das razões, se o argumento convence ou não, motiva

ou  não  os  participantes.  Pode-se  também  julgar  a  racionalidade  de  um  sujeito  no  agir

comunicativo conforme sua forma de se comportar enquanto participante da argumentação

(HABERMAS, 2012a, p. 48).

A capacidade de fundamentar exteriorizações racionais por parte de uma pessoa que

participa de um processo argumentativo é resultado de sua disposição de se expor à crítica.

Em perspectiva habermasiana, o conceito de fundamentação está relacionado ao aprendizado;

nos  processos  de  aprendizagem,  a  argumentação  realiza  uma  função  importante.

(HABERMAS,  2012a).  De acordo com Sutil  (2011),  a  condição de  se  expor  à  crítica,  a

interrupção do curso da ação com a problematização de aspectos específicos no processo

argumentativo em que as pretensões de validade são explicitadas, propicia um espaço para

construções conjuntas.

 Nos atos  de  falas  consensuais,  pressupõe-se  que  o reconhecimento  pelos  sujeitos

participantes  de  quatro  pretensões  de  validade  em  relação  ao  conteúdo  expresso,  seja

verdadeiro – âmbito objetivo – seja correto em relação às normas vigentes – âmbito social –

seja sincero e os participantes possam confiar – âmbito subjetivo – seja inteligível para que o

ouvinte possa entender – âmbito explicativo (HABERMAS, 2002).
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Problematização  e  construção  conjunta  podem  ser  associadas  a  processos  nesses

âmbitos. No âmbito objetivo, o discurso teórico constitui o processo pelo qual as experiências

negativas podem ser elaboradas de modo produtivo e pretensões de validade controversas

podem  ser  transformadas  em  proposições.  A pessoa  é  considerada  racional  por  agir  de

maneira eficiente e exterioriza opiniões fundamentadas, aprende a partir dos maus resultados,

a  partir  da  refutação  de  hipóteses  e  do  fracasso  de  algumas  intervenções  (HABERMAS,

2012a).

No âmbito social, considera-se racional a pessoa capaz de justificar suas ações por

meio das normas existentes em determinado contexto em situações de ações.  No caso de

conflitos normativos, ela aprende quando age de forma razoável, porta-se com imparcialidade

e supera o conflito de forma consensual. O discurso prático é a forma de argumentação que

permite  tematizar  pretensões  às  normas  estabelecidas,  constitui  o  processo que possibilita

avaliar se determinada norma pode ser justificada de forma imparcial (HABERMAS, 2012a).

No âmbito da crítica estética, denomina-se racional uma pessoa que interpreta e reflete

diante dos próprios padrões valorativos culturalmente apreendidos. Mas também na crítica

estética,  as  argumentações  que  buscam justificar  por  meio  de  padrões  de  valoração  não

satisfazem as condições exigidas por discurso, pois valores culturais não são normas de ação

com pretensão de universalidade. Estes se apresentam como interpretações de um grupo de

pessoas que podem descrever e normatizar um interesse comum. Uma discussão instaurada

em torno de valores culturais para um reconhecimento intersubjetivo não tem a pretensão de

alcançar a concordância geral no âmbito da cultura (HABERMAS, 2012a).

No  âmbito  subjetivo,  em  crítica  terapêutica,  também,  considera-se  racional  o

comportamento de uma pessoa que esteja determinada a se libertar de ilusões baseadas em

autoenganos. Isso se refere a exteriorizações de desejos, sentimentos, estados de espírito com

pretensão de veracidade. A pessoa aprende quando assume uma postura de reflexão diante das

próprias exteriorizações expressivas (HABERMAS, 2012a).

No discurso explicativo,  considera-se racional uma pessoa com disposição positiva

para o entendimento. Diante da dificuldade na comunicação, ela aprende quando reage de

forma reflexiva sobre a linguagem. Trata-se da compreensão das expressões simbólicas. Trata-

se também da explicação do significado das exteriorizações – uma tarefa hermenêutica. O

discurso explicativo é o modo de argumentação em que a compreensão, a boa formulação ou

a  regularidade  das  expressões  simbólicas  se  tornam  tema  de  discussão  controversa.

(HABERMAS,  2012a).  No  Quadro  2,  a  seguir,  essas  relações  entre  âmbitos,  formas  de

argumentação, exteriorizações e pretensões de validade são explicitadas.
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Quadro 2. Tipos de argumentação.

Âmbitos Formas de argumentação Exteriorizações
problemáticas

Pretensões de validade
controversas

Objetivo Discurso teórico Cognitivo-instrumentais Verdade de proposições,
eficiência de ações

teleológicas

Social Discurso prático Moral-práticas Correção das normas de
ação

Subjetivo

Crítica estética Avaliativas Adequação de padrões
valorativos

Crítica terapêutica Expressivas Veracidade de expressões

Explicativo Discurso explicativo Compreensibilidade ou
boa formulação de

construtores simbólicos

Fonte: Adaptado de Habermas (2012a).

Esses âmbitos, discursos e crítica, e pretensões de validade podem ser considerados

em  processo  de  problematização  e  construção  conjunta  em  educação  em  Ciências.  É

necessário que os estudantes envolvidos em situações de argumentação aprendam a partir de

fracassos e insucessos de seus pontos de vista e a agir  e se posicionar de forma razoável

dentro de conflitos normativos, manifestem uma postura reflexiva diante de exteriorizações

expressivas e de linguagem. Desenvolver atividades em sala de aula de Ciências utilizando

questões  sociocientíficas  pode  possibilitar  ao  professor  e  aos  alunos  o  envolvimento  em

situações de problematização em diversos aspectos da ciência e em conjunto, por meio da

linguagem, pode-se oportunizar a construção de conhecimento.

Em  perspectiva  habermasiana,  “os  processos  de  aprendizagem  dependem  de

argumentações”  (HABERMAS,  2012a,  p.  57).  As  argumentações  possibilitam  um

comportamento racional, o qual remete a um processo de aprendizado a partir da explicitação

auto enganos.  A crítica a  exteriorizações racionais e  a capacidade de fundamentar podem

possibilitar uma oportunidade para o desenvolvimento de argumentação, para a obtenção de

saber  teórico,  para  a  elaboração  do  bom senso  moral,  para  a  renovação  e  ampliação  da

linguagem e para a superação de erros e dificuldades de entendimento.

1.3 Mundo da vida e mundo sistêmico

Jürgen Habermas compreende a sociedade como mundo da vida e sistema. O mundo

da  vida  é  “o  contexto,  por  excelência,  da  comunicação  linguística,  onde  ocorre  a  práxis

comunicativa do dia-a-dia, isto é, o processo de comunicação voltado ao entendimento e à
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busca do consenso através da fala” (MÜHL 2003, p. 205). O mundo da vida é uma fonte

cultural de convicções e saberes, um local onde se originam os processos de entendimento.

Apesar de ser oposto ao mundo da vida, o mundo sistêmico tem sua origem ligada a este e se

mantém dependente do agir comunicativo. O mundo sistêmico acontece como consequência

do mundo da vida. Entretanto, conforme se torna complexo, a tendência do mundo sistêmico é

romper os vínculos com o mundo da vida, valorizando dinheiro e poder em detrimento dos

demais componentes (MÜHL, 2003).

Na concepção habermasiana, o mundo da vida constitui um conceito complementar do

agir comunicativo. As estruturas do mundo da vida formadas por seres humanos falantes que

participam e estabelecem um entendimento racional no uso da linguagem. O mundo da vida

passa  a  ser  entendido  não  mais  em  termos  de  “consciência-mundo”,  mas  na  relação

“linguagem-mundo” (MÜHL, 2003, p. 176). Para Jürgen Habermas, o mundo da vida é o

fundamento de conteúdos que sustenta o processo argumentativo; é o âmbito, é o pano de

fundo onde se realiza o agir comunicativo e garante a possibilidade de um consenso (MÜHL,

2003).

O mundo da vida constitui o lugar em que os falantes e ouvintes se encontram, onde

são colocadas pretensões de que as exteriorizações dos sujeitos participantes condizem com o

mundo  objetivo,  social  ou  subjetivo,  onde  se  pode  criticar  ou  constatar  tais  pretensões,

resolver dissensos e obter consensos. (HABERMAS, 2012b).

Jürgen Habermas insere como componentes estruturais do mundo da vida: cultura,

sociedade  e  personalidade.  Os  valores  culturais  da  expressão  servem  como  fontes  para

conseguir  o  entendimento  dos  participantes  em uma  interação,  os  quais  em negociações

chegam a  um consenso sobre  algo  no  mundo.  A cultura  contém o  estoque  de  saber;  no

momento em que tentam se entender sobre algo no mundo, os participantes da comunicação

retiram  interpretações  deste  saber.  A sociedade  contém  ordens  legítimas  que  regulam  o

pertencimento  dos  participantes  em  grupos  sociais  e  asseguram  a  solidariedade.  A

personalidade constitui um conjunto de competências que possibilitam ao sujeito falar e agir;

proporciona  condições  de  participar  de  processos  de  entendimento,  assegurando  sua

identidade (HABERMAS, 2012b).

O mundo da vida é o local de onde se parte para elaborar o saber. A realidade do

mundo da vida é formada por interações linguísticas que permitem surgir pontos de vista que

divergem e possibilidades práticas do significado da vida. O mundo da vida se apresenta para

os sujeitos de forma não problemática, isenta de conflitos e de dúvidas. Isto significa que o

sujeito pode agir sem preocupações e mesmo assim o mundo da vida continuará existindo
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enquanto tal. Pode se duvidar de tudo, menos de que o mundo continuará a existir da maneira

como se conhece. Jürgen Habermas considera o mundo da vida como um local transcendental,

quase infalível de certezas, está sujeito a sofrer abalos, crises e se modificar em decorrência

do agir comunicativo que se desenvolve em seu interior. Isso pode ocasionar perturbações,

mas promove a transformação social e elaboração do saber (MÜHL, 2003).

Na visão de  Jürgen Habermas,  a  materialização da vida social  é  constituída pelas

noções complementares do agir comunicativo e mundo vivido. A racionalidade social está

vinculada à possibilidade de evolução comunicativa nas diferentes instâncias que compõem o

mundo da vida e da libertação destas instâncias de toda e qualquer determinação que não seja

a argumentação livre e participativa dos sujeitos envolvidos (MÜHL, 2003).

Quando o mundo sistêmico se torna independente do mundo da vida, as relações de

poder se modificam. Se inicialmente o mundo da vida determina a estrutura do sistema, com a

necessidade de o sistema se manter diante das crises que surgem em seu interior, as relações

se invertem e o mundo sistêmico passa a se impor sobre o mundo da vida. As consequências

dessa imposição são a instrumentalização do mundo da vida, a restrição do agir comunicativo

para um agir estratégico. A educação como parte integrante do mundo da vida também fica

condicionada a estas consequências (MÜHL, 2003).

Mas para Jürgen Habermas, isso não significa uma total objetividade e automação do

mundo  da  vida.  Significa  a  possibilidade  de  estabelecer  com  solidez  o  processo  de

racionalização. “Um sistema não conseguirá se manter – a não ser através de uma repressão

violenta e continuada – se não for capaz de se legitimar racionalmente” (MÜHL, 2003, p.

209). Por mais que o mundo sistêmico se utilize de violência para manter domínio, continuará

dependente do mundo da vida (MÜHL, 2003).

Este  desencaixe  entre  mundo  da  vida  e  mundo  sistêmico  é  fundamental  para  o

desenvolvimento da espécie humana, não que o progresso e a emancipação humana estejam

atrelados  à  evolução  do  mundo  sistêmico,  mas  sim,  dependentes  da  ampliação  da

racionalidade e da reflexibilidade dela decorrente. Portanto, Jürgen Habermas entende que a

complexidade do mundo sistêmico, por si só, não significa uma evolução humana, salvo como

elemento de colaboração para desenvolver a racionalidade comunicativa nos componentes

estruturais de sociedade, cultura e personalidade (MÜHL, 2003).

O processo educativo e suas patologias em perspectiva habermasiana se inserem no

contexto de colonização do mundo da vida.  Percebe-se na educação uma oportunidade de

lutar contra a perda de sentido e de liberdade; a escola deve ser conduzida pelas esferas do

mundo da vida. No processo educativo deve prevalecer uma busca constante pela democracia
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no próprio processo; deve-se evitar interferências sistêmicas que anulem o ato de decisão do

estudante, a autonomia e seu processo de formação (MÜHL, 2003).

Henry Giroux, como representante da teoria radical da educação, percebe que a escola

tem sido veículo de reprodução da dominação e de opressão por meio dos tradicionalistas

educacionais. Estes se recusam a analisar a natureza política pela qual o ensino público é

influenciado. Para o autor, a pesquisa e a política educacional têm centrado suas atenções para

transmissão de conhecimento instrumental e domínio de técnicas pedagógicas. Na visão de

Henry Giroux, os tradicionalistas fazem das escolas apenas locais de instrução, negam sua

identificação  cultural  e  política,  bem  como  não  percebem  a  propagação  de  interesses

econômicos  dominantes,  escondem as  relações  existentes  entre  o  conhecimento,  poder  e

dominação, utilizam como ferramenta de reprodução dos interesses capitalistas de produção e

de ideologias dominantes (GIROUX, 1997). Em visão habermasiana, trata-se isso da perda,

por parte da escola, do vínculo com o mundo da vida. Ao contrário de um espaço público de

aprendizagem da convivência humana, a escola tem sido um lugar de aquisição de habilidades

e de informações técnicas necessárias para inserção do indivíduo no sistema do poder e do

dinheiro (MÜHL, 2003).

Para transformar a natureza das condições em que trabalham, Henry Giroux afirma a

necessidade  dos  professores  considerarem  a  práxis.  Com  a  finalidade  de  atuarem  como

intelectuais transformadores, torna-se necessário criar a ideologia e as condições estruturais

para pesquisar, escrever e trabalhar na elaboração de um currículo. Os professores precisam

desenvolver um discurso que os coloque como intelectuais transformadores. Para isto terão

que: revelar o conteúdo ideológico inserido no currículo formal e nas relações ocorridas em

sala de aula; elaborar modelos de ensino de acordo com uma teoria que integre a escola dentro

de  um contexto  social  e  cultural;  situar  a  escola  como  agente  socializador;  perceber  as

contradições entre o currículo formal e o currículo oculto; focalizar a escolarização para a

ideia  de  justiça  (GIROUX,  1997).  Justificado  nas  proposições  de  Henry  Giroux,  neste

trabalho, propõe-se uma proposta crítica e libertadora da prática educacional embasada na

Teoria do Agir Comunicativo.

Para  Mühl  (2003),  na  concepção  habermasiana,  a  relação  teoria-prática  se  dá  na

junção da  ciência  e  da  técnica  ao  mundo da  vida,  esfera  social  do agir  comunicativo.  A

educação em uma perspectiva  emancipadora  se  estabelece  à  medida  que o  conhecimento

apresenta  uma  atribuição  reconstrutiva  e  crítica  e  tem  por  função  social  promover  a

descolonização do mundo da vida. Nesta perspectiva, a educação assume um papel de anular

a primazia da racionalidade instrumental e de uma compreensão restrita de conhecimento e de
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ciência, assim como um papel de reconstrução no sentido de superar as patologias provocadas

pelo mundo sistêmico.

Jürgen  Habermas  considera  uma  apropriação  crítica  do  conhecimento  científico,

condição  imprescindível  para  o  desenvolvimento  social.  A aprendizagem  científica  deve

apresentar  análises  objetivas  de  seus  efeitos  e  julgamentos  por  princípios  de  validade

universal (MÜHL, 2003).

Na concepção habermasiana,  o papel  da escola consiste em encarar  criticamente a

racionalidade sistêmica, promovendo uma aprendizagem que envolve o desenvolvimento de

competência comunicativa dos sujeitos, este é o desafio maior, fazer parte da comunidade

comunicativa de forma crítica e criativa. A viabilidade desta ação está na possibilidade de

participação de todos no discurso. Somente ao exercitar a argumentação é que os indivíduos

se tornam competentes na arte argumentativa (MÜHL, 2003).

A escola oferece um contexto em que convergem estruturas sistêmicas do dinheiro e

do poder como elementos que pertencem ao mundo da vida. Ao se identificar as estruturas

sistêmicas no ambiente escolar não basta propor apenas substituição baseada nos princípios da

racionalidade comunicativa, é necessário estabelecer uma análise crítica e transformadora que

jamais  deixará  de  ser  influenciada  pela  racionalidade  sistêmica  (MÜHL,  2003).  É  neste

contexto que se pode inserir o agir comunicativo no processo pedagógico; a tematização das

relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente e apresentação de alternativas para

questões controversas pode oferecer possibilidades de formação para entendimento e acordo.
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CAPÍTULO  II  –  REFLEXÕES  EM  TORNO  DAS  RELAÇÕES  CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Ao considerar  uma formação do sujeito  para  o exercício da  cidadania,  Ratcliffe  e

Grace (2003) concebem possibilidades de Alfabetização Científica do sujeito por meio de

abordagem das  relações  Ciência,  Tecnologia,  Sociedade  e  Ambiente  (CTSA).  Os  autores

consideram também nas Questões Sociocientíficas um potencial pedagógico para se trabalhar

as relações CTSA.

Neste capítulo, propõe-se uma compreensão de Alfabetização Científica do indivíduo

sob a perspectiva do seu envolvimento comunicativo para entendimento e acordo em temas de

ciência  fundamentado  em  abordagem  das  relações  CTSA,  considerando  as  questões

sociocientíficas nesse processo formativo.

2.1 Alfabetização Científica

Krasilchik e Marandino (2007) concebem a alfabetização científica como formação do

cidadão  com  espírito  crítico.  Para  as  autoras,  um  indivíduo  cientificamente  alfabetizado

possui capacidade para tomar decisão, sabe se comunicar, ouvir e expressar diferentes pontos

de  vista,  compreende  razões  e  argumentos  de  outras  pessoas  sem  preconceitos,  com

sensibilidade  e  modéstia.  De  acordo  com  as  autoras,  o  ensino  de  Ciências  com  estas

pretensões e objetivos impõe transformações metodológicas, novos instrumentos de ensino e a

ampliação  dos  objetivos  do  currículo,  entre  outros.  Um ensino  de  Ciências  que  não  se

proponha  a  tópicos  tradicionais  pode  criar  uma  insegurança  no  professor  e  exige  uma

mudança na preparação de seu trabalho para se alcançar seus objetivos. Esta mudança deve se

refletir em uma prática que leve o aluno a ter elementos que auxiliem e contribuam para a

análise de questões que afetam seu modo de vida.

Alfabetização Científica, segundo Hazen e Trefil (1999):

[...] é ter o conhecimento necessário para entender debates públicos sobre questões de
ciência e tecnologia. Misto de fatos, vocabulário, conceitos, história e filosofia. Não
se trata do discurso de especialistas, mas do conhecimento mais genérico e menos
formal.  Entender  notícias  de  teor  científico,  lidar  com  informações  do  campo
científico  da  mesma  forma  como  lida  com  outro  assunto  qualquer  (HAZEN  e
TREFIL, 1999, p. 12).

Exigir  entendimento  em  níveis  profundos  dos  estudantes  em  ciências  significa

confundir dois aspectos diferentes do conhecimento científico. Fazer ciência é diferente de
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usar ciência. Para a alfabetização científica basta saber usar ciência. A alfabetização científica

não  exige  conhecimento  detalhado  e  especializado,  este  é  para  os  técnicos.   (HAZEN e

TREFIL, 1999).

A função da educação escolar nas ciências é preparar o cidadão para compreender o

significado, as limitações e o potencial de ação da ciência na sociedade.  A preparação do

estudante deve estar focada no uso da ciência e não para fazer ciência (BARROS, 2007).

Barros  (2007)  menciona  pesquisa  realizada  nos  Estados  Unidos  classificando

alfabetização científica em três dimensões de respondentes: cultural – possuem vocabulário

científico transmitido pela mídia; funcional – entendem e explicam fatos básicos da natureza;

verdadeira – alcançada somente pelos cientistas e tecnólogos profissionais. É preciso que a

escola aponte caminhos, ofereça meios e instrumentos que incentivem o cidadão que passou

por uma etapa de escolarização a continuar interessado por assuntos relacionados à ciência,

informando-se por meio de leituras, atualizando-se através da mídia, desejando conhecer as

novidades da tecnologia, o progresso da ciência e suas aplicabilidades e consequências na

sociedade (BARROS, 2007).

Hazen  e  Trefil  (1999)  também  abordam  três  níveis  de  conhecimento  científico:

argumentos de ordem cívica – o cidadão apresenta um nível de conhecimento científico que o

torna capaz de participar de debates públicos; argumentos de ordem estética – o conhecimento

é  mais  amorfo,  a  pessoa  é  privada  de  uma  parte  riquíssima  da  experiência  humana;

argumentos  baseados  no  correlacionamento  intelectual  –  conhecimento  produzido  pelas

descobertas científicas que caracterizam intelectualmente uma época.

Krasilchick  e  Marandino  (2007),  com  foco  nos  estudos  Biological  Sciences

Curriculum Study, abordam quatros estágios em que a alfabetização científica se processa:

nominal – o estudante reconhece termos específicos do vocabulário científico; funcional – o

estudante  além  de  reconhecer,  define  os  termos  específicos  do  vocabulário  cientifico;

estrutural – o estudante compreende ideias básicas que estruturam o conhecimento científico;

multidimensional  –  o  estudante  tem  uma  compreensão  integrada  das  ideias  básicas  que

estruturam o conhecimento científico, sendo possível uma interdisciplinaridade.

Segundo  Krasilchick  e  Marandino  (2007),  a  fase  de  alfabetização  funcional  é

facilmente  atingida  nos  cursos  escolares,  mas  raramente  isso  acontece  com  a  fase

multidimensional,  devido  a  programas  que  dão  destaque  à  memorização  do  vocabulário,

gerando nos alunos ideias distorcidas da ciência, impedindo-os do desenvolvimento crítico e

da busca pela lógica e o raciocínio. A escola não dá conta de acompanhar a evolução das

informações  que  os  estudantes  necessitam para  a  compreensão do mundo.  Uma proposta

educacional em ciências que leve em consideração a utilização da linguagem nos propósitos
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do agir comunicativo para estudo das relações CTSA pode favorecer um enfrentamento a esta

realidade constatada por Krasilchick e Marandino (2007).

De acordo com perspectiva habermasiana, as formas de argumentação cada vez mais

rebuscadas e profundas dos especialistas tornam difícil ou impossibilitam a compreensão das

argumentações pela maioria dos indivíduos. A especialização, ao passo que invade o mundo

da  vida,  deforma-o  e  torna  a  comunicação  incompreensível  para  a  maioria  dos  seus

participantes; os conhecimentos técnicos e científicos tornam difícil a compreensão e deixam

de fora nas tomadas de decisão grande parte da população, validam certas concepções de vida

em detrimento de outras.  Em consequência,  castra-se o potencial  transformador ligado ao

conhecimento cotidiano e sobrepõe-se a ele o modo de pensar sistêmico (MÜHL, 2003).

À medida que cresce o hermetismo das culturas dos especialistas, cresce também a
dificuldade  do  indivíduo  médio  de  fazer  uso  efetivo  do  arsenal  cognitivo  da
modernidade cultural. Apesar de ser diariamente bombardeado por uma quantidade
cada vez maior de informações, o cidadão da sociedade moderna sente-se cada vez
mais confuso e impotente para avaliar qualquer informação (MÜHL, 2003, p. 105).

Uma educação científica deve ir além de fornecer o conhecimento e a compreensão de

conceitos  científicos.  Um  indivíduo  cientificamente  alfabetizado  acessa  o  conhecimento

detalhado e complexo da ciência para finalidades próprias, decide quais fontes de informação

confiar,  considera  riscos  e  benefícios  de  uma tecnologia.  O  ensino  de  ciências,  além de

proporcionar  uma  formação  em  conceitos  científicos,  deve  propiciar,  aos  estudantes

habilidades com as quais explorem questões científicas para fins de tomada de decisão. O

envolvimento  dos  estudantes  com  todos  os  aspectos  de  questões  sociocientíficas  podem

favorecer a compreensão e o desenvolvimento de habilidades para ajudar a tomada de decisão

e ações futuras (RATCLIFFE, GRACE, 2003).

Ratcliffe  e Grace (2003) defendem uma abordagem educacional em que os alunos

reconheçam e  valorizem os  cientistas,  principalmente  na  determinação  da  política  social.

Também defendem a ideia de que os alunos precisam reconhecer a natureza do conhecimento

científico, as razões pelas quais os especialistas discordam, os problemas que ocorrem quando

isto acontece e a maneira em que os conhecimentos científicos são retratados nos meios de

comunicação. Concordam que estes aspectos levados em consideração em uma sala de aula de

ciências contribuem para uma educação científica para a cidadania (RATCLIFFE, GRACE,

2003).

Em perspectiva habermasiana,  o processo educativo deve contribuir  para formar o

estudante  com  uma  visão  global  e  concreta  da  realidade  sociocultural,  que  o  ajude  no

reconhecimento  das  patologias  e  reconstrução  do saber  para  o  agir  social.  Propõe-se  um
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processo  educativo  que  possibilite  desenvolver  no  estudante  uma  sensibilidade  para  os

problemas decorrentes de injustiça, das inverdades, da falta de liberdade e de autonomia. A

ciência é uma conquista social importante e indispensável para a emancipação da sociedade. A

partir  da  modernidade,  a  ciência  não  é  apenas  um  elemento  complementar  à  formação

humana, mas um elemento essencial; faz parte da formação da sociedade moderna. Entretanto

é necessária uma apropriação crítica e criativa dos conhecimentos científicos por parte do

sujeito,  condição  imprescindível  para  o  desenvolvimento  de  uma  sociedade  emancipada

(MÜHL, 2003).

Nesta conjuntura de orientações por um ensino de Ciências que leve em consideração

as  relações  ciência,  tecnologia,  sociedade  e  ambiente,  os  debates  públicos,  a  tomada  de

decisão, podem agregar a Teoria do Agir Comunicativo de Jürgen Habermas. Uma educação

em Ciências, com base nesta proposta, significa uma formação do sujeito para entendimento e

acordo  a  partir  de  problematização  e  construção  conjunta  dos  âmbitos  objetivo,  social,

subjetivo  no  processo  argumentativo.  Envolve  também  a  interpretação  de  aspectos

linguísticos em um âmbito explicativo. Alfabetização Científica, nesse sentido, extrapola a

mera aquisição de conteúdos e linguagem científica, em âmbito explicativo. Neste trabalho,

na perspectiva da Teoria do Agir Comunicativo, alfabetização científica se relaciona com esse

processo de formação para o entendimento e acordo.

2.2 As relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 

Pelo fato de a tecnologia proporcionar aos indivíduos uma vida mais confortável, a

grande maioria dos estudantes percebe somente as vantagens que esta oferece. No entanto,

não  consegue  constatar  a  face  perversa  da  tecnologia,  o  jogo  de  interesses  na  produção

tecnológica,  as  consequências  para  a  sociedade  da  degradação  ambiental  no  processo  de

produção e utilização das tecnologias.

Será que qualquer desenvolvimento tecnológico necessariamente melhora a qualidade

de vida? Quais são as vantagens e desvantagens de uma nova tecnologia implementada? Deve

uma tecnologia específica ser implementada como prioridade? Segundo Zoller (1992), tais

questionamentos não são tratados na educação científica tradicional. A capacidade de tomar as

melhores decisões sobre CTSA e questões relacionadas depende da educação.  (ZOLLER,

1992)

Jürgen Habermas, analisando escritos de Hebert Marcuse, constata que na sociedade

capitalista a racionalidade empregada na ciência e na técnica constitui uma forma determinada
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de  dominação  política  oculta;  explicita  que  as  escolhas  de  estratégias  na  utilização  de

tecnologias  em  dadas  situações  já  têm  fins  estabelecidos,  determinados  interesses  da

dominação  não  são  atribuídos  à  técnica  apenas,  inserem-se  já  na  própria  construção,  na

utilização do aparelho. Assim a ciência e a técnica impõem uma dominação sobre a natureza e

sobre  a  sociedade.  O  indivíduo  não  reconhece  a  institucionalização  de  uma  dominação

política por meio da ciência e da técnica. De acordo com Jürgen Habermas, a racionalidade da

técnica e  da ciência  se constitui  em si  mesma uma ideologia.  Na ciência e na técnica se

projeta uma sociedade, na qual interesses dominantes decidem o que fazer com os indivíduos

e  com as  coisas.  Dessa  forma,  segundo ele,  não  se  pode conceber  uma emancipação do

indivíduo sem que ocorra uma revolução prévia na própria ciência e técnica (HABERMAS,

1968).

Pucci (1994) atribui a  Immanuel Kant uma visão dos ideais do iluminismo, em que

percebe  uma  razão  emancipatória,  uma  época  de  esclarecimento,  de  emancipação  e  de

libertação. Conforme o autor, Theodor Adorno e Max Horkheimer percebem no capitalismo

monopolista  uma dimensão emancipatória e instrumental ao mesmo tempo. A ciência  e a

tecnologia são percebidas como uma possibilidade de amenizar os sofrimentos dos homens,

entretanto,  na  medida  em  que  perdem  seu  poder  de  libertação,  transformam-se  em

instrumentos de produção e dominação. Na racionalidade instrumental, a razão envolve um

processo técnico, ela se torna uma ferramenta a serviço da produção material, da exploração

do  trabalho  e  dos  trabalhadores.  Nela  os  homens  aprendem a  dominar  completamente  a

natureza  para  assim  dominar  os  seres  humanos.  A  racionalidade  técnica  se  torna  a

racionalidade da dominação. (PUCCI, 1994)

De acordo com Horkheimer (1983), a Indústria Cultural é uma manifestação da razão

instrumental;  todos passam pelo  filtro  da Indústria  Cultural,  os  meios  de comunicação,  a

educação, o trabalho, o lazer. O indivíduo não precisa de nenhum pensamento próprio, os

técnicos pensam por ele.

 Para Paulo Freire,  a ciência e a tecnologia são forças indiscutíveis para manter a

ordem opressora, podem servir para manipular e esmagar. Os opressores delas se apropriam

como instrumentos para finalidades próprias. A terra, os bens, a produção, o próprio homem,

tudo se reduz a objeto de comando dos opressores. Uma concepção materialista da existência

se impõe, o dinheiro é a medida e o objetivo principal é o lucro (FREIRE, 1987).

Na perspectiva habermasiana, a técnica e a ciência se configuram como uma nova

forma de dominação,  à medida que não há nenhuma preocupação em relação aos fatores

históricos, às controvérsias e às questões de relações entre poder, conhecimento e valores; a

ciência se associa à coleta e classificação de fatos. Este contexto de construir a ciência está
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vinculado ao pensamento positivista, que se tipifica por ser uma forma de perceber a ciência

desligada de compromissos éticos, encerrando os fatos como dados objetivos, garantindo-se o

acesso à verdade pela neutralidade do método (MÜHL, 2003; HABERMAS, 1968).

Dessa  forma,  o  positivismo  mantém  uma  clara  separação  entre  ser  e  dever-ser,
considerando que apenas o primeiro é suscetível de análise e planejamento racional.
Com isso, fica descartada a possibilidade de se pensar uma alternativa emancipativa
para a sociedade, pois o máximo que se pode obter é um planejamento do destino da
humanidade, através do uso de técnicas sociais adequadas. A condução histórica e o
projeto da humanidade, na concepção positivista, fundem-se, pois, numa perspectiva
técnica interesses sociais e interesses de manutenção do sistema econômico integram-
se  em um único  interesse  pela  manutenção  deste  último.  Tal  como a  natureza,  a
sociedade pode ser manipulada como um mecanismo através do desenvolvimento de
habilidades técnicas. Daí a necessidade de serem transferidos para o plano técnico-
administrativo o planejamento e a condução política da sociedade, visto que, desse
controle, acreditam os tecnocratas, depende a evolução da sociedade (MÜHL, 2003,
p. 95).

Nesse sentido, a ciência está carregada de uma ideologia a serviço da classe dominante

e é utilizada como meio para manipulação da opinião pública. Isso se realiza por meio do

controle técnico das necessidades sociais, e muitas práticas que seriam de interesse coletivo

são deixadas de lado com a justificativa de serem apenas benefícios particulares. Esta forma

de  racionalidade  imposta  pelo  estado  não  elimina  conflitos  de  classes,  os  torna  latentes,

apresentando-se assim uma renovada forma de dominação. Como consequências, formam-se

identidades distorcidas, indivíduos assumem formas de viver que não são próprias e os meios

de comunicação de massa prestam um grande desserviço neste contexto, manifestando falsas

concepções de opinião pública e de participação política (MÜHL, 2003).

O desenvolvimento econômico e o aumento dos níveis de consumo da população são

práticas  que fortalecem a ideologia da técnica e  da ciência.  Estas são apresentadas  como

fundamentais,  das  quais  dependem  a  preservação  e  o  aumento  do  poder  produtivo  e

consumidor. Como consequência, os indivíduos passam a acreditar que sua felicidade e bem-

estar estão sujeitos ao desenvolvimento tecnológico e científico (MÜHL, 2003).

Considerando  que  estas  concepções  também  fazem  parte  do  senso  comum  dos

estudantes, o presente trabalho propõe investigar de uma forma dialógica, por meio de uma

sequência didática planejada para esta finalidade, possibilidades, por parte do estudante, de

identificar  e  solucionar  conflitos  sociais  originários  no  desenvolvimento  científico  e

tecnológico.

De  acordo  com  Mühl  (2003)  não  se  pode  deter  o  desenvolvimento  científico  e

tecnológico, é preciso aceitar. Mas é necessário também perceber as consequências advindas

deste  desenvolvimento.  A  proposta  habermasiana  pode  ser  compreendida  em  uma

configuração escolar que forneça uma formação científica e tecnológica, ao mesmo tempo

ética e política. Isso vale não apenas para o ensino superior, pode-se trabalhar desta forma em
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todas as modalidades de ensino, conforme o grau de complexidade que se apresenta em cada

uma (MÜHL, 2003).

Nesse sentido, o trabalho pedagógico se compromete com a diminuição da distância

entre  a  grande  massa  e  a  elite  de  estudiosos  da  ciência,  evitando  desta  forma  que  o

desenvolvimento científico e tecnológico se afaste das discussões do mundo e sua validação

ética.  O trabalho  pedagógico  deve  se  apresentar  de  forma  que  os  processos  de  ensino  e

aprendizagem de conteúdos científicos envolvam análise de suas consequências, considerando

princípios de validade universal. O professor se compromete com a realização de um trabalho

de maneira  que  o  estudante  perceba  que  a  ciência  não é  neutra  em relação aos aspectos

morais, que ela se encontra envolvida em objetivo para a instauração de um determinado tipo

de sociedade (MÜHL, 2003).

Para Mühl (2003),  Jürgen Habermas posiciona suas  ideias no sentido de que todo

conhecimento deve ser concebido como parte integrante do mundo da vida e a aprendizagem

se relaciona com uma análise hermenêutica. No entanto, esse processo não é satisfatório, há

necessidade de posicionar  os conhecimentos  em uma situação de julgamento,  verificar  se

realmente são válidos ou não. O professor em sala de aula pode viabilizar a vivência desses

processos analíticos. As exteriorizações do dia-a-dia, provenientes de livro didático, textos

jornalísticos, vídeos e meios de comunicação de massa podem vir carregados de significados

patológicos  devido  a  uma  comunicação  distorcida.  Superar  significados  distorcidos

divulgados nestes meios depende de um planejamento educacional que seja capaz de levar o

estudante a refletir sobre falsas inferências nas quais se baseiam determinadas manifestações e

a superar as percepções equivocadas.

Pucci (1994) compartilha a visão de Theodor Adorno de que a autorreflexão crítica na

educação representa uma busca pela emancipação, pela autodeterminação, pela pessoa culta

no uso público da razão, visando superar a limitação imposta pela incivilidade. A pessoa culta

exerce sua cidadania,  supera o individualismo e a  dimensão das  normas e  imposições.  O

esclarecimento traz consigo um potencial pedagógico. A educação traz o esclarecimento, que

pode contribuir no propósito de transformar os atos daqueles que agem com ignorância.

Immanuel  Kant  considera  menoridade  como  a  incapacidade  de  fazer  uso  de  seu

entendimento sem orientação de outro indivíduo. O esclarecimento é a saída do homem desta

menoridade. De acordo com Kant o próprio homem é culpado desta menoridade quando lhe

falta coragem e decisão de pensar e agir por si mesmo. O lema do esclarecimento é a coragem

de fazer  uso do seu próprio  entendimento.  Para  o indivíduo é muito  cômodo ser  menor,

muitos continuam menores por toda vida pela preguiça e covardia de pensar e agir por si
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mesmos.  O esclarecimento  é  um processo  lento  e  a  mudança  na  forma  de  pensar  é  um

procedimento histórico e pessoal (PUCCI, 1994).

Conforme Pucci (1994),  a  luta  pela transformação da razão instrumental  em razão

emancipatória ultrapassa as muralhas da educação formal. Uma prática pedagógica na sala de

aula de ciências pode contribuir no processo de formação para o esclarecimento do estudante,

para  o  resgate  da  razão  emancipatória,  para  o  exercício  da  cidadania.  Para  que  isso

efetivamente se realize existe  a  necessidade de o professor  proporcionar  aos estudantes a

oportunidade de  uma reflexão crítica a  respeito  do cenário de  exploração e  subordinação

capitalista a que estão sujeitos. Os saberes científicos e as tecnologias podem estar carregados

de interesses econômicos e políticos, podem estar a serviço de uma minoria dominante. A

prática  de uma reflexão crítica em sala  de  aula  de ciências  pode orientar  o  estudante  no

resgate  dos  fundamentos  de  classe  contidos  na  ciência  e  na  tecnologia  historicamente

produzidas. Quando o professor reflete, ele resgata uma dimensão que vai além do repetitivo,

é educativo e formativo.

Paulo Freire defende uma revolução eminentemente pedagógica, para se libertar da

ordem opressora. Na prática de um ensino estático e fragmentado não é possível realizar esta

revolução. O autor critica um ensino em que os estudantes são percebidos como depósitos de

informações que memorizam e repetem os conteúdos repassados pelo professor. Esse modo de

ensinar  anula o poder  criador  dos estudantes,  estimula a ingenuidade,  a  não criticidade e

satisfaz  apenas  os  interesses  da  ordem  opressora.  A essência  do  ato  pedagógico  para  a

libertação da ordem opressora de acordo com Paulo Freire se inicia no diálogo. O diálogo

fundamentado em uma análise crítica reflexiva da realidade possibilita uma ação sobre esta

realidade (FREIRE, 1987). Nesse sentido, pode-se associar a abordagem das relações entre

Ciência,  Tecnologia,  Sociedade e  Ambiente no ensino de ciências.  De acordo com  Zoller

(1992), essa abordagem requer,

 

[…] olhar para um problema e suas implicações e reconhecê-lo como um problema,
enxergar seu núcleo factual de conhecimentos e conceitos envolvidos, e apreciar a
significância e o significado de resoluções alternativas. Isso implica resolução de
problemas (não resolução de exercícios) para reconhecer/selecionar a  informação
relevante, avaliar a confiabilidade das fontes usadas e seu grau de preconceito, e
para elaborar/planejar procedimentos/estratégias apropriadas para enfrentamento dos
problemas. Isso envolve esclarecimento de estruturas de valor/posições e realização
de  julgamentos  de  valor  (e  defesa),  realização  de  escolhas  racionais  entre
alternativas disponíveis, e geração de novas opções. E finalmente, isso significa ação
sobre decisão, e tomada de responsabilidade sobre os efeitos (ZOLLER, 1992, p. 87,
tradução nossa).
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Um trabalho pedagógico envolvendo relações CTSA exige do professor uma prática

educacional que permita desenvolver o pensamento crítico e reflexivo, fundamentado no que

se acredita e agir em conformidade. Estudantes envolvidos em discussões envolvendo CTSA

têm possibilidades concretas de resolver grandes problemas,  tomar posições com base em

suas análises cognitivas e de valores e um agir  conforme a posição defendida (ZOLLER,

1992).

Para Zoller (1992), a comunidade educacional reconhece a importância de um ensino

de  Ciências  envolvendo  relações  CTSA,  mas  mesmo  assim  o  ensino  contemporâneo  de

Ciências ainda é disciplinar e restrito ao domínio cognitivo, muitas vezes estéril, carente de

relevância social, e com base em livros didáticos que apresentam teorias puras e claras, regras

da natureza e soluções corretas para os problemas. Tal ensino busca ainda a capacidade de

resolução  de  exercícios,  principalmente  aplicação  de  algoritmos  já  conhecidos,  mas  não

habilidades em solucionar problemas. As soluções para os exercícios exigem conhecimento de

fatos e formas ao invés de raciocínio e utilização de juízos de valor. O ensino de ciências

normalmente busca o conhecimento e sua compreensão, mas raramente a análise, síntese e

avaliação. Incentiva o formal para solucionar problemas técnicos e desencoraja o raciocínio

de qualidade e criatividade. O ensino de ciências propaga, assim, a convicção ingênua de que

a ciência e tecnologia podem estabelecer tanto o que “podemos fazer” como o que “devemos

fazer”. Por sua vez, uma educação baseada na inserção de discussões pautadas nas relações

CTSA visa  fomentar  o  pensamento  crítico  e  promover  a  utilização de  juízos  de valor.  A

educação em CTSA é política. Destina-se ao envolvimento ativo e responsável do estudante

cidadão  na  ação.  Destina-se  deliberadamente  a  possibilitar  aos  alunos  passarem  do

automatismo  inconsciente,  ingênuo,  para  a  percepção  consciente  de  decisões  e

comportamentos.  Decisões  carregadas  de  valores  podem  ser  feitas.  Não  tomar  nenhuma

decisão é decidir (ZOLLER, 1992).

Um ensino  voltado  para  discussões  envolvendo  relações  CTSA requer  sistema de

pensamento e de utilização de juízos de valor. Estes dois componentes cruciais contrastam

com as  práticas  atuais  no  ensino  da  ciência  tradicional.  A abordagem em CTSA requer

educação para solução de problemas, não resolução de exercícios, e para a tomada de decisão

para a ação. Os professores não podem mais ser os únicos fornecedores de conhecimento, por

meio da mediação do livro didático para os estudantes. Em vez disso, devem desempenhar a

função de orientar a aprendizagem, serem capazes de projetar um ambiente de aprendizagem

orientada para a pesquisa e mudar a ênfase de transmitir conhecimentos aos alunos para o

desenvolvimento de habilidades de ordem superior (ZOLLER, 1992).
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De acordo com Carvalho (2005), alguns entendimentos equivocados dificultam um

ensino na perspectiva CTSA. Ao professor de Física é autorizado trabalhar o tema energia,

por exemplo, mas não lhe é permitido avançar em questões de natureza social, econômica,

política etc. No ponto de vista do estudante, estas perspectivas humanísticas e sociais devem

ser  trabalhadas  pelo  professor  de  Geografia,  História  e  Filosofia.  Outro  obstáculo  à

abordagem CTSA é a forma como é concebida a função da escolaridade básica. Os assuntos

de Ensino Fundamental e Médio são tratados de forma rápida e simplificada, visando apenas

um  preparo  do  aluno  para  um  aprendizado  significativo  no  Ensino  Superior.  Outros

obstáculos ao ensino de ciências voltado para as relações CTSA é a formação do professor, a

composição  de  um  currículo  fragmentado,  o  tempo  disponível  nas  aulas,  a  falta  de

comunicação entre os docentes nas escolas com relação aos conteúdos de ensino.

De  acordo  com  Krasilchik  e  Marandino  (2007),  um  processo  pedagógico

fundamentado  nas  relações  CTSA tem  como  função  servir  o  cidadão.  Isto  é,  visa  uma

formação do estudante para o exercício da cidadania, para que este possa participar e usufruir

das oportunidades, das responsabilidades e dos desafios do cotidiano.  O ensino de ciências,

nesta perspectiva, apresenta uma ciência que não é neutra, com uma visão interdisciplinar, em

que a informação do contexto em que a pesquisa científica foi produzida, as consequências

sociais,  políticas  e  culturais  são  elementos  marcantes  na  apresentação  e  discussão  dos

conteúdos e na prática de sala de aula. Nesta visão de ensino, a ciência deixa de ser vista

como a solução para todos os problemas e passa a ser responsável a tratar de questões como a

degradação do meio ambiente, entre outras. Para que os cidadãos possam atuar diante dessas

problemáticas  é  preciso  participar  das  decisões  que  afetam  sua  vida,  com  base  em

informações  e  análises  bem  fundamentadas;  essa  atuação  remete  à  necessidade  do  agir

comunicativo.

Concluindo, no ensino de ciências, o conhecimento científico deve vir acompanhado

de uma leitura crítica para que o estudante consiga perceber também o lado corrompido da

ciência.  Deve  fornecer  possibilidades  de  aprendizagem com a  finalidade  de  perceber  na

ciência  e  na  tecnologia  uma  forma  de  dominação  da  sociedade  e  do  meio  ambiente,

possibilitando uma formação para o exercício da cidadania.

2.3 Questões sociocientíficas

Ratcliffe  e  Grace  (2003)  concordam  que  os  valores,  atitudes  e  conhecimentos

científicos  estão  interligados  ao  se  fazer  julgamentos,  percebem  nesta  relação  uma

oportunidade  para  o  ensino  de  ciências,  defendem  a  análise  ao  invés  de  ignorar  ou
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compartimentar  tais  relações.  São  enfáticos  em  um  trabalho  que  demonstra  a  natureza

científica e tecnológica, defendem a inclusão na sala de aula do estudo do impacto social da

ciência e da tecnologia, do papel das estatísticas, da análise risco-benefício, da tomada de

decisão, do uso adequado da ciência produzida pelos especialistas.

Ratcliffe e Grace (2003) definem que uma questão sociocientífica:

Tem uma base na ciência, frequentemente nas fronteiras do conhecimento científico;
envolve  formação  de  opiniões,  realização  de  escolhas  pessoais  ou  sociais;  com
frequência é relatada na mídia e apresentada nos propósitos do comunicador; lida com
informações incompletas por causa de conflitos/evidências científicas incompletas e
relatórios inevitavelmente incompletos; aborda dimensões locais, nacionais e globais,
atendendo estruturas políticas e sociais; envolve uma análise de custo-benefício em
que o risco interage com valores; pode envolver considerações de desenvolvimento
sustentável; envolve valores e raciocínio ético; pode exigir algum conhecimento de
probabilidade e risco; são frequentes tópicos da atualidade (RATCLIFFE e GRACE,
2003, p. 2-3, tradução nossa).

De  acordo  com  Habermas  (2012b),  no  entendimento  de  Max  Horkheimer  e  de

Theodor Adorno, os meios de comunicação de massa se apresentam como um instrumento

que perpassa e domina completamente a linguagem comunicativa cotidiana. Tal instrumento

altera informações legítimas da cultura moderna em estereótipos ideológicos de uma cultura

de  massa,  que simplesmente  imita  o que  é  exibido.  Também consome a cultura  popular,

transformando-a  em um sistema  de  controle  social,  impondo-a  aos  indivíduos.  Assim os

meios  de  comunicação  de  massa  fortalecem  a  eficácia  dos  controles  sociais.  Habermas

(2012b) defende a ideia de que por mais que os meios de comunicação de massa arrebatem,

ordenem e  comprimam conteúdos  e  informações  não  conseguem fugir  por  completo  das

pretensões  de  validades  criticáveis:  verdade,  adequação,  sinceridade,  inteligibilidade

(HABERMAS, 2012b).

Nesse sentido, o processo pedagógico pode relacionar questões sociocientíficas ao agir

comunicativo,  pois  as  comunicações,  por  mais  organizadas  que  sejam,  não  ficam

completamente imunes a uma possível contestação por parte dos indivíduos capazes de se

responsabilizar  por  seus  atos.  O  professor  pode  permitir  o  contato  do  estudante  com

informações científicas contraditórias divulgadas nos meios de comunicação, para que este

tenha  a  possibilidade  de  tomar  decisões,  verificando  a  autenticidade,  adequação  e  as

evidências  envolvidas.  A  implementação  de  uma  proposta  didática  utilizando  questões

sociocientíficas  pode  favorecer a  compreensão  do  estudante  de  que  as  produções  e

informações científicas e técnicas podem ser utilizadas como instrumento de dominação para

servir interesses particulares, econômicos e políticos.

Habermas  (2012b)  percebe  nos  meios  de  comunicação de  massa  e  nos  “protestos

verdes” problemáticas em que o agir comunicativo pode atuar. Para o autor, os desequilíbrios
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ecológicos  causados  pela  intervenção  industrial,  o  esgotamento  das  reservas  naturais,  o

desenvolvimento  demográfico,  apresentam  graves  problemas  às  sociedades.  Todos  esses

exigem soluções técnicas e econômicas implementadas por meio administrativo. Os protestos

são  estimulados  pela  destruição  do  meio  ambiente,  pela  contaminação  das  paisagens,

problemas  à  saúde  causados  por  produtos  industriais  etc.,  ou  seja,  têm  como  objetos

problemas que acometem “bases orgânicas do mundo da vida” (HABERMAS, 2012b, p. 710),

despertando para uma consciência de limites,  para necessidades estéticas que permeiam o

mundo da vida. Estes fundamentos de Habermas podem justificar um processo pedagógico no

ensino de Ciências  nas  relações  Ciência,  Tecnologia,  Sociedade e  Ambiente  por  meio  de

questões  sociocientíficas.  Habermas  (2012b)  destaca  possibilidades  de  atuação  do  agir

comunicativo no que  ele  denominou “problemas derivados da  supercomplexidade”,  como

exemplos, pode-se citar o poder de destruição dos militares, centrais nucleares, lixo atômico e

manipulação genética (HABERMAS, 2012b, p. 711).

Atualmente, são inúmeros os problemas que envolvem a questão energética no Brasil:

crise hídrica, causas trabalhistas envolvendo trabalhadores que constroem usinas hidrelétricas

na Amazônia, índios em defesa de suas terras contra a exploração do governo, crise energética

e a possibilidade de racionamento de energia elétrica. Todos estes são consequências de um

desenvolvimento científico e tecnológico que incluem impedimentos sociais e ambientais.

O governo, na preocupação de evitar prejuízos na economia,  precisa urgentemente

tomar decisões, que ficam restritas às esferas especializadas com legitimação científica, ou

seja,  a  palavra  final  da  solução  da  crise  energética  é  de  competência  de  técnicos  e

especialistas. Ao cidadão, resta-lhe apenas sujeitar-se às decisões e aproveitar os benefícios

que  lhes  são  oferecidos.  Ao  estar  sujeito  às  questões  técnicas,  a  administração  pública

simplesmente acata as determinações das autoridades no assunto, ao cidadão não lhe compete

manifestar-se  sobre  assuntos  técnicos.  Na  perspectiva  habermasiana,  este  processo

corresponde a “despolitização” (MÜHL, 2003).

O crescimento exponencial da população demanda uma geração de energia gigantesca;

este  fato  em  algum  momento  irá  se  chocar  com  os  limites  biológicos  do  ambiente.  O

crescimento das sociedades capitalistas coloca em risco os recursos naturais necessários à

sobrevivência  humana,  à  capacidade  do  ambiente  em  reconstruir-se  naturalmente,

ocasionando um distúrbio no equilíbrio ecológico. O conhecimento científico, além de exercer

um  papel  ideológico  de  justificar  tecnicamente  os  procedimentos  administrativos  e  as

intervenções no contexto sociocultural, também tem atuado na destituição do poder integrador

das concepções tradicionais de mundo (MÜHL 2003).
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De acordo com Mühl (2003), embora Habermas defenda o agir comunicativo como

uma forma de resistência ao controle sistêmico, reconhece, por outro lado, que a tendência

atual  é  o  surgimento  de  outras  formas  de  motivação  que  não  mais  a  fundamentação

comunicativa, levando os indivíduos ao conformismo e ao surgimento de crises de motivação

e legitimação (MÜHL, 2003). Neste contexto, insere-se pessoas que ao optar pelas vantagens

do  crescimento  econômico  na  geração  de  energia,  não  percebem os  problemas  sociais  e

ambientais  que  marcam  todo  este  processo  produtivo.  Acomodar-se  em  uma  situação

controversa tem sido a opção de muitas pessoas. Gerar energia com menor custo financeiro e

mais destruição socioambiental também tem sido uma escolha do governo.

Apesar da situação de conformismo dos indivíduos, no ponto de vista habermasiano,

há possibilidades de resistência e o surgimento de valores incompatíveis com o processo de

acumulação do capital, valores que provocam conflitos entre as determinações sistêmicas e as

exigências socioculturais. Por isso ocorre o desenvolvimento no plano do saber prático e no

agir  comunicativo,  e  não  apenas  no  plano  técnico  organizativo  e  no  agir  instrumental

estratégico.  Toda  vez  que  a  classe  política  não  atende  às  expectativas  e  carências  da

sociedade,  surge  enfrentamento  entre  mundo  da  vida  e  mundo  sistêmico.  Na  concepção

habermasiana é neste contexto de crise decorrente de conflitos que aparecem as possibilidades

do desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo (MÜHL, 2003).

Um trabalho pedagógico com a questão sociocientífica de geração de energia elétrica

apresenta possibilidades de confrontação de percepções dos estudantes entre sistema e mundo

da vida. No conflito de ideias dos estudantes,  o professor pode oferecer oportunidades de

integração  consensual.  Possibilitar  aos  alunos  em sala  de  aula  o  envolvimento  em temas

controversos como a questão de sobrevivência de tribos indígenas versus o desenvolvimento

econômico de uma nação, alavancado pela necessidade de geração energia elétrica, oferece

alternativas de aprendizagem para os estudantes, para que possam se inserir em um processo

de  mudança  social.  Nos  conflitos  presentes  na  questão  de  desenvolvimento  econômico  e

degradação  ambiental  podem surgir  inovações  argumentativas  em sala  de  aula  e  com os

estudantes participando destes debates se ampliam as possibilidades de racionalização do agir

e do saber (MÜHL, 2003).

Para Bortoletto  (2013),  a escola,  em sua função de estudar o saber  historicamente

acumulado, pode assumir o exercício da crítica que só é possível por meio da colocação de

temáticas controversas no currículo escolar. É neste contexto que o agir comunicativo oferece

a oportunidade de refletir “as questões sociocientíficas como sendo um recorte do pano de

fundo do mundo da vida que necessita ser tematizado” (BORTOLETTO, 2013, p. 55).
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Na  sua  dimensão  teórico-pedagógica,  as  questões  sociocientíficas  auxiliam  na

evolução  na  prática  discursiva  dos  estudantes,  percebe-se  na  aproximação  do  conteúdo

sociocientífico com o agir comunicativo um meio de tematizar os elementos do mundo da

vida  e  também uma forma de  resistência  à  invasão sistêmica que causa  as  patologias  da

modernidade  como a  alienação,  a  depressão e  outros.  Um trabalho pedagógico com uma

temática  sociocientífica  se  aproxima da  Teoria  do  Agir  Comunicativo  na  medida  em que

interage com todos os campos do saber, que rompe com imposição do pensar e agir sobre o

indivíduo pelo processo de validação baseado em argumentos (BORTOLETTO, 2013).

Uma abordagem com questões sociocientíficas  permite desenvolver  no estudante a

competência comunicativa, o saber construído criticamente e a emancipação. Na perspectiva

habermasiana isso só se torna possível pelo processo de participação no discurso. A prática da

argumentação representa processo pelo qual os alunos se tornam competentes no processo

argumentativo. O saber é sempre passível de reconstrução no processo pedagógico. A sala de

aula oportuniza a ação sobre os saberes por meio da participação dos estudantes no exercício

crítico e livre no consenso com base nos melhores argumentos (MÜHL, 2003).

Para associar a literatura com a realidade escolar desta pesquisa, a seguir, apresenta-se

a metodologia de pesquisa desta dissertação.
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DE PESQUISA

Este  capítulo  apresenta  a  pesquisa  qualitativa  do  tipo  participante,  a  descrição  do

contexto educacional, o período de realização, as características dos sujeitos envolvidos na

pesquisa. Também apresenta a forma como ocorreram os processos de constituição e análise

de dados.

3.1 Classificação da pesquisa

 Para estudar um ensino de Ciências capaz de promover a construção de conhecimento

a partir do uso da linguagem e possibilitar a emancipação do sujeito por meio da competência

comunicativa, delineou-se uma pesquisa de categoria qualitativa fundamentada na Teoria do

Agir Comunicativo (HABERMAS, 2012). A abordagem qualitativa se justifica pela situação

estudada, a construção de argumentos no contato com temas sociocientíficos.  

Para  Flick  (2009),  na  pesquisa  qualitativa  se  reconhece  e  analisa  múltiplas

perspectivas.  Nesta  pesquisa,  por  exemplo,  os  conhecimentos  prévios  dos  estudantes,  os

métodos de ensino, as motivações e o ambiente foram aspectos essenciais para uma análise

aprofundada dos dados obtidos em sala de aula. Para Flick (2009), a pesquisa qualitativa tem

como  ponto  de  partida  o  trabalho  com textos.  O  método  de  coleta  de  informações,  a

observação, produziu dados que foram transcritos em textos a partir da gravação em áudio e

vídeo. Os procedimentos de análise partiram dessas transcrições.

Corroborando  com Flick  (2009),  Lüdke  e  André  (2012)  afirmam serem os  dados

coletados  predominantemente  descritivos  característicos  da  pesquisa  qualitativa.  Nesta

pesquisa, os materiais obtidos incluem descrição de pessoas, situações, acontecimentos. Todos

os dados da realidade investigada foram considerados importantes. O estudo considerou o

maior  número  possível  de  elementos  presentes  na  sala  de  aula,  aspectos  simples  foram

observados para melhor compreender as interações discursivas de estudantes em Ciências.

Para  Lüdke  e  André  (2012),  a  pesquisa  qualitativa  supõe  um  contato  direto  e

prolongado do pesquisador com o ambiente e com a situação que está sendo investigada, uma

tarefa intensa de campo. Neste trabalho, a pesquisadora teve um convívio sem intermediários

com os alunos envolvidos na pesquisa por quase um ano letivo. Assim foi possível estudar as

circunstâncias  particulares  desta  sala  de  aula  para  entender  as  situações  em  estudo.  As

expressões dos sujeitos foram referenciadas ao contexto destes alunos.
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Neste trabalho existe interesse em estudar o processo, as formas e as condições em que

ocorre a aprendizagem dos alunos, bem como analisar e refletir sobre a prática de ensino da

professora  e  pesquisadora.  De  acordo  com  Lüdke  e  André  (2012)  em  uma  pesquisa

qualitativa, ao estudar determinado problema, o pesquisador tem um interesse em investigar

como  este  problema  se  manifesta  nas  atividades,  nos  procedimentos  e  nas  interações

cotidianas.

Neste estudo, a pesquisadora não se preocupou em comprovar evidências definidas

antes do estudo. Para Lüdke e André (2012) na pesquisa qualitativa a análise de dados visa

seguir um processo indutivo. As abstrações se formam a partir da análise dos dados. O fato de

não existirem hipóteses  antecipadamente não significa que não há um quadro teórico que

oriente a coleta e a análise de dados. Neste trabalho houve um foco muito amplo em estudar a

forma como ocorre o envolvimento discursivo e a construção de conhecimento na disciplna de

Ciências em sala de aula e se enfatizou um estudo sobre a formação de argumentos por parte

de alunos de 9º ano do Ensino Fundamental envolvendo a questão sociocientífica geração de

energia elétrica.

As  reflexões  feitas  pela  pesquisadora,  bem  como  suas  impressões  tornaram-se

aspectos relevantes neste estudo e também se tornaram dados. De acordo com Flick (2009), a

subjetividade do pesquisador, bem como daqueles que estão envolvidos no estudo, tornam-se

parte do processo na pesquisa qualitativa.

Por  ser  um  mestrado  profissional  foi  fundamental  o  envolvimento  da  professora

pesquisadora  na  pesquisa,  configurando-se  uma  pesquisa com observação  participante.  A

professora  pesquisadora  analisou  os  dados  produzidos  pelos  estudantes  e  sua  própria

participação na pesquisa. A observação participante consiste na participação na vida do grupo.

O observador assume o papel de um membro do grupo (GIL, 2008).

A caracterização participante exclui a visão positivista de pesquisa criticada por Jürgen

Habermas. A visão positivista prescreve a aplicação de um procedimento empírico com vistas

ao  máximo  de  objetivo  (GIL,  2008).  Mas  neste  trabalho,  exclui-se  esta  concepção  de

pesquisa, pois uma concepção positivista atua em um campo desvinculado de compromissos

éticos, valoriza os fatos como elementos objetivos, conferindo a neutralidade do método à

prerrogativa de obtenção da verdade (MÜHL, 2003).

A  teoria  da  neutralidade  axiológica  defendida  pelos  positivistas  sedimenta-se,
segundo Habermas, no dualismo que eles estabelecem entre fatos e decisões. Essa
separação levanta o problema da legalidade do uso do referencial metodológico das
ciências naturais nas ciências sociais.  A conclusão dos positivistas,  porém, não é
pela aceitação de tipos de racionalidades diferenciadas para cada uma dessas áreas
do conhecimento e, sim, pelo reconhecimento da impossibilidade da ação racional
no  plano  da  ação  prática.  Rejeitam  qualquer  possibilidade  de  fundamentar
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racionalmente procedimentos e decisões sociais, a não ser enquanto dimensões de
uma conexão funcional de regularidades empíricas, ou seja, só podem ser analisados
racionalmente aspectos da relação de correspondência entre meios e fins, jamais os
princípios ou os fundamentos da ação social (MÜHL, 2003, p. 94).

Em perspectiva habermasiana a pesquisa social empírica pode atuar como forma de

controle social; a pesquisa por meio de procedimentos empíricos traz consigo um interesse

cognitivo, o controle instrumental, e isso condiciona a significação de conceitos interferindo

na teoria e nos modos de lidar com esta teoria (GIL, 2008). Max Hokheimer, partilhando das

proposições de Emile Durkhein, critica uma visão positivista de pesquisa, percebendo nas

pesquisas empiristas a redução ao processo de indução. Para o autor, o pesquisador partícipe

desta postura aplica suas proposições como hipóteses aos novos fatos surgidos; é o modo de

existência de uma teoria em sentido tradicional (HORKHEIMER, 1983).

O  envolvimento  da  professora  e  pesquisadora  junto  aos  pesquisados  teve  como

finalidade  obter  resultados  socialmente  mais  relevantes.  Nos  diálogos,  procurou-se  captar

fenômenos subjetivos e conflituosos na realidade da sala de aula. Assim o relacionamento

entre a professora/pesquisadora não aconteceu apenas como observação dos estudantes, em

que estes últimos, neste caso, podem ter uma posição de objetos, mas, sobretudo, todos os

sujeitos foram compreendidos como sujeitos sociais do processo de pesquisa.

A presente pesquisa não teve a intenção de inferir os resultados obtidos para outras

práticas  educacionais  em  Ciências.  Isso  significa  que  os  resultados  poderão  não  ser  os

mesmos em contextos parecidos, mas podem servir como ponto de partida para estudo de

outras  práticas  educacionais  em Ciências.  Porquanto  a  realidade  social  se  modifica  e  da

mesma forma mudam as construções teóricas elaboradas para entendê-la (PUCCI, 1994).

Os procedimentos para análise de dados foram formados nos pressupostos do Agir

Comunicativo  (HABERMAS,  2002,  2012a,  2012b)  e  de  análise  de  conteúdo  (BARDIN,

2010).  Esta  pesquisa  apresenta  discursos  bastante  diversificados  e  para  isto  a  análise  de

conteúdo  é  um  instrumento  metodológico  adequado.  A análise  de  conteúdo  serve  para

destacar parâmetros que permitem inferir sobre uma realidade além da mensagem do discurso

(BARDIN, 2010).

3.2 Descrição do contexto e dos sujeitos

A escolha do contexto e do grupo de alunos envolvidos na pesquisa ocorreu em função

desse  espaço  constituir  o  local  de  trabalho,  bem como  as  turmas  de  regência  serem de

responsabilidade da professora/pesquisadora.
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A instituição  de  ensino  escolhida  para  a  pesquisa  é  um colégio  público  da  rede

estadual, com 39 anos de fundação, situado no centro de um município pertencente à região

metropolitana  de  Curitiba.  Atende  aproximadamente  1100  alunos  nos  turnos  matutino,

vespertino e noturno, do Ensino Fundamental e Médio. Além do alunado da região central do

município,  também  atende  estudantes  vindos  de  diversos  bairros  e  comunidades  rurais

próximas.

Na organização funcional, o colégio conta com: um diretor e um diretor auxiliar com

40 horas semanais cada; três pedagogos no período da manhã, dois pedagogos no período da

tarde e dois pedagogos no período da noite; 45 professores; oito funcionários administrativos

e 12 de serviços gerais. Em relação à infraestrutura para atendimento pedagógico, o colégio

possui 15 salas de aula, uma quadra esportiva coberta, biblioteca, laboratório de informática,

laboratório de ciências, refeitório.

A professora  e  pesquisadora  possui  licenciatura  em Ciências  com  habilitação  em

Matemática  (licenciatura  plena)  e  especialização  latu  sensu em  Interdisciplinaridade  na

Educação Básica.  Ela também concluiu  o curso de  capacitação profissional  ofertado pela

Secretaria  de Estado da Educação do Paraná,  Programa de  Desenvolvimento Educacional

(PDE), 956 horas. Há 20 anos atua como professora de Ciências nos anos finais do Ensino

Fundamental e de Matemática no Ensino Médio na rede estadual de ensino do Estado do

Paraná, com uma carga horária de 40 horas semanais.

Os alunos envolvidos na pesquisa são de 9º ano do Ensino Fundamental, turmas 9º C e

9º D do turno vespertino. A turma do 9º C contava com 21 alunos e 9º D com 23 alunos. A

idade, o sexo de cada aluno e a frequência durante a utilização da sequência didática, são

apresentados no Quadro 3 abaixo.  Neste trabalho, os alunos do 9º C são identificados pela

letra A seguida por um número e os alunos do 9º D são identificados pela letra B seguida por

um número.  Considerou-se  duas  turmas,  no  total  44  alunos,  um número  adequado  para

realizar a pesquisa.
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Quadro 3. Características dos alunos das turmas 9º C e 9º D.

9º C 9º D
Aluno* Idade Sexo Número de

faltas
Aluno* Idade Sexo Número de

faltas
A1 14 F 00 B1 16 F 04
A2 16 F 02 B2 14 M 06
A3 17 M 06 B3 16 M 02
A4 15 F 15 B4 15 F 01
A5 17 F 08 B5 15 F 03
A6 15 M 00 B6 13 M 03
A7 15 F 02 B7 16 M 04
A8 14 F 02 B8 15 M 08
A9 13 F 04 B9 14 M 02
A10 18 M 07 B10 14 F 05
A11 15 F 08 B11 15 M 00
A12 19 F 08 B12 14 M 00
A13 14 F 08 B13 14 M 09
A14 16 M 11 B14 14 M 00
A15 13 F 00 B15 15 F 06
A16 15 F 03 B16 15 F 02
A17 15 F 00 B17 14 M 01
A18 15 M 07 B18 15 F 00
A19 14 M 02 B19 14 F 14 (transf )
A20 14 M 00 B20 16 F 10
A21 15 F 11 B21 15 F 16

B22 14 F 00
B23 14 M 08

Fonte da Autora.

Dos  21  alunos  do  9º  C,  13  são  meninas  (62%)  e  oito  são  meninos  (38%).  Os

estudantes possuem idade entre 13 e 19 anos. Dos 23 alunos do 9º D, 11 são meninas (48%) e

12 são meninos (52%). A faixa etária da turma está entre 13 e 16 anos.

A matriz  curricular  do  Ensino  Fundamental  estabelece  três  aulas  semanais  para  a

disciplina de Ciências com temas de Química e Física para o 9º ano. Porém algumas não

tiveram a  respectiva  utilização  da  sequência  didática  conforme  o  estabelecido  na  matriz

devido  a  uma  organização  interna  do  colégio  (reposições  devido  a  greves  em  meses

anteriores, semanas de provas, entre outras atividades organizadas pela escola). A duração da

hora-aula é de 50 ou 45 minutos, sendo estabelecido conforme Quadro 4, a seguir.

Quadro 4. Horários das aulas na instituição/turno da pesquisa

Aulas Horário
1ª 13h00 às 13h50
2ª 13h50 às 14h40
3ª 14h40 às 15h30
4ª 15h45 às 16h30
5ª 16h30 às 17h15

   Fonte da Autora.
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Para o 9º C, o quadro horário, nos meses de julho a outubro de 2015, foi estabelecido

conforme Quadro 5, a seguir. 

Quadro 5. Quadro horário turma 9º C.

Julho Ago Setembro Outubro
13/07 20/07 24/07 27/07 30/07 31/07 31/08 11/09 16/09 18/09 23/09 25/09 28/09 5/10 23/10

1ª X X X X X X
2ª X X X X X
3ª X X X X
4ª X X X
5ª X X X X

Fonte da autora.

Para o 9º D, o quadro horário, nos meses de julho a outubro de 2015, foi estabelecido

conforme Quadro 6, a seguir.

Quadro 6. Quadro horário turma 9º D.

Julho Agosto Setembro Outubro
22/07 24/07 29/07 31/07 05/08 09/09 11/09 14/09 21/09 28/09 05/10

1ª X X X X
2ª X X X X X
3ª X X X X X
4ª X X X X X X
5ª

Fonte da autora.

3.3 Constituição dos dados

A coleta de dados na pesquisa envolveu a observação participante. De acordo com

Ludke  e  André  (2012)  a  mente  humana  é  altamente  seletiva,  por  isso,  a  professora  e

pesquisadora utilizou gravações em áudio e vídeo  nas discussões estabelecidas em sala de

aula.

De acordo com Flick (2009), recomenda-se que o uso da gravação se restrinja somente

à coleta de dados necessária à questão de pesquisa. Assim nos momentos em sala de aula em

que a gravação não documentaria diálogos dos alunos, optou-se por realizar anotações no

diário de campo.

O diário de campo constituiu, também, um instrumento para a composição dos dados.

Com  as  anotações  da  pesquisadora  foi  possível  relatar  as  percepções  e  impressões  na

preparação e no desenvolvimento de cada aula.

Para Lüdke e André (2012), é possível reconstruir os diálogos, as palavras, os gestos e

os  depoimentos  a  partir  dos  conteúdos  das  observações.  Para  as  autoras,  na  medida  do
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possível,  deve-se  utilizar  as  próprias  palavras  do  sujeito.  Por  isso,  neste  trabalho,  foram

utilizadas  as  gravações  em áudio,  anotações  no diário  de campo e  trabalhos  escritos  dos

alunos,  documentos  oficiais  da escola  no processo  de  constituição  de  dados para  que  tal

posicionamento se concretizasse.

A constituição de dados foi realizada durante os meses de julho a outubro de 2015,

com o desenvolvimento  da  sequência  didática  em sala  de  aula. Durante  as  semanas  que

antecederam esse período, a professora pesquisadora explicou aos alunos a finalidade deste

trabalho e solicitou aos pais que autorizassem as gravações em áudio e vídeo e a participação

na pesquisa, assinando um documento de autorização para esta finalidade.

Para  o  desenvolvimento  da  pesquisa  e  constituição  dos  dados,  foi  elaborado um

caderno pedagógico com uma sequência didática envolvendo temas controversos na temática

geração de energia elétrica. A sequência didática foi utilizada pela pesquisadora nessas duas

turmas de 9º ano (C e D) durante as aulas de Ciências. A sequência didática foi elaborada

considerando os conteúdos de 9º ano.

3.4 Organização da sequência didática

Cada  atividade  da  sequência  didática  foi  organizada  de  forma  a  contemplar  os

momentos pedagógicos propostos por Delizoicov et  al.  (2002), com funções específicas e

diferenciadas  entre  si,  a  saber:  problematização  inicial,  organização  do  conhecimento  e

aplicação do conhecimento.

Na  “problematização  inicial”,  de  acordo  com  Delizoicov  et  al.  (2002),  são

apresentadas situações reais que os alunos conhecem ou presenciam no dia a dia e que estão

relacionadas com o tema em estudo. Preparou-se este momento de tal forma que os estudantes

fossem provocados a relatarem suas ideias sobre a situação. Neste momento, o docente toma

conhecimento  do  que  os  estudantes  estão  pensando.  O  objetivo  é  problematizar  o

conhecimento.  As  questões  foram discutidas  inicialmente  em pequenos  grupos  e  a  seguir

foram exploradas as posições dos vários grupos com toda a classe, no grande grupo.

Nesta situação o docente tem a função de coordenar e questionar os posicionamentos,

fomentar  a  discussão,  lançar  dúvidas,  ao  invés  de  responder  ou  fornecer  explicações.  O

objetivo  deste  momento  é  levar  o  aluno  a  perceber  a  necessidade  de  adquirir  outros

conhecimentos que ainda não possui (DELIZOICOV et al., 2002).
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Segundo  Delizoicov  et  al.  (2002),  na  etapa  “organização  do  conhecimento”  são

apresentados os conhecimentos selecionados como necessários para o entendimento do tema e

da “problematização inicial” para um estudo organizado sob a orientação do docente.

Na  etapa  “aplicação  do  conhecimento”  a  prática  pedagógica  vai  abordar

sistematicamente o conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno. A função é analisar

e  interpretar  tanto as  situações  iniciais  que  motivaram o início do estudo,  como também

situações novas que podem ser compreendidas com a utilização dos conhecimentos estudados.

É o uso articulado do conhecimento científico com situações  significativas  envolvidas  no

tema para compreendê-las melhor, já que esta é uma das metas que precisam ser alcançadas

no processo ensino aprendizagem de Ciências (DELIZOICOV et al., 2002).

A sequência didática teve como objeto de estudo temas controversos envolvidos na

geração de energia elétrica.  Em específico foram trabalhadas controvérsias concernentes à

construção da Usina de Belo Monte no Rio Xingu, no estado do Pará. Após anos de estudo, o

governo  iniciou  em  2011  a  construção  desta  usina,  desde  então  suas  obras  foram

interrompidas mais de 20 vezes. A obra envolve questões ambientais de destruição da floresta,

alteração  de  ecossistemas,  redução  da  vazão  do  Rio  Xingu,  que  impactam fortemente  a

sobrevivência de tribos indígenas que vivem nesta área.

Muitas obras que deveriam ser feitas para a população, para compensar as perdas, não

foram realizadas. O Consórcio Norte Energia, responsável pela construção da usina não é

aberto ao diálogo, os conflitos acabam sendo judicializados e isto expõe indígenas, ribeirinhos

e  agricultores  em  uma  situação  de  vulnerabilidade,  colocando  em  risco  a  integridade

sociocultural e física das populações atingidas.

Antes que todos estes fatos acontecessem, antes do início da construção, a população

indígena, ribeirinhos e ambientalistas recorreram aos mais diversos órgãos de proteção aos

direitos como Ministério Público (MP), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Organização

das  Nações  Unidas  (ONU)  e  não  foram  bem  sucedidos;  questões  de  dinheiro  e  poder

envolveram estas relações.

De acordo com informações veiculadas no programa Bom Dia Brasil da Rede Globo

de Televisão em 28/10/2015, o Consórcio Norte Energia, responsável pela construção de Belo

Monte, estava com 87% das obras prontas e até o momento não enchera o reservatório para

começar o funcionamento, porque o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) não

concedera a licença de funcionamento, devido ao fato do Consórcio Norte Energia não ter

conseguido cumprir todas as condicionantes. Entre essas condicionantes, a implantação de

tubulações e a construção da estação de tratamento de esgoto e de água não garantiram o

acesso da população de Altamira ao saneamento básico. Os moradores não foram conectados
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ao sistema de saneamento construído pelo Consórcio Norte Energia,  continuam utilizando

sistema de fossas e poços, portanto a usina está pronta para gerar energia, só ainda não o fez

por  ter  obras  pendentes  com a população local  (GLOBO, 2015).  Mas o  site do  IBAMA

informa que no dia 24/11/2015 o referido órgão autorizou o enchimento do reservatório da

Usina Hidrelétrica de Belo Monte. De acordo com o órgão e a Licença de Operação obtida

pelo Consórcio Norte Energia, a obra está relacionada ao cumprimento de 41 condicionantes.

O IBAMA apontou 12 pendências que impediam a Licença de Operação, mas a presidência da

FUNAI encaminhou ofício ao IBAMA, no qual informa ter assinado com o consórcio Norte

Energia um Termo de Cooperação para o cumprimento de exigências não atendidas; logo, a

Usina Hidrelétrica vai  começar a gerar  energia  sem ter  cumprido todas as condicionantes

(IBAMA, 2015).

A  sequência  didática  aproximou  os  alunos  de  um  caso  distante  em  termos  de

localização territorial,  mas ao mesmo tempo próximo pelo fato de serem consumidores de

energia elétrica. O contato dos alunos com a temática aconteceu por meio de documentários e

reportagens consideradas em termos de preparação adequada ao nível de ensino. A intenção

foi fornecer informações, fatos e elementos que pudessem colocar os estudantes informados

da controvérsia com a finalidade de tomar uma posição contra ou a favor da construção da

usina,  para  que  se  colocassem  em  situação  de  tomar  decisões  no  sentido  de  solucionar

problemas  envolvendo  questões  sociais  e  ambientais  originárias  de  um desenvolvimento

científico e tecnológico.

As atividades  foram preparadas  de  forma a  favorecer  uma interação comunicativa

entre professora e alunos, em que foram constituídos dados para estudos da prática de ensino

da  docente  bem como  análise  do  processo  de  aprendizagem dos  alunos;  também foram

planejadas de forma a produzir dados escritos pelos alunos para uma análise nos possíveis

casos de tomada de posição e/ou decisão.

Para  uma  sequência  didática  com  esta  controvérsia,  neste  trabalho,  foram

desenvolvidas três unidades de ensino com atividades para colocar os estudantes na discussão

do tema. Os Quadros (7 a 9) a seguir descrevem a organização da sequência didática.
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Quadro 7. Organização da sequência didática unidade I – Assistir e discutir o documentário “Belo Monte,
o anúncio de uma guerra”

Unidade I Assistir e discutir o documentário: “Belo Monte, o anúncio de uma guerra”

Carga horária  7 horas-aulas 

Objetivos  Apresentar temas controversos aos estudantes;

 Possibilitar  ao  estudante  oportunidades  de  envolvimento  em  situações  de
argumentação;

 Discutir,  com  os  estudantes,  situações  de  Ciência,  Tecnologia,  Sociedade  e
Ambiente, os mais diversos interesses envolvidos na construção desta usina;

 Conhecer os diversos impactos socioambientais que envolvem a construção de
uma usina hidrelétrica;

 Possibilitar ao estudante a oportunidade de avaliar e se posicionar frente a temas
controversos.

Material de apoio  Fatura de energia elétrica

 Televisão;

 Documentário “Belo Monte, o anúncio de uma guerra”, ano de produção 2012,
país  de  origem  Brasil,  duração  de  104  minutos,  produção  André  D’Elia.
Disponível em: <https://vimeo.com/cinedelia>. Acesso em: 29 mai. 2015.

Encaminhamento  Problematização inicial – Contextualização com a conta de energia elétrica da
família,  comparação dos valores  pagos nos últimos meses,  reflexão sobre  os
motivos pelos quais a conta de energia aumentou, conhecimento das fontes de
energia e do impacto ambiental causado pela geração de energia.

 Organização  do  conhecimento  –  Exibição  do  documentário  “Belo  Monte,  o
anúncio de uma guerra”.

 Aplicação do conhecimento – Discussão sobre o documentário,  dos impactos
ambiental,  cultural  e  social  causado  pela  construção  da  usina,  os  interesses
políticos  e  econômicos  que  intervém  na  obra,  a  influência  da  mídia  e  a
insegurança jurídica para as minorias.

Fonte da autora.

https://vimeo.com/cinedelia
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Quadro 8. Organização da sequência didática unidade II – Fontes de geração de energia elétrica

Unidade II Fontes de geração de energia

Carga horária  5 horas-aulas

Objetivos  Conhecer os principais processos e fontes de geração de energia elétrica;

 Identificar as transformações de energia que ocorrem no processo de geração de
energia elétrica;

 Conhecer os diversos combustíveis que fazem uma usina termelétrica funcionar;

 Identificar  vantagens  e  desvantagens  em  cada  fonte  de  geração  de  energia
levando em conta fatores ambientais, sociais e econômicos;

 Identificar  nas  fontes  renováveis uma opção mais  adequada de gerar  energia
menos poluente;

 Comparar os diversos processos de geração de energia elétrica.

Material de apoio  Material para o aluno com textos didáticos sobre geração de energia por meio de
usinas hidrelétricas, termelétricas, eólica e solar;

 Power-point com tópicos sobre o mesmo tema apresentado no material do aluno.

Encaminhamentos  Problematização inicial – Questionamento sobre como a água é capaz de gerar
energia,  o  que  faz  com que a  corrente  elétrica  seja  produzida,  questionar  o
conhecimento dos alunos por outras fontes para geração de energia elétrica.

 Organização do conhecimento – Solicitação aos alunos que participem da leitura
dos  textos,  que  podem ser  lidos  por  um aluno  de  cada  vez,  em voz  alta  e
acompanhada pelos demais; Aula expositiva pela professora.

 Aplicação do conhecimento – Interação dialógica

Fonte da autora.
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Quadro 9. Organização da sequência didática unidade III – Temas controversos na geração de energia
elétrica com estudo de artigos de opinião e vídeos com reportagens e entrevistas

Unidade III  Temas controversos na geração de energia elétrica com estudo de artigos de opinião e
vídeos com reportagens e entrevistas

Carga horária  8 horas aulas 

Objetivos  Comparar a opinião dos diversos especialistas sobre o mesmo tema;

 Perceber interesses ocultos presentes nestas publicações;

 Formular argumentos contra ou favor nos temas controversos apresentados nos
textos.

 Enunciar soluções aceitáveis para problemas decorrentes da construção da usina;

 Enunciar possíveis tomadas de decisão;

 Desenvolver a argumentação e a capacidade de defender ideias;

 Expressar  prós e  contras  na geração de hidreletricidade levando em conta os
fatores ambientais, econômicos e sociais;

 Debater  e  elaborar  argumentos  favoráveis  e  contrários  à  utilização  de  outras
fontes de energia elétrica além da hidreletricidade.

Material de apoio  Vídeo “Debate sobre o uso de celular dento da sala de aula”, duração de 7'12”;

 Vídeo “Debate regrado”, duração de 26'12” (utilização parcial);

 Texto “A real questão de Belo Monte: ter ou não ter”;

 Série de reportagens Jornal da Band “Belo Monte - Jornal da Band” duração total
de 39'41”;

 Textos “Vida nova sem alagamento” e “Conselho Nacional de Direitos Humanos
chega a Belo Monte”.

Encaminhamentos  Problematização inicial – Questionamentos sobre o conhecimento prévio de tipos
de debate. Assistir um debate.

 Organização do conhecimento – Divisão de grupos: grupo dos que serão contra a
construção de Belo Monte e o grupo dos que serão a favor da construção de Belo
Monte. Leituras e vídeos sobre a questão da usina Belo Monte;

 Aplicação  do  conhecimento  –  Interação  dialógica,  produção  de  textos
dissertativos e debate.

Fonte da autora.

A seguir  será descrito  detalhadamente os  conteúdos de cada unidade da sequência

didática elaborada para utilização com os estudantes.

3.5 Descrição das atividades da Unidade 1 – Assistir e discutir o documentário: “Belo 
Monte, o anúncio de uma guerra”

3.5.1 Problematização

Para esta  etapa foram disponibilizadas faturas de energia  elétrica para os alunos e

preparou-se cinco questões  para  serem discutidas  em grupos:  1) Em relação à  fatura de
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energia, comparar o consumo, valor unitário e valor a pagar nos últimos seis meses; 2) Por

que você acha que a conta de luz aumentou? 3) De onde vem a energia que chega em nossas

residências? 4) Para gerar energia você acha que causa impactos para o meio ambiente e as

pessoas? Quais? 5) você já ouviu falar em alguma usina hidrelétrica? Qual usina? Qual a

informação relacionada a esta usina?

Na primeira  questão,  o  objetivo  seria  levar  os  alunos  a  observar  na  fatura  que  o

consumo em kWh praticamente não modifica, ou seja, apresenta uma variação insignificante,

mas os valores unitários de kWh e o valor a pagar apresentam uma variação de quase 60% do

primeiro mês para o último mês.  Acerca da segunda questão,  os objetivos consistiam em

verificar  se  os  alunos  estavam familiarizados  com as  informações  da  crise  energética,  as

estiagens  e  suas  consequências  para  a  geração  de  energia,  os  interesses  eleitorais  que

interferiram na redução da conta de energia no ano anterior e o agravamento da crise.  O

objetivo da terceira questão foi perceber conhecimentos prévios dos alunos com relação ao

processo de geração de energia elétrica bem como fontes de energia. A finalidade da quarta

questão foi  verificar  a  percepção do aluno,  ou não, dos  impactos ao meio ambiente e às

pessoas causados pelo desenvolvimento tecnológico. Na última questão o objetivo principal

foi, no momento da discussão final, fazer uma ligação com a próxima etapa da atividade, para

verificar se o aluno já dispunha de alguma informação sobre a Usina de Belo Monte.

Solicitou-se  que  durante  as  discussões  fossem  feitas  anotações  por  escrito  da

conclusão que cada grupo chegou em cada questão, com finalidade de fornecer fundamentos

para uma interação comunicativa entre professora e alunos nesta etapa da problematização.

3.5.2 Organização e aplicação do conhecimento

A seguir  são apresentadas informações  presentes no documentário “Belo Monte,  o

anúncio de uma guerra” (BELO MONTE, 2012) com os propósitos de trabalho nas turmas.

Os primeiros estudos para construção da Usina de Belo Monte datam da ditadura militar.

Naquela época, o projeto se chamava “Kararao”. Mas, devido às pressões de ambientalistas, o

estudo foi interrompido por muitos anos, sendo retomado na segunda gestão (2007-2010) do

presidente  Luís  Inácio  Lula  da  Silva.  O  principal  fator  que  impedia  a  construção,  nos

primeiros estudos, era o alagamento de grandes áreas de terras indígenas; os índios teriam que

ser deslocados das comunidades onde viviam, o que de acordo com a Constituição Federal

seria proibido. Para o poder público e os investidores, este problema teria sido superado com

o alagamento de somente um quarto da área inicialmente prevista. Mas, de acordo com o

jornalista  e  sociólogo  Lúcio  Flavio  Pinto,  especialista  na  dinâmica  do  meio  ambiente  da

Amazônia, este reservatório reduzido em relação ao primeiro inviabilizaria a construção da
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usina,  pois  esta  ficaria  três  a  quatro  meses  do  ano  praticamente  parada  em  épocas  de

estiagens;  sua  potência  instalada  geraria  11  GW,  mas  por  operar  com  um  reservatório

reduzido deveria produzir efetivamente 4,5 GW em média ao longo do ano, não oferecendo

retorno  financeiro.  Por  este  motivo,  acredita-se  que  o  poder  público  poderia  colocar  em

prática um projeto ainda maior para o futuro, construir mais cinco barragens rio acima; como

consequência,  alagaria  inclusive  terras  indígenas  em  torno  do  Rio  Xingu.  Para  não  ser

pressionado pelos ambientalistas, o governo faria em um primeiro momento somente uma

barragem, mas não há elementos que possam impedir o governo de construir outras barragens.

Existem muitas aldeias à beira do rio e todas seriam afetadas diretamente pelos alagamentos

das represas. Juridicamente não existe barreiras que impeçam o setor elétrico de construir as

outras barragens. (BELO MONTE, 2012)

Figura 1. Brasil - Mapa de localização da Usina Hidrelétrica de Belo Monte

Fonte: blog frente de ação pro-xingu. Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-ei-
TYVkaCxA/T7RwBNoH09I/AAAAAAAAATg/u-J8R-ljmlk/s1600/altamira+1.jpg>
Acesso em: 03 de ago 2016.

Os índios da etnia Kaiapó sempre foram os protagonistas da luta contra a construção

de Belo Monte. Em 1989 foram eles que frearam a construção da então “Kararao”. O filme

http://3.bp.blogspot.com/-ei-TYVkaCxA/T7RwBNoH09I/AAAAAAAAATg/u-J8R-ljmlk/s1600/altamira+1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ei-TYVkaCxA/T7RwBNoH09I/AAAAAAAAATg/u-J8R-ljmlk/s1600/altamira+1.jpg
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mostra a luta indígena travada contra a construção de Belo Monte. A produção do filme reúne

dezenas de depoimentos, entre eles o do político Nícias Ribeiro, a favor da construção de Belo

Monte. Diz este ser a luta indígena inútil, pois o Congresso Nacional através de um decreto

legislativo autorizou a conclusão dos estudos de Belo Monte e a implantação da hidrelétrica.

Para o político é um fato consumado (BELO MONTE, 2012).

O jornalista Lúcio Flavio Pinto analisa o caso da construção da usina hidrelétrica de

Belo  Monte,  explicitando que  até  certo  momento  se  submeteu  à  discussão,  depois  foram

tomadas decisões apressadas. O IBAMA concedeu uma licença para a construção da usina

que  não  existia  na  legislação,  “licença  provisória”.  Para  esse  jornalista  deveriam  ser

realizados mais estudos sobre o impacto ambiental que Belo Monte pode causar. O Promotor

Público Federal Felício Pontes questionou que o estudo realizado não apresentava todos os

impactos ambientais e mesmo assim o IBAMA concedeu a licença. Vários assuntos não foram

estudados em profundidade,  um exemplo destes assuntos é a Volta Grande do Xingu, um

trecho de 100 km, em que a vazante da água ficaria reduzida e poderia afetar a sobrevivência

de três tribos indígenas que vivem exatamente nesta área (BELO MONTE, 2012).

Fonte: http://telmadmonteiro.blogspot.com.br/2010_05_01_archive.html> Acesso em 03 ago 2016.

Renata Pinheiro,  assessora técnica do Movimento Xingu Vivo, em seu depoimento

para o documentário “Belo Monte, o anúncio de uma guerra” apresenta a visão de que as

Figura 2. Mapa de localização Volta Grande do Xingu

http://telmadmonteiro.blogspot.com.br/2010_05_01_archive.html
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pessoas que residem na Volta Grande do Xingu possam perder o peixe; a floresta pode secar,

pois a fauna e a flora dependem do fenômeno natural de inundação e seca; as populações que

ali vivem precisam destes recursos naturais e para ela estas comunidades foram ignoradas,

como se não existissem. De acordo com Célio Bermann, doutor em planejamento energético,

o governo federal diz que nenhum índio será atingido, pois sob o ponto de vista do estado

atingidos  são  os  “afogados”  pelo  reservatório.  Com  esta  interpretação  não  existe  a

necessidade  de  passar  pelo  crivo  do  Congresso  Nacional  que  dispõe  nas  suas  medidas

transitórias  sobre  a  necessidade  de  uma  consulta  indígena  e  aprovação  do  Congresso

Nacional. (BELO MONTE, 2012)

O ativista Marquinho Mota, do Movimento Xingu Vivo, questiona o fato de o país

praticar  um crime  ambiental  desta  grandeza  e  ainda  conseguir  se  posicionar  entre  outros

países  como  defensor  do  meio  ambiente.   De  acordo  com  o  ativista,  os  índios  e  os

movimentos  sociais  teriam  a  intenção  de  constranger  o  governo  brasileiro  para  que  ele

recuasse,  não  porque  tivesse  consciência  ambiental,  mas  pelo  constrangimento  que  teria

perante  outros  países  e  a  opinião  pública  mundial.  O  ativista  justifica  como  sendo  a

divulgação do inconveniente para o mundo a principal finalidade da visita do cineasta James

Cameron e do ator Arnold Schwarzenegger no Rio Xingu às tribos indígenas. De acordo com

Marcelo Salazar, do Instituto Sócio-Ambiental, tais celebridades não estariam aqui para dizer

o que o Brasil teria que fazer, mas para emprestar a mídia que atraem e ampliar a voz dos

povos da Amazônia,  que dificilmente seriam ouvidos sob outros canais. (BELO MONTE,

2012)

Christian  Poireir,  da  Organização  Amazon  Watch,  declara  no  documentário  “Belo

Monte, o anúncio de uma guerra” que apesar de Belo Monte ser um projeto brasileiro e de ser

financiado com o dinheiro dos contribuintes brasileiros, existem outros interesses por trás.

Esses  interesses  são dos  Estados Unidos,  China,  Alemanha,  França e  Áustria.  O governo

francês  possui  36%  da  GDF  Suez  e  outros  21%  da  Alstom,  empresas  que  direta  ou

indiretamente participam da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Essas empresas

são donas da Tractebel, uma empresa brasileira que construiu 13 hidrelétricas gigantescas em

operação no Brasil.  Recentemente estas empresas construíram a hidrelétrica de Estreito na

divisa entre os estados de Maranhão e Tocantins, um projeto catastrófico que demonstra um

descaso de sustentabilidade do meio ambiente e aos direitos humanos. O povo “Kaiapó” e seu

representante – o índio Raoni – são os porta-vozes da resistência indígena à construção da

usina de Belo Monte. No momento em que o índio “Raoni” fala mal da usina de Belo Monte,

isto vai contra os interesses do governo francês e de suas empresas. A França se posiciona

como um país que defende os direitos humanos, mas suas empresas estão violando os direitos
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humanos destruindo o meio ambiente na Amazônia. O governo francês tenta calar a luta do

povo Kaiapó condicionando apoio financeiro para demarcação de terras indígenas ao silêncio

deste povo (BELO MONTE, 2012).

Os rios da Amazônia são vistos como um grande mercado de megawatts. Até 2020,

estão previstas as construções de 130 hidrelétricas pela Amazônia. Todas estas hidrelétricas

irão servir para as indústrias eletrointensivas e para grandes mineradoras da Amazônia que

destroem a  floresta.  As  indústrias  do  cimento,  siderúrgica,  metalúrgica,  química,  papel  e

celulose são responsáveis pelo consumo de 30% da energia elétrica do país. Mesmo tendo a

oitava maior fábrica de alumínio do mundo, o Brasil exporta o minério bruto. O país se insere

na economia globalizada apenas como mero exportador de bens primários de baixo valor

agregado e alto conteúdo energético, um modelo colonial (BELO MONTE, 2012).

Conforme estudos científicos, a Amazônia tem uma função reguladora do clima do

planeta e a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte ultrapassa as fronteiras do Brasil.

Nesse sentido, o país tem uma responsabilidade enorme com os outros países. Em 05 de abril

de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) solicitou que não se construísse Belo

Monte.  O  pedido  foi  oficializado  pela  Organização  dos  Estados  Americanos  (OEA).  O

governo  brasileiro  ignorou as  recomendações  da  ONU.  Muitas  pessoas  perceberam nesta

atitude um sinal de que o governo brasileiro não estaria preocupado com direitos humanos

(BELO MONTE, 2012).

De acordo o deputado federal Nícias Ribeiro, defendendo a construção da usina, no

caso  de  um possível  acidente  com a  usina  hidrelétrica  de  Belo  Monte,  este  fato  ficaria

circunscrito ao Rio Xingu. Um possível impacto seria somente a uma parcela da população.

Na opinião deste político, o governo brasileiro não deveria mesmo aceitar recomendações da

ONU, pois a decisão de construir, ou não, a usina de Belo Monte seria uma questão interna do

Brasil. O político justifica a construção da usina dizendo que o país precisa de energia elétrica

para acompanhar o desenvolvimento econômico. Para o político Eraldo Pimenta, a construção

da usina de Belo Monte poderia proporcionar não somente o desenvolvimento do estado do

Pará, mas também o equilíbrio energético do Brasil. Para o político Wandenkolk Gonçalves o

estado do Pará precisa de emprego e renda e a geração de energia elétrica por meio de seus

rios é um caminho mais curto para o desenvolvimento regional. A construção da usina de Belo

Monte serviria como um modelo para outros projetos que futuramente iriam se instalar neste

estado (BELO MONTE, 2012).

No filme “Belo Monte, o anúncio de uma guerra” também são expostos depoimentos

de indígenas denunciando os meios de comunicação e jornalistas que distorcem os protestos

indígenas em proveito próprio; imagens destes povos são utilizadas indevidamente. Muitas
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vezes a imprensa não tem mostrado o verdadeiro fundamento da luta dos povos indígenas.

Para estes povos a palavra dita e assumida tem muito valor; as pessoas brancas, imprensa e

políticos  em  sua  maioria  são  mentirosos.  Não  se  tem  confiança  que  os  donos  do

empreendimento  de  Belo  Monte  cumprirão  todas  as  condicionantes  prometidas.  Como

comparação até o próprio governo federal reconhece que tem dívidas com a população do Rio

Madeira no estado de Rondônia que já foi atingida por construções de usinas hidrelétricas.

Isso se repete a cada nova usina hidrelétrica construída (BELO MONTE, 2012).

Em 2001, o governo federal dizia que a construção da usina de Belo Monte era tão

magnífica que seria toda realizada pela iniciativa privada, mas em 2008 quando o estudo de

impacto ambiental foi concluído e mostrou que o volume de energia a ser gerado seria de 60%

da capacidade instalada da hidrelétrica por conta da própria vazão do Rio Xingu, o governo

federal  está  à  frente  da  obra.  As  empresas  Odebrecht  e  Camargo  Correia  que  eram  as

principais  sócias  na  concessionária  da  energia  desistiram  do  negócio,  passaram  a  ser

empreiteiras de obras; ao invés de investir no negócio passaram a receber pela prestação de

serviços  a  esta  concessionária.  As  empresas  estatais  CESPE,  ELETRONORTE  e

ELETROBRÁS assumiram o lugar das empresas privadas e passaram a conduzir a obra. Nada

mudou em relação ao modelo antigo de regime militar em que o poder público bancava tudo e

levava ao endividamento brasileiro (BELO MONTE, 2012).

O filme “Belo Monte, o anúncio de uma guerra” traz elementos para comparação com

a Barragem do Tucuruí, também no estado do Pará. Lá a barragem chegou com a promessa de

desenvolvimento.  As pessoas foram expulsas de suas áreas sem receber dinheiro suficiente

para  compra  de  uma  casa  digna.  Esta  população  desalojada  convive  com carniça,  lama,

péssimas condições de saúde e atendimento médico; faltam escolas, saneamento entre outros.

Em relação à pesca, os pescadores denunciam que nos anos 1989 e 1990 em torno de quatro e

cinco pescadores pescavam oito caixas de “tucunaré” no dia e agora não se traz nem uma

caixa inteira no mesmo período. Ao longo dos anos a barragem do Tucuruí foi aumentando

sua capacidade instalada e trazendo graves problemas sociais para a população local e existe a

preocupação de que o mesmo possa acontecer em Belo Monte (BELO MONTE, 2012).

Em protestos contra o IBAMA, os pescadores do Rio Xingu questionam como pode

um órgão que proíbe a pesca de determinadas espécies liberar uma obra que vai acabar com

todas as espécies de peixes. De acordo com a população pesqueira, os peixes “tucunaré” e

“acarí” dependem do fenômeno de inundação e seca que ocorre nesta região. Estas espécies

precisam da pedra em águas rasas para desovar e isto ficaria impossibilitado na área que

ficaria sempre inundado devido ao reservatório, prejudicando muitas famílias que dependem

desta atividade para sobrevivência (BELO MONTE, 2012).
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Para  os  indígenas,  elementos  subjetivos  próprios  de  sua  cultura  e  hábitos,  a

valorização  e  proteção  da  natureza,  seu  modo  de  vida  característicos  têm  sido

desconsiderados. Toda esta questão tem sido uma falta de respeito com estes povos, são eles

os verdadeiros donos da terra e por isso deveriam ser consultados sobre a construção da usina

em suas terras. O chamado desenvolvimento tem acabado com a natureza, com a língua e com

a cultura e o povo vai aos poucos desaparecendo (BELO MONTE, 2012).

De acordo com o político Nícias Ribeiro, na construção da usina hidrelétrica de Belo

Monte, as quatro mil pessoas que serão deslocadas do lugar onde vivem para outro por causa

da  inundação  serão  beneficiadas  pelo  consórcio  dono  do  empreendimento.  Estas  pessoas

deixarão as palafitas onde vivem para morar em casas higiênicas em alvenaria, por isso em

função disso para o político não haverá desalojamento e sim benefício para estas pessoas. A

população ribeirinha reclama que talvez esta área, em que o Consórcio Norte Energia prepara

para futura residência, não sirva para eles, pois esta população retira do rio sua sobrevivência

por meio da pesca,  faz plantio  em áreas  de várzeas,  faz criação de galinhas,  entre outras

atividades. A terra para plantio oferece segurança para esta população. Apresenta-se, a seguir,

o depoimento de um agricultor atingido pela represa.

O que é que eu vou fazer? Um cara analfabeto,  que nunca estudô, que só sabe
trabalha na roça, vai fazer o que na cidade? Depois de velho ir pra outro canto sem
saber o que fazer, por causa de uma obra que vai destruir tanto a natureza como a
vida do povo (BELO MONTE, 2012, 43'53'').

A construção da usina de Belo Monte geraria em torno de quarenta mil  empregos

durante dois anos, depois de concluída a usina só teria condições de empregar dezenove mil

pessoas.  Muitos  ficariam sem emprego.  A cidade  de  Altamira,  um dos  municípios  mais

atingidos pela construção já tem histórico de grilagem de terras, assassinatos de religiosos,

sindicalistas,  missionários  e  líderes  comunitários.  A população  desta  cidade  praticamente

dobraria,  pois  as  pessoas  buscam novas  oportunidades  e  isto  só  faz  agravar  os  conflitos,

pressão destas pessoas sobre terras indígenas. Esses conflitos agrários que poderiam surgir

aumentariam o nível de violência dessa região (BELO MONTE, 2012).

A ativista Antonia Melo, defendendo os direitos das mulheres no Movimento Xingu

Vivo, denuncia que muitas meninas são levadas enganadas para trabalhar em casa de família e

são jogadas dentro de prostíbulos. Isso é uma realidade que já aconteceu em outras barragens

já  construídas.  Em Tucuruí,  por  exemplo,  tinha  uma  rua  com 325  cabarés.  A cidade  de

Tucuruí servia somente como cabaré para os trabalhadores durante a construção da barragem.

Para Antonia Melo são as mulheres e  meninas  que mais  sofrem com esta  situação e  por

consequência as crianças sofrem juntas (BELO MONTE, 2012).
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O ativista Marquinho Mota representante do Movimento Xingu Vivo denuncia que

Belo Monte já derrubou dois presidentes do IBAMA. Um parecer assinado por seis técnicos

antes da licença prévia,  dizendo que Belo Monte seria inviável, foi  rasgado, demitiram-se

estes técnicos e no outro dia saiu um parecer dizendo que a usina de Belo Monte poderia ser

construída.  O  IBAMA  desrespeita  seus  próprios  técnicos,  sua  competência,  seu  papel

constitucional (BELO MONTE, 2012).

Após  concluída,  a  usina  hidrelétrica  de  Belo  Monte  irá  funcionar  por

aproximadamente 100 anos, por isso poderia se ter mais responsabilidade e preparar a região

para  receber  este  empreendimento  e  avaliar  os  custos  socioambientais.  Pois  a  partir  do

momento em que no Brasil  os custos socioambientais  forem calculados, empreendimentos

como  este  não  serão  economicamente  viáveis.  Não  é  uma  questão  de  ser  contra  a

hidreletricidade, seria uma postura contrária a um processo de engenharia que não considera

os custos socioambientais. Historicamente se fazem grandes empreendimentos como este da

usina  hidrelétrica  de  Belo  Monte,  subestimam-se  e  minimizam-se  ao  máximo  os  custos

socioambientais. O momento em que se fizer um planejamento honesto, ao final o cálculo vai

ser outro e as fontes de energia que não são viáveis financeiramente passarão a ser possíveis

de se investir. O que se observa é um cronograma apressado de obras, precisa-se gerar energia

urgentemente, não se tem tempo disponível para preparar a região. O que dá para fazer se faz

e o que não dá se deixa para depois e muitas obras de compensação historicamente deixam de

ser  realizadas.  Por  isso,  a  hidreletricidade  no  Brasil  é  muito  barata,  pois  nela  não  são

computados os custos sociais e ambientais. O empreendedor da obra fica com os lucros do

empreendimento e a sociedade brasileira paga pelos custos sociais e ambientais que foram

causados. O empreendedor fica como o lucro e socializa o prejuízo (BELO MONTE, 2012).

A produção do referido filme registra um momento que denuncia o descaso com toda a

população indígena  próximo ao  Rio  Xingu.  São 16 etnias  reunidas  para  discutir  os  mais

importantes  assuntos,  entre  eles,  a  barragem que será construída  no rio.  O presidente  da

FUNAI (Fundação Nacional do Índio) e representantes do governo foram convidados, mas

nenhum deles apareceu. Os indígenas questionam o fato do presidente da FUNAI ter assinado

parecer favorável à construção da usina de Belo Monte. A função do referido órgão é defender

os interesses indígenas e seu representante assinou um parecer que vai contra a vontade destes

povos.  A produção  do  filme  dirigiu-se  até  Brasília  para  conversar  com  o  presidente  da

FUNAI, procurar saber o porquê ele não foi neste encontro e também o motivo pelo qual

assinou um documento que vai contra os interesses indígenas (BELO MONTE, 2012).

Marcio Meira, então presidente da FUNAI, justifica-se dizendo que foi um problema

de agenda que  o  impossibilitou  comparecer  ao  debate  realizado pelos  indígenas,  já  tinha
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compromissos marcados para este dia. E quanto à questão da assinatura do documento, ele

explica  que  a  sua  assinatura  não  significava  dizer  que  os  indígenas  seriam  a  favor  da

construção de Belo Monte, mas sim que do ponto vista da legislação o empreendimento é

viável desde que se cumprisse uma série de condicionantes, para que os indígenas fossem

protegidos  em  seus  direitos.  Ele  justifica  ainda  dizendo  que  a  usina  está  fora  de  áreas

indígenas, não há supressão de terras indígenas, não há remoção de nenhuma comunidade

indígena de suas aldeias, portanto tudo estaria conforme a legislação (BELO MONTE, 2012).

Para Márcio Meira, a história da relação do estado brasileiro, da nação brasileira com

os povos indígenas e com a Amazônia, sempre foi e continua sendo uma história de expansão

das  atividades  econômicas  capitalistas.  Historicamente,  a  Amazônia  recebeu

empreendimentos econômicos fortes que impactaram os povos indígenas.  A própria criação

do serviço de proteção aos índios e depois a FUNAI são partes integrantes deste processo de

colonização e de um contato que impactou as populações  indígenas.  Este processo não é

recente,  começou  com  o  pau  brasil,  depois  com  a  cana-de-açúcar,  depois  com  o  café,

borracha, e assim sucessivamente. Agora é a era tecnológica, a energia é essencial para o

desenvolvimento econômico. Têm-se as hidrelétricas e transportes, que também constituem

uma questão muita séria na abertura de estradas. A Transamazônica, por exemplo,  foi um

empreendimento  absurdo  que  causou  impactos.  De  acordo  com o  presidente  da  FUNAI,

Márcio Meira, é preciso entender estes empreendimentos econômicos dentro de um contexto

histórico (BELO MONTE, 2012).

O ativista Marquinho Mota do Movimento Xingu Vivo, observa que historicamente

em  locais  de  instalação  de  hidrelétricas,  pescadores,  indígenas,  povos  quilombolas  e

extrativistas  nunca  ganharam  com  isto.  Somente  as  grandes  empreiteiras  e  os  grandes

políticos  obtiveram lucros  nestes  casos.  O  jornalista  Lúcio  Flavio  Pinto  denuncia  que  a

demanda elétrica na política foi delegada ao senador José Sarney. Para o jornalista, a usina

hidrelétrica de Belo Monte e as barragens da Amazônia nada mais são do que um presente

para este grupo político de apoio ao governo federal e também ao grupo que mais financia

campanhas eleitorais no Brasil que são as empreiteiras. Apresenta-se, a seguir, trecho da fala

da sindicalista, professora e política, Marinor Brito.

Não é fácil estar num espaço como aquele, onde está o principal comandante e que
tem relações estreitas com as empreiteiras “Odebrecht” e “Camargo Correia” que
é  o  presidente  José  Sarney  no  comando  deste  debate  (BELO  MONTE,  2012,
64'53'').
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O jornalista questiona como explicar o peso de José Sarney nestas questões de energia.

Desde o ministério de Minas de Energia, passando pelas empreiteiras, até a venda de postes,

quem controla isto é o grupo de José Sarney.

De  acordo  com o  Ministério  Público  Federal  (MPF),  a  constituição  diz  que  para

qualquer  interferência  em  áreas  indígenas  por  hidrelétricas  é  preciso  que  o  Congresso

Nacional ouça a população indígena antes de decidir. O Congresso Nacional deu autorização

para o governo construir a usina de Belo Monte sem sequer ouvir um indígena. Isto é muito

grave  e  demonstrou  que  o  governo  não  quis  debater  com  a  sociedade  brasileira,

principalmente  aqueles  que  serão  diretamente  atingidos  pela  obra.  Isto  gerou  uma

desconfiança muito grande. De acordo com Márcio Meira, então presidente da FUNAI, esta

questão da consulta aos povos indígenas é uma controvérsia. Em resposta ao ser questionado

que as  reuniões  realizadas  com índios  não seriam uma consulta,  ele  alega  que apesar  da

convenção  169 da  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT),  convenção  sobre  povos

indígenas  e  tribais  ter  sido  ratificada  pelo  Brasil  e  ser  lei  no  país,  esta  ainda  não  foi

regulamentada e não há nada escrito em lei como deve ser o procedimento para esta consulta

(BELO MONTE, 2012).

Para o deputado federal Nícias Ribeiro, o Congresso Nacional é quem representa o

povo brasileiro,  índio e não índio.  Para ele,  portanto,  o Congresso Nacional  decidiu pela

construção da usina de Belo Monte, o STF ratificou a decisão e o executivo só fez executar

como uma obra prioritária do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). Para o político

seria uma perda de tempo neste momento alguém discutir questões ambientais e licenças, pois

a FUNAI, que decide sobre os índios, concedeu a licença, a Agência Nacional das Águas

(ANA) também concedeu licenças, o IBAMA também concedeu. Então, a obra vai acontecer

(BELO MONTE, 2012).

O religioso Ediberto Sena, participante do Movimento Tapajós Vivo, denuncia que o

governo tenta comprar líderes indígenas, dando motocicletas, cestas básicas. Isto é um crime

contra a própria cultura indígena. Renata Pinheiro, participante do Movimento Xingu Vivo,

percebe um problema ético a ELETRONORTE assumir a política indigenista na região. São

25  povos  indígenas  na  região  do  Xingu.  Esta  empresa  desarticulou  todo  o  movimento

indígena que estava começando a surgir na região. Eles estabeleceram uma relação com os

índios sem ter o conhecimento da importância destes povos, de sua cultura, do significado do

desenvolvimento para os indígenas, de sua visão de mundo. Todo este fluxo de dinheiro gera

um impacto  cultural  nestes  povos  maior  que  o próprio impacto  ambiental  da hidrelétrica

(BELO MONTE, 2012).
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A finalidade da utilização do filme “Belo Monte, o anúncio de uma guerra” permitiu o

contato dos alunos com as informações relacionadas à construção da Usina de Belo Monte,

oportunidade  de  ouvir  depoimentos  contra  e  a  favor  da  construção,  para  que  também

pudessem se posicionar em relação à questão. A produção do filme claramente se posiciona

contra a construção da usina de Belo Monte, mas ouviu depoimentos contra e a favor da

construção, mas pelo fato de sua posição, há necessidade de se observar com os estudantes

que talvez tenham faltado elementos a favor da construção.  

Ao utilizar o filme “Belo Monte, o anúncio de uma guerra” com os alunos, procurou-

se oferecer fundamentos para viabilizar condições para se fazer julgamentos, formar opiniões

sobre atitudes instrumentais e ações políticas sem compromisso social. Procurou-se fornecer

elementos para que percebessem no poder o oportunismo, os diversos interesses e porque eles

existem. Nesta atividade, procurou-se mostrar para os alunos que os povos indígenas têm seu

modo de vida específico, suas concepções sociais e os problemas associados com a imposição

de uma cultura diferente. Também, objetivou-se viabilizar aos alunos perceberem as situações

de direitos humanos que estão sendo violados, o cerceamento da liberdade do modo de vida

indígena, as leis que não estão sendo cumpridas, a insegurança jurídica.

O documentário trouxe depoimentos que podem levar o aluno a perceber o jogo de

interesses de outros países, como exemplo a França, a estabelecer relações e identificar que o

governo francês procura fazer uma política amigável com os indígenas pelo fato de empresas

com capital francês participarem da construção de Belo Monte. Foi importante no sentido de

propiciar aos alunos perceberem os reais interesses envolvidos nesta questão de cordialidade

com o governo francês.

Nesta atividade, esperava-se que os alunos percebessem que algumas pessoas terão

mais prejuízos do que benefícios. Pretendeu-se analisar os julgamentos dos alunos, se contra

ou a favor de uma minoria.

3.6 Descrição das atividades da unidade 2 – Fontes de geração de energia elétrica

3.6.1 Problematização

A atividade de problematização foi organizada em dois momentos. Inicialmente, foi

realizado  o  questionamento:  como  surge  a  corrente  elétrica?  Nesse  momento,  os  alunos

puderam expressar  suas  opiniões.  Em um segundo momento,  foi  realizada  a  exposição  e

apresentados comentários sobre o vídeo “Como fazer um gerador de energia com um imã em
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casa” (disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EzEw_Mg0rcU  >. Acesso em 26

abr. 2016).

Em  relação  ao  questionamento  inicial,  o  objetivo  foi  fazer  uma  investigação  do

conhecimento prévio do aluno e também despertar nele a curiosidade e o interesse pelo tema

geração de energia elétrica. Quanto ao vídeo, o objetivo principal ao mostrá-lo foi levar o

aluno a conhecer o princípio de geração da corrente elétrica. O vídeo tem duração de 4'59'' e

apresenta orientações para se fazer um gerador de energia elétrica caseiro usando imãs.

No vídeo, são utilizados fio de cobre fino, quatro super imãs pequenos, uma seringa e

dois leds. A descrição dos procedimentos para fazer o gerador foi a seguinte: 1) Com o fio de

cobre em mãos deixe uma sobra de 50 cm e enrole várias vezes ao redor da seringa sem

êmbolo, deixe outra sobra de 50 cm e corte, formando uma bobina; 2) Prenda o fio de cobre à

seringa com uma fita crepe; 3) Pegue os dois  leds, junte-os com a polaridade invertida, em

seguida conecto-os às pontas de fio  de cobre que estão na bobina; 4) Coloque dentro da

seringa os quatro super imãs e movimente chacoalhando; 5) Os leds acendem.

No vídeo, conclui-se explicando que quando se passa um imã próximo aos fios de

cobre, os elétrons do fio se movimentam e quando os elétrons se movimentam é produzida

uma corrente elétrica,  que faz os  leds acenderem. Mas esta energia não surge do nada,  é

preciso fazer um movimento com o imã. Na demonstração do vídeo, há liberação de energia

mecânica que é  transformada em energia  elétrica.  Se apenas se colocasse o imã perto da

bobina de cobre,  não geraria  a corrente elétrica;  é necessário movimentar o imã perto da

bobina e para isso, é necessária energia mecânica.

Outra  informação  importante  do  vídeo  refere-se  à  utilização  de  dois  leds com

polaridades invertidas, para que no momento em que o imã se aproxime da bobina os elétrons,

que estão se movimentando em um determinado sentindo, invertam este sentido. Isto faz com

que a polaridade do gerador inverta de sentido conforme a movimentação dos imãs. Como

resultado os leds acendem de forma alternada, aproveitando melhor o movimento do gerador.

3.6.2 Organização e aplicação do conhecimento

Para esta  etapa houve a  preparação de um texto didático sobre diversas  fontes  de

energia. O texto apresentou as seguintes fontes: 1) Usina hidrelétrica; 2) Usina termelétrica –

carvão mineral, gás natural, derivados do petróleo e biomassa; 3) Energia nuclear; 4) Energia

solar; 5) Energia eólica.

Também  foram  preparadas  imagens  em  Power-point,  para  complementar  o  texto

didático. A sequência de imagens apresentadas foram as seguintes: 

https://www.youtube.com/watch?v=EzEw_Mg0rcU
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1) Dentro de uma usina hidrelétrica – desenho esquemático que apresentava quase todas as

partes  de  uma usina  hidrelétrica,  reservatório,  represa,  admissão,  porta  de  controle,  duto,

turbina, gerador, casa de força, transformador e linhas de transmissão;

2)  Vista  vertedouro  aberto  Itaipu  –  foto  da  Usina  Hidrelétrica  de  Itaipu  com  todas  as

comportas abertas, represa, dutos e saída de água;

3) Esquema de funcionamento de uma usina térmica – desenho que mostra uma fornalha que

recebe o combustível, uma caldeira com água, vapor d'água que faz girar uma turbina, esta

conectada a um gerador. Ainda mostra o vapor d'água seguindo para um condensador, para ser

resfriado e voltar novamente na caldeira;

4) Carvão mineral – foto de carvão mineral sendo fragmentado;

5) Poluição gerada por uma termelétrica – foto de uma usina termelétrica liberando fumaça e

gases tóxicos na atmosfera;

6) Esquema depósito gás natural – desenho que aponta o local entre as rochas de onde é

extraído o gás natural e o petróleo do subsolo;

7) Biomassa cana-de-açúcar – foto de depósito do bagaço da cana-de-açúcar;

8) Usina Nuclear Angra 2 – foto da referida usina;

9) Painéis fotovoltaicos – foto de painéis fotovoltaicos que aproveitam o calor do sol para

gerar energia elétrica;

10) Aerogerador – foto de aerogeradores em uma usina eólica.

O texto foi organizado de modo a descrever, na usina hidrelétrica, a função de cada

parte que compõe a usina, vantagens e desvantagens deste tipo de energia levando em conta

fatores sociais, ambientais e econômicos.

Na  usina  termelétrica,  objetivou-se  descrever  o  processo  de  geração  de  energia

elétrica, conhecer os diversos combustíveis que fazem a usina funcionar, carvão mineral, gás

natural, derivados do petróleo e biomassa, com respectivas vantagens e desvantagens, levando

em conta fatores ambientais, sociais e econômicos.

Na  energia  nuclear,  objetivou-se  conhecer  o  urânio  como  a  matéria-prima  que

movimenta  uma  usina  nuclear,  o  processo  de  geração  de  energia  elétrica,  vantagens  e

desvantagens desta fonte de energia.

Na energia solar e  eólica,  objetivou-se conhecer o processo de geração de energia

elétrica,  formas  de  energia  e  transformações,  vantagens  e  desvantagens  destas  fontes  de

energia 
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3.7 Descrição das atividades da unidade 3 - Temas controversos na geração de energia 
elétrica com estudo de artigos de opinião e vídeos com reportagens e entrevistas

3.7.1 Problematização

Foram realizados os seguintes questionamentos:  1) Quem já assistiu um debate? 2)

Que  tipos  de  debate  assistiu?  3)  Que  regras  observou?  4)  Por  que  existem  regras? A

finalidade destes questionamentos iniciais foi colocar o aluno em atenção para a atividade.

A seguir foram exibidos o vídeo “Debate sobre o uso do celular dentro da sala de aula”

e uma pequena parte inicial do vídeo “Debate regrado”. Solicitou-se aos alunos que durante o

momento em que estivessem assistindo deveriam fazer anotações no caderno de possíveis

erros nestes debates. Após deveriam manifestar suas anotações.

Ao concluir esta etapa, explicou-se que seria organizado um debate com a turma, que

o assunto envolvia a temática estudada nas últimas aulas, a construção da usina hidrelétrica de

Belo  Monte.  Foi  questionado  se  o  aluno  era  contra  ou  favor.  Para  as  próximas  etapas,

explicou-se que o aluno precisaria estudar o tema com mais profundidade e que isto ocorreria

na  sequência  das  aulas.  Ressaltou-se  que  o  debate  teria  regras  para  acontecer  de  forma

organizada e alcançar objetivos de aprendizagem.

3.7.2 Organização e aplicação do conhecimento 

Na etapa organização do conhecimento o primeiro material de apoio a ser utilizado foi

o texto “A real questão de Belo Monte: ter ou não ter”. O texto é uma defesa à construção da

usina hidrelétrica. O contato dos alunos com informações em defesa da construção de Belo

Monte se faz necessário visto que, na primeira unidade, o filme “Belo Monte, o anúncio de

uma guerra” foi um primeiro contato com informações contrárias à construção da usina.

Os autores do texto defendem a construção da usina partindo dos princípios de que o

Brasil precisa de energia para sustentar o crescimento industrial e econômico, qualquer forma

de energia vai impactar o meio ambiente e os recursos energéticos são poucos e ainda alguns

não são renováveis. De acordo com o texto, o Brasil, ao investir em hidroeletricidade, torna-se

mais competitivo economicamente. E em relação às críticas de que a construção da usina vai

causar  grandes  impactos  sociais  e  ambientais,  os  autores  dizem  que  o  empreendimento

respeita a constituição de 1988 e a legislação ambiental vigente e, por ser o Brasil um país

democrático, todos que se sentirem prejudicados em seus direitos podem recorrer à justiça. O



67

Brasil possui uma legislação que obriga os empreendedores do setor elétrico a executar obras

compensatórias para as populações atingidas.

Os  autores  defendem a  hidreletricidade  por  ser  uma fonte  mais  barata  e  que  um

possível  deslocamento  de  investimentos  para  energia  nuclear,  por  exemplo,  aumentaria  o

preço da energia, além de riscos ambientais em casos de acidentes neste tipo de usinas. Em

relação a outras fontes renováveis, por exemplo, a solar, expressam que ainda é muito cara.

Destacam que investimentos em eólica, biomassa e solar estão sendo feitos em função de

diversificar a matriz energética.

Em relação à contrariedade da hidreletricidade, por ser uma fonte que depende muito

do ciclo de chuvas, os autores defendem que em momentos de hidrologia crítica, pode-se

investir  paralelamente  em  térmicas  para  resolver  o  problema,  visto  que  o  Brasil  seria

autossuficiente em derivados do petróleo para a manutenção destas usinas.

A leitura e discussão deste texto, em sala de aula, tiveram como objetivo colocar os

estudantes em contato com argumentos favoráveis à construção da usina de Belo Monte, visto

que após assistirem o filme na primeira unidade a grande maioria dos alunos se posicionou

contra a construção da usina. Era importante que os estudantes tivessem a oportunidade de

analisar opiniões contrárias para então formar a sua própria opinião em relação à construção

da usina.

Ainda  na  etapa  organização  do  conhecimento,  foram utilizados  como  material  de

apoio dois textos “Vida nova sem alagamento” e “Conselho nacional de direitos humanos

chega a Belo Monte”. O primeiro texto foi postado no blog “Belo Monte” no dia 15/07/2015,

em caráter informativo e nele havia trechos de declarações feitas por uma senhora, professora,

que está recebendo uma casa em um assentamento urbano, porque o igarapé onde mora será

inundado pela barragem. O texto retratou a felicidade da professora com a possibilidade de

sair do local onde mora, pois é uma área de alagamentos e agora com a nova casa em um

novo bairro esta realidade ficaria para trás. O texto descreveu a alegria da professora com

possibilidade de agora ter uma casa em alvenaria, de viver sem medo de enchentes.

O texto  “Vida nova sem alagamento”  ainda  informa que este  está  sendo o quinto

bairro entregue pelo Consórcio Norte Energia, responsável pela construção da usina de Belo

Monte.  Descreve  a  infraestrutura  que  estes  novos  bairros  terão:  ruas  pavimentadas,

acessibilidade  para  cadeirantes  e  deficientes  visuais,  drenagem  pluvial,  energia  elétrica,

iluminação pública,  água potável encanada,  sistema de esgoto,  escolas,  unidade de saúde,

entre outras. O texto encerra com a professora assentada no novo bairro declarando que a

partir de agora terá uma vida transformada para melhor.
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O texto “Conselho Nacional de Direitos Humanos chega a Belo Monte” foi publicado

no  site do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) no dia 02/06/2015. O texto em

caráter informativo relata que uma comissão do Conselho Nacional de Direitos Humanos está

na cidade de Altamira para colher denúncias de violações de direitos humanos ocorridas com

a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Uma das denúncias recebidas por esta comissão

se refere aos critérios de indenização utilizados pelo Consórcio Norte Energia para indenizar

os oleiros atingidos pela barragem. De acordo com a denúncia apenas os proprietários das

olarias  estariam recebendo indenizações,  os trabalhadores  estariam ficando de fora.  Outra

denúncia  se  refere  às  crianças  que  estão  fazendo  longos  trajetos  diários  de  ônibus  para

estudar,  pois  nos  reassentamentos  não  foram  construídas  escolas.  Também  estes

reassentamentos estão com problemas em relação ao tratamento da água e esgoto. Além da

falta  de  água,  o  tratamento  de  esgoto  exala  mau  cheiro.  Ainda  em  relação  aos

reassentamentos, o número de pessoas cadastradas que serão atingidas pela inundação é cerca

de oito mil e as casas construídas são menos de cinco mil.

Ao trabalhar estes dois textos “Vida nova sem alagamento” e “Conselho Nacional de

Direitos Humanos chega a Belo Monte” procura-se evidenciar diferentes formas de noticiar as

informações.  Cada site destacou elementos que lhes interessava de um mesmo assunto.  É

importante analisar estes fatos com os alunos para que eles consigam se posicionar diante dos

fatos com mais clareza.

Ainda  para  a  etapa  organização  do  conhecimento  foi  selecionada  a  série  de  seis

reportagens  do  “Jornal  da  Band”  sobre  Belo  Monte,  exibidas  na  Rede  Bandeirantes  de

Comunicação de 21/04/2014 à 26/04/2014. A primeira reportagem traz um histórico do estudo

e construção da usina, exibe a grandiosidade de engenharia desta obra. A segunda reportagem

continua apresentando a descrição da engenharia da obra e traz informações da organização

do canteiro de obras da usina e as novas oportunidades de trabalho que este empreendimento

está  trazendo para  a  população  regional.  Nesta  reportagem,  o  físico  José  Goldemberg  se

expressa em favor da hidreletricidade, apresentando os elementos desfavoráveis das fontes de

energia eólica, nuclear e térmica. A terceira reportagem informa os elementos da natureza que

favorecem a  construção  da  usina  neste  local  e  o  físico  José  Goldemberg,  em defesa  da

hidroeletricidade, registra que as possibilidades de aproveitamento das águas do centro-sul do

Brasil já estão esgotadas. Em relação aos problemas da hidreletricidade, o físico aponta como

sendo  solúveis.  Na  quarta  reportagem,  são  apresentadas  as  obras  compensatórias  que  a

população regional receberá em função da construção da usina de Belo Monte como parte

integrante do projeto. A quinta reportagem apresenta as polêmicas envolvendo a construção da

usina; informa que desde 2011 o Ministério Público do Pará já paralisou a obra mais de 20
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vezes  e  vários  grupos  ambientalistas  conseguiram  mobilizar  “estrelas”  do  meio  artístico

contra a construção de Belo Monte. Ainda na quinta reportagem, o físico José Goldemberg

continua  sua  defesa  pela  construção  da  usina,  expressando  que  os  benefícios  que  o

empreendimento irá trazer serão maiores que os malefícios causados. Outra polêmica é o mau

uso do dinheiro investido em obras compensatórias; as prefeituras não têm infraestrutura para

administrar  as  benfeitorias  recebidas  do  Consórcio  Norte  Energia.  Apresenta-se,  a  seguir,

trecho de expressão do repórter, no encerramento da quinta reportagem.

Apesar  disto Belo Monte já  fez  acender  uma luz  no fim do túnel  desta enorme
região.  Quando  os  transtornos  passarem,  quando  os  eleitores  cobrarem  dos
políticos respeitos pelo novo patrimônio, os benefícios serão evidentes em todas as
áreas. E para os brasileiros que não vivem aqui, o brilho desta luz poderá ser visto
de longe, porque Belo Monte não vai tirar apenas Altamira do atraso em que se
encontra e da escuridão, vai ajudar a destravar um dos mais perigosos gargalos
estruturais  do  país,  aquele  que  impede  o  crescimento  da  economia  e  o
desenvolvimento do Brasil. 

Na última reportagem da série, são apresentados os entraves para tirar o projeto do

papel, o histórico e as diversas adaptações que ocorreram durante 30 anos para se adequar à

constituição e às diversas leis ambientais. Apesar da série de reportagens apresentar, em sua

maioria,  elementos  a  favor  da  hidreletricidade,  também  destaca  aspectos  desfavoráveis,

possibilitando ao aluno analisar com mais clareza o tema estudado.

Com a finalidade de fornecer  oportunidades  para que os estudantes  utilizassem os

conhecimentos  estudados  por  meio  das  leituras  e  vídeos  assistidos  foram  preparadas

atividades escritas de produção de texto dissertativo com enunciados como segue:

1) Sobre  a  construção  de  Belo  Monte,  de  acordo  com  as  informações  que
tivemos acesso, muitas pessoas que vivem em áreas de enchentes, ribeirinhos, estão
sendo  beneficiados  com  casa  em  bairros  construídos  especialmente  para  estas
pessoas,  pois  o  local  onde vivem será  alagado  pela  represa.  De acordo  com as
informações estes bairros possuem uma infraestrutura melhor de onde estas pessoas
vivem atualmente.  Qual  a  sua  opinião,  isto  talvez  compense  os  prejuízos  que  a
comunidade irá sofrer? Você é contra ou a favor que estas pessoas sejam removidas
das palafitas onde vivem para bairros de melhor infraestrutura? Por quê? 
2) Sobre  a  construção  de  Belo  Monte  aproximadamente  200  oleiros  que
trabalham na  fabricação  de  tijolos  deixarão  de  ter  a  matéria-prima (argila)  para
fabricar o tijolo, pois a represa irá inundar o local, eles estarão desempregados e
muitos só sabem fazer isto. Aponte soluções viáveis que compensem o prejuízo que
estes operários terão. (Atividade de produção de texto dissertativo. Enunciado. Fonte
da autora)

O enunciado a seguir foi preparado para os alunos que defenderiam a construção da

usina hidrelétrica de Belo Monte: 

Produza  um  texto  expondo  suas  ideias  a  favor  da  construção  de  Belo  Monte,
explique por que o Brasil precisa de hidroelétricas, apresente todos os benefícios que
este empreendimento trará para a população regional e para todo o Brasil. Encontre
soluções para minimizar ou resolver os problemas que Belo Monte está trazendo
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para a população local e para o meio ambiente. (Atividade de debate. Enunciado.
Fonte da autora)

O enunciado  a  seguir  foi  preparado  para  os  alunos  que  se  posicionarão  contra  a

construção da usina hidrelétrica de Belo Monte: 

Produza um texto expondo suas ideias contra a construção de Belo Monte, apresente
de forma convincente de que as perdas que este empreendimento trará para o meio
ambiente  e  para  a  população  local  são  irreversíveis.  Apresente  no  seu  texto
argumentos sólidos de que o Brasil deve optar por formas alternativas para a geração
de  energia  elétrica,  por  fontes  renováveis  que  não  destroem o  meio  ambiente  e
causam impactos sociais. (Atividade de debate. Enunciado. Fonte da autora)

Estas atividades de produção de texto tiveram como finalidade verificar possibilidades

de  solucionar  controvérsias  envolvendo  a  geração  de  energia  elétrica  e  a  utilização  de

conhecimentos adquiridos nas aulas de ciências para resolver problemas nas esferas sociais,

ambientais e econômicas.  
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DE DADOS

Neste capítulo, são apresentadas análises do desenvolvimento das atividades em sala

de  aula,  das  interações  comunicativas  estabelecidas  nesses  momentos  e  das  produções  de

textos  realizadas  pelos  alunos.  Pretensões  de  validade  explicitadas  são  identificadas  e

analisadas no processo argumentativo, conforme dois eixos de análise: 1) Envolvimento em

problematização e construção conjunta dos âmbitos objetivo, social, subjetivo e explicativo;

2)  Reconhecimento  para  enfrentamento  de  invasões  sistêmicas  no  mundo  da  vida,

considerando relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente; 3) Possibilidade de

tomada  de  decisão;  4)  Apropriação  de  conhecimento  científico.  No  Quadro  10,  são

apresentados indicadores considerados na seleção de unidades de contexto para a análise de

dados, contemplando pressupostos da Teoria do Agir Comunicativo.

Quadro 10. Composição eixo de análise: envolvimento em problematização e construção conjunta

Discurso Âmbito/
Mundo

Pretensões de
validade

Atitudes básicas Aspectos de problematização e
construção conjunta

Teórico Objetivo Verdade Objetiva Questionamento/Explicitação de
concepções, de saberes e de

conhecimentos estabilizados.

Prático Social Acerto/
Adequação

Conforme as
normas

Questionamento/Explicitação de normas
e direitos.

Crítica
terapêutica

Subjetivo Sinceridade Expressiva Questionamento/Explicitação de atitudes
e sentimentos

Explicativo Mundo da vida Inteligibilidade --------- Questionamento/Explicitação de
estruturas linguísticas e significados.

Fonte: adaptado de Habermas (2002, 2012a).

4.1 Análise das atividades da unidade 1 – Assistir e discutir o documentário “Belo 
Monte, o anúncio de uma guerra”

Como a professora já estava lecionando nessas turmas envolvidas no presente estudo

desde o início do ano letivo, o trabalho, seus propósitos e as perspectivas em relação aos

alunos já haviam sido apresentados com antecedência. Para início dos trabalhos, solicitou-se

em semanas anteriores que os alunos trouxessem a fatura de energia elétrica da família para

ser analisada nesta atividade. Os alunos não se mostraram muito participativos, pois apenas

dois alunos trouxeram, o que não era o suficiente para realizar a atividade em sala de aula. Por

isso, com um número de identificação de uma unidade consumidora de energia, emitiu-se pela
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Internet as seis últimas faturas providenciando cópias para realização do trabalho em sala de

aula.

 A duração do filme foi de 104 minutos, mas foram necessárias três aulas em cada

turma  para  a  exibição.  A  professora  levou  um  tempo  considerável  das  aulas  para

procedimentos  como  organização  dos  alunos  em  silêncio,  registros  de  frequências,

organização do equipamento de TV, por isso a exibição do filme se prolongou por mais tempo

do que o planejado.

Na turma 9º C, foi exibido o filme nos dias 24/07/15, 27/07/15 e 30/07/15. No 9º D,

para assistir o filme foram necessárias as duas aulas do dia 29/07/15 e uma aula de 31/07/15.

A seguir, descreve-se o desenvolvimento desta etapa em cada uma das turmas.

Em relação às atividades da unidade 1, serão apresentadas considerações e impressões

da professora nas duas turmas e análise das interações comunicativas estabelecidas na turma

9º D.

4.1.1 Considerações e impressões sobre a turma 9ºC 

No dia 13/07/15 estavam presentes 18 alunos, para a etapa da problematização com a

fatura de energia elétrica. A sugestão dada pela professora era formar dois grupos com quatro

alunos e dois grupos com cinco alunos. Mas, duas alunas optaram por formar uma dupla e o

restante formou quatro grupos de quatro alunos. No dia 20/07/15, os alunos continuaram as

discussões,  mas  não com a  mesma formação,  visto  que  faltaram três  alunos  que  haviam

iniciado a atividade e dois alunos que não estavam presentes na aula anterior e não tinham

participado  das  primeiras  discussões  se  integraram  nos  grupos  já  formados.  Algumas

ausências no decorrer  do processo acabaram dificultando a continuidade dos trabalhos.  O

grupo  formado  pelos  alunos  A6,  A10,  A18 e  A19 foi  bastante  participativo  chamando  a

professora várias vezes para a discussão. Dois grupos relataram dificuldade de citar uma usina

hidrelétrica  e  uma  informação  relacionada.  A  professora  orientou  para  que  caso  não

lembrassem de um nome não teria problema, mas deviam fazer o possível para lembrar de

uma  informação  relacionada  a  usinas  hidrelétricas.  O  aluno  A12  perguntou  se  poderia

pesquisar na Internet,  a professora respondeu que teria o momento para esta atividade de

pesquisa e esclareceu que naquele momento seria importante discutir as informações que cada

aluno já trazia consigo. Os alunos demonstraram certa insegurança, requisitavam a professora

para  questionar  se  suas  conclusões  estavam corretas,  ou  não.  A professora  explicou  que

deveriam anotar suas conclusões. O planejado para esta etapa seria uma aula para discussão
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nos  pequenos  grupos  e  uma  no  grande  grupo,  porém  para  os  pequenos  grupos  foram

necessárias duas aulas para esse processo.

Na  terceira  aula  no  dia  24/07/15,  para  discutir  as  questões  no  grande  grupo,  a

professora iniciou falando que esta aula seria para compartilhar com os demais colegas as

respostas discutidas em cada grupo. Ao posicionar a câmera, a professora percebeu alguns

alunos esquivando-se do foco, deslocando-se para lugares onde a câmera não iria focar. Então

a professora perguntou qual era o problema, por que não estavam à vontade com a filmagem

se eles haviam concordado com o procedimento. O aluno A19 falou que não estava à vontade

com a câmera e a grande maioria concordou com ele, pois não estavam gostando do fato de

serem filmados. Os alunos estavam arrependidos com a concordância com as filmagens. A

professora perguntou se eles ficariam mais à vontade se apenas gravasse a voz durante as

aulas. Os alunos foram mais receptivos com esta ideia. A partir deste momento as aulas foram

gravadas somente em áudio. Em relação à tarefa de discussão no grande grupo compareceram

apenas  11  alunos  por  motivo  de  chuva,  mas  mesmo  com este  contratempo  foi  possível

estabelecer um processo comunicativo de problematização a partir das questões discutidas nos

grupos. O envolvimento argumentativo estabelecido nesta aula constitui objeto de análise de

dados durante a próxima etapa do trabalho.

Para a etapa da organização do conhecimento nesta turma, a sessão foi interrompida

algumas vezes,  pois os alunos sentiram a necessidade de questionar  algumas informações

declaradas  no  filme.  Durante  a  exibição  do  filme,  os  alunos  questionaram  sua  data  de

produção e se a construção da Usina de Belo Monte chegou a ocorrer. A professora explicou

que o filme foi produzido em 2012, que a usina está em construção e que a previsão de parte

desta entrar em funcionamento seria ainda para o ano de 2015.

O aluno A19 demonstrou indignação pela atitude de ironia pela qual o deputado Nícias

Ribeiro tratava a questão, atitude esta que foi objeto de discussão ao término da sessão. Ainda

A19 questionou o que Arnold Schwarzenegger estava fazendo na visita aos indígenas, pois o

aluno não havia entendido finalidade da visita. A professora disse para que ele anotasse esta

dúvida, pois seria uma questão a ser discutida logo após os alunos terminarem de assistir.

Na segunda aula assistindo o documentário, houve uma interrupção no momento em

que o aluno A18 falou que não estava entendendo, mas a professora explicou que a cena que

estava sendo mostrada se referia a estudos realizados em outras áreas de construção de usinas

hidrelétricas, que demonstram que áreas de construção de barragens recebem muita mão-de-

obra  masculina  e  de  outros  estados;  estes  homens  geralmente  não  levam a  família  e  se

acomodam  nos  alojamentos  das  empreiteiras.  A  grande  maioria  destes  homens  acaba

procurando prostitutas e nas cidades próximas às construções de barragens se formam dezenas
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e até centenas de cabarés. A cena se referia a uma série de problemas sociais relacionados à

exploração sexual da mulher que surge em áreas de obras de usinas hidrelétricas.

Na terceira aula da sessão no 9º C, enquanto a professora arrumava o equipamento, o

aluno A19 disse não estar entendendo o filme. A professora fez um breve resumo do que havia

sido  exibido  nas  duas  últimas  aulas,  para  que  os  alunos  que  não  estavam  conseguindo

assimilar as informações conseguissem, a partir daquele momento, acompanhar com maior

clareza.  No dia 30/07/15 foram destinadas duas aulas, sendo uma para terminar de assistir o

filme e a outra para as discussões. Em relação às discussões, os alunos se comportaram de

uma forma imatura.  Talvez não estivessem acostumados a esta  forma de trabalho,  alguns

ficaram alheios à discussão. A professora introduziu a discussão, fez a gravação em áudio em

torno de 30 minutos. Mas não se considerou satisfeita com as informações e percepções que

conseguiu levantar junto aos alunos acerca do documentário. A professora ficou em dúvida se

poderia ter sido a forma como conduziu a discussão, ou se realmente os alunos não haviam

entendido a linguagem do filme. Por este motivo, a professora preparou uma atividade escrita

sobre o filme para as duas aulas seguintes do dia 31/07/15. As questões escritas foram as

mesmas apresentadas pela professora na discussão oral. A professora solicitou que formassem

quatro  grupos  com  18  presentes.  Os  alunos  preferiram  formar  grupos  menores  e  foram

formados então seis grupos, com dois, três e quatro alunos. A professora não insistiu para que

fosse feito como havia solicitado de início, pois alguns alunos não se sentiam à vontade para

trabalhar com os colegas com os quais não tinham muita afinidade, solicitou que cada grupo

gravasse em áudio a discussão e anotasse por escrito a conclusão. Percebeu-se que a maioria

dos alunos foram dedicados durante as duas aulas, todos os grupos chamaram a professora

para  esclarecer  dúvidas.  Apenas  um  grupo  conseguiu  concluir  a  discussão,  a  professora

solicitou  que  todos  entregassem  as  anotações  que  haviam  feito,  porém  um  grupo  não

entregou.

4.1.2 Considerações e impressões sobre a turma 9ºD

O  início  da  atividade  ocorreu  no  dia  22/07/15,  de  modo  que,  para  a  etapa  da

problematização, destinou-se duas aulas para a discussão nos pequenos grupos. Formou-se

três grupos com quatro alunos e um grupo com cinco alunos. A aluna B19 não quis participar

em nenhum dos grupos, mas no final entregou anotações que realizou individualmente.  A

professora percebeu um inconveniente de relacionamento com a turma, apenas informou a

pedagoga para que em um momento oportuno pudesse investigar o problema. A professora foi
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chamada nos grupos para identificar termos que os alunos descreveram, mas não sabiam o

significado.

Na terceira aula no dia 24/07/15, também, foi realizada a atividade de discussão das

questões de problematização. Ao iniciar a aula, nesta turma, a professora questionou como os

alunos estavam se sentindo em relação à câmera, visto que teve problemas na outra turma. Os

alunos falaram que não estavam à vontade. A professora falou que iria gravar somente a voz,

eles acharam que seria bem melhor. A professora falou da necessidade de discutir as questões

de problematização com toda a turma, visto que na última aula elas foram discutidas somente

nos  grupos.  Os  alunos  colocarem  suas  respostas,  opiniões  e  questionamentos.  Algumas

perguntas  dos  próprios  alunos  foram devolvidas  para  a  turma  e  em algumas  questões  a

professora conseguiu fazer com que eles próprios chegassem à resposta. Mas a professora

explicou que o objetivo desta atividade seria estimular a curiosidade e que o objetivo não seria

sanar  todas as dúvidas nesta  aula,  no decorrer  das próximas aulas,  muitas destas  dúvidas

seriam esclarecidas. Na discussão os alunos citaram que já tinham ouvido falar sobre a Usina

de Itaipu. A professora questionou sobre a Usina de Belo Monte. Todos foram unânimes em

dizer que nunca tomaram conhecimento sobre ela.  A professora relatou que é  uma Usina

hidrelétrica que está em construção no Rio Xingu, no estado do Pará e que ela é cercada de

controvérsias, pois alaga áreas habitadas e diminui a vazante do rio de onde os indígenas

tiram sua sobrevivência. As discussões estabelecidas nesta aula também constituem objeto de

análise.

Para a etapa organização do conhecimento em relação ao filme, as dúvidas que tinham

surgido na outra turma em relação à data de produção do filme, a professora já informou nesta

turma antes de começar a sessão. A professora solicitou aos alunos que anotassem as cenas

que ficassem com dúvidas e que não entendessem, para que fossem discutidas ao término da

exibição do vídeo. Porém observou que nenhum aluno fez registros. Também disse que se

julgassem necessário,  poderiam interromper o filme para perguntar.  Porém nenhum aluno

questionou, foram duas aulas silenciosas apenas acompanhando a TV.

Na segunda sessão, terceira aula para assistir o vídeo no 9º D, a professora organizou o

equipamento, colocou o filme no ponto e informou aos alunos que iriam assistir o restante

sem  a  presença  da  professora,  justificou  que  precisava  atender  outra  turma  no  mesmo

momento. A aula com a turma seria na quarta aula, precisou ser adiantada para a segunda aula

pelo motivo da professora de Matemática da turma estar em curso de capacitação. A escola

não teve como atender aos alunos naquele momento e solicitou que a professora adiantasse

aula e a turma seria dispensada mais cedo.
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A escola tem dois pedagogos no horário da tarde e um estava de atestado médico,

ficando  impossível  uma  pessoa  atender  a  falta  de  professores.  A pedagoga  falou  para  a

professora que estava ciente do trabalho que estava desenvolvendo com os alunos, pois a

docente já havia comunicado antes de começar a utilizar a sequência didática que não poderia

atender outras turmas no momento em que estivesse trabalhando com os nonos anos, mas

mesmo assim a pedagoga foi verificar a possibilidade. A professora julgou naquele momento

que a turma poderia ficar assistindo o filme sem a sua presença e assim poderia resolver o

problema da falta de professor.

A aula  do  dia  05/08/15  foi  reservada  para  a  discussão  do  filme.  Inicialmente  a

professora falou que se a turma fosse participativa e interessada não haveria necessidade de

realizar tarefa escrita, que a avaliação seria feita através da participação. O objetivo desta fala

foi o de evitar inconvenientes como da outra turma, que não interagiu, não levou muito a sério

a proposta de trabalho. A fala da docente atingiu seus objetivos, a turma interagiu, os alunos

que não participaram proferindo opiniões ficaram muito atentos ao que era discutido. A turma

teve um interesse bem maior se comparado à outra turma. A discussão estabelecida nesta aula

será objeto de análise neste trabalho.

4.1.3 Análise da interação comunicativa – etapa Problematização inicial na turma 9ºD

 

Nesta etapa, a interação comunicativa estabelecida em cada questão preparada para

discussão constitui um episódio. Neste primeiro episódio, a professora explicou a necessidade

de que os alunos manifestem as respostas anotadas no pequeno grupo e propõe a discussão da

primeira questão da etapa problematização inicial.  No Quadro 11,  são destacados âmbitos

associados a expressões no episódio.

Episódio 1 – Comparação dos valores pagos na fatura de energia elétrica
T1. Professora: Pessoal, antes de eu começar o vídeo vamos compartilhar com os colegas as respostas que
vocês colocaram.
T2.  Professora:  Então!  Assim!  Na última aula você  falou  para o  grupo.  Os  outros  grupos  não sabem as
respostas que você colocou. Em relação à primeira questão: o consumo de energia aumentou, certo? Aumentou
ou não o consumo de energia?
T3. Alunos: sim!
T4. Outros alunos: não!
T5. Professora: o valor pago foi aumentando, quase o dobro e o consumo aumentou em dobro também?
T6. B19: Tinha um mês que aumentava e outros que não.
T7. B10: O consumo aumentou menos que o valor.
T8. Professora: Comparando o valor unitário... foi aumentando, no início o valor era quarenta e oito centavos e
no final passou a ser sessenta e oito centavos. Aumentou vinte centavos o valor unitário.
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Quadro 11. Análise da interação comunicativa episódio 1 - Comparação dos valores pagos na fatura de
energia elétrica

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T2 Alteração no consumo de energia Social

02 T7 Alteração no consumo de energia Objetivo

03 T8 Alteração nos valores pagos na fatura de energia Objetivo

Fonte da autora (2015).

Neste episódio os alunos estavam com as anotações da comparação do consumo e o

valor gasto na fatura de energia elétrica. As faturas mostravam que o consumo permanecia

praticamente  o  mesmo,  enquanto  os  valores  a  serem pagos  demonstravam uma alteração

significativa.  Nesta  atividade  os  alunos  demonstraram certa  dificuldade  em interpretar  as

informações presentes na conta de energia elétrica. Alguns alunos conseguiram perceber esta

diferenciação enquanto outros não foram capazes desta análise, como demonstrado nos turnos

T3 e T4.

Como alguns alunos ainda permaneciam em dúvida pelo fato de haver uma pequena

elevação  no  consumo  também,  a  professora  solicitou  que  comparassem  o  valor  unitário

mensalmente, neste quesito foi mais fácil perceber a elevação dos valores da fatura de energia

elétrica.

Neste  episódio,  tratou-se  da  tematização  de  um documento  regulado  por  normas,

âmbito social, no turno T2 “aumentou ou não o consumo de energia?” pertence à realidade

vivencial dos alunos.  Destaca-se também uma instrução de análise pela professora aos alunos

no turno T8, associado ao âmbito objetivo. A aluna B10, no turno T7 também faz conclusões

adequadas na interpretação das informações relacionadas na fatura de energia.

No próximo episódio,  a professora trabalha a segunda questão preparada para esta

etapa de problematização. No Quadro 12, são destacados âmbitos associados a expressões no

episódio.

Episódio 2 – Justificativa para o valor da fatura de energia aumentar
T1. Professora: O que vocês colocaram, porque você acha que a conta de luz aumentou?
T2. B8: Os políticos,[...]
T3. B19: Tá faltando água.
T4. B2: Inflação, aumento de consumo.
T5. Professora: Política, tá faltando água, inflação. Então... talvez isto não esteja sendo bem planejado, tem
que aumentar porque as pessoas estão consumindo demais e aumentando as pessoas consomem menos. Outras
respostas?
T6. B7: Por instalações mal feitas nas residências.
T7. Professora: Instalações mal feitas, o consumo pode aumentar. Agora, em relação ao valor ter aumentado, o
valor unitário de quarenta e oito centavos para sessenta e oito centavos, isto já é uma questão não com o
proprietário da residência, mas é uma questão como vocês colocaram aí, questões políticas e administrativas.
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Quadro 12. Análise da interação comunicativa episódio 2 - Justificativa para o valor da fatura de energia
aumentar

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T2 Relacionadas aos políticos Social

02 T3 Constatação da falta de água Objetivo

Fonte da autora (2015).

Neste  episódio  o  aluno B7 no turno T6 tem um entendimento  de  que a  conta  de

energia  elétrica  aumentou  por  questões  particulares  do  proprietário  e  não  por  regulações

políticas  e  administrativas.  Estabeleceu-se  neste  episódio  explicitações  no  âmbito  social,

relacionadas  aos  políticos.  No  âmbito  objetivo,  houve  explicitações  relacionadas  ao

conhecimento fundamentado de forma eficiente, associado, por exemplo, à falta de água.

O episódio seguinte foi destinado às exteriorizações de conhecimentos prévios dos

alunos em relação às fontes de energia. No Quadro 13, são destacados âmbitos associados a

expressões no episódio.

Episódio 3 – Fontes de energia
T1. Professora: Onde é gerado energia, o que vocês colocaram?
T2. B2: Usinas hidrelétricas.
T3. Professora: Hidrelétricas.
T4. B2: Energia solar.
T5. Professora: Energia solar.
T6. B2: Energia eólica.
T7. Professora: Energia eólica.
T8. B2: Geradores.
T9. Professora: Geradores, o que é um gerador de energia?
T10. B8: Placas solares.
T11. B2: Já falei, energia solar.
T12. Professora: O que é um gerador?
T13. B2: Que faz. A placa.
T14. Professora: A placa é um gerador de energia?
T15. B2: Sim!
T16. Professora: Tem outros tipos de geradores? Uma placa de energia solar você tá falando? Tem outros tipos
de geradores?
T17. B8: Quando tá chovendo... não deixe! (risos da turma)
T18. Professora: Por favor, fale. Outros tipos de geradores... Quando fala assim que determinado lugar cai
muito a luz, daí as pessoas tem um gerador.
T19. B2: Pois é, este aí que eu falei.
T20. Professora: Como é feito este gerador? Geralmente são fábricas que possuem, igrejas, hospitais. Como
eles geram energia? Como funciona? De que forma? (pausa) O que você pensa?
T21. B2: Colocava gasolina.
T22. Professora: Você tem este gerador?
T23. B2: Tinha onde eu morava, usava óleo, gasolina.
T24. Professora: Éh! Colocava gasolina...
T25. B2: E ligava no registro e acendia.
T26. B7: Para tirar a água do poço?
T27. Professora: Como que é? Faz algum movimento? Você conhece?
T28. B7: É um motor, vai girando e tirando a água do poço.
T29. Professora: Mas este é uma máquina que tira a água do poço, ela não gera eletricidade?
T30. B7: Não
T31. Professora: Não, neh?
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T32. Professora: B2, como existe um gerador caseiro, este que você conhece, que é movimentada a óleo diesel,
pode ser a gás natural, uma fábrica grande produzindo energia a partir de um combustível. Vocês citaram
várias fontes...  hidrelétricas,  solar,  eólica, geradores  a partir de combustíveis como óleo diesel  e gasolina.
(pausa)

Quadro 13. Análise da interação comunicativa episódio 3 - Fontes de energia

Item Situação  Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T2/T4/T6/T8/
T10

Fontes de energia Objetivo

02 T9 Conceito de gerador de energia Explicativo

Fonte da autora (2015).

A professora busca pelos conhecimentos prévios dos alunos neste episódio em relação

às fontes de energia e também procura contextualizar a fonte térmica que não é citada pelos

alunos, por investigação de conhecimentos acerca de geradores de energia para uma possível

analogia com as usinas térmicas.

Neste  episódio  são  instauradas  situações  de  aspectos  de  conhecimento  com

considerações  eficientes  em  relação  às  fontes  de  energia  no  âmbito  objetivo.  Existem,

também, tematizações no âmbito explicativo relacionadas aos aspectos conceituais.

No próximo episódio, a professora trabalha a quarta questão da problematização, esta

se refere aos impactos causados na geração de energia elétrica. No Quadro 14, são destacados

âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 4 – Geração de energia e os impactos ao meio ambiente
T1. Professora: Para gerar energia, causam-se impactos ao meio ambiente e para as pessoas? O Brasil precisa
de bastante energia para se desenvolver, para as fábricas funcionarem, mas será que a energia só traz benefício
para o homem? Ela não prejudica? Em algum momento ela não causa destruição para o meio ambiente?
T2. B2: Mas a água como que fica? Para gerar energia, na maioria das vezes, precisa de água.
T3. Professora: De água... Você acha que a usina construída no rio vai estar causando algum impacto para o
rio, para a natureza?
T4. B2: Acho que sim...
T5. Professora: Que impactos?
T6.  B2:  Às  vezes  tem lugar  que  não chove,  passa  um bom tempo sem chover  e  estes  geradores  que  são
colocados no meio da água vai tirando toda água, cada vez vai diminuindo o nível da água neste lugar.
T7. Professora: A impressão que temos que quando a água está represada, está parada, esta água é aproveitada
para gerar energia, vai pra usina, lá vai gerar energia. Mas esta água não volta ao curso normal do rio? O
homem não aproveita esta água e depois devolve?
T8. B22: Devolve a água...
T9. B2: Eu não sei...
T10. Professora: Ou será que o homem para construir a usina desvia o rio, para outro lugar diminuindo a água
do rio. Não diminui?
T11. B2: Acho que não, ela é usada não tem como usar de novo.
T12. Professora: Pode impactar os peixes?
T13. B2: Talvez sim, porque a falta d'água...
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T14. Professora: Se diminuir a água com certeza diminui os peixes. E vai impactar as pessoas? (pausa) Tem
pessoas que vivem da pesca,  aqui na nossa região não tanto,  mas em regiões  como,  por exemplo,  no Rio
Amazonas, toda esta região tem muitos ribeirinhos...
T15. B2: Pessoas que moram em ilhas, o almoço delas é alguma coisa com peixe.
T16. Professora: Certo, não vai impactar somente os peixes, vai impactar as pessoas que dependem do peixe e
do rio.

Quadro 14. Análise da interação comunicativa episódio 4 - Geração de energia e os impactos ao meio
ambiente

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T7 Reaproveitamento da água utilizada no processo de
geração de energia elétrica

Explicativo

Fonte da autora (2015)

Os impactos que os alunos conseguiram perceber no processo de geração de energia

elétrica são ínfimos, mesmo porque eles ainda no momento não conheciam algumas fontes, e

nem como ocorre o processo de geração de energia  elétrica nas  diversas  fontes.  O único

impacto percebido foi relacionado aos peixes nos rios que possuem usinas hidrelétricas. Os

alunos não eram conhecedores do fato da água utilizada no processo de geração de energia ser

devolvida ao  rio.  Como a  professora não pretendia dar  respostas  prontas,  muitas  dúvidas

permaneceram e foram objeto de estudo nas próximas etapas.

Aqui a professora tematizou várias questões que se referem ao âmbito explicativo,

fazendo questionamentos que, por sua vez, ao serem respondidos, apresentaram uma série de

erros conceituais no processo de geração de energia como no turno T6, em que o aluno B2

expressa  que  os  geradores  de energia  hidrelétrica  consomem água durante  o  processo de

geração de energia. No turno T11, o referido aluno reitera uma mesma concepção.

No  episódio  seguinte  a  professora  finaliza  a  etapa  da  problematização  do

conhecimento conduzindo o diálogo com finalidade de introduzir o tema da próxima etapa, a

Usina de Belo Monte. No Quadro 15, são destacados âmbitos associados a expressões no

episódio.

Episódio 5 – Usina Hidrelétrica de Belo Monte
T1. Professora: Que usinas hidrelétricas vocês conseguiram citar, quais vocês lembraram?
T2. B2: Itaipu
T3. Professora: É só esta que tem no Paraná e no Brasil ou tem outras? (pausa) Existem outras usinas menores,
mas não são tão noticiadas. E Belo Monte? Vocês já ouviram falar em Belo Monte?
T4. Alunos: (a grande maioria balança a cabeça sinalizando “não” e outros respondem “não”).
T5. Professora: Que está sendo construída no Rio Xingu? Não?... Então é assim estudou-se por muitos anos
para se iniciar a construção desta usina. Ela está sendo construída no Rio Xingu, no estado do Pará, será a
terceira maior usina do mundo. Só que ela atingiu terras indígenas e pessoas precisam ser deslocadas, porque é
feito represa, quando se faz represa pode alagar locais onde as pessoas moram, algumas pessoas precisam ser
deslocadas. Os índios precisam do rio para sobrevivência, vivem da pesca. Então é uma controvérsia, o Brasil
precisa de energia para seu desenvolvimento, e a construção desta usina hidrelétrica vai estar prejudicando
algumas pessoas. Mas têm pessoas que justificam a construção dizendo que um número pequeno de pessoas
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serão prejudicadas, a maioria será beneficiada. Vocês acham isto justo? A maioria vai ser beneficiada, ela vai
gerar emprego, que vocês pensam em relação a isto? Vale o sacrifício?
T6. B19: É um pouco de egoísmo neh?
T7. Professora: É um pouco de egoísmo pensar que milhões serão beneficiadas pelo sacrifício de algumas.
(pausa) Este  filme vai  retratar  um pouco disto,  vai  retratar  o  modo de  vida  indígena,  vamos  respeitar  (a
professora começa arrumar o equipamento para assistir o filme)
T8. B2: Eu convivi três meses com os índios.
T9. Professora: Eles têm um modo de vida diferente de nós.
T10. B2: O ruim deles é a comida... mas lá tudo é dividido, eles se preocupam com os outros.

Quadro 15. Análise da interação comunicativa episódio 5 - Usina Hidrelétrica de Belo Monte

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T5 Usina hidrelétrica de Belo Monte Objetivo/social

Fonte da autora (2015).

Neste episódio a professora procura saber se os alunos já tinham algumas informações

sobre  a  Usina  de  Belo  Monte,  mas  nenhum aluno  fez  referência  sobre  a  usina.  Então  a

professora introduz elementos do filme “Belo Monte, o anúncio de uma guerra”.

A professora  em sua fala  traz  elementos  que  podem incentivar  os  alunos a  tomar

posicionamentos, a fazer julgamentos em relação à construção da usina. No turno T5 faz uma

longa instrução relacionada aos âmbitos objetivo e social, são informações fundamentadas,

conhecimentos  consolidados  e  elementos  de  uma sociedade  que  está  sendo atingida  pela

construção da usina, introdução de um estudo para a próxima etapa das atividades.

Na próxima etapa do trabalho são analisadas as interações comunicativas estabelecidas

durante o momento de organização e aplicação do conhecimento. São analisadas as discussões

da professora e alunos após assistirem o filme “Belo Monte, o anúncio de uma guerra”.

4.1.4 Análise da interação comunicativa – etapa Aplicação do conhecimento na turma 9º D

Após assistirem o documentário “Belo Monte: o anúncio de uma guerra”, a

professora introduz o diálogo retomando na fala trechos do filme com a finalidade de verificar

as impressões dos alunos sobre as questões abordadas no documentário, constatar as opiniões

dos alunos sobre os diversos depoimentos de sujeitos que se manifestaram contra ou a favor

da  construção  da  Usina  de  Belo  Monte.  Nesta  etapa,  cada  episódio  constitui  uma  nova

tematização  colocada  pela  professora,  assim  sendo,  seguem  episódios  da  interação

comunicativa estabelecida e suas respectivas análises. No quadro 16, são destacados âmbitos

associados a expressões no episódio.

Episódio 1 – Vazante do Rio Xingu



82

T1. Professora: Pessoal, sobre o filme, Rio Xingu mostrava lá que tinha A Volta Grande do Xingu, vai diminuir
a vazante da água. Por que vai diminuir a água do rio?
T2. B2: Porqueeee, porqueee...
T3. B19: Porqueee...
T4. Professora: O que vai ser feito com a água?
T5. B8: Eles iam represar a água em cima e embaixo os índios iam ficar sem água.
T6. Professora: A represa faz com que diminua a água na parte debaixo do rio, então? Mas tem mais uma
causa que faz com que diminua a vazante do rio Xingu, eles vão desviar o rio, não lembram desta informação?
T7. Alunos: nããão!
T8.  Professora: Táh! A principal causa da vazante do rio diminuir seria um canal de 20 km a ser construído
que levaria a água para o reservatório da usina. Quais as consequências disso? Da água diminuir?
T9. B8: Ia ficar sem alimento, sem os peixes.
T10.  Professora:  Os  peixes.  Isso,  diminui  principalmente  os  peixes  que  não  terão  condições  ideais  de
reprodução. No filme os pescadores estavam fazendo protestos.
(pausa)
T11. Professora: como que ficam os índios que vivem nesta região onde a água vai diminuir?
T12. B2: Os índios podem (inaudível)
T13. Professora: As tribos provavelmente teriam que mudar de local, diminuindo o peixe vai faltar alimento,
neh! Vão ter que procurar outros lugares para viver.

Quadro 16. Análise da interação comunicativa episódio 1 - Vazante do Rio Xingu.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01  T6 Causas pelas quais a vazante do rio irá diminuir Objetivo

Fonte da autora (2015).

Este  momento  se  refere  à  busca  de  instauração  de  discurso  teórico  com  o

questionamento e a explicitação de concepções, de saberes e de conhecimentos estabilizados;

perpassa,  também, a  busca  pelo  estabelecimento de discurso explicativo,  considerando os

diversos significados e conceitos que poderiam ser desconhecidos aos alunos.

Neste episódio é possível perceber a professora iniciando a conversação recordando a

informação sobre a vazante do Rio Xingu diminuir,  como consequência das ações para a

construção da usina. Neste caso, o aluno B8 identifica o represamento da água como a causa

da vazante diminuir.   No diálogo, nenhum aluno demonstrou lembrar que o desvio do rio para

um canal com a finalidade de construir o reservatório da usina também seria uma das causas

da redução da vazante,  constatando assim que os alunos deixaram de assimilar elementos

importantes do filme. O aluno B8 consegue perceber, no incidente da redução da vazante do

rio, a possibilidade de desaparecimento de peixes que servem de sustento para indígenas.

As colocações da professora e dos alunos visam representações de fatos relacionadas

ao âmbito objetivo, são afirmações para constatação de informações acessadas anteriormente.

Tanto a professora quanto os alunos se envolvem em formas de argumentação referente ao

discurso teórico.

No turno T11, a professora lança uma questão para examinar as percepções dos alunos

em relação às ameaças de condições de sobrevivência dos indígenas, mas não foi possível

concluir se os alunos observaram esta informação ou não.
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Analisa-se  neste  fato,  nesta  discussão,  a  presença  do  formalismo  lógico  e  do

instrumentalismo que de acordo com Theodor Adorno e Max Horkheimer têm produzidos

fenômenos abomináveis, “problemas ecológicos, fruto de exploração desmensurada e cruel

das  grandes  indústrias  modernas”.  (MÜHL,  2003,  p.  145)  A arrogância  das  pessoas  tem

levado à exploração do homem pelo próprio homem, a autonomia humana sobre a natureza

tem  feito  surgir  regimes  totalitários  e  de  visão  antropológica  prepotente.  A história  é  a

comprovação  da  falta  de  esperança,  “a  racionalidade  instrumental  reina  absoluta

determinando todas as instâncias do real” (MÜHL, 2003, p. 145).

No episódio 2, professora e alunos problematizam a situação das pessoas atingidas por

barragens. No Quadro 17, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 2 – Atingidos por barragens e possíveis soluções
T1. Professora: O presidente da FUNAI fala no vídeo que os índios não estão sendo atingidos. Atingidos na
interpretação dele é somente quem é alagado. Aquelas casas que serão alagadas que pessoas terão que sair,
estes são os atingidos. Mas no filme mostrou ao contrário, os índios serão atingidos, mas não com alagamentos
e sim diminuindo a água deles. Na sua opinião, qual a solução para isso?
(pausa)
T2. Professora: No final do vídeo passou notícias sobre apagão, o Brasil está precisando de energia. Qual a
solução? O país está precisando de energia. Precisa! Como podemos fazer para resolver isto?
(pausa)
T3. Professora: Se a hidrelétrica vai atingir índio, vai atingir ribeirinhos, muitas pessoas serão prejudicadas.
Qual a solução? Qual sua opinião?
T4. B8: Economizar energia?
T5. Professora: Economizar energia..., certo. Que mais? Assiiim, a maior parte da energia são as empresas que
consomem. De repente só nós economizando energia ainda não vamos resolver o problema.
T6. B8: Diminuir o gasto das empresas.
T7. B2: Se as empresas diminuírem o consumo de energia, talvez melhore.
T8. Professora: Cada um faz a sua parte pra economizar?
T9. B2: Sim
T10. Professora: Seria fácil fazer isto? Vocês conseguem economizar quando os pais pedem para não demorar
no banho, não deixar a luz ligada?
T11. B22: Não professora, fala para economizar, mas só algumas pessoas economizam, eu economizo e os
outros não.
T12. Professora: A B22 coloco aqui, na casa dela ela pode economizar, mas as outras pessoas não economizam.
T13. B22: É muita gente.
T14. Professora: A pessoa fica no sacrifício.
T15. B2: Este é problema não adianta algumas pessoas economizar e outras não.
T16. Professora: E o governo poderia fazer o que nisto? Nós estamos falando da nossa parte.  O governo
também tem responsabilidades.
(Pausa)
T17. Professora: Será que existe só esta forma de produzir energia? Só usinas hidrelétricas?
T18. B22: Solar
T19. B8: Não professora, tem energia solar.
T20. Professora: A energia solar vai impactar menos as pessoas?
T21. B2: Talvez sim.
T22. Professora: a energia solar não vai impactar as pessoas, como numa usina hidrelétrica?
T23. B2: Talvez impactasse, mas o número de pessoas é muito menor.
T24. Professora: não seria em alimento?
T25. B2: Também.
T26. Professora: Por que não se investe em outras formas de energia?
T27. B7: O governo vai gastar mais.
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T28. Professora: É isto, o governo vai gastar mais dinheiro, é uma energia cara, as hidrelétricas são mais
baratas.
T29. B2: Em compensação valeria mais a pena a energia solar, ela não tira o alimento das pessoas.
T30.  Professora.  B2 então,  na sua opinião, não adianta ser  uma forma de energia barata e prejudicar as
pessoas.
T31. B8: Por que eles não podem gastar mais agora? E a hora que acaba a água? E daí?
(risos da turma)
T32. Professora: Tá certo, em São Paulo estava faltando água.
T33. B8: Por que não gastar agora?
T34. Professora: Acontece assim, em épocas de secas as hidrelétricas diminuem a geração de energia, algumas
são desligadas porque falta água e nesta época que dá os apagões.

Quadro 17. Análise da interação comunicativa episódio 2 - Atingidos por barragens possíveis soluções.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1 Interpretação da lei em relação ao significado de
“atingidos”

Social

02 T5 Somente a ação de economizar energia não
solucionará o problema que a construção da usina tem

causado aos indígenas

Objetivo

03 T10 Descrédito em colocar na prática a ação sugerida de
economizar energia

Subjetivo

04 T11 Algumas pessoas não agem conforme combinado no
uso de energia

Social

05 T29 Relacionado à valorização da vida humana Subjetivo

Fonte da autora (2015).

A professora coloca em discussão a interpretação dada pelos políticos e pelos órgãos

públicos em relação ao termo “atingidos” lançando uma pretensão de correção às normas

quando argumenta “mas no filme mostrou ao contrário, os índios serão atingidos”. De acordo

com  a  lei,  atingidos  por  barragens  são  somente  as  pessoas  que  têm  suas  propriedades

inundadas;  a professora no turno T1 busca viabilizar  a  reflexão por  parte  do aluno desta

interpretação  da  lei.  A fala  traz  elementos  de  envolvimento  em  um  discurso  prático,  o

questionamento pela adequação ou correção desta interpretação são situações vivenciadas em

mundo social de regulação nas relações sociais.

Porém a professora não conseguiu estabelecer o envolvimento com os estudantes em

uma ação comunicativa ao questionar a interpretação da lei.  De acordo com Habermas as

formas  de  argumentação  cada  vez  mais  rebuscadas  e  profundas  dos  especialistas  tornam

difícil ou impossibilitam a compreensão das argumentações pela maioria dos indivíduos. A

especialização,  ao  passo que  invade o mundo da vida,  deforma-o e  torna a  comunicação

incompreensível para a maioria dos seus partícipes; os conhecimentos técnicos e científicos

tornam  difícil  a  compreensão,  deixam  de  fora  nas  tomadas  de  decisão  grande  parte  da

população e validam certas concepções de vida em detrimento de outras. Em consequência,
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castra-se o potencial transformador ligado ao conhecimento cotidiano e sobrepõe-se a ele o

modo de pensar sistêmico (MÜHL, 2003).

Até este momento a discussão se encaminhava na intenção de observar os elementos

desfavoráveis à construção da usina, mas no turno T2 a professora propõe argumentos com o

propósito de verificar as impressões dos alunos quanto aos elementos favoráveis à construção

da usina. A crise energética experimentada por todos os brasileiros talvez pudesse ser um

elemento na discussão capaz de fornecer uma contribuição ao estudante da necessidade, ou

não, da construção da usina. No turno T4 o aluno B8 propõe economizar energia como uma

forma de resolver os problemas que a construção da usina tem causado aos indígenas. No

turno T5 a professora lança uma pretensão de verdade “só nós economizando energia ainda

não vamos resolver o problema”.

Nos turnos seguintes os alunos insistiram na economia de energia para a solução do

problema e no turno T10 a professora apresenta uma pretensão de sinceridade de que não

colocariam em prática a ação sugerida. Logo na sequência no turno T11 a aluna B22 responde

o questionamento da professora expressando mais uma pretensão, de adequação às normas

“eu economizo e os outros não”.

Os  alunos  B2  e  B8  propõem que  todos  devem entrar  no  sacrifício  e  diminuir  o

consumo de energia. A professora questiona a possibilidade de se fazer isso e os alunos B2 e

B22  se  envolvem  em  uma  situação  argumentativa  em  que  se  questiona  as  atitudes  de

irresponsabilidades  das  pessoas  em  relação  ao  uso  consciente  de  energia.  A aluna  B22

questiona o fato das pessoas não seguirem a recomendação de economizar energia, o que são

exteriorizações que interrogam os aspectos problemáticos relacionados ao campo prático, as

regras  de  uma  boa  convivência,  de  uma  conduta  racional  que  não  são  praticadas,  o

compromisso  assumido  pelas  pessoas  não  se  efetiva.  São  argumentos  que  se  referem  à

regulação no mundo social, a pretensão de validade controversa é a correção das normas de

ação.

A partir do turno T16 a professora procura levar para discussão a responsabilização do

Estado em relação à solução dos problemas energéticos e à construção da usina.  Já que no

campo  pessoal  os  estudantes  não  conceberam  possibilidades  de  solucionar  o  problema,

questiona-se por investimentos em outras formas de energia que talvez impactassem menos as

pessoas, comparada à hidreletricidade. No turno T27 o aluno B7 justifica o fato do Estado não

investir em outras formas energéticas por serem mais caras. Professora e aluno constatam

aspectos relacionados ao mundo objetivo, mais do que isso, percebe-se a invasão do mundo

sistêmico ao mundo da vida,  percebe-se o dinheiro e o poder político coordenando ações

limitadas ao campo estratégico.
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No turno  T29  ao  constatar  a  invasão  do  sistema no mundo  da  vida,  o  aluno  B2

argumenta  colocando  uma  pretensão  de  sinceridade,  o  apreço  pela  vida  do  ser  humano,

envolvendo-se em aspectos do mundo subjetivo, aspectos integrantes de sua personalidade.

O  aluno  B8  sugere  que  em algum  momento  será  possível  dispor  de  fontes  para

produzir hidreletricidade, que o investimento em outras formas de energia poderia ocorrer no

presente, pois futuramente talvez não se tenha opções para escolha.

No  episódio  3,  são  problematizados  aspectos  referentes  a  fontes  de  energia.  No

Quadro 18, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 3 – Fontes de energia
T1. Professora: Então a alternativa seria investir em outras formas como solar, eólica também? Vocês acham 
que a eólica vai impactar o ambiente?
T2. B22: O que é mesmo energia eólica professora?
T3. Professora: É a energia gerada a partir do vento.
T4. B8: Daí tem que plantar mais árvores.
T5. Professora: Esta forma de energia vai impactar o ambiente? (Pausa) Talvez bem menos, poluição sonora, 
cintilação das pás nas residências...

Quadro 18. Análise da interação comunicativa episódio 3 - Fontes de energia.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1/T2/T3 Relacionados ao conhecimento por fontes de energia Objetivo/Explicativo

Fonte da autora (2015).

São  organizadas  situações  argumentativas  neste  episódio,  relacionadas  ao

conhecimento por fontes de energia e seu impacto no meio ambiente. Porém constata-se que a

aluna  B22 desconhece  a  fonte  de  energia  eólica,  seu  questionamento  de  significados são

aspectos do âmbito explicativo. Não é possível afirmar se os demais conheciam ou não, pois a

professora não abriu o diálogo para que outro estudante respondesse o questionamento feito

pela aluna B22; a professora esclarece a dúvida.

O discurso estabelecido neste episódio é explicativo e teórico. Teórico, pois se refere a

elementos do âmbito objetivo, conhecimentos teóricos relacionados a fontes de energia, e que

podem ser criticados sob o aspecto da verdade. A professora teve como obrigação fornecer

fundamentos, porém este processo argumentativo apresentou um problema, no Turno T4 o

aluno B8 tem uma percepção equivocada quanto à origem dos ventos,  imaginando que a

origem dos ventos se encontre nas árvores, porém a professora não percebe este equívoco do

aluno e neste momento se instala uma falha no processo argumentativo; a professora continua

a se expressar sem levar em consideração as alegações do aluno B8. 
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No episódio 4, professora e alunos discutem comportamentos políticos envolvidos que

consideram inadequados. No Quadro 19, são destacados âmbitos associados a expressões no

episódio.

Episódio 4 – Os políticos
T1. Professora: Táh! Aquele político “Nicias” é o nome dele, não dizia o cargo, disse numa entrevista no
documentário “não adianta vir movimento ambiental, não adianta vir OEA, que está decidido, já foi decidido, a
usina vai sair, quem que manda no Brasil? É o Congresso Nacional, o Congresso Nacional decidiu, pronto,
acabou, a usina vai ser construída. Não tem movimento, não adianta os índios se pintarem de vermelho, está
decidido”.
T2. B19: Para ele está decidido, porque não vai ser ele que vai ser prejudicado pela falta de peixe. Ele deveria
pensar mais nas pessoas, só pensou nele. Tipo, eles falam nós vamos construir, será que eles pensaram nas
pessoas que serão prejudicadas nisto tudo? Não pensaram.
T3. Professora: O que faz um político, por exemplo, a gente elege pensando assim, vai me representar, vai
defender os meus interesses, daí chega lá e faz tudo ao contrário do que o povo quer. Qual a forma da gente
resolver esta situação?
(pausa)
T4. Professora: A gente acredita, dá o voto de confiança. Daí chega lá o político, só defende seus próprios
interesses.
T5. B22: Na hora da eleição faz bastante promessa, neh professora!
(pausa)

Quadro 19. Análise da interação comunicativa episódio 4 - Os políticos.

Item Situação  Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1 A lei afirma que o Congresso Nacional deve tomar a
decisão final em relação à construção da usina

Social

02  T2 Falta de lisura nas decisões políticas Subjetivo

03 T3 Atitude de mudança em relação ao desempenho e
conduta na pessoa do político

Social

Fonte da autora (2015).

No início do episódio,  turno T1, a professora traz para discussão a forma como o

político discute a construção da usina. Para o político essa controvérsia já foi decidida pelo

Congresso Nacional e não existe mais nada que possa ser feito. Neste turno a professora traz

elementos pertencentes ao mundo social, a argumentação tematiza um conflito a ser resolvido

de acordo com as leis, refere-se ao domínio prático-moral, pois para o político em questão as

discussões e anseios da população em relação à construção da usina não tem importância

alguma.  Pressupõe-se  que  as  normas  de  ação  que  regem  esta  controvérsia  expressa  um

interesse comum, as externalizações da professora colocam em questão se a decisão final está

adequada às normas ou necessita ser corrigida.

No  turno  T2  a  aluna  B19  traz  para  o  debate  elementos  pertencentes  ao  mundo

subjetivo,  uma externalização  de  sentimentos,  desejos  e  atitudes,  uma crítica  quanto  aos

aspectos de sinceridade. Na sequência, turno T3, a professora externaliza questionamentos

relacionados ao desempenho e conduta de políticos, que são eleitos de acordo com as normas
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para representar e defender os interesses dos sujeitos que os elegeram, mas baseado em uma

análise  no campo prático-moral,  acabam não cumprindo o compromisso assumido com o

eleitor.  No  turno  T5,  a  aluna  B22  se  manifesta  corroborando  com  o  entendimento  da

professora

De acordo com Bermann (2007), uma participação efetiva das populações atingidas

pelas usinas hidrelétricas, no processo de decisão em relação à obra, constitui um desafio,

com a existência de impedimentos difíceis de superar. Para Vainer (2007), o que menos se

discute no Congresso Nacional  são os  interesses  e  projetos  nacionais.  Para este  autor,  as

temáticas envolvendo energia e meio ambiente, impactos sociais e ambientais das políticas

energéticas  são  decididas  por  um  pequeno  grupo  de  pessoas,  com interesses  políticos  e

econômicos específicos. Não existe um debate público aberto.

Habermas constata que no processo de colonização do mundo da vida, o capitalismo

avançado tem obtido sucesso em neutralizar cada vez mais a esfera pública como espaço de

participação efetiva dos cidadãos. A sociedade se torna duplamente dependente do sistema,

pela transferência do seu poder decisório como cidadão para a instância burocrática do Estado

e pela quase inteira submissão aos ditames do consumo. Com uma imposição legal do Estado,

a esfera da vida privada perde sua força de orientação, gerando problemas de legitimação. O

dever ético do político passa a ser substituído por atitudes instrumentais, a ação política é

indiferente  a  qualquer  valor  ético  e  a  qualquer  compromisso  social.  Isso  tem  como

consequência o surgimento das patologias como a perda da liberdade, a perda de sentido e o

empobrecimento cultural, as quais ameaçam o mundo da vida (MÜHL, 2003). 

No  episódio  5,  são  discutidos  aspectos  relacionados  ao  processo  de  consulta  aos

indígenas. No Quadro 20, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 5 – Processo de consulta aos índios
T1.  Professora:  A constituição  diz  se  for  utilizar  a  água e  a  terra  dos  índios  eles  precisam ser  ouvidos,
“precisam ser consultados” não é só uma conversa. Há! Vamos escutar os índios falar! O que é ser consultado?
Ser consultado é votar, fazer uma votação para ver se os índios querem ou não. Mas o poder público não
arriscou a fazer isto.
T2. B16: Porque sabem que os índios não vão aceitar.
T3. Professora: Os representantes do poder público falaram que estavam ouvindo os índios, fazendo reunião.
(Pausa)

Quadro 20. Análise da interação comunicativa episódio 5 – Processo de consulta aos índios.

Item Situação Conteúdo problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1/T2/T3 Legitimidade das ações do poder público no processo
de consulta aos índios

Social

Fonte da autora (2015).
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Nos turnos T1 e T3 a professora questiona a interpretação dada pelo poder público em

relação ao significado de “consultar os indígenas”, uma pretensão de validade de adequação.

O poder público realizou reuniões com os indígenas, mas para a professora consultar significa

votar. Este é mais um momento em que a legitimidade das ações do poder público é discutida.

No turno T2 a aluna B16 complementa a fala da professora justificando que o planejamento

idealizado pelo poder público pode falhar caso proceda como recomendado pela professora.

Para Habermas, as crises de racionalidade/legitimação acontecem pela incompetência

da classe política de se justificar diante das contradições concebidas pelo sistema econômico,

isto  é,  pelo fracasso do sistema político de manter-se leal  às massas,  efetivando medidas

políticas e administrativas de acordo com as circunstâncias. Na impossibilidade de atender às

massas cresce a busca pela legitimação por meio de recompensas, mas quando estas não são

suficientes para atender as necessidades, surge a crise (MÜHL, 2003). 

No  episódio  6,  discute-se  o  envolvimento  das  celebridades  na  causa  contra  a

construção de Belo Monte. No Quadro 2, são destacados âmbitos associados a expressões no

episódio.

Episódio 6 – Celebridades no Rio Xingu
T1.  Professora:  Lembra  do  Schwarzenegger  no  documentário  o  que  ele  estava  fazendo  lá?  (Pausa)
Schwarzenegger, lá no Rio Xingu, no meio dos índios fazendo o quê?
T2. B7: Dando apoio para eles.
T3.  Professora:  Vocês  já  assistiram  no  noticiário  a  Angelina  Jolie  indo  na  África  ajudar  crianças?  Já
assistiram?
T4. Alunos: Jááá
T5. Professora: Com que finalidade ela faz isto?
(Pausa)
T6. Professora: O quê acontece, onde ela vai a imprensa vai atrás. Ela consegue atrair a imprensa para lugares
e situações desconhecidas das pessoas. Onde ninguém dá atenção.
T7. B2: Consegue chamar atenção de quem está lá em cima, no poder, um lugar desconhecido.
T8.  Professora:  A mesma coisa  Schwarzenegger  veio  fazer  aqui  no Brasil.  O quê foi  pensado,  chamando
Schwarzenegger aqui, a imprensa vem junto, daí o mundo lá fora vai enxergar que aqui no Brasil está tendo
problemas, que os direitos dos índios estão sendo violados, alguém lá fora vai ficar sabendo. Senão só fica aqui
no  Brasil  estas  informações.  Teve  uma  parte  que  os  políticos,  todos  a  favor  da  construção,  criticam  as
celebridades que estão apoiando a causa dos índios.
(Pausa)

 

Quadro 21. Análise da interação comunicativa episódio 6 – Celebridades no Rio Xingu.

Item Situação Conteúdos problematizado/explicitados Âmbitos

01 T1/T3/T5/T7/T8 Poder de influência de personalidades da mídia  Social

Fonte da autora (2015).
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No turno T1 a professora lança um novo questionamento com a finalidade de resgatar

a discussão. No turno T2 o aluno B7 recebe o questionamento, mas a professora no turno T3

não  reconhece  a  fala  do  aluno  B7  e  dá  prosseguimento  apresentando  um  novo

questionamento. Neste episódio as manifestações comunicativas são questionamentos acerca

do domínio cognitivo-instrumental, a professora procura tematizar o poder e a influência de

personalidades que estão na mídia, são objetos de questionamentos, ações teleologicamente

articuladas, constatações presentes no âmbito social.

Para Habermas os meios de comunicação podem fortalecer de uma forma considerável

a eficácia dos controles sociais. Os meios de comunicação de massa podem roubar processos

de  entendimento,  porém não  conseguem eximir  por  completo  as  interações  de  eventuais

tomadas  de  posição  perante  pretensões  de  validade  criticáveis,  não  são  imunes  de  uma

contestação por parte de sujeitos capazes de responder por seus atos (HABERMAS, 2012b).

No  episódio  7,  a  professora  procura  tematizar  interesses  ocultos  envolvidos  na

construção  da  usina  hidrelétrica  de  Belo  Monte.  No  Quadro  22,  são  destacados  âmbitos

associados a expressões no episódio.

Episódio 7 – Interesses ocultos
T1. Professora: lembra o índio Raoni quando ele foi para a França, ele tinha um livro com assinaturas de
pessoas que eram contra a construção da Usina de Belo Monte, ele foi para França, chegando lá, as pessoas
que acompanhavam ele não deixavam ele falar com as pessoa que ele queria. A França tem interesse? Um
político disse, “é só nosso, a construção é do Brasil, os outros países não tem nada que ver com isso”. Vocês
acham que a França teria alguma coisa a ver?
(Pausa)
T2.  Professora: Que  empresas  estão  construindo  a  usina?(pausa)  Não  lembram?  Estas  empresas  são
brasileiras? (pausa) O interesse da França é seguinte, as empresas são brasileiras, mas tem capital do governo
francês, por isso o interesse nesta obra. Então pensa que os outros países não tem nada a ver? Errado, tem!
Suas empresas querem ganhar dinheiro com isto.

Quadro 22. Análise interação comunicativa episódio 7 – Interesses ocultos.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1/T2 Interesses de outros países na construção da usina Social

Fonte da autora (2015).

Neste  episódio  os  alunos  não  interagem  dialogicamente  com  a  professora,  ela

questiona os reais interesses de outros países, a circunstância relatada é do índio Raoni que foi

buscar ajuda do governo francês pelo fato da França ter um histórico em defesa dos direitos

humanos.  Porém Raoni  acaba  sendo refém dos interesses  do  governo francês  que  possui

capital em algumas das empresas que participam da construção de Belo Monte. Os alunos não

conseguem compreender este jogo de interesses.
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De acordo com Habermas a colonização do mundo da vida ocorre quando os meios

sistêmicos do dinheiro e do poder passam a deslocar a comunicação e assumem uma função

integradora no plano social que ele expressa como patologias da modernidade. O índio Raoni

foi impossibilitado de chegar até pessoas e autoridades, as quais evitaram o diálogo devido a

interesses econômicos maiores. Neste episódio a professora faz uma tentativa de denúncia

destas  patologias,  proferindo  situações  problemáticas  presentes  no  âmbito  social,

questionamentos relacionados a um agir estratégico com a finalidade de lucro. De acordo com

Habermas  em  instâncias  em  que  deveria  prevalecer  a  racionalidade  comunicativa  tem

dominado a racionalidade sistêmica e instrumental (MÜHL, 2003).

No episódio  8,  a  professora  problematiza  uma situação  de  escolha  de  adequar  as

imposições do sistema. No Quadro 23, são destacados âmbitos associados a expressões no

episódio.

Episódio 8 – Adequação às imposições
T1. Professora: Tem uma parte em que um político fala assim: “quê que os outros países tão querendo se meter,
isso daqui é um negócio só nosso, se acontecer algum acidente nesta usina vai atingir só um pouco de pessoas, 
algumas pessoas somente serão atingidas”. O que vocês acham sobre isso? Algumas pessoas podem pagar 
sozinhas por isso?  Algumas não têm que entrar no sacrifício para que uma maioria tenha a comodidade da 
energia? É justo?
T2. B19: Eu não acho justo!

Quadro 23. Análise da interação comunicativa episódio 8 – Adequação as imposições.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01  T1 Algumas pessoas são obrigadas a se adequar a regras,
as quais não ajudaram a construir

Social

02 T1/T2 Senso de justiça acerca da distinção de pessoas  Subjetivo

Fonte da autora (2015).

A professora procura questionar o posicionamento do político que não se importa com

os prejuízos que o empreendimento vai trazer para algumas pessoas, pois para o político o

número  de  pessoas  beneficiadas  compensará  este  prejuízo.  Por  ser  uma minoria  algumas

pessoas são obrigadas  a se  adequar  às  novas  regras  em benefício de uma maioria.  Neste

episódio, a professora trouxe para discussão aspectos relacionados à sensibilidade moral para

que os alunos assumissem posições de julgar em justo ou injusto,  certo ou errado. Neste

diálogo as impressões no âmbito social são complementadas com impressões presentes em

um mundo subjetivo. Um discurso prático-moral é associado a um discurso de valor.
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Para Theodor Adorno e Max Horkheimer o formalismo lógico e o instrumentalismo

têm produzido fenômenos abomináveis, a destruição da sensibilidade afetiva e intelectual do

ser humano, consequência de uma vida vazia de sentido e sem criatividade (MÜHL, 2003).

No episódio 9, problematiza-se a parcialidade da mídia em temáticas controversas. No

Quadro 24, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episodio 9 – Parcialidade da mídia
T1. Professora: tem um índio que fala que a imprensa é mentirosa, que não sabe se o repórter que está o
filmando vai realmente mostrar a verdade, ele chama até a pessoa que estava o filmando de mentiroso, “branco
tudo mentiroso”, ele fala. Algumas coisas a imprensa mente, a gente acredita, como você sabe se determinada
informação é verdade? Pois o jornalista dá opinião dele, o quê vocês acham?
T2. B2: assistir vários noticiários para ter certeza se é aquilo mesmo.
T3.  Professora: Às vezes, se você assiste em outro canal a notícia é um pouco diferente. A imprensa, ela tem
seus interesses. Por exemplo, um político que paga para fazer um comercial para determinado canal, se tiver
uma notícia ruim sobre este político ela vai veicular? O canal está fazendo propaganda para ele, está recebendo
pelo serviço, ou uma empresa, por exemplo, está pagando para fazer um comercial, se sai uma notícia ruim que
esta empresa não está pagando os funcionários, você acha que esta TV vai noticiar? Se ela chegar a noticiar vai
ser de uma forma distorcida. Muitas vezes a mídia tem disso, mente, distorce os fatos. Eu vou mostrar mais para
frente pra vocês, vai ter mais vídeos sobre Belo Monte, vocês vão ver que algumas coisas do vídeo não é bem da
forma como foi colocado.

Quadro 24. Análise da interação comunicativa episódio 9 – Parcialidade da mídia

Item Situação Conteúdos problematizados /explicitados Âmbitos

01 T1/T2/T3 Parcialidade da mídia Social

Fonte da autora (2015).

Para  Giroux  (1997)  a  cultura  visual,  particularmente  a  televisão,  é  a  forma  de

comunicação predominante porque sua tecnologia apresenta possibilidades muito maiores de

manipulação e de controle social. O autor percebe na televisão a comunicação de uma só via,

um uso unilateral, com poder de influenciar as pessoas devido à facilidade de acesso.

Neste  episódio  a  professora  traz  para  discussão  fundamentos  acerca  do  controle

exercido pelos meios de comunicação, trazendo elemento da fala de um índio que participa

das filmagens, faz a citação do indígena que coloca em dúvida a imparcialidade da mídia. A

professora questiona com os alunos uma forma de libertação, de uma análise emancipatória da

notícia. O aluno B2 sugere examinar vários canais como uma forma que pode possibilitar a

verificação da  credibilidade  da  notícia.  Os questionamentos  estão  relacionados  ao  âmbito

social,  mas também, às ações instrumentais e estratégicas de manipulação e alienação. De

acordo  com  Habermas  os  meios  de  comunicação  podem  arrebatar  o  processo  de

entendimento, porém não são imunes na totalidade, de sofrer oposição por parte de indivíduos

críticos e esclarecidos (MÜHL, 2003).
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No episódio 10, tematiza-se aspectos relacionados à remoção das pessoas das áreas

atingidas pela barragem. No Quadro 25, são destacados âmbitos associados a expressões no

episódio.

Episodio 10 – Remoção das pessoas
T1. Professora: tem uma parte do vídeo que fala que 4000 pessoas serão desalojadas, mas um político diz que
elas não serão desalojadas, mas sim beneficiadas, porque elas irão sair das palafitas, lá do meio da água e irão
para casas de alvenaria, higiênicas, por este lado, aquelas pessoas que moram lá perto do rio lá ....
T2. B16: Elas não acreditam que isso vá acontecer.
T3. B2: Éh! Eles falaram que não acreditam.
T4. B16: Eles acham que vão tirar da casa deles e vão deixar eles abandonado.
T5. Professora: Éh, eles não haviam dito aonde seriam construídas as casas. Teve uma senhora que disse “só
passam aqui e perguntam qual teu nome, qual teu nome”.
T6. Professora: E aquela mulher que falou “será lá onde eu for vai ter roupa para eu lavar? Porque eu vivo de
lavar roupa”.
T7. B22: Tirar eles de uma realidade e levar para outra realidade é complicado.
T8. Professora: Lembram do agricultor, dos pés de cacau, lembram?
T9. B19: Ele disse que era o meio de sobrevivência dele.
T10. Professora: Ele ia sair de lá onde ele estava, a chácara dele ia ser alagada, ele ia para onde? Para estas
casas de alvenaria, higiênicas, como que ele ia viver, que ele ia fazer? Não é só pegar e tirar a pessoa, não é só
casa dele ali, tem o meio de sobrevivência. O agricultor da chácara que iria inundar ganharia uma casa na
cidade. Eles teriam que dar outro meio de sobrevivência. Teve um agricultor que falou que era analfabeto, como
iria para cidade? Não é só isso, as palafitas são feias, estão no meio da água, as pessoas irão para casas mais
bonitas, isto é o suficiente?
T11. B2: O quê ele vai comer, do que ele vai viver, como ele vai sustentar a própria casa dele?
T12. Professora: A partir daí vem o problema.

Quadro 25. Análise da interação comunicativa episódio 10 – Remoção das pessoas.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1 Desalojamento das pessoas atingidas pela inundação Objetivo

02 T2 Credibilidade na ação de remoção dos atingidos Objetivo/subjetivo

Fonte da autora (2015).

No turno T1 a professora retoma elementos do filme que informam que 4000 pessoas

serão desalojadas,  mas a professora lança uma pretensão de verdade também retratada no

filme por um político que defende a construção da usina, estas pessoas seriam beneficiadas e

não desalojadas. Nos turnos T2 a T4 os alunos lançam outras pretensões de verdade, agora em

relação ao procedimento de remoção dos atingidos, pois inferiram no filme que a remoção

para as novas casas pode não acontecer. No turno T5 a professora traz elementos do mundo

objetivo para corroborar com as pretensões lançadas pelos alunos. Nos turnos T6 a T12 a

professora continua manifestando informações acerca da remoção dos atingidos pela obra,

mas agora expressando pretensões em relação a um agir estratégico visto que os atingidos

também tiram sua sobrevivência do local onde vivem: lavoura, rio, vizinhança e nas novas

moradias isto pode não acontecer.
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Os atingidos pela inundação são obrigados a mudar de forma drástica seu modo de

vida, perdendo sua identidade, de acordo com Habermas o controle técnico das demandas

sociais  isola  os  interesses  e  as  necessidades  coletivas,  tal  estratégia  faz  com  que  as

necessidades e os interesses não sejam percebidos como extensivos a todos e identificados

como demandas sociais, para o autor uma renovada forma de dominação alienante (MÜHL,

2003).

De  acordo  com Bermann  (2007),  ignorar  os  problemas  sociais  e  ambientais  e  as

populações  atingidas  pelos  empreendimentos  hidrelétricos  para  diminuir  custos  e  não

reconhecer  grupos  sociais  historicamente  formados  em  determinada  região  diminui,  no

domínio político, possibilidades de negociação. No processo de tomada de decisão sobre a

instalação  de  projetos  hidrelétricos,  existem  entraves  que  impedem  a  participação  dos

interessados,  o  envolvimento  da sociedade nestas  questões  é  limitado e  as  determinações

chegam, principalmente, para serem cumpridas por esses sujeitos.

A  seguir  são  analisadas  as  interações  comunicativas  estabelecidas  durante  o

desenvolvimento das atividades da unidade II.

4.2 Análise das atividades da unidade II – Fontes de geração de energia elétrica

Em relação ao conjunto de atividades da unidade II, serão apresentadas considerações

e  impressões  da  professora  em  relação  às  duas  turmas  e  a  análise  das  interações

comunicativas estabelecida na turma 9º C.

4.2.1 Considerações e impressões sobre a turma 9º C 

Na etapa da problematização a professora realizou alguns questionamentos de como

surge  a  corrente  elétrica,  mas  nenhum aluno  conseguiu  expressar  palavras  que  tivessem

conexão com o princípio de geração de energia elétrica. Uma declaração que estava mais

consoante com o tema foi a palavra “força”. No demais os alunos conseguiram citar fontes de

energia. O diálogo estabelecido nesta aula consistiu em objeto de análise deste trabalho.

Na etapa organização e aplicação do conhecimento a turma em geral participou das

aulas,  fazendo  questionamentos  e  complementações  com  informações  que  já  haviam

incorporado. O destaque nesta turma foi o interesse pelo tema abordado. Em determinados

episódios  de  fala,  pode-se  notar  a  admiração  dos  alunos  ao  ficar  sabendo  determinadas

informações.
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O diálogo estabelecido nas duas primeiras aulas desta etapa consistiu objeto de análise

neste trabalho. Foram analisadas as expressões da professora e alunos em relação a fontes de

energia hidrelétrica, termelétrica e nuclear. Nos últimos dez minutos da gravação em áudio,

em que se discutiam as fontes solar e eólica, houve problemas devido à atividade se estender

além do esperado, a bateria do equipamento descarregou e algumas partes de expressões se

tornaram inaudíveis. Mas a maior parte da conversação, em torno de 80 minutos, foi analisada

neste trabalho.

Ainda nesta etapa, nas aulas do dia 16/09/15 e 18/09/15, a professora solicitou que os

alunos elaborassem um texto relacionado às fontes de energia e ao processo de geração de

energia elétrica na utilização de cada fonte, vantagens e desvantagens em cada fonte, com a

retomada de conhecimentos estudados.

Para finalizar esta etapa, a professora passou o vídeo “O fim das sete quedas”, uma

reportagem exibida pelo programa “Meu Paraná” na RPC TV, devido aos questionamentos e

referências feitas no episódio de fala 7 da unidade II.

4.2.2 Considerações e impressões sobre a turma 9º D

Nesta turma, a professora iniciou a problematização retomando as fontes de energia

elétrica  que  eles  haviam  citado  na  problematização  da  primeira  atividade,  mas,  neste

momento,  queria  saber  como acontece a geração da corrente elétrica,  de que forma estas

fontes hidrelétrica, solar, eólica conseguem produzir eletricidade. Nesta turma, surgiram as

palavras “bobinas”, “fios de cobre”, “placas”. Os alunos já tinham uma compreensão mais

próxima do real.

Nesta turma, logo em seguida à etapa de problematização, a professora iniciou esta

organização e aplicação do conhecimento em uma sequência de quatro aulas, entregou o texto

para os alunos e iniciou uma aula expositiva utilizando o texto e as imagens no PowerPoint

como suporte.

Esta turma foi menos participativa em relação ao 9º C, mas se mantiveram atentos o

tempo todo  ao  que  estava  sendo apresentado.  Houve  problematização aos  conhecimentos

trabalhados não tanto quanto no 9º C, mas teve várias oportunidades de aprendizagem.

Logo na sequência, a professora exibiu o vídeo “O fim das sete quedas”, o mesmo

trabalhado  no 9º  C,  só  que  agora  nesta  turma  preferiu  passar  logo  ao  término das  aulas

expositivas e dialogadas.

Para finalizar esta etapa, a professora também solicitou aos alunos que produzissem

um texto informando as fontes de energia que haviam estudado até o momento, o processo de
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geração de energia, vantagens e desvantagens em cada fonte com a finalidade de retomada de

conteúdos.

4.2.3. Análise da interação comunicativa – Problematização inicial na turma 9º C

O tema trabalhado na problematização inicial foi a geração da corrente elétrica, após a

realização de uma verificação dos conhecimentos prévios dos alunos, foi exibido o vídeo para

a sistematização do conhecimento sobre o tema. Segue a descrição da interação comunicativa

estabelecida antes e após assistir o vídeo em relação a geração da corrente elétrica. No Quadro

26, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Geração da corrente elétrica

T1. Professora: Pessoal, um questionamento, quando nós estudamos sobre a Usina de Belo Monte, na primeira
atividade um dia eu questionei assim: Como é produzida a energia, como é gerado a energia a partir da água?
Teve alunos que achavam que dava choque nos peixes. Um outro aluno achou que a eletricidade seria produzida
no transformador do poste, não é. O que faz gerar energia? O que faz surgir uma corrente elétrica?
T2. A6: não sei!
T3. A18: como que vem pelos fios?
T4. A6: É mesmo?
T5. Professora: Pelos fios, o cobre é condutor de energia. Agora a questão está onde é gerada energia? Como
se produz a corrente elétrica?
T6. Aluno não identificado: (inaudível)... força.
T7. Professora: Força, movimento. Começa aí, força. Que mais? (Pausa) Me ajudem não estou conseguindo
respostas.
T8. A10: O que é mesmo?
T9. Professora: Como surge a corrente elétrica, a energia pode ser produzida a partir da água, por exemplo. Eu
quero de que forma?
T10. A10: É um fio que coloca lá.
T11. Professora: Um fio que coloca onde? Na água?
T12. A10: Éh!
T13. Professora: Será que tem lógica?
T14. A10: Não
T15. A18: É um negócio que fica girando
T16. A6: Verdade
T17. Professora: Fica girando, tem que ter um movimento, está no caminho. Mas que negócio?
T18. A17: Gerador
T19. Professora: Um gerador? Mas do que é feito o gerador?
T20. A18: Áaah professora!  Nós estamos no 9º ano, neh!
T21. A6: Táh! Mas do que é feito?
T22. Professora: Ele falou que é um negócio que fica girando. Ele disse um gerador. Eu quero saber.
T23. Aluno não identificado: É alguma coisa que tem dentro.
T24. A3: Que será que é?
T25. A10: É o vento, o ar.
T26. Professora: O vento, a água, tudo isso faz girar, faz um movimento.
T27. A18: A água vai caindo, o negócio vai girando.
T28. Professora: A água só faz girar, o vento só faz girar, o que gera a corrente elétrica está dentro do gerador.
Agora não tem curiosidade de saber o que tem dentro do gerador?
T29. A18: Põe lá o vídeo professora!
(os alunos assistem o vídeo)
T30. Professora: Assim, este é o princípio de geração de energia. Por exemplo, quando a água faz o movimento
ela está girando um rotor, está movimentando os imãs. O princípio é este, cobre um metal e um imã. É claro que
isto deve ser gigante, enorme, a água faz com que gire e este giro, este movimento vai gerar a corrente elétrica,
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em larga escala, aqui só foi um exemplo como surge a corrente elétrica. O princípio é este cobre e imã, táh?
Alguma pergunta? (pausa) Nenhuma pergunta?

Quadro 26. Análise da interação comunicativa problematização unidade II – Geração da corrente elétrica.

Item Situação Conteúdos problematizados/ explicitados Âmbitos

01 T1 Geração da corrente elétrica Explicativo

02 T3 Condução da corrente elétrica Explicativo

03 T30 Geração da corrente elétrica Objetivo

Fonte da autora (2015).

A professora iniciou a exposição oral resgatando elementos da problematização da

unidade I, questões que haviam ficado sem respostas foram retomadas no segundo momento.

Além da questão problematizada pela professora sobre como surge a corrente elétrica,

os alunos A18 e A6 no turno T3 e T4 apresentam mostras de que precisam compreender

outros elementos além daqueles colocados pela professora; os alunos querem compreender

como a eletricidade percorre os fios. Talvez tivesse a necessidade de um aprofundamento

maior em relação à condução da corrente elétrica. Naquele momento, a professora não estava

preparada para a questão, poderia em um outro momento retomar este tema, mas na sequência

das atividades não se efetivou esta prática.

O aluno A10,  nos  turnos  T10 e  T12,  faz  intervenções  que ele  próprio  achou que

estavam inadequadas; o aluno estava alheio à discussão estabelecida, turno T8, e ao tentar

interagir no diálogo não fez colocações satisfatórias.

No  turno  T15,  o  aluno  A18  começa  a  fazer  menção  à  atividade  de  alguns  dos

componentes que poderão levar à geração de energia “É um negócio que fica girando”.  No

turno T18, surge a palavra “gerador”. Mas na sequência do diálogo, os alunos não foram

capazes de identificar demais componentes que formam um gerador e a corrente elétrica.

Após  exibir  o  filme,  a  professora  encerra  o  diálogo  sintetizando  as  principais

informações presentes no vídeo, mas neste momento não foi possível verificar a compreensão

dos  alunos  em  relação  ao  vídeo,  visto  que  não  mencionaram  uma  informação  ou

questionamento  sobre  o  que  fora  assistido.  Talvez  fosse  o  momento  para  a  professora

direcionar o diálogo formulando questionamentos, solicitando que os alunos descrevessem o

conteúdo assimilado do vídeo.

Os âmbitos presentes neste episódio da problematização foram objetivo e explicativo.

Tanto a professora quanto os alunos problematizaram aspectos associados a uma pretensão de

validade de inteligibilidade, como exemplo no turno T1 “O que faz gerar energia?” e “O que

faz surgir a corrente elétrica?”,  no turno T3 “Como que vem pelos fios?”, No turno T19
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“Mas do que é feito o gerador?”. Âmbito objetivo pode ser verificado no momento em que a

professora, no turno T30, destaca elementos teóricos presentes no vídeo sobre o princípio de

geração da corrente elétrica.

A seguir, o presente trabalho analisa as interações comunicativas construídas durante

as aulas teóricas e expositivas sobre “Fontes de geração de energia”, etapa da organização e

aplicação do conhecimento.

4.2.4 Análise interação comunicativa – Organização e aplicação do conhecimento na turma 9º 
C

Nesta etapa cada comunicação estabelecida na sequência de uma leitura constitui um

episódio. Após a introdução da leitura realizada por um aluno, a professora expõe um desenho

esquemático de uma usina hidrelétrica. No episódio 1, a professora faz uma breve introdução

das  partes  que  compõe  uma  usina  hidrelétrica,  com  apontamentos  para  que  os  alunos

identifiquem estas partes. No Quadro 27, são destacados âmbitos associados a expressões no

episódio.

Episódio 1 – Usina hidrelétrica
T1. Professora: Como é por dentro de uma usina hidrelétrica? Aqui!
T2. A18: Como que este negócio segura água? Como é que aguenta?
T3. A19: É mesmo!
T4.Professora.: Tem estrutura para isso.
T5. A6: É feito de concreto.
T6. Professora: Como se consegue construir isto dentro do rio?
T7. A19: Éh?
T8. A6: Tem que secar o rio pra depois fazer isto.
T9. Professora: Geralmente é construído próximo ao rio e depois a água é desviada para a área construída.
Gente, isto é maior que um prédio de muitos andares. A usina de Itaipu, por exemplo, tem aproximadamente 7
km de  barragem,  a  altura  de  um prédio  de  65 andares,  é  enorme esta barragem.  Isto  é  só para  fazer  o
reservatório. Na realidade, onde vai gerar energia é aqui neste canal. A entrada de água é um cano de largura
maior que esta sala, a turbina também maior que esta sala. Aqui a turbina. O que tem mesmo ligado à turbina?
T10. A6: Motor.
T11. A18: Aqueles fiozinhos.
T12.  Professora:  Cobre com imã.  Cobre  com imã vai  formar o gerador  aqui.   Transformador serve para
aumentar a corrente elétrica, aqui já é outro equipamento. Gerador, transformador, aqui, fala-se casa de força.
T13. A19: O que ela faz?
T14. Professora: A casa de força é onde estão as turbinas e os geradores.
T15. A18: Como que a energia vai parar nos fios?
T16. Professora: Os fios de cobre são condutores de energia.
T17. A19: Se parar a usina?
T18. A10: Acaba a luz.
T19. Professora: Uma turbina para geralmente para manutenção, mas não vai parar todas de uma vez. Existe
casos de usinas que param porque falta água em tempos de secas. O reservatório é para quê? Caso aconteça de
secar tem água do reservatório para continuar gerando energia. Esta é a finalidade do reservatório.
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Quadro 27. Análise da interação comunicativa episódio 1 – Usina hidrelétrica.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T2 Capacidade da barragem de conter a água Explicativo/objetivo

02 T13/T17 De funcionamento da usina hidrelétrica Explicativo/objetivo

03 T15 Condução da energia elétrica Explicativo/objetivo

04 T5 Material utilizado na construção da barragem Explicativo/objetivo

05 T12/T14/T19 Componentes de uma usina hidrelétrica e respectivas
funções

Explicativo/objetivo

Fonte da autora (2015).

É necessário constar aqui, no momento em que o aluno A18, no turno T2, questiona

“Como este negócio segura água?” ele está se referindo à construção de concreto que tem a

finalidade de formar o desnível para dar força à água e também formar o reservatório.

Neste  episódio  houve  uma  demanda  por  discurso  teórico,  os  aspectos  de

problematização são ampliados no momento em que o aluno requer uma resposta para um

questionamento, exemplo turno T13 “O que ela faz?”, referindo-se à casa de força da usina

hidrelétrica. Neste instante o aluno A19 está agindo de forma reflexiva sobre os comentários

feitos  pela  professora  e,  em vários  outros  momentos,  os  alunos  procedem neste  mesmo

raciocínio como especificado no quadro. A professora elucida aspectos funcionais da usina

hidrelétrica.  É importante notar que os alunos exteriorizam pensamentos fundamentados, pois

o aluno A6, no turno T5, age de forma racional expressando informações de modo eficiente.

No episódio  2,  a  professora  tem como objetivo  principal  explicar  a  finalidade  do

reservatório  e  descrever  os  impactos  causados  onde  são  construídos.  No  Quadro  28,  são

destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 2 – Reservatório da usina hidrelétrica
T1.  Professora:  Falou  em  estiagens.  Então,  o  reservatório  serve  para  épocas  de  estiagens.  A  represa  é
responsável por um impacto ambiental por inundar grandes áreas de terra, as águas inundam terras próximas,
por isso lá no vídeo no filme que vocês assistiram...
T2. A6: Eles queriam tirar as pessoas.
T3. Professora: Isso... Inunda muitas áreas de terras.
T4. A14: Quando estraga … (som inaudível).
T5. Professora: Quando o quê?
T6. A14: Quando estraga este negócio?
T7. Professora: Mas é que não estraga ela inteira, pode estragar uma turbina. Por exemplo, a de Belo Monte
vai ter mais de 20 turbinas, estraga uma tem outras.

Quadro 28. Análise da interação comunicativa episódio 2 – Reservatório da usina hidrelétrica.

Item Situação Conteúdos problematizados /explicitados Âmbitos

01 T1 Utilidade do reservatório de água Objetivo

02 T2 Remoção de pessoas Social
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03 T6 Problemas técnicos e funcionais na usina hidrelétrica Explicativo

Fonte da autora (2015).

No turno T1, a professora trabalha informações no âmbito objetivo ao explicitar  a

utilidade do reservatório, evidenciadas no texto, mas desafia os alunos a retomar aspectos do

âmbito social quando faz menção ao filme assistido na unidade 1 ao relembrar a retirada de

pessoas de áreas alagadas pelo reservatório da usina.

Em relação à pergunta feita pelo aluno A14, não houve clareza para a professora do

questionamento feito pelo aluno. No momento em que A14 questiona “Quando estraga este

negócio”  talvez  ele  estivesse se  referindo ao rompimento  da barragem,  mas  a  professora

responde em relação às turbinas.  Neste momento são problematizados aspectos no âmbito

explicativo, as informações evidenciadas no processo comunicativo pela professora não foram

o suficiente para a compreensão do aluno em relação ao funcionamento da usina hidrelétrica e

este solicita considerações complementares para a professora.

No  episódio  3,  a  professora,  além  de  reforçar  o  conceito  de  usina  fio  d'água

apresentado no texto,  coloca uma informação de  que este  tipo  de usina surgiu devido às

pressões de ambientalistas. No Quadro 29, são destacados âmbitos associados a expressões no

episódio.

Episódio 3 – Usina fio d'água
T1. Professora: Então acontece assim, os ambientalistas começaram a reclamar pelo fato da água inundar
muitas terras. O que eles fizeram? Ah! Então nós não vamos fazer usinas com reservatórios, vamos fazer usinas
sem reservatórios. Só que estas usinas geram energia quando está chovendo bastante, quando a água diminui
com a seca, acaba não gerando energia. Como se chama mesmo estas usinas que não tem reservatório? (pausa)
Fio d'água.

Quadro 29. Análise da interação comunicativa episódio 3 – Usina fio d'água.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1 Contexto de surgimento das usinas fio d'água Social

02 T1 Desvantagem e conceito de usina fio d'água Objetivo/Explicativo

Fonte da autora (2015).

Neste  episódio,  os  argumentos  da  professora  compreendem  entendimentos

pertencentes aos âmbitos social, objetivo e explicativo. A professora apresenta o contexto de

surgimento das usinas fio d'água, uma desvantagem e a interpretação do conceito de usinas fio

d'água.  Apesar  da  professora  não  ter  informado  que  usinas  com  reservatórios  pequenos
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também são chamadas fio d'água, os alunos tiveram acesso a esta informação, pois estava

presente no texto.

No  episódio  4,  após  a  leitura  realizada  por  um  aluno,  a  professora  continua

trabalhando  com  a  imagem  da  usina  hidrelétrica.  A professora  utilizou  a  imagem  para

complementar  o  texto,  fazendo  apontamentos  relacionados  ao  funcionamento  da  usina

hidrelétrica. No Quadro 30, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 4 – Constituição e funcionamento da usina hidrelétrica
T1. A18: Oh, professora como que não vai água aí e queima tudo este negócio?
T2. Professora: Mas a água não entra em contato.
T3. A18: Não! Isto aqui?
T4. Professora: Aqui, é a turbina. Onde que está o gerador? A água chega aqui?
T5. Diversos alunos: Não!
T6. A18: Mas o que que é aquele negócio alí?
T7.  Professora:  Aqui  é  só  para  girar,  turbina  é  só  uma roda d'água.  Já  viu  uma roda d'água? Não tem
eletricidade. Ela só gira para que o gerador que está aqui ligado, formado de cobre e o imã, gire também. A
água não vai entrar em contato.
T8. A18: Mas por que eles querem que girem este negócio?
T9. Professora: Para gerar energia, se não tiver movimento não vai … lembra o vídeo que a gente viu na última
aula, o rapaz fez a bobina de cobre e o imã, enquanto ele não mexeu, enquanto não teve uma força não gerou
energia, não ligou os leds. Aqui, esta roda tem que movimentar, tem que girar para que surja a corrente elétrica
aqui dentro.
T10. A14: Mas este negócio gira sozinho?
T11. Professora: A água vem com uma força aqui, a água vem com força e faz girar.
T12. A14: Aquela outra água ali?
T13. A19: Túnel.
T14. A10: Ela sai.
T15. Professora: No túnel? Aqui ela vai sair.
T16. A18: Daí vai para onde?
T17. Professora: Volta para o rio.
T18. A6: Volta lá no reservatório?
T19. Professora: Não! Não sobe de volta.
T20. A18: Por que é admissão?
T21. Professora: Admissão, “porta de controle”. Esta porta aqui para abrir e fechar. Se for arrumar a turbina,
trabalhar na manutenção, tem que parar. Como que se faz parar? Fecha porta para a água não entrar.
T22. A18: E a porta é feita do quê?
T23. Professora: deve ser ferro... só acho, não tenho certeza.
T24. A19: Aço...
T25. A18: Eles têm que mergulhar?
T26. A10: Deve ser lá por dentro.
T27. Professora: Aqui, isto está dentro de uma casa.
T28. A14: Mas se estraga?
T29. Professora: Estraga o quê?
T30. A14: A turbina.
T31. Professora: Então fecha aqui para poder arrumar.
T32. A3: Mas como é que eles vão atravessar a pé?
T33. A18: É mesmo como é que vão atravessar a pé mesmo?
T34. Professora: Eu vou trazer outras imagens para mostrar por dentro da usina.
T35. A19: Melhor, eu quero ver lá dentro.
T36. A18: Professora levar nós lá.
T37. Professora: Como A18?
T38. A18: Só pegar um ônibus, colocar nós dentro.
T39. Professora: Eu vou procurar outras imagens, outras fotos para mostrar por dentro.
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Quadro 30. Análise da interação comunicativa episódio 4 – Constituição e funcionamento da usina
hidrelétrica.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T2/T7/T9/T11/T21/T27/T31 De constituição e funcionamento da usina
hidrelétrica

Objetivo/Explicativo

Fonte da autora (2015).

No início  do  diálogo,  no  turno  T1,  o  aluno  A18  parece  não  identificar  turbina  e

gerador no processo de geração de energia elétrica. A professora procura mostrar que a água

alcança apenas a turbina, mas não atinge o gerador, que este é acionado por estar ligado à

turbina. No turno T20, o aluno A18 pergunta por “admissão”, pois até o momento a professora

não tinha explicado sobre este componente e estava na imagem que os alunos observavam. No

turno T25, a professora não entende a colocação do aluno A18 “Eles tem que mergulhar?”. E

seguindo o mesmo raciocínio do aluno A18, o aluno A3, no turno T32, pergunta “Mas como

que eles vão atravessar a pé?”. Os aluno A18 e A3 queriam saber como que fechava a porta

de admissão da água. A professora deixou de informar aos alunos que esta porta é acionada

por  computadores  ou  por  outras  máquinas,  pelo  fato  de  não  entender  as  colocações  dos

alunos. Mesmo com esta falha no entendimento, os alunos demonstraram um interesse no

tema trabalhado.

Os  aspectos  de  conhecimentos  envolvidos  neste  episódio  tratados  pela  professora

referem-se  aos  âmbitos  objetivo  e  explicativo,  pois  continua  fazendo  apontamentos  de

constituição  e  funcionamento  de  uma usina  hidrelétrica.  Os  alunos  atuam de  uma  forma

reflexiva, problematizando os conhecimentos expressados pela professora.

No episódio 5, a professora reforça o fenômeno físico da geração da corrente elétrica.

No Quadro 31, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 5 – Formação da corrente elétrica
T1. Professora: Então, isto daí é o que vocês já aprenderam na última aula: girando um imã que próximo aos
fios de cobre vai gerar a corrente elétrica.

Quadro 31. Análise da interação comunicativa episódio 5 – Formação da corrente elétrica.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1 Formação da corrente elétrica Explicativo

Fonte da autora (2015).

O discurso da professora é explicativo, explicitação de fundamentos sobre a geração

da corrente elétrica na usina hidrelétrica. Informações presentes no texto didático lido pelos

alunos são interpretados pela professora em sua fala.
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O episódio 6 envolve manifestações dos alunos e professora sobre a imagem da Usina

Hidrelétrica de Itaipu.  No Quadro 32,  são destacados âmbitos associados a expressões no

episódio.

Episódio 6 – Vertedouros Itaipu
T1. A19: Noooossa! Que legal!
T2. A18: E aqueles outros negócios ali?
T3. Professora: Para que isto? Quando chove, enche demais a barragem para não alagar áreas ao redor...
T4. A10: E onde que é isto?
T5. Professora: Itaipu.
T6. A14: Aquela outra parte?
T7. Professora: Aqui que está as turbinas, cada cano deste tem uma turbina lá dentro. São vinte. Estes são os
dutos que nós vimos na figura anterior, os canais que entram a água. Aqui o curso normal do rio.

Quadro 32. Análise da interação comunicativa episódio 6 – Vertedouros Itaipu.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T2/T3/T4/T6/T7 De constituição e funcionamento da Usina
Hidrelétrica de Itaipu

Explicativo

Fonte da autora (2015).

A admiração  manifestada  pelo  aluno  A19,  logo  no  início  do  episódio,  deve-se  à

imagem com a foto da Usina de Itaipu apresentada pela professora. No turno T3, a professora

não conclui a resposta da pergunta feita pelo aluno A18 ao ser interrompida pelo aluno A10. A

professora estava se referido ao vertedouro ou comportas  e o  raciocínio da docente seria

explicar  que,  em épocas  de  cheias,  estas  são abertas  e,  em épocas  de  seca,  permanecem

fechadas.

No  episódio  7,  tematiza-se  as  vantagens  da  hidreletricidade.  No  Quadro  33,  são

destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 7 – Vantagens da hidreletricidade
T1. Professora: Vantagens da energia hidrelétrica, não emite poluentes, água não emite poluentes. A gente vai
ver  mais  para frente que  algumas fontes  emitem poluentes  para gerar energia.  Aqui  consegue se produzir
energia que usa recursos renováveis. Outra vantagem, o que são royaltis? (pausa) É um dinheiro que a usina
paga para o município ou estado. Quase que um aluguel pela utilização da água, da terra. Nos locais onde as
usinas se instalam a população recebe  benefícios,  mas como já vimos anteriormente,  o  município também
acumula muitos prejuízos, a população também é prejudicada.
T2. A18: Qual a maior usina do mundo?
T3. Professora: Itaipu.
T4. A17: E a Três Gargantas?
T5. Professora: Acho que as Três Gargantas ainda não está pronta. O momento em que ela estiver pronta ela
vai ser a maior do mundo.
T6. A18: O que esta parte aqui?
T7. Professora: Aqui é só o rio.
T8. A18: Claro que não! Tamanho do rio! Não mudou nada aí?
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T9. Professora: Eu vou trazer um vídeo para vocês. Tinha até preparado de início para passar, pensei que iria
me  alongar  muito.  Quando  que  inundo  isto,  cachoeiras  inteiras  desapareceram,  paredões  de  pedras
desapareceram.
T10. A19: Tem cachoeiras debaixo d'água?
T11. Professora: Sim, tem cachoeira debaixo d'água.
T12. A19: E as Cataratas?
T13. Professora: As Cataratas não, neh!

Quadro 33. Análise da interação comunicativa episódio 7 – Vantagens da hidroeletricidade.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1 Vantagens da hidreletricidade Explicativo

02 T6/T8/T10/T12 Aspectos e curiosidades sobre a construção da Usina
Itaipu

Explicativo

Fonte da autora (2015).

Na sequência, como o texto lido trouxe algumas referências às vantagens das usinas

hidrelétricas, a professora em sua fala no turno T1 reforça os elementos apresentados no texto,

contrapondo com uma colocação, que os alunos já tiveram contato em aulas anteriores, de

desvantagens que a construção de uma usina traz para a população. Os alunos seguem ao

longo do episódio problematizando as informações apresentadas pela professora, envolvem-se

em vários  aspectos  no âmbito explicativo,  agindo de modo a refletir  sobre conhecimento

evidenciado pela professora.

Nos  turnos  T3  e  T5  sobre  a  maior  usina  do  mundo  a  professora  não  está  com

informações  atualizadas  e,  como não teve  certeza  da  resposta  expressada  aos  alunos,  foi

buscar  a  informação  e  em  aulas  seguintes  retificou  a  informação  com  os  alunos,  Três

Gargantas é sim a maior usina hidrelétrica do mundo.

A pergunta feita pelo aluno A18, no turno T6, reportou-se ainda à figura da Usina

Itaipu “O que esta parte aqui?” estava se referindo ao curso normal que a água tomava logo

em  seguida  ao  passar  pelos  dutos  e  vertedouros.  Neste  momento  do  diálogo  faltaram

informações para a professora que se referiam em específico à construção da Usina de Itaipu.

No turno T9, a professora diz que trará mais informações e complementa a resposta com

referências ao enchimento da represa.

No episódio 8, tematiza-se as desvantagens da hidreletricidade. No Quadro 34, são

destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 8 – Desvantagens da hidreletricidade
T1. Professora: Desvantagens, todas estas desvantagens você já sabe. Esta última parte, de alterar o ambiente,
interferir  na sobrevivência dos seres  vivos vocês viram no filme que os peixes iam desaparecer  lá,  que os
pescadores falavam, eles não iam mais ter a pesca, que diminuía a quantidade de água no rio.
T2. A19: Aí tem peixe?
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T3. Professora: Sabe tem usinas que ao serem construídas é feito um canal para os peixes para que na piracema
os peixes subam o rio para desovar.
T4. A18: É mesmo, e os peixes? Morrem tudo?
T5. Professora: Não! É feito canais para que os peixes possam subir o rio.
T6. A19: Mas como o peixe vai saber se vai por aqui ou por aqui?

Quadro 34. Análise da interação comunicativa episódio 8 – Desvantagens da hidroeletricidade.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

1 T1 Desvantagens das usinas hidrelétricas Explicativo

02 T3/T5 Canais de piracema Objetivo

03 T2/T4/T6 Ambiente para sobrevivência dos peixes Explicativo

Fonte da autora (2015).

No turno T1, a professora enfatiza que as informações apresentadas já faziam parte

dos estudos dos alunos em momentos anteriores, as alterações do ambiente, a interferência na

sobrevivência dos seres vivos, episódios do filme “Belo Monte, o anúncio de uma guerra” na

unidade I em que os pescadores protestavam contra a construção da usina pelo fato dos peixes

diminuírem.  Neste  turno  existem  argumentos  relacionados  ao  âmbito  explicativo,  pois  a

professora interpreta para os alunos informações acessadas no filme e no texto que está sendo

estudado.  Nos turnos T3 e T5, a professora informa que a Usina de Itaipu possui canais da

piracema; a professora fez referências aos aspectos relacionados ao âmbito objetivo.

No momento em que o aluno A19, no turno T2 questiona “Aí tem peixe?” os alunos

continuam se  reportando  à  figura  da  Usina  Itaipu  e  a  questão  levantada  pelo  aluno  A19

justifica-se pelo fato da enorme construção que é uma usina hidrelétrica,  das turbinas, do

desnível da água. Como os peixes sobreviveriam neste ambiente?  A dúvida do aluno A19, no

turno T2, também foi partilhada pelo aluno A18 no turno T4, mesmo a professora já tendo

expressado  uma  resposta.  No  entanto,  apesar  das  tentativas  de  enunciar  explicações,  a

professora  não  alcançou  êxito  em suas  colocações,  pois  o  episódio  encerrou-se  com um

questionamento não reparado pela  professora,  mas  os  alunos comunicaram-se de forma a

problematizar  e  raciocinar  sobre  as  exteriorizações  da  docente,  aspectos  relacionados  ao

âmbito explicativo.

No episódio 9, a professora introduz o estudo sobre usinas termelétricas, aspectos de

funcionamento e alguns dos combustíveis utilizados. No Quadro 35, são destacados âmbitos

associados a expressões no episódio.

Episódio 9 – Usina termelétrica
T1. Professora: Usina termelétrica
T2. A6: O que é isto professora?
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T3. Professora: Este é um esquema de como seria uma usina termoelétrica. Então assim, é claro que isto é só
um desenho, táh? Então, o que acontece, como é uma usina termoelétrica?
T4. A19: Água fervida lá?
T5. Professora: Água fervida, ferve uma água. Uma termoelétrica funciona assim, tem um combustível que faz a
água ferver, tem água na caldeira, esta água vai evaporar, o vapor vai fazer com que a turbine gire...
T6. A19: Oôô força!!!
T7. A18: Óh!!
T8. Professora: A turbina vai girar e o gerador vai gerar a corrente elétrica.
T9. A19: O que é lá embaixo?
T10. Professora: O que acontece? O vapor está fazendo girar a turbina. Daí o vapor vem para o condensador,
no condensador a água vai resfriar e o vapor transforma-se em líquido novamente, volta novamente para a
caldeira.
T11. A19: A água não sai, só fica girando.
T12. Professora: Uma termoelétrica não precisa ser construída num rio, ela poderia ser construída aqui em
nosso município, por exemplo. Gente! Assim... eu não tenho certeza, mas acho que a fábrica tem termoelétrica,
todos sabemos que ela produz sua própria energia, pode ver quando falta luz, para fábrica não falta.
T13. A19: É verdade mesmo!
T14. Professora: Eles têm inúmeros fornos, não custa para eles ter uma caldeira e montar o restante da usina.
T15. A10: Só para eles.
T16. Professora: Agora, o que pode ser queimado aqui?
T17. A17: Carvão.
T18. Professora: Carvão. Que mais? O que pode ser usado como combustíveis aqui?
T19. A19: Carvão, gasolina, álcool.
T20. Professora: Carvão e diversos combustíveis derivados do petróleo podem ser utilizados na fornalha.

Quadro 35. Análise da interação comunicativa episódio 9 – Usina termelétrica

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T5/T8/T10/T17/T19/T20 De constituição e funcionamento de uma usina
termoelétrica

Objetivo/Explicativo

02 T2/T4//T9/T16/T18 De constituição e funcionamento de uma usina
termoelétrica

Explicativo

3 T12/T13/T14/T15 Possibilidade de ter uma termelétrica na
localidade

Objetivo/Subjetivo

Fonte da autora (2015).

A professora mostrou uma imagem que reproduz um esquema de funcionamento de

uma termelétrica e fez uma breve colocação sobre a imagem no turno T5. Nos turnos T6 e T7,

os  alunos  A19  e  A18  respectivamente  demonstram  um  certo  espanto  pelo  trabalho

desempenhado em uma termelétrica. No turno T12 “fábrica” refere-se a fábrica de cimento

chamada pelas pessoas da localidade somente por fábrica.

Neste episódio,  a professora faz uma exposição dos aspectos de funcionamento da

usina termelétrica,  com demanda por discurso teórico e explicativo.  Vale observar  que os

alunos,  nos  turnos  T17  e  T19,  complementam a  fala  da  professora,  utilizando,  também,

fundamentos pertencentes ao âmbito objetivo e explicativo.

Nos turnos T2, T4 e T9, os alunos tematizam as questões apresentadas, isto demonstra

que estão analisando os argumentos da professora. Em alguns momentos, turnos T16 e T18, a

professora também problematiza, lançando questionamentos que também têm o objetivo de
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levar o aluno a refletir sobre o tema estudado. Estas interações comunicativas se relacionam

com o discurso explicativo.

No  episódio  10,  a  professora  conceitua  biomassa.  No  Quadro  36,  são  destacados

âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 10 - Biomassa
T1. A19: O que é biomassa?
T2. Professora: O que é biomassa pessoal? (pausa) Biomassa é um combustível de matéria orgânica, exemplo,
o bagaço da cana-de-acúcar. Quando é fabricado o álcool na usina, o que é feito com o bagaço da cana-de-
acúcar? (pausa) É colocado nas fornalhas das usinas termoelétricas pra queima. O bagaço é um exemplo de
biomassa. Restos vegetais que podem ser usados como combustíveis.

Quadro 36. Análise da interação comunicativa episódio 10 – Biomassa.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1/T2 Conceituais de biomassa Explicativo/objetivo

Fonte da autora (2015).

Neste episódio o aluno A19 requer uma explicação de biomassa, pois no texto até o

momento não tinha sido apresentado um conceito. A professora faz tentativas, de não dar

respostas  prontas ao questionar  e  fazer  pausas  para que o aluno tenha a  oportunidade de

pensar. No entanto, a docente julgou ser necessário apresentar o conceito naquele momento. O

aluno A19 problematizou o tema, visto que o texto apenas citava o combustível de biomassa.

Ao questionar, o aluno está lançando pretensões de inteligibilidade, agindo de uma forma

reflexiva sobre o texto lido em conjunto com os demais discentes, aspectos pertencentes ao

âmbito explicativo.  A professora ao responder a questão proposta pelo aluno faz alusão a

aspectos relativos ao âmbito objetivo, exterioriza conhecimentos e saberes consolidados.

No episódio 11, são discutidos elementos favoráveis e desfavoráveis na construção e

utilização  de  usinas  termelétricas.  No  Quadro  37,  são  destacados  âmbitos  associados  a

expressões no episódio.

Episódio 11 – Aspectos favoráveis e desfavoráveis à termeletricidade
T1. Professora: O que vocês aprenderam até agora? Memoriza, você estudou dois tipos de usina, hidrelétrica e
termoelétrica.  A  hidrelétrica  usa  a  força  da  água  para  gerar  energia,  termoelétrica  usa  vários  tipos  de
combustíveis.
T2. A18: Por que não usa só esta aí?
T3. Professora: Por que não usa só a termoelétrica?
T4. A19: Mas a professora disse que não é tão grande.
T5. Professora: Sobre o tamanho, uma termelétrica pode ser do tamanho da fábrica por exemplo. A18... por que
não se utiliza somente este tipo de usina? Por que você acha que seria mais vantagem utilizar este tipo de
usina?
T6. A18: Porque as pessoas não precisariam sair das casas.
T7. Professora: Não precisaria deslocar pessoas,  neh. Um espaço bem menor daria para construir,  é uma
vantagem.
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T8. A19: Mas também gera pouca energia, não dá para todo mundo.
T9. Professora: Já vamos ver as desvantagens. O que nós falamos que tem que ter aqui?
T10. A18: Diesel.
T11. A19: Muito combustível vai gastar.
T12. Professora: Muito combustível, então isto é caro, isto gera poluentes. Então o Brasil possui termelétricas e
às  vezes  desliga  este  tipo  de  usina.  Quando  está  chovendo  bastante  que  os  rios  estão  cheios,  as  usinas
hidrelétricas estão gerando energia, é desligado as termelétricas, porque elas custam muito caro, às vezes é
difícil  a  gente  manter  o  carro  da gente  com combustível,  imagine uma usina desta  movida  a óleo  diesel,
queimando direto.
T13. A19: Tem que vir de caminhão.
T14. Professora: Éh, então, elas são caras, por isso.
T15. A18: Mas o Brasil produz óleo diesel.
T16. Professora: Sim, o Brasil produz óleo diesel.
T17. A18: Então?
T18. Professora: O que pode ser colocado aqui? Carvão mineral, gás natural e biomassa. O gás natural vem da
Bolívia. O Brasil importa da Bolívia.
T19. A18: Mas o gás natural é feito do quê?
T20. Professora: Deixa eu mostrar uma imagem para responder sua pergunta.
T21. A18: O gás natural é feito de petróleo?
T22. Professora: Gás natural. Da onde ele é retirado? Do subsolo. Está vendo aqui, é petróleo, o gás natural
está um pouco acima.
T23. A19: Mas como tira de lá?
T24. Professora: Perfurações, máquinas. Aqui é o subsolo, aqui tem o petróleo e o gás natural está próximo.
T25. A18: Então gás natural é o mesmo que petróleo.
T26. Professora: Tem alguns lugares que são encontrados apenas petróleo, não tem o gás natural. (pausa)
Carvão mineral, vamos voltar. Este aqui é o carvão mineral, uma rocha. Esta rocha é triturada e gera muito
calor ao ser queimada. Só que este é o combustível mais poluente que existe, faz acontece isto.
T27. Alunos: (admirados)
T28. Professora: Hoje já tem... com a tecnologia coloca-se filtros nas chaminés, não sai tanta poluição, mas
tem usinas termelétricas que foram construídas há 30, 40 anos atrás...
T29. A19: Daí são assim?
T30. Professora: São assim. As usinas que são feitas agora, mais recente, não poluem tanto assim. As novas
poluem menos e as velhas continuam poluindo.
T31. A17: Tem como trocar?
T32. Professora: É bastante investimento. O governo teria que investir nisso.
T33. A18: Então o gás natural não é do Brasil?
T34. Professora: Temos reservas de gás natural, mas o Brasil não consegue produzir o que ele gasta. O Brasil
gasta mais do que produz.

Quadro 37. Análise da interação comunicativa episódio 11 – Alguns aspectos favoráveis e desfavoráveis à
termeletricidade.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1/T2/T3/T4/T/5/T7/T8/T9/T10 Aspectos favoráveis à utilização de usinas
termelétricas

Objetivo/explicativo

2 T6 Aspectos favoráveis à utilização de usinas
termelétricas

Social

3 T11 a T31/T33/T34 Aspectos desfavoráveis à utilização de
usinas termelétricas

Objetivo/explicativo

4 T32 Aspectos desfavoráveis à utilização de
usinas termelétricas

Social

Fonte da autora (2015).

A professora inicia o diálogo retomando informações apresentadas desde o início da

aula. No turno T2, o aluno A18 começou perceber vantagens na utilização de termelétricas

comparada a uma hidrelétrica, o aluno A19 parece seguir o mesmo raciocínio quando justifica
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que  o  tamanho  de  uma  termelétrica  seria  um  fator  a  ser  considerado.  No  turno  T5,  a

professora procura saber o motivo pelo qual  o  aluno A18 está  percebendo vantagens nas

termelétricas e no turno T6 a principal preocupação do aluno A18 refere-se ao âmbito social,

as pessoas que são atingidas pelos alagamentos na construção de usinas hidrelétricas.

No entanto o aluno A19, além de ter percebido vantagens, no turno T8, começa a

avaliar os fatores desfavoráveis na construção e utilização de uma termoelétrica. No turno T9,

a professora questiona pelos combustíveis que são utilizados nas termoelétricas para que os

alunos  comecem  a  analisar  os  fatores  desfavoráveis.  Para  o  aluno  A18,  o  Brasil  ser

autossuficiente em produção de óleo diesel seria motivo para se utilizar termelétricas. Mas, no

turno T18, a professora procura informar que são utilizados outros combustíveis e que estes

são importados, como exemplo o gás natural.

No turno T20, a professora apresenta um desenho esquemático do subsolo para que os

alunos identifiquem de onde é retirado o petróleo e o gás natural. No turno T25, o aluno A18

acha que o gás natural é um derivado do petróleo. A fala da professora, no turno T26, não foi

enfática o suficiente para que o aluno A18 corrigisse esta informação, pois na sequência a

professora  apresenta  mais  um  elemento  ao  diálogo,  o  combustível  carvão  mineral.  Na

continuação, apresenta imagens de termelétricas emitindo poluição, muita poluição, por isso o

espanto da turma. No turno T31, a aluna A17 propõe uma solução para amenizar o problema

da poluição causada pelas termelétricas. E no turno T33, o aluno A18 não satisfeito com as

informações obtidas até então, retoma a discussão sobre o gás natural.

Neste episódio foram discutidos aspectos pertencentes aos âmbitos objetivo, social e

explicativo. Como exemplo de um discurso teórico,  pode-se apontar,  no turno T26, que a

professora apresentou conhecimentos  relativos  às características  do carvão mineral,  forma

dialógica  estabelecida  apresentando  aspectos  no  âmbito  objetivo.  Como  exemplo  de  um

discurso prático, apresentado no âmbito social, pode-se destacar, no Turno T6, em que o aluno

A18 percebe na construção de termelétricas um fator favorável,  pois não haveria  pessoas

atingidas por alagamentos, não precisaria remover pessoas de suas casas. Em um discurso

prático, o sujeito pensa de forma razoável e propõe superar um conflito de forma imparcial.

No  âmbito  explicativo,  pode-se  apontar  o  turno  T17,  em  que  o  aluno  parece  requerer

complementações em relação às explicitações da professora.

No episódio 12, discute-se os aspectos conceituais de carvão vegetal e carvão mineral.

No Quadro 38, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 12  - Carvão
T1. Professora: Carvão mineral e vegetal. O vegetal é o carvão que usamos para fazer o churrasco ...
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T2. A19: Lenha.
T3. Professora: Isto, lenha. O mineral ...
T4. A19: Pedra
T5. Professora: Aquele que a gente viu ali, pedra. Pode ser utilizado os dois tipos, porém o carvão vegetal vai
destruir muito as florestas.
T6. A19: Melhor o que vem da pedra.

Quadro 38. Análise da interação comunicativa episódio 12 - Carvão.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1/T2/T3/T4/T5/T6 Aspectos conceituais carvão mineral e carvão
vegetal

Objetivo/explicativo

Fonte da autora (2015).

Neste episódio, a professora complementa as explicações do texto. O aluno A19 utiliza

termos  adequados  para  demonstrar  sua  compreensão  e  complementar  as  colocações  da

professora. No turno T5, a professora expressa uma informação de que a extração do carvão

vegetal pode trazer problemas ambientais em relação à exploração de florestas e faz com que

o aluno A19 profira um juízo de que o carvão mineral seria mais adequado ao carvão vegetal.

Professora e aluno A19 se envolvem em uma situação de discurso teórico/explicativo,

são apresentados conhecimentos consolidados tanto para a professora quanto para o aluno

A19 em relação ao carvão vegetal e carvão mineral.

No  episódio  13,  ainda  é  sobre  o  carvão  mineral,  a  professora  faz  apenas  um

esclarecimento em relação ao texto lido. No Quadro 39, são destacados âmbitos associados a

expressões no episódio.

Episódio 13 – Fragmentação do carvão
T1. Professora: Na realidade o carvão é transformado em pó para ser queimado nas fornalhas.

Quadro 39. Análise da interação comunicativa episódio 13 – Fragmentação do carvão.

Item Situação  Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos 

01 T1 Fragmentação do carvão mineral para utilização
como combustível

Objetivo/Explicativo

Fonte da autora (2015).

São  apresentados  neste  episódio  conhecimentos  de  interpretação  do  texto  e

consolidados pela professora sobre o processo de utilização do carvão mineral para o processo

de geração de energia nas termelétricas, refere-se aos âmbitos objetivo e explicativo.

No episódio 14, são trabalhados aspectos conceituais do efeito estufa. No Quadro 40,

são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.
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Episódio 14 – Efeito estufa
T1. Professora: O que é efeito estufa? “Gases que contribuem para o efeito estufa...”.
T2. A18: (inaudível)
T3. Professora: É muito quente neh, A18!
T4. A18: Éh!
T5. Professora: Sempre que eu costumo explicar “efeito estufa” para os alunos eu peço para eles imaginarem
um carro fechado no sol quente. O que vai acontecer? Não aquece dentro do carro? A comparação é com a
Terra. O calor do sol chega até a Terra, os gases da poluição são comparados ao vidro do carro, não deixando
o calor sair da Terra, mesma coisa o calor não consegue sair pelo vidro do carro. O calor entrou, aqueceu
dentro do carro, sai como? A mesma comparação a Terra, os gases formam uma camada lá em cima e o calor
que chegou na Terra não consegue sair.

Quadro 40. Análise da interação comunicativa episódio 14 – Efeito estufa.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T3/T4/T5 Aspectos conceituais de efeito estufa Objetivo /explicativo

Fonte da autora (2015).

O assunto continuava sendo o carvão mineral, um minério que ao ser queimado emite

gases  causadores  do  “efeito  estufa”.  O  texto  não  apresentava  nenhuma  descrição  do

fenômeno, apenas citava. A fala da professora para explicar o “efeito estufa” apoiou-se em

uma analogia com o calor que um carro exposto ao sol absorve. No geral,  o episódio se

caracteriza  por  um discurso teórico/explicativo,  a  professora  explica  aspectos  conceituais,

envolvendo efeito estufa.

O episódio 15 tratou de informações sobre o gás natural, o principal combustível das

termelétricas. No Quadro 41, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio15 – Gás natural
T1. Professora: Aqui eu quero mostrar para você esta figura. O gás natural geralmente é encontrado associado
ao petróleo. Mas às vezes acontece de se encontrar somente gás natural ou somente petróleo. Da onde que se
originou o petróleo? Falou da decomposição da matéria orgânica durante milhões e milhões de anos. Animais,
floresta que apodreceram pelo soterramento há milhões de anos deram origem ao petróleo e ao gás natural.

Quadro 41. Análise da interação comunicativa episódio 15 – Gás natural.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1 Origem do gás natural Objetivo/explicativo

Fonte da autora (2015).

Neste episódio,  a  leitura realizada  referia-se a  informações  sobre o gás  natural.  A

professora mostrou o desenho esquemático do subsolo para indicar o local onde se forma o

depósito de gás natural. Em um episódio anterior, a professora já havia trabalhado a figura e
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discorrido sobre o gás natural devido aos questionamentos feitos pelos alunos. A retomada do

tema ofereceu uma oportunidade para apontar a origem do petróleo e do gás natural, também

enfatizar  informações  apresentadas  em circunstâncias  anteriores.  Ao informar  aspectos  de

conhecimento sobre o gás natural, a discente faz alusão aos âmbitos objetivo e explicativo, é

um discurso teórico/explicativo com a finalidade de consolidar informações.

No  episódio  16,  o  tema  ainda  envolveu  as  usinas  termelétricas  em seu  modo  de

utilização. No Quadro 42, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 16 – Energia complementar das termelétricas
T1. Professora: Este parágrafo que o A19 leu eu já expliquei, estas usinas termelétricas só são ligadas quando
tem seca, em épocas de estiagens. Funcionam de forma complementar, o governo só liga para complementar
quando falta energia das águas.
T2. A14: O que é complementar?
T3. A19: Necessitado, é a segunda opção.
T4. Professora: Isto A19, é a segunda opção.

Quadro 42. Análise da interação comunicativa episódio 16 – Energia complementar das termelétricas.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1/T2/T3/T4 Utilização das usinas termelétricas Objetivo/Explicativo

Fonte da autora (2015).

O aluno A19 fez uma leitura atenta do texto e foi capaz de responder à pergunta feita

pelo  colega  A14.  Este  episódio  serviu  também  para  destacar  com  uma  ênfase  maior

informações já trabalhadas. As usinas termelétricas movidas a derivados de petróleo são uma

segunda  opção  para  o  Brasil,  em  momentos  de  falta  de  água,  estas  trabalham  em  sua

capacidade máxima.

Nos turnos  T1,  T3 e T4,  professora e  aluno explicitam aspectos  de  conhecimento

consolidado por meio da leitura, relacionados aos âmbitos objetivo e explicativo. O aluno

A14,  no  turno  T2,  faz  uma  problematização,  questionando  o  significado  do  termo

“complementar” utilizado pela professora. Percebe-se o aluno atuando de uma forma reflexiva

sobre  a  linguagem da  professora,  são  pretensões  de  inteligibilidade  associadas  ao  âmbito

explicativo.

No episódio 17, a seguir, o tema continua sendo as usinas termelétricas no aspecto

poluição do ambiente. No Quadro 43, são destacados âmbitos associados a expressões no

episódio.

Episódio 17 – Poluição das termelétricas
T1. Professora: Em alguns momentos vocês não vão ouvir falar usinas termelétricas e sim usinas térmicas.
Quando você ouvir falar em usinas térmicas são as que utilizam combustível, como exemplo, o gás natural. O
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gás natural é menos poluente, mas não que ele não seja poluente, ele emite menos gases poluente comparado ao
carvão. Lembrando que o Brasil importa da Bolívia para consegui manter as térmicas.

Quadro 43. Análise da interação comunicativa episódio 17 – Poluição das termelétricas.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1 Combustíveis utilizados nas termelétricas e grau de
poluição

Explicativo/Objetivo

Fonte da autora (2015).

A colocação  da  professora  neste  episódio  faz  referências  em  relação  às  usinas

termelétricas que são chamadas também de térmicas, menciona o gás natural, pois o texto lido

continuava apresentando o tema, mas agora comparando em termos de poluição ao carvão

mineral.  O episódio apresenta explicitações  da  professora consolidando um conhecimento

sobre  usinas  termelétricas,  comparando  combustíveis  utilizados  nestas  usinas,  aspectos

pertencentes aos âmbitos objetivo e explicativo.

No  episódio  18,  houve  a  retomada  do  tema  funcionamento  da  usina

termelétrica  e  do  fenômeno  físico  de  geração  da  corrente  elétrica.  No  Quadro  44,  são

destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 18 – Funcionamento das termelétricas
T1.  Professora:  É  o  mesmo  processo  para  gerar  energia  com  os  diversos  combustíveis,  queima-se  um
combustível que aquece a água, o vapor d'água vai girar uma turbina, esta turbina faz o gerador se movimentar
e gerar a corrente elétrica...
T2. A19: Daí o vapor d'água volta para o negocinho e faz de novo.
T3. Professora: Isto A19, o vapor vai para o condensador, a água é resfriada e volta pra caldeira novamente. É
um ciclo.

Quadro 44. Análise da interação comunicativa episódio 18 – Funcionamento das termelétricas.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1/T2/T3 Funcionamento de uma usina termelétrica;
Geração da corrente elétrica;

Mudanças de estados físicos da água

Explicativo/Objetivo

Fonte da autora (2015).

Neste episódio foi introduzida a leitura sobre os derivados de petróleo que servem

como combustíveis para as usinas termelétricas. O tema já havia sido objeto de estudo em

episódios anteriores devido aos questionamentos que levaram para tal. Mas de acordo com

uma organização didática este  momento  seria  para  estudo dos  combustíveis  derivados do

petróleo utilizados nas termelétricas. A professora aproveitou a oportunidade para descrever

mais  uma vez o processo de funcionamento de uma termelétrica e a  geração da corrente
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elétrica. No turno T2, o aluno A19 demonstra entender o processo, mas não consegue utilizar

os  termos  específicos  do  conteúdo  de  ciências  como  condensador,  transformação  para  o

estado líquido. Por isso a professora reitera várias vezes durante toda aula a descrição do

processo  de geração  de  energia  em  termelétricas.  Professora  e  aluno  se  envolvem  em

situações de discurso teórico/explicativo estabilizando conteúdos por meio de leituras e da

linguagem.

No episódio 19, comentou-se sobre acidentes em plataformas de petróleo. No Quadro

45, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 19 – Plataformas de petróleo
T1. Professora: Já ouvimos isto pelos noticiários, os vazamentos que acontecem, explosões em plataformas de 
petróleo no mar, vazamentos prejudicam os peixes ...
T2. A19: Eles pagam multa professora.
T3. Professora: Éh!

Quadro 45. Análise da interação comunicativa episódio 19 – Plataformas de petróleo.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1 Acidentes em plataformas de petróleo Objetivo

02 T2 Pagamento de multas por acidentes em plataformas
de petróleo

Social

Fonte da autora (2015).

Os acidentes nas plataformas de petróleo são um fator negativo que pode acontecer na

cadeia  produtiva  para  a  geração de  energia  elétrica.  No turno T1,  a  professora  apresenta

constatações no âmbito objetivo. No turno T2, o aluno A19 apresenta constatações no âmbito

social referente às normas de ações, pagamento de multas por empresas que causam acidentes

em plataformas de petróleo.

 No  episódio  20,  o  tema  trabalhado  foi  a  geração  de  energia  elétrica  a  partir  da

biomassa. No Quadro 46, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 20 - Biomassa e o funcionamento das termelétricas
T1. Professora: O que é biomassa mesmo?
T2. A19: Negócio extraído da natureza. Combustível tirado da natureza.
T3. Professora: Este é o bagaço da cana-de-açúcar, é queimado nas fornalhas, ao invés de queimar carvão, um
combustível que emite poluente, é queimado um produto que iria ser jogado fora, o bagaço da cana-de-açúcar.
T4. Aluno: (inaudível)
T5. Professora: Polui também, tem a fumaça, onde tem fogo vai ter dióxido de carbono, mas polui menos.
T6. A18: Eles poderiam fazer um negócio fechado para não sair fumaça por lugar nenhum. (risos) Coloca um
negócio onde sai a fumaça.
T7. Professora: Não tem como trancar. Para ter fogo tem que entrar oxigênio. Tem que entrar ar. (pausa) Tem
aquela experiência, já viram? Acende a vela, coloca o copo em cima, dali a pouco, o fogo apaga? Já viram esta
experiência?
T8. A18: Apaga?
T9. A19: Como que é professora?
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T10. Professora: Acende a vela, depois coloca o copo em cima, tampa... e o fogo apaga. (pausa) Por que
apaga? Porque falta oxigênio.
T11. A18: Mas o fogo não respira.
T12. Professora: Tem que ter o oxigênio. Faça experiência, procure vídeo, vocês têm celular.

Quadro 46. Análise da interação comunicativa episódio 20 - Biomassa e o funcionamento das termelétricas.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1/T2 Conceito de biomassa Explicativo/Objetivo

02 T6 Eliminação da poluição em termelétricas Explicativo/Objetivo

03 T7/T8/T9/T10 Combustível gás oxigênio Explicativo/Objetivo

05 T3 Intensidade de poluição da biomassa Explicativo/Objetivo

Fonte da autora (2015).

A professora no início do diálogo procura recordar a compreensão do conceito de

biomassa com os alunos. No turno T4 existe uma fala inaudível para a transcrição, mas que

foi reconhecida pela professora durante o diálogo. Por ser o bagaço da cana-de-açúcar um

combustível  biológico,  talvez  o  aluno do turno T4 tivesse  a  percepção de que  não fosse

poluente e  a  fala  da professora no turno anterior  também contribuiu para que o discente

percebesse  desta  forma.  Logo  na  sequência,  no  turno  T5,  a  professora  informa  que  o

combustível é poluente, mas com intensidade bem menor se comparado a outros combustíveis

até então estudados.

No turno T6, o aluno A18 propõe fechar a saída de fumaça nas fornalhas como uma

forma de evitar a saída de gases poluentes para atmosfera. No diálogo, a professora diz que

isto  não  é  possível,  pois  para  que  o  processo  de  combustão  ocorra  é  necessário  existir

oxigênio, pois este na queima é transformado em gás carbônico. A professora fez a sugestão

de pesquisa, mas em aulas posteriores tanto a professora quanto os alunos não lembraram de

retomar o assunto.

Neste episódio foram tematizados entendimentos pertencentes aos âmbitos objetivo e

explicativo.  Trata-se de discurso explicativo no turno T6,  momento em que o aluno A18

sugere  uma  solução  para  eliminar  a  poluição  liberada  pelas  termelétricas;  objetivo,  por

exemplo,  no  momento  em  que  a  professora  justifica  que  esta  solução  não  é  possível

cientificamente.

No  episódio  21,  a  professora  justificou  uma  possibilidade  de  sustentabilidade  da

biomassa de cana-de-açúcar. No Quadro 47, são destacados âmbitos associados a expressões

no episódio.

Episódio 21 – Sustentabilidade da biomassa
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T1. Professora: Então, o que acontece? Esta cana aqui, durante a fase de plantação e crescimento ela retirou o
carbono do ar. A planta quando faz a fotossíntese produz oxigênio e aproveita o gás carbônico. Então ela já
retirou bastante gás carbônico do ar, é praticamente nulo o que ela emite, é o que ela já retirou do ar.

Quadro 47. Análise da interação comunicativa episódio 21 – Sustentabilidade da biomassa.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1 Sustentabilidade da biomassa da cana-de-açúcar Explicativo/Objetivo

Fonte da autora (2015).

A leitura ainda continuava sobre a biomassa de cana-de-acúcar. A professora procurou

explicar que o bagaço da cana utilizado desta forma é um combustível sustentável, pois o gás

carbônico emitido no processo de combustão é compensado pela quantidade de gás carbônico

que  a  planta  absorveu  e  fixou  durante  seu  crescimento.  Destaca-se  a  consolidação  de

conhecimentos, pertencentes aos âmbitos objetivo e explicativo.

No episódio  22,  introduziu-se o estudo sobre energia  nuclear.  No Quadro 48,  são

destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 22 – Energia nuclear
T1. Professora: Energia nuclear.
T2. A19: O que é isto professora?
T3. Aluno: …. (inaudível) o espaço!
T4. A19: explodir com tudo!
T5. A18: Energia nuclear o quê?
T6. Professora: Vamos ver o que é energia nuclear.
T7. A19: É a energia do núcleo.
T8. Professora: Qual o combustível aqui? É o átomo de urânio. O urânio é retirado do subsolo, é um minério.
Só que ele é poluente também, ele emite radiação, a radioatividade. Por isso que estas usinas precisam ser
muito seguras ....
T9. A19: Explodir ali!
T10. Professora: Porque se acontece algum acidente, até a população distante quilômetros é atingida pela
radiação.

Quadro 48. Análise da interação comunicativa episódio 22 – Energia nuclear.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T2/T5 Conceito de energia nuclear Explicativo

02 T8 Matéria-prima utilizada na geração de energia nuclear Objetivo

Fonte da autora (2015).

Na leitura o tema introduzido foi energia  nuclear  e  logo no início do episódio os

alunos expressam palavras como “espaço”, “explodir”. São situações que vêm à memória de

algumas pessoas quando se fala no tema. A professora faz uma breve introdução perguntando

no turno T8 “Qual o combustível aqui?”. Não seria exatamente um combustível, pois neste

processo não ocorre a queima e sim a liberação de calor. Mas os alunos foram informados de
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que a matéria-prima utilizada no processo de geração de energia é o urânio, que este é minério

perigoso,  pois  emite  radioatividade  e  por  isso  as  usinas  devem ser  muito  seguras.  Neste

episódio houve elaboração de discurso teórico e explicativo. Nos turnos T2 e T5, os alunos

problematizam o conceito de energia nuclear, são aspectos de inteligibilidade. No turno T8,

destaca-se um discurso teórico da professora com a finalidade de informar aspecto da matéria-

prima utilizada na produção de energia nuclear.

No episódio 23, analisa-se a problemática da radioatividade nos casos de acidentes.

No Quadro 49, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 23 - Urânio
T1. Professora: Na realidade o urânio não emite gás carbônico, mas emite radiação. A radiação fica somente lá
dentro, no reator. A radiação só é liberada se acontecer um acidente. (pausa) Vocês assistiram sobre a usina de
Fukushima no Japão, no tsunami, a usina estava localizada próxima ao mar, ela estragou...
T2. A19: Mas o que a radiação faz na pessoa?
T3. Professora: Existem casos que crianças nascem com problemas de formação. É muito grave. Só que a
radiação demora anos para começar a dar efeitos.

Quadro 49. Análise da interação comunicativa episódio 23 – Urânio.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1 Propriedades do urânio Objetivo

02 T2 Consequências de radioatividade para a pessoa Explicativo

03 T3 Objetivo

Fonte da autora (2015).

Neste episódio,  a  professora  evidencia  mais  uma vez  que  o urânio não emite  gás

carbônico  e  sim radiação.  Neste  contexto,  o  termo correto  seria  radioatividade.  Também

aponta consequências da radioatividade para o ser humano após ser questionada pelo aluno

A19, mais uma vez os alunos se envolvem em situações de problematização, demonstrando

forma  reflexiva  sobre  os  conhecimentos  considerados  pela  professora.  São  situações

concernentes aos âmbitos explicativo e objetivo.

 Seria mais uma questão controversa envolvendo geração de energia, mas faltaram

informações teóricas para a professora prosseguir com a discussão.

No  episódio  24,  além  de  continuar  no  tema  energia  nuclear,  também,  são  feitas

considerações  para  sistematização  sobre  as  demais  formas  de  energia  estudadas  até  o

momento. No Quadro 50, são destacados âmbitos associados a expressões no episódio.

Episódio 24 – Contaminação pela radioatividade
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T1. Professora: Então é assim, por exemplo, o urânio foi utilizado para gerar calor. Só que este urânio tem os
restos, tem que ter muito cuidado quando vai descartar aquele urânio que foi utilizado, aonde vai descartar. Se
alguma pessoa entrar em contato com este material ...
T2. A19: O que acontece?
T3.  Professora:  Pode  acontecer  alteração  do  DNA,  câncer  entre  outras  doenças.  (pausa)  Pessoal  vamos
recordar as formas de energia estudadas até aqui, energia nuclear, a do carvão, do gás natural, todas elas, são
das termelétricas, a energia nuclear não deixa de ser uma térmica, é a termonuclear. Então, até aqui estudamos
dois tipos de usinas, as hidrelétricas e as térmicas.
T4. A19: E a nuclear?
Professora: A nuclear tem o mesmo processo de funcionamento da térmica, o que é utilizado como combustível
ao invés de carvão, do bagaço de cana é usado o urânio. Mesmo processo, ferve a água, o vapor vai girar a
turbina ...
T5. A19: Mas é água também?
Professora: Utiliza a água também.
T6. A19: Só muda ....
T7. Professora: Só muda o combustível. Então estudamos dois tipos de usinas, hidrelétrica e a térmica. O que
muda nas térmicas são os combustíveis utilizados.

Quadro 50. Análise da interação comunicativa episódio 24 – Contaminação pela radiação.

Item Situação Conteúdos problematizados/explicitados Âmbitos

01 T1 Descarte do urânio Objetivo

02 T2/T3 Consequências do excesso da radioatividade Explicativo/objetivo

3 T3/T4/T5/T6/T7 Fontes de energia Explicativo/objetivo

Fonte da autora (2015).

A professora inicia o episódio destacando o cuidado que se deve ter ao descartar os

restos radioativos. O aluno A19 questiona mais uma vez sobre as consequências para o ser

humano da radioatividade e no turno T3 a professora aponta mais duas consequências. Talvez

aqui seria importante estudar mais a temática, um preparo maior da professora e um material

didático  mais  aprofundado,  pois  o  texto  não  apresentava  as  possíveis  consequências  da

radioatividade para o ser humano.

No turno T3, a professora ainda recorda as fontes de energia estudadas até o momento,

porém esqueceu derivados do petróleo. Neste episódio, a professora troca “fontes de energia”

por formas de energia. Poderia sim classificar como formas de produção de energia elétrica a

hidreletricidade,  as  termelétricas  e  a  termonuclear  estudadas  até  então.  Ocorrem algumas

incorreções de classificação pela professora, também no turno T7 a palavra combustível é

utilizada equivocadamente outra vez.

4.3 Análise das atividades da unidade 3 – Temas controversos na geração de energia 
elétrica com estudo de artigos de opinião e vídeos com reportagens e entrevistas
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No desenvolvimento das atividades da unidade 3 são apresentadas considerações e

impressões da professora em relação às duas turmas, analisado produções de textos também

das duas turmas e analisado a interação comunicativa estabelecida no debate para a turma

9ºC.

4.3.1 Considerações e impressões sobre a turma 9ºC 

A professora iniciou com a atividade de problematização, questionando os alunos se

eles já haviam assistido algum tipo de debate. O aluno A6 respondeu que já havia assistido

debates políticos dos candidatos a presidente da república. A professora perguntou por outros

tipos  de debate,  por  exemplo,  jovens debatendo em programas  de TV sobre temas como

aborto, drogas, tecnologias, entre outros. Porém nenhum aluno diz ter assistido estes tipos de

debates. A professora informa que existem canais de TV que exibem estes tipos de debates

além dos debates políticos. Também explicou que a próxima sequência de atividade seria para

continuar o estudo sobre a controversa questão de Belo Monte e no final da unidade seria

realizado um debate sobre a temática. A professora comunicou aos alunos que iriam assistir

alguns vídeos que apresentavam debates e,  por isso, deveriam anotar possíveis problemas

associados a estes, para que no momento em que a turma fosse realizar seu próprio debate não

cometesse os mesmos equívocos. Sobre o tema de debate, a docente explicou ainda que os

estudantes deveriam defender um posicionamento contra ou a favor da construção da usina de

Belo Monte.  A professora explicou que no momento de realização desta aula a usina não

havia  entrado  em funcionamento,  as  obras  estavam acontecendo,  mas  estavam atrasadas,

solicitou  que  os  alunos  acompanhassem  meios  midiáticos  e  que  trouxessem  qualquer

informação nova para a sala de aula.

A turma assistiu o vídeo “Debate sobre o uso de celular dentro da sala de aula” com

objetivo de proporcionar um contato com uma amostra de debate feito com estudantes em sala

de aula e perceber falhas no posicionamento dos participantes. Os participantes falando ao

mesmo tempo foi uma falha apontada no debate assistido.

A turma assistiu um segundo vídeo com um debate sobre a temática Copa do Mundo

de Futebol de 2014. Um debate em que apenas duas pessoas se contrapõem, uma contra e

outra a favor da realização da copa de 2014 no Brasil.

Analisou-se com os estudantes a dinâmica do debate. A professora destacou elementos

importantes  nos  dois  debates,  tais  como,  o  participante  que  seria  contra  preparou  os

argumentos explicando o porquê de ser contra e ainda organizou perguntas para serem feitas

para  o  participante  que  era  a  favor  e  assim  vice-versa.  Os  alunos  compararam  o
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posicionamento dos participantes: no primeiro vídeo os debatedores ficaram de frente para

seu oponente, enquanto no segundo vídeo ficaram muito distantes. Na visão da turma, no

primeiro  vídeo,  os  participantes  apresentaram  um  posicionamento  mais  adequado.  A

professora explicou que para a realização de um debate precisa de uma organização e regras

estabelecidas.

Na etapa organização do conhecimento, a professora iniciou o estudo pelo texto “A

real questão de Belo Monte, ter ou não ter” evidenciando que algumas informações presentes

no texto poderiam contradizer outras que os estudantes já tiveram acesso no filme e seria

necessário identificar estas contradições. A leitura foi realizada em voz alta por um aluno e

acompanhada pelos demais. Durante a realização da leitura o estudante teve dificuldades em

ler “160 MW”, visto que no texto não tinha a escrita por extenso, então a professora faz a

leitura correta, e é questionada pelo aluno A19 “O que é isto?”. A professora explicou que se

refere a uma unidade de medida de potência, fazendo uma analogia com outras medidas, por

exemplo, distância em quilômetros, o líquido mede-se em litros, aqui a medida da potência é

watts,  megawatts  porque  é  maior,  gigawatts,  o  estudante  A10  complementa  “tem  tera”,

referindo-se a terawatts.

Como o texto “A real  questão de Belo Monte,  ter  ou não ter”  fazia  referências  a

energia renovável, a professora retomou o tema com a finalidade de sistematizar conteúdos,

solicitando o conceito de energia renovável, bem como os exemplos estudados na unidade 2.

A professora evidencia a informação do texto sobre a matriz elétrica do Brasil ser formada em

grande  parte  por  energia  renovável,  isto  devido  aos  grandes  investimentos  em

hidreletricidade.

O texto  “A real  questão  de  Belo  Monte,  ter  ou  não  ter”  fez  referência  à  energia

nuclear, dizendo ser esta uma energia cara, além do risco ambiental em casos de acidentes,

mencionando  o  caso  de  Fukushima  como  exemplo.  A  professora  explica  em  que

circunstâncias o acidente de Fukushima ocorreu na ocasião do terremoto e a necessidade de

remoção  das  pessoas.  A professora  salienta  que  os  autores  do  texto  estão  defendendo

investimentos em hidreletricidade, colocando argumentos desfavoráveis à energia nuclear. A

professora deixa claro que esta é opinião dos autores do texto, é um ponto de vista que pode

ser questionado.

Na leitura de mais um parágrafo do texto “A real questão de Belo Monte, ter ou não

ter”,  a  professora  explicita  as  informações  lidas  dizendo  que,  de  acordo  com o  texto,  a

hidreletricidade  é  a  forma  de  energia  mais  barata  e  que  uma  eventual  transferência  de

investimentos  deste  tipo  de  energia  para outras  fontes  pode encarecer  a  conta de energia

elétrica. 
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O aluno A19 retoma o tema energia nuclear questionando se no Brasil existe este tipo

de usina. A professora traz as informações sobre Angra I e Angra II, relembrando com os

alunos que eles já tiveram o contato com esta informação na unidade 2 da sequência de aulas.

A  professora  questiona  os  alunos  pelo  significado  da  expressão “períodos  de

hidrologia crítica” presente no texto, mas nenhum aluno se manifestou. Então a professora

explica que os autores do texto se referem às épocas de estiagens. Os autores do texto “A real

questão de Belo Monte, ter ou não ter” contra argumentam, destacando o fato de em épocas

de estiagens, o Brasil necessitar das térmicas, dizendo ser o país autossuficiente em derivados

do petróleo e gás natural. A professora diz que esta informação dos autores é questionável,

lembrando de informações discutidas na unidade II,  exemplo de que o Brasil  importa gás

natural da Bolívia. De acordo com a professora, por serem informações contraditórias, estas

precisariam ser mais aprofundadas.

A professora encerra a discussão sobre o texto “A real questão de Belo Monte, ter ou

não ter” dizendo que grande parte das informações estudadas no texto são realmente legítimas

no seu ponto de vista, mas existiriam algumas informações que precisariam ser aprofundadas,

visto que os autores do texto defendiam declaradamente a hidreletricidade.

Ainda na etapa organização do conhecimento foi assistida a série de reportagens do

“Jornal da Band” sobre a construção da usina de Belo Monte.  Porém, antes, a professora

lembrou outra vez que ao final desta série de atividades seria realizado o debate com a turma.

Antes, também, dividiu-se a turma em alunos que seriam contra e os que seriam a favor da

construção  da  usina  de  Belo  Monte.   Após,  solicitou-se  aos  alunos  que  seriam contra  a

construção  da  usina  de  Belo  Monte  que  fizessem anotações  de  todas  as  desvantagens  e

malefícios que a usina traria para a população e aos alunos que seriam a favor da construção

da  usina  de  Belo  Monte  que  anotassem  todas  as  vantagens  e  benefícios  que  este

empreendimento traria. A professora explicou que os debatedores seriam poucos em torno de

dois  ou  três  alunos  de  cada  lado,  mas  que  todos  os  discentes  iriam  produzir  o  texto

defendendo seu ponto de vista em relação à construção. Foram assistidas as seis reportagens

da série do “Jornal da Band”.

 Os alunos assistiram a série de reportagens sem fazer considerações importantes. Ao

término, a professora fez suas considerações sobre as obras compensatórias que o consórcio

responsável pela construção da usina de Belo Monte está realizando para os municípios que

serão  impactados  pelo  empreendimento.  A professora  destacou  uma  obra  importante,  a

construção de 18 escolas, mas que na visita da reportagem em uma destas instituições as

crianças estavam praticamente nuas, pois o ar condicionado não estava funcionado devido a

sobrecargas  de  energia.  A professora  aproveitou  para  fazer  considerações  do  dia-a-dia  a
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respeito de sobrecarga de energia. Também destacou que o Consórcio Norte Energia estava

executando obras compensatórias para a população regional, mas que os governos municipais

não tinham recursos para administrar as obras compensatórias realizadas.

A professora destacou a reportagem com a participação do físico José Goldemberg,

defendendo uma ideia de que algumas pessoas precisam fazer o sacrifício maior para que a

totalidade da população tenha a comodidade da energia elétrica, uma tese também defendida

por entrevistados no vídeo assistido na primeira unidade de ensino. A professora fez destaque

também ao caso dos oleiros que não poderão mais exercer sua profissão, pois o local de onde

retiram a matéria-prima será inundado. O objetivo de destacar esta informação da reportagem

foi em função da atividade de produção de texto que seria solicitada aos alunos em aulas

posteriores.

Na sequência das aulas foram solicitadas as atividades de produção de texto, o caso

dos oleiros, o caso dos reassentados e do posicionamento em relação à construção da usina de

Belo Monte. A professora recolheu dos alunos anotações importantes para a análise de dados

neste trabalho.

Para esta  unidade,  todas  as atividades descritas anteriormente foram realizadas em

uma sequência de sete aulas, iniciando com a problematização 23/09 e encerrando com o

debate no dia 23/10.

4.3.2 Considerações e impressões sobre a turma 9ºD 

A professora inicia os trabalhos desta unidade questionando os alunos por tipos de

debates  que  eles  já  assistiram,  a  resposta  foi  de  que  já  havia  assistido  debates  políticos.

Exibiu-se  os  vídeos  com amostras  de  debates  em sala  de  aula,  preparados para  etapa  de

problematização. Antes, solicitou-se que anotassem  problemas observados nestes debates e

também se destacou que a finalidade desta atividade não seria se posicionar frente ao tema

debatido no vídeo, mas seria  apenas conhecer esta  modalidade de atividade.  Foram feitas

considerações, comparações, análise de problemas e adequações destes debates. A professora

informou aos alunos que a turma também iria realizar este tipo de debate com a temática da

construção da usina de Belo Monte.

Após estas considerações iniciou-se o estudo do texto “A real questão Belo Monte, ter

ou não ter”. Cada aluno fez leitura de um parágrafo que foram interrompidos por professora e

alunos sempre que julgassem necessário fazer uma explicação ou questionamento. Como o

texto citava energia  renovável,  a professora recordou com os  alunos as fontes renováveis

estudadas na unidade II. A professora faz destaques a informações importantes no texto como
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a que informa que 87% da matriz energética brasileira é proveniente de fontes renováveis. A

professora também solicitou que os alunos identificassem no texto elementos que porventura

estavam discordando das informações que eles já haviam se apropriado anteriormente.

A professora fez explicações interpretativas do texto dizendo que os autores seriam a

favor da construção da usina de Belo Monte, destaca que estes apontam que a justiça está à

disposição para corrigir qualquer ilegalidade que possivelmente possa acontecer na realização

da obra. A professora enfatiza que os autores defendem que as obras compensatórias podem

restituir os prejuízos que a instalação da usina traria para a população afetada. A professora

com um discurso explicativo traz elementos esclarecedores do texto, explica que os autores

colocam como um elemento positivo o fato da usina de Belo Monte ser fio d’água e o meio

ambiente ser impactado com menos intensidade.

Nesta  atividade  os  alunos  participaram fazendo  leitura  do  texto  em voz  alta,  não

proferindo  perguntas  ou  constatações  durante  a  leitura.  A professora  proferiu  argumentos

explicativos interpretativos do texto estudado e evidenciou que se deve ler um texto ou uma

notícia com criticidade, que se deve buscar outras fontes de informações, pois muitas defesas

no texto lido, por exemplo, podem estar refletindo interesses pessoais e políticos próprios de

seus autores. Ao final a professora lança uma série de problematizações e consegue fazer com

que alguns alunos se posicionem e argumentem em relação à temática trabalhada no texto, a

grande maioria traz uma preocupação com as questões sociais que as obras da usina de Belo

Monte encerram.

Ao término da discussão do texto “A real questão de Belo Monte: ter ou não ter”,

iniciou-se a  exibição da série  de reportagens do “Jornal  da Band” sobre a  usina de Belo

Monte. A professora faz esclarecimentos que considera necessários para que os alunos possam

melhor  compreender  as  reportagens.  O  momento  de  exibição  das  reportagens  ofereceu

oportunidades  para  os  alunos  contato  com  novas  informações.  Não  houve  situações  de

envolvimento argumentativo.

Na  terceira  atividade,  o  estudo  comparativo  entre  os  textos  “Vida  nova  sem

alagamentos” e “Conselho Nacional de Direitos Humanos chega a Belo Monte” a professora

faz  referências  a  informações  desencontradas  que  vêm  sendo  explicitadas  nos  diversos

materiais  de  estudo,  relacionadas  ao  número  de  pessoas  atingidas  pelo  alagamento;  os

números são diferentes. Por isso a professora aborda a necessidade que o estudante sempre

procure por variadas fontes de informações para acessar um conhecimento mais próximo do

real.  A aluna B22 se mostra participativa,  mas apenas questiona aspectos  relacionados ao

âmbito explicativo, questiona elementos relacionados aos textos. A professora a todo instante
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procurou evidenciar as informações contraditórias para que os estudantes pudessem alcançar o

objetivo da atividade.

Na organização dos estudos na sequência foram solicitadas as produções de textos

preparadas para esta etapa. No total, nesta unidade de ensino foram 8 aulas, de 21/09/16 à

05/10/16.

4.3.3 Análise dos textos produzidos pelas turmas 9ºC e 9ºD

O  filme  assistido  na  primeira  unidade  “Belo  Monte,  o  anúncio  de  uma  guerra”

mostrava ribeirinhos que não aceitavam sair de suas casas nas áreas que seriam inundadas

pela represa, pois moravam próximo ao rio de onde tiravam seu sustento. O texto lido na

terceira unidade da sequência didática “Vida nova sem alagamento” e imagens associadas a

este texto revelam pessoas felizes, saindo de palafitas e áreas de enchentes mudando para

bairros com casas de alvenaria e saneamento. Cada mídia enfatizava aspectos diferentes, de

acordo com seus interesses. O filme, texto e imagens foram selecionados com o propósito de

evidenciar essas contradições.

Após ter acesso a essas informações contraditórias, foi solicitado aos alunos que se

posicionassem frente a essas controvérsias,  se eram contra ou a  favor da remoção dessas

pessoas, escrevendo um pequeno texto defendendo o ponto de vista assumido. No Quadro 51,

são analisados quatro textos produzidos pelos alunos.

Quadro 51. Transcrição de textos produzidos pelos alunos na primeira atividade de produção de texto.

Item Transcrição Aspecto de
explicitação/questionamento

Âmbito

1 B14:  Eu  sou  contra.  Porque  muita  gente  tira  o  seu
sustento do rio  (com o peixe).  E com a troca de local
muitos não terão o que fazer, como um emprego, como
vão achar um emprego se não são alfabetizados?

De sobrevivência de uma
população

Social

2 A12: Eu sou a favor! Mesmo sabendo que os ribeirinhos
tinham  um  jeito  de  viver  bem  diferente  do  nosso,  e
dependiam do rio e da floresta para caçar e se alimentar,
acho que vai ser bom pra todos pela falta de água, e o
governo teria que ajudar esse povo com cesta básica.

Modo de vida específico de
uma população

Social

Uma forma de solucionar o
problema de carência de

energia

Objetivo

3 B13: Por um lado um ponto bom, mas para o outro ruim.
O bom é que estas pessoas vão morar em casas novas,
ruas asfaltadas, também com banheiro dentro de casa e
saneamento  básico,  mas  o  ruim  porque  para  muitas
pessoas  seu  sustento  vinha  dali  por  exemplo:  oleiros,
pescadores. E agora de onde vão tirar o sustento? Essa
causa tem que ser muito bem analisada.

Perspectiva positiva dos
artefatos tecnológicos

Objetivo

De sobrevivência de uma
população

Social

4 A3: Sou a favor, mas se as pessoas que vivem nas áreas
de  enchente  forem morar  nos  bairros  construídos  para
eles,  o governo precisará dar mais condições de vida e

Relacionados a uma condição
de melhoria na vida e trabalho

das pessoas

Social
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trabalho para essas  pessoas.  Trabalho para que possam
sustentar suas famílias.

Fonte da autora (2015).

O aluno B14 se posiciona contra a remoção das pessoas, defendendo seu ponto de

vista trazendo elementos do filme assistido na primeira unidade, alguns dos pescadores eram

analfabetos e não teriam como apreender outro ofício. Para o aluno B14, tirar as pessoas deste

local seria tirar o único meio de sobrevivência destas pessoas. A problematização lançada pela

docente no enunciado do exercício fazia referência a elementos no âmbito objetivo e social,

mas o estudante em seu posicionamento faz referências apenas ao âmbito social.  Para o aluno

B14, não é adequado tirar o sustento destas pessoas. Analisando uma possível participação em

tomada  de  decisão,  o  aluno  B14  teria  uma  predisposição  ao  diálogo,  visto  que  faz  um

questionamento.

No fragmento “pela falta de água” o aluno A12 está se referindo a uma crise hídrica.

No entendimento do aluno A12 precisa aproveitar água do local onde a população ribeirinha

está para gerar energia, visto que em alguns lugares há falta de água para esta finalidade. A

solução apontada para resolver o problema dos ribeirinhos que ficariam sem sustento seria

fornecimento de cestas básicas. Apesar de trazer elementos do âmbito social, destaca-se em

seus argumentos elementos do âmbito objetivo para solucionar a controvérsia. No trecho “vai

ser bom pra todos” demonstra uma busca de eficiência em uma possível tomada de decisão.

Para  o  aluno  A12,  uma  forma  eficiente  de  resolver  a  controvérsia  seria  providenciar

atendimento a estas populações, para poder então utilizar a água do rio para gerar energia.

O aluno B13 traz elementos do âmbito objetivo, explicitando aspectos positivos dos

artefatos tecnológicos, saneamento básico, asfalto nas ruas e outros. Problematiza aspectos do

âmbito social de sobrevivência da população ribeirinha. Porém o aluno B13 não se posiciona

diante da controvérsia da remoção da população. Em uma possível tomada de decisão, o aluno

B13 também teria uma predisposição ao diálogo, pois faz um questionamento e entende-se

que  necessita  de  mais  informações  para  poder  tomar  uma  decisão  em  relação  ao  tema

controverso.

O aluno A3 traz em seu texto elementos relacionados ao âmbito social. Percebe-se

uma condição para o posicionamento que assume.  As pessoas podem ser removidas,  mas

devem receber condições de se sustentar por meio de um novo trabalho. Entende-se que a

remoção das pessoas só pode acontecer se houver uma contrapartida da administração pública

que compense todas as perdas que estas pessoas terão. Analisando uma possível predisposição

ao diálogo, para o aluno A3, esta aconteceria sob determinadas condições, desde que fosse

uma ação social responsável.
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A seguir são explicitados aspectos de uma segunda atividade de produção de texto. Na

Unidade I, o filme “Belo Monte, o anúncio de uma guerra” mostrou que várias olarias teriam

os locais, de onde retiram matéria-prima para fabricar tijolos, atingidos pela inundação da

represa da usina de Belo Monte. De acordo com o filme citado, trata-se de uma ação sem

muitas alternativas de escolha, não há outros locais próximos com esse tipo de matéria prima;

restou ao consórcio responsável pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte indenizar

este setor produtivo. Um segundo recurso utilizado pela professora para complementar essa

informação foi  um texto “Conselho Nacional  de Direitos Humanos chega a  Belo Monte”

retirado do site do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), que denuncia que apenas

os  proprietários  das  olarias  estão  recebendo  indenização  e  que  um  número  reduzido  de

trabalhadores,  após  muita  luta,  está  recebendo uma ajuda  financeira.  Após  o  contato  dos

alunos  com estas  informações,  uma  produção  de  texto  foi  solicitada  aos  alunos,  com o

seguinte  enunciado:  “Sobre  a  construção  da  usina  hidrelétrica  de  Belo  Monte,

aproximadamente  200  oleiros  que  trabalham  na  fabricação  de  tijolos  deixarão  de  ter  a

matéria-prima argila para fabricar o tijolo, pois a represa irá inundar o local,  eles estarão

desempregados e muitos só sabem fazer isto. Aponte soluções viáveis que compensem os

prejuízos que estes operários terão”. Esta atividade tinha como objetivo verificar evidências

de  possibilidades  de  tomada  de  decisão  em  questões  envolvendo  as relações  ciência,

tecnologia,  sociedade e ambiente.  No Quadro 52, são analisados quatro textos produzidos

pelos alunos na referida atividade.

Quadro 52. Transcrição de textos produzidos pelos alunos na segunda atividade de produção de texto.

Item Transcrição do texto Aspectos de explicitação/
questionamento

Âmbito

1 B14:  Sabemos  que  o  governo  diz  que  vai  dar  uma
indenização a eles,  mas e depois desse valor em dinheiro?
Por isso é da minha opinião que o governo enviasse cestas
básicas e desse estudo para essas pessoas para conseguirem
um outro trabalho que sustente as suas famílias.

Ações técnicas acompanhadas
de ações sociais para resolver

problemas causados pelo
desenvolvimento tecnológico

Social/
Objetivo

B22: Na minha opinião para compensar esses trabalhadores
oleiros, além da indenização que não vai durar para a vida
toda, o governo poderia beneficiar com um aprendizado, de
um emprego em uma empresa  e na cidade deles  mesmos,
porque não há outra forma, a matéria prima do trabalho deles
será inundada e esses trabalhadores têm família e precisam
de um recurso.

2 A12: Eu acho que o governo teria que dar oportunidades de
emprego para eles, e como eles só sabem fabricar o tijolo,
teria  que  treiná-los  e  ensiná-los  a  fazer  algo  em  suas
empresas.

Resolver problemas sociais
por meio de ações técnicas

eficientes

Objetivo
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3 B13: Cada uma dessas pessoas ganhasse um salário por mês,
não pagassem água e nem luz e ganhassem um trabalho que
eles  escolhessem  para  sustentar  sua  família,  mas  mesmo
assim eu sou a favor sobre Belo Monte.

A favor de um
desenvolvimento tecnológico
com responsabilidade social

Social/
Objetivo

Fonte da autora (2015).

O aluno B14 entende que a indenização a estes trabalhadores não é suficiente. Para o

aluno B14 há necessidade,  também, de um atendimento com cestas  básicas  e estudo.  No

entendimento deste aluno, o estudo pode ajudar os trabalhadores a conseguirem um novo

trabalho. O aluno B14 faz um questionamento, evidenciando possibilidade de continuação de

um agir comunicativo para solucionar o problema. Na percepção da aluna B22, somente a

indenização também não irá solucionar o problema visto que o dinheiro desta indenização

pode acabar. De acordo com a aluna B22, a administração pública poderia oferecer ensino a

estas pessoas e encaminhá-las para um novo trabalho.

O  aluno  A12  tem  uma  forma  objetiva  e  direta  de  resolver  o  problema  social

apresentado no enunciado. Para ele, administração pública deve oferecer instrução e ensino

para que as pessoas afetadas pelo problema possam exercer novas profissões.

O aluno B13 propõe atendimento às necessidades  sociais  específicas  das  pessoas

prejudicadas e uma nova profissão, pois talvez no seu entendimento a construção da usina

hidrelétrica de Belo Monte possa trazer benefícios que compensem algumas perdas.

A seguir, são explicitados aspectos de uma terceira atividade de produção de texto

solicitada  aos  alunos  ao  final  da  Unidade III.  Nesse  texto,  o  aluno deveria  assumir  uma

posição a favor ou contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte.

Para  o  aluno  que  manifestasse  uma  opinião  favorável  à  construção  da  usina

hidrelétrica  de  Belo  Monte,  o  enunciado  da  atividade  orientava  para  que  este  explicasse

porque  o  Brasil  precisaria  de  hidrelétricas,  que  apresentasse  os  benefícios  deste

empreendimento  para  a  população  regional  e  nacional  e,  também,  encontrasse  soluções

viáveis para resolver ou minimizar os problemas sociais e ambientais que a construção de

Belo Monte estaria causando para a região onde está sendo instalada. No Quadro 53, são

apresentados  aspectos  de  um texto  da  aluna  B16  que  assumiu  a  posição  em  defesa  da

construção da usina.

Quadro 53. Análise de texto da aluna B16 na terceira atividade de produção de texto.

Item Transcrição do texto Aspectos
explicitados/questionados

Âmbitos

01 As pessoas poderão mudar de casa para uma casa melhor,
com  água  tratada,  com  esgoto  sem  falar  que  serão
beneficiadas com uma renda que a usina irá fornece com
mais recursos, com mais escolas.

Benefícios de artefatos
tecnológicos provenientes da

construção da usina
hidrelétrica

Objetivo
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02 Com a falta de energia que o Brasil está sofrendo tendo
que comprar energia de outros países, com isso a luz fica
mais cara, com a usina de Belo Monte isso pode mudar.

A construção da usina
hidrelétrica é necessária para

resolver os problemas de
carência de energia

Objetivo

03 Com relação as pessoas que terão que sair de suas casas,
pode ser dado mais um tipo de renda para as pessoas irem
se acostumando com a vida nova, também poderia dar mais
empregos para as pessoas que tiram sua renda da pesca,
talvez achar um novo ponto para pesca. Com mais meios
de transporte

Proposição de ações técnicas
para resolver problemas

sociais

Social/
objetivo

Fonte da autora (2015).

A aluna B16, no item 1, aponta que os benefícios de artefatos tecnológicos oriundos

da construção da usina hidrelétrica compensarão possíveis prejuízos que o empreendimento

traria para a população atingida pela barragem.

No item 2, a aluna B16 faz menção a uma importação de energia; isto se refere a uma

importação de gás natural da Bolívia, produto que é utilizado nas usinas termelétricas; estas

informações  os  estudantes  tiveram acesso  durante  os  textos  estudados  na  Unidade  II.  A

importação desta fonte de energia, a crise energética e o valor elevado na conta de energia

elétrica são motivos pelos quais se justifica a necessidade da construção da usina hidrelétrica

de Belo Monte, de acordo com a aluna B16.

No item 3, a aluna B16 propõe um atendimento às pessoas atingidas pela barragem,

além da nova casa, um atendimento com uma fonte de renda para a população se acostumar

com a vida diferente a partir da construção da usina.

A aluna B16 não fez proposições relacionadas aos problemas ambientais que haviam

sido solicitados no enunciado da atividade.  Não há como identificar possíveis indícios de

tomada de decisão em continuidade do agir comunicativo, não que a aluna B16 não tenha

propensão a  um acordo para  uma tomada de  decisão,  apenas  não foi  possível  identificar

elementos para entendimento e acordo.

A seguir  é  apresentada  uma análise  de  texto  produzido  por  um aluno  com uma

posição contrária à construção da usina de Belo Monte. Para essa atividade, solicitava-se que

cada aluno que assumiu esta posição apresentasse de forma convincente que as perdas que

este empreendimento traria para o meio ambiente e para a população local seriam irreversíveis

e, também, argumentos para se investir em fontes de energia alternativas. No Quadro 54, são

apresentados argumentos apresentado pelo aluno B7.

Quadro 54. Análise de texto do aluno B7 na terceira atividade de produção de texto.

Item Transcrição do texto Aspectos
explicitados/questionados

Âmbitos
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01 O Brasil precisa de energia elétrica? Sim, para indústria,
economia, etc.. Mas precisa tirar pessoas de suas casas, de
seus costumes (índios), de sua sobrevivência (por exemplo,
rio, pesca)? Claro que não

Prejuízos que a tecnologia
causa na sociedade e no

ambiente

Objetivo/
social

02 Sim  o  Brasil  precisa  de  energia  elétrica  para  crescer  a
economia  e  a  indústria,  mas  tem  vários  tipos  de  gerar
energia  elétrica,  solar,  eólica,  a  térmica  é  poluente,  mas
tem a  biomassa  (o  bagaço  da  cana-de-açúcar).  O Brasil
deve investir, já que vai gastar dinheiro em hidrelétricas,
por que não gastar em solar que é renovável. É caro? É.
Mas dinheiro não falta, e não retira pessoas de suas casas

Proposição de formas
alternativas para um

desenvolvimento tecnológico
com responsabilidade social

e ambiental

Fonte da autora (2015).

O texto  do aluno B7 traz elementos  para possíveis  debates  para uma tomada de

decisão.  No momento em que o aluno B7 faz questionamentos deixa manifestar  possível

continuidade do agir  comunicativo.  Mesmo que o aluno B7 responda os questionamentos

feitos  por  ele,  deixa  a  receptividade  para  ouvir  uma  outra  opinião  para  solução  da

controvérsia. O estudante B7 se posiciona diante da questão, mas é manifesto em ouvir outras

opiniões para um possível entendimento e acordo.

No item 1, o aluno B7 faz referências à cultura de uma população, que pode ser

afetada pelo empreendimento; são possíveis prejuízos que a tecnologia pode causar para a

sociedade.

No item 2, o aluno B7 expressa um posicionamento de que há necessidade da energia

elétrica  para  um  crescimento  industrial  e  econômico.  Porém,  utilizando  conhecimentos

científicos escolares estudados na Unidade II, as diversas fontes para geração de energia, ele

propõe soluções alternativas para um possível entendimento e acordo, utiliza o conhecimento

sistematizado na sala de aula de Ciências para sugerir uma intervenção social e ambiental.

4.3.4 Análise do debate da turma 9ºC

Para  participar  do  debate  a  professora  convidou  seis  alunos  da  turma  que  se

destacaram por expressar argumentos fundamentados nos textos produzidos ou participarem

durante as interações comunicativas no decorrer das três unidades de ensino. A professora

participa  como  mediadora  do  debate  com  a  função  de  esclarecer  argumentos  não

compreendidos entre os oponentes ou solicitando um complemento na resposta por meio de

questionamentos, quando necessário.

A seguir, apresenta-se transcrição de debate realizado entre o aluno A10 e a aluna A17

com duração de 5’22”.

Transcrição do debate entre o aluno A10 e  a aluna A17
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T1. Professora: A17 pode fazer teus argumentos porque você é contra Belo Monte.
T2. A17: Eu sou contra, primeiro, porque vai tirar eles de lá, é um tipo de vida que já estão acostumado a levar.
Então, é um tipo de viver deles diferente. Segundo, vão ter que ir para a cidade, bem dizer sem dinheiro. Casa e
moradia eles têm, quero ver como eles vão viver sem dinheiro. E emprego? O mercado vai estar um pouco
fechado, pois são muitas famílias que vão sair de lá. Eles vão sofrer um pouco neste caso. Também vai alagar,
vai acabar com o sustento, eles não são formados em outras áreas, muitos vivem somente da pesca, vai tirar a
renda deles, vai tirar o sustento deles e da família deles. Eles vão passar por um processo de carência.
T3. Professora: A10 comente a resposta dela.
T4. A10: Eu sou a favor porque vai melhorar a energia para cá, vai ficar mais barato.
T5. Professora: E quanto aos argumentos dela, sobre as pessoas atingidas?
T6. A10: Tem que tirar eles de lá e arrumar um lugar.
T7. Professora: Em relação ao emprego?
T8. A10: Emprego para eles vai ser ruim, depois que termina a usina eles vão fazer o quê?
T9. A17: Eu tenho uma pergunta: como o governo vai fazer para trabalha nesta área? Oferece um emprego
para cada um? Uma renda mensal para eles se sustentarem?
T10. A10: Eles só estão comprando eles agora para terminar a usina, mas depois que terminar eles não vão
fazer mais nada.
T11. Professora: Você defendendo a construção. Como você faria para resolver o problema destas pessoas? Se
você fosse o governo?
T12. A10: Eu ia tirar eles de lá para não sofrer e ajudar, tirar para ajudar.
T13. Professora: Ajudar de que forma?
T14. A10: Como eles estão construindo uma casa lá, achar um lugar que não alague, que tenha serviço, que as
pessoas possam trabalhar.
T15. Professora: Como estas pessoas poderão trabalhar se elas estão sem instrução?
T16. A10: Não sei, pelo menos ajudando com algum dinheiro.
T17. Professora: O governo ajudar?
T18. A10: Isto
T19. Professora: Por que você é a favor? O que isto vai trazer de bom?
T20. A10: Eu sou a favor porque a energia é muito cara, vindo aquela energia de lá vai diminuir o preço, vai
ser melhor para todos.
T21. Professora: Então A17, ele está pensando assim: que nós vamos pagar uma energia mais barata vindo de
uma usina hidrelétrica, outras formas vai sair mais caro pra nós. O que você pensa desta ideia dele?
T22. A17: Este modo de investir deles não tem como impedir e bem dizer a obra está mais da metade, todo dia
que passa está mais concluindo e vai ficar pronta. Não adianta eles lá fazer protestos, não adianta, eles não têm
força. Entendeu? Não adianta trazer mídia internacional, jornalista, repórter, não interessa, entendeu? Eles não
conseguem ter tanta força assim para parar a construção.
T23. Professora: Sobre esta ideia de parar Belo Monte, nós vamos ter uma energia mais cara? A energia hoje
não está cara?
T24. A17: Acho que está na média, um pouco depende do consumo de cada um. Mas têm outros tipos de fonte,
eles deviam pensar um pouco mais. É certo investir um pouco mais, mas isto deve ser pensado. Lá naquele
papel não estava dizendo que a Alemanha é campeã em outros tipos de fonte, então, nós devíamos investir mais
nisto também.
T25. Professora: A10 argumente o que mais tem de bom na construção de Belo Monte.
T26. A10: Ah! Sei lá! O trabalho que eles estão dando para eles agora. Éh! Mas depois que eles terminar o que
eles vão fazer? Ou eles vão ficar trabalhando para sempre? Acho que não, neh!

A aluna A17, no turno T2, ao expressar uma posição contrária à construção da usina

traz  elementos  sociais  e  ambientais  que  irão  sofrer  impactos  desta  obra,  faz  destaque  às

condições de sobrevivência da população ribeirinha que está sendo afetada pelo alagamento.

O aluno A10 ao contra argumentar coloca sua defesa à construção da usina observando que a

energia poderá ficar com um custo mais acessível.

No turno T5, a professora solicita que A10 contraponha os argumentos de A17 em

relação às pessoas atingidas. O aluno A10 é a favor da remoção, mas quanto à ocupação

destas pessoas, no turno T8, não consegue propor uma solução para o problema. O aluno A10

percebe que durante a construção da usina talvez estas pessoas possam ter emprego, mas
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depois da usina pronta não mais. Esta sua constatação seria exatamente o questionamento

preparado com antecedência pela aluna A17 para ser feita para seu oponente. No turno T10, o

aluno A10, mesmo defendendo a construção da usina percebe que se faz uma política de

compra das pessoas atingidas, que inicialmente estas pessoas terão assistência, mas depois da

usina pronta isto não irá mais acontecer. No turno T11, a professora oferece a oportunidade

para que ele se posicione enquanto governo para resolver a problemática e de acordo com A10

levaria as pessoas para outros locais, mas ofereceria ajuda a estas pessoas por meio de uma

casa e trabalho.

No turno T19, a professora solicita que A10 defenda a construção da usina, pois os

argumentos até o momento foram em função de contra argumentar a posição da aluna A17. O

aluno A10 volta destacar o preço da energia elétrica, A10 percebe que a energia está cara

devido à escassez.

No turno T22, a aluna A17, na posição contrária à construção se percebe sem chances

de  fazer  alguma  ação  para  mudar  a  situação,  mais  do  que  isso,  percebe  que  não  há

possibilidade  de  se  opor  contra  os  sistemas  político  e  econômico  posto.  Em perspectiva

habermasiana, a aluna A17 está percebendo o processo de colonização do mundo da vida. O

capitalismo neutraliza uma efetiva participação dos cidadãos nas decisões da esfera pública

(MÜHL, 2003).

No turno T23, a professora solicita que A17 contra argumente a defesa de A10 em

relação à escassez de energia e à possibilidade de uma conta de energia elétrica mais barata

para todos. A17 contra argumentando, no turno T24, defende investimentos em outros tipos de

fontes. No ponto em que aluna A17 se refere “naquele papel não estava dizendo” ela está se

referindo  à  cópia  de  textos  para  leituras  complementares  que  a  professora  entregou  para

alunos que assim desejaram. A aluna A17 cita exemplo da Alemanha que vem investindo em

fontes diversas e obtendo bons resultados e propõe refletir com mais profundidade sobre a

questão de investir na diversificação da matriz energética.

Pelo fato do aluno A10 citar somente a possibilidade da redução da conta de energia

elétrica  como o argumento  mais  importante  para  justificar  a  construção,  no  turno T25,  a

professora solicita outros argumentos para justificar a construção da usina. Porém no turno

T26, o aluno demonstra não ter outros argumentos, além disso, tal como a aluna A17, em

perspectiva habermasiana, percebe a invasão do sistema sobre o mundo da vida, constatando

mais uma vez que a ajuda e o trabalho que a população atingida está recebendo é apenas para

acalmar os ânimos das pessoas, é passageira, que após a obra concluída a população será

esquecida.
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Neste debate os dois oponentes chegam a um entendimento de que muitas situações

precisam ser solucionadas e propõem ações para isto, mas que outras são impostas por um

sistema e na posição de cidadãos não se acham em condições de combater este processo.

Mesmo no instante em que os alunos e professora chegaram a um entendimento que muitas

ações seriam inviáveis para solucionar controvérsias em discussão, mesmo não podendo agir

sobre a realidade naquele momento, o significativo foi a reflexão. Não se pode negar a ação

nos que fazem a reflexão (FREIRE, 1987).

Apresenta-se, a seguir, transcrição e análise do debate entre a aluna A7 e a aluna A16

com duração de 4’39’’.

Transcrição debate entre a aluna A7 e aluna A16
T1. Professora: Pode falar A7 porque você é a favor.
T2. A7: Eu sou a favor porque vai ter energia barata, o governo vai desenvolver vários empregos diretos e
indiretos, investimento do governo em saúde e educação.
T3.  Professora:  O  governo  vai  estar  investindo,  por  isso  que  você  é  a  favor.  A16,  o  que  você  acha  dos
argumentos dela?
T4. A16: Aah! (pausa)
T5. Professora: Você é contra, então explique porque você é contra.
T6. A16: Por causa da floresta, vai desmatar bastante, vai desabrigar bastante pessoas. (pausa)
T7. Professora: A7 comente a resposta dela.
T8. A7: O governo disse que vai dar casas para as pessoas, que vai dar emprego e com isso eles ganham.
T9. Professora: A16?
T10. A16: Mas o modo de viver deles é totalmente diferente, vai ter que conviver de uma outra maneira? De um
jeito que eles não estão acostumados.
T11. Professora: As pessoas têm o modo de vida delas. A7 o que você pensa?
T12. A7: Eu penso que o governo poderia, eu sei que algumas pessoas são analfabetas, mas o governo poderia
arrumar um trabalho na agricultura para eles na cidade.
T13. Professora: Então tem como resolver este problema, você acha?
T14. A7: Sim
T15. Professora: A7, faça tua pergunta para ela.
T16. A7: O Brasil precisa de energia, será que todos não podem dar sua parcela de contribuição colaborando?
T17. Professora: Por exemplo, estas pessoas que você falou, será que elas não poderiam entrar no sacrífico?
T18. A16: Na verdade já entraram.
T19. Professora: Já, neh! Foram obrigadas. Agora faça uma pergunta para ela.
T20. A16: Os ribeirinhos que são analfabetos como eles vão trabalhar? E onde?
T21. A7: O governo disse que vai dar …
T22. Professora: dinheiro, indenização?
T23. A7: Isto. Dinheiro, indenização e eles podem trabalhar na agricultura, como eles são analfabetos, isto é
bom.
T24. A16: Como fica o desmatamento? Os índios ameaçados a ficarem sem a pesca? É uma cultura.
(pausa, a aluna A7 mexe a cabeça sinalizando que não tem resposta).
T25. Professora: Os índios que estão sendo ameaçados pela falta de alimento. Esta é uma questão que as
pessoas não encontram solução.  Mais  alguma coisa? A7,  sobre a última pergunta da A16,  você consegue
apontar uma solução?
(A aluna A7, faz um gesto com a cabeça de que não).

Logo no início do debate, no turno T2, a aluna A17, em defesa da construção de Belo

Monte,  também percebe  que  aumento  da  oferta  de  energia  elétrica  irá  baixar  a  conta  de

energia. A aluna A17 percebe o lado vantajoso da construção da usina, a geração de empregos
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e as obras de infraestrutura em educação e saúde que a população receberá em compensação

aos prejuízos causados pela construção da usina.

A aluna A16 não conseguiu naquele momento contra argumentar. Então a professora,

no turno T5, solicita que ela apresente suas alegações contra a construção de Belo Monte e a

preocupação da aluna A16, no turno T6, se refere ao meio ambiente natural que será atingido

e as pessoas que fazem parte deste espaço que ficarão desabrigadas.

No turno T8, a aluna A7 contrapõe os argumentos de A16, dizendo que as famílias

desabrigadas irão receber casas e emprego como compensação. Porém é necessário destacar

aqui que nos materiais estudados durante a utilização da sequência didática, nas informações

discutidas,  os  alunos  tiveram  acesso  à  informação  de  que  estas  famílias  desabrigadas

receberiam casas;  a  informação referente  a  encaminhamento  para  trabalho não havia  nos

recursos didáticos utilizados.  O material utilizado faz destaque a oportunidades de trabalho

que irão surgir a partir da instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte.

No entanto A16 considera que casas e empregos são benefícios que podem não ser

adequados, pois o modo de vida das pessoas atingidas é muito diferente do qual estas pessoas

estão  sendo obrigadas  a  assimilar.  A aluna  A7 contra  argumenta  dizendo que  as  pessoas

analfabetas poderiam ser encaminhadas para um trabalho na agricultura mesmo residindo na

zona urbana. A aluna A7 consegue apontar soluções que até então não haviam sido discutidas

ou expressadas em classe, isto demonstra que a aluna fez reflexões mais aprofundadas em

relação ao tema estudado.

Na  pergunta  preparada  por  A7,  expressada  no  turno  T16,  a  aluna  percebe  a

necessidade do Brasil em relação à energia elétrica, por isso, entende que todos precisam dar

sua parcela de contribuição. No turno T17, a professora complementa o questionamento de

A7, esclarecendo que estas pessoas atingidas poderiam fazer um esforço para se adequar à

nova vida,  visto  que  muitas  outras  serão  beneficiadas.  Ao responder  A16,  no  turno T18,

entende  que  estas  pessoas  já  entraram  no  sacrifício,  já  estão  oferecendo  sua  parcela  de

colaboração, inferindo-se que não há muito mais o que fazer, em que se constata, em visão

habermasiana, que a aluna A16 também percebe o processo de colonização do mundo da vida.

No turno T20, a aluna A16 faz um questionamento relacionado ao trabalho para os

ribeirinhos que não poderão mais viver da pesca. A aluna A7 defende a ideia de que estas

pessoas poderão trabalhar na agricultura, visto que a maioria não tem estudo para colocação

no mercado de trabalho. Mas A16 não tem apenas a preocupação social com os ribeirinhos,

também, preocupa-se com o impacto ao ambiente natural, com a questão da cultura indígena e

sobrevivência destes. A aluna A7 apesar de ter bons argumentos para solucionar os problemas

envolvendo os ribeirinhos não consegue apontar soluções para amenizar o impacto ambiental
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e aos indígenas. A professora também concorda que este é um problema difícil de encontrar

solução.

Neste debate houve o confronto de ideias, mas demonstra-se uma propensão para uma

continuidade  do  agir  comunicativo,  pois  há  um  entendimento  de  que  alguns  problemas

naquele  momento  não  são  passíveis  de  solucionar,  precisariam  de  um  estudo  mais

aprofundado e outros no consenso dos debatedores podem ser solucionados.

Apresenta-se, a seguir, transcrição e análise do debate entre o aluno A3 e o aluno A19

com duração de 3’43’’.

Transcrição debate entre os alunos os alunos A3 e A19
T1. A3: Por que eu sou a favor? Mês passado foi R$ 150,00 de luz. Se tem poucas usinas vamos construir mais
uma, a conta de luz pode ficar mais barata. Vai ter mais economia. Entendeu? Agora, por que você é contra?
T2. A19: A construção vai desmatar a floresta, muitas pessoas vão ficar desabrigadas.
T3. A3: Já ouviu aquele ditado “sem dor, sem ganho”?
T4. Professora: Como que é?
T5. A3: Ouviu aquele ditado “sem dor, sem ganho”? Tem que tirar um pouquinho aqui, para pegar mais aqui.
T6. A19: Mas eles estão sendo prejudicados. Nós aqui...
T7. A3: Sempre tem lado prejudicado.
T8. A19: Eles só sabem trabalhar naquilo.
T9. A3: Aprende, ninguém nasce sabendo.
T10. A19: Tem muita gente analfabeta.
T11. A3: Escola tem para isso. As cidades que ficam próximas às usinas elas enriquecem. Constroem escola, as
crianças vão estudar,  os adultos que tiverem tempo vão lá estudar.  Se não tiver um terreno para a pessoa
trabalhar, vai trabalhar na construção também. Dá uma oportunidade para eles entendeu?
T12. A19: Nós aqui temos a luz e eles estão sendo prejudicados. Nós só recebemos e eles estão perdendo.
T13. A3: Sempre tem o lado que perde e o lado que ganha.
T14. Professora: Então você acha que alguns precisam fazer sacrifício para todos receberem a comodidade da
energia? Então você acha isto?
T15. A3: Vamos construir as casinhas deles, constroem as casas deles do outro lado, noutro lugar e leva eles lá
para morar, dou o papel, a casa é de vocês.
T16. A19: Mas eles se acostumaram onde eles moravam.
T17. A3: Acostumaram, está coisa de acostumar não existe.
T18. A19: Claro que existe
T19. A3: Como que existe?
T20. Professora: Poderia resolver o problema deles de uma maneira que eles não saíssem prejudicados. A19, o
que você acha? Qual a tua pergunta para ele?
T21. A19: Eu já fiz a pergunta para ele.
T22. Professora: Já fez?
T23. A19: Acabei de fazer.
T24. Professora: A3, o A19 acha injusto algumas pessoas pagarem o preço.
T25. A19: Eu falei, nós só estamos recebendo e eles estão sendo prejudicados.
T26. A3: Não existe só aquele lugar que eles moram. Tem lugar alí, vamos comprar aquele terreno gigante.
Constroem as casas ali, tem que ter dinheiro para montar uma construção desta. Coloca bastante casas para
eles lá, as pessoas que lá não vão ser prejudicadas por causa do peixe. Aí pega, vamos arrumar um serviço, um
curso, tem que ajudar, pode trabalhar na construção, as crianças vão estudar.
T27. Professora: E o meio ambiente como que fica?
T28. A3: As árvores?
T29. A19: Vai ser destruído um pouco, mas vai ajudar bastante gente, não vai ser somente perda, perda. Vê na
televisão? A luz está subindo, vamos continuar assim? Uma hora tem gente que não vai poder pagar, vão ficar
sem luz, vão perder. E com a construção vai baixar um pouco, a energia mais barata.

O aluno A3 introduz o debate informando que sua conta de energia elétrica tem um

valor elevado na sua percepção. Ele expressa que se para baixar essa conta precisa construir
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usinas hidrelétricas, então é isso que se deve fazer. O importante é a economia em benefício

próprio.  O aluno A19, no turno T2, contra  argumenta dizendo que a construção da usina

hidrelétrica vai impactar o ambiente natural, vai desabrigar pessoas. Infere-se do aluno A3, no

turno T3, que algumas pessoas precisam fazer renúncias para que se aproveitem as vantagens

que a energia elétrica oferece. Na visão do aluno A3 é preciso renunciar a floresta, é preciso

que algumas renunciem seu modo de vida para que todos tenham este artefato tecnológico, a

energia elétrica.

No turno T6, o aluno A19 foi interrompido por A3, dizendo que em todas as situações

sempre haverá o lado prejudicado, e as pessoas atingidas precisam aprender novos ofícios.

Todas estas ações são justificadas em prol de um desenvolvimento tecnológico. Até então o

aluno A3 argumenta e parece não ter a finalidade de chegar a um acordo ou entendimento

como os alunos participantes dos  dois  debates  anteriores.  Mas no turno T11, o aluno A3

propõe algumas ações em prol das pessoas atingidas, como casas e terra para trabalho.

No turno T12, aluno A19 consegue retomar a fala da qual foi interrompido no turno

T3.  Infere-se  que  o  aluno  deseja  receber  benefícios  da  energia  elétrica  mesmo que  uma

parcela da população esteja sendo prejudicada pelo conforto que recebe. Na percepção do

aluno A3 sempre vai ter o lado prejudicado quando um outro lado é beneficiado.

No turno  T15,  ao  propor  mais  uma vez  a  ajuda  com moradia  talvez  o  aluno  A3

estivesse abrindo uma oportunidade para a busca de um entendimento e acordo, mas logo na

sequência,  no  turno  T17,  o  aluno  A3  contesta  a  fala  de  A19,  dizendo  que  não  leva  em

consideração  o  fato  das  pessoas  estarem  mais  bem  adaptadas  no  local  onde  vivem

inicialmente.

No turno T20, a professora como mediadora, faz uma tentativa para um entendimento

e acordo, dizendo que seria ideal que se oferecesse uma solução em que as pessoas atingidas

não saíssem perdendo. Então a professora também sugere que A19 faça sua pergunta para A3,

porém este diz já ter feito, mas o aluno não tinha feito nenhum questionamento para A3, havia

apenas contestado suas proposições. Então a professora, no turno T24, faz uma tentativa de

retomar o diálogo expondo o ponto de vista de A19 de perceber que muitas pessoas saem

ganhando à custa de outras que são prejudicadas. O aluno A3, no turno T26, cita algumas

ações que poderiam ser feitas para compensar as perdas das pessoas, mas o diálogo acabou

retornando sempre ao mesmo ponto, sempre na mesma questão.

Então no turno T27, a professora formula um questionamento para A3 para que este

proponha soluções para os problemas ambientais causados pela construção da usina. No turno

T29, o aluno A3 não percebe problemas ambientais, para ele o que precisa ser resolvido é o

preço elevado da energia elétrica pago pela população.
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Neste último debate, a professora precisou intervir mais vezes de forma a buscar um

entendimento e acordo entre os debatedores, mas não alcançou seu intento. De acordo com

Bortoletto  et   al.  (2010)  pode  haver  indícios  de  redução  da  socialização  comunicativa,

observa-se  estes  indícios  em situações  em que  os  participantes  apresentam um interesse

estratégico em comprovar sua ação linguística diante de outros participantes. Este interesse

demonstra que não houve oportunidades simétricas de fala.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho comprometeu-se em estudar  as  interações  discursivas  dos  alunos,  as

possibilidades  de  apropriação  do  conhecimento  científico,  com a  abordagem de  questões

sociocientíficas  e  de  relações  CTSA.  Buscou-se  o  desenvolvimento  de  uma  proposta

educacional com possibilidades formativas nos aspectos cognitivos e humanísticos. Explicita-

se  a  existência  de  possibilidades  de  ações  educativas  que  contemplem  abordagens  do

conhecimento científico conjuntamente com aspectos sociais e ambientais compreendidos na

produção e utilização de ciência e tecnologia. Conforme analisado, as sequências de aulas

possibilitaram  verificar  evidências  de  que  os  alunos  buscaram  utilizar  o  conhecimento

científico  aprendido em sala  de  aula  na  proposição  de  alternativas  a  problemas  sociais  e

ambientais. Também possibilitou verificar que os alunos foram se envolvendo no processo

argumentativo no decorrer do desenvolvimento da proposta educacional. 

Na primeira atividade com vista a um potencial argumentativo, no dia 30/07/15, na

turma 9ºC,  houve limitações nesse envolvimento argumentativo.  No decorrer  das aulas,  a

professora buscou analisar  sua  prática,  os  alunos foram se familiarizando com uma nova

proposta de ensino e iniciaram uma socialização comunicativa que foi acrescendo no decorrer

do processo. Mas, apesar das dificuldades encontradas inicialmente no processo educativo,

destacam-se  possibilidades  de  apropriação  de  conhecimento  científico  e  proposições  de

alternativas, nas sugestões de formas para solucionar problemas.

O trabalho também mostrou que  há  muitos  alunos  que  não interagem na fala,  no

decorrer do processo comunicativo. Alguns alunos respondem questionamentos lançados pela

professora e em alguns momentos se calam diante das indagações da docente. Envolvimento

em processo dialógico em sala de aula tem sido prática pouco realizada e, nos momentos em

que se fazem investimentos  nessa forma de  trabalho educativo,  muitas  vezes  professor  e

alunos apresentam dificuldades. Mesmo o professor tendo se preparado para tal momento,

existe uma inquietação, pois não consegue prever o direcionamento desse processo educativo.

Por  isso  o  envolvimento  argumentativo  em  sala  de  aula  precisa  ser  ampliado,  tem-se  a
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necessidade de pensar e planejar atividades educacionais que ofereçam oportunidades para

que todos os alunos se expressem comunicativamente.

Esta  proposta  educacional  de  abordagem  de  relações  CTSA,  considerando

pressupostos da Teoria do Agir Comunicativo, oportunizou um espaço para que os estudantes

relacionassem ciência e tecnologia a impactos ambientais e sociais. Em vários momentos das

aulas,  houve  situações  de  problematização,  com  oportunidades  de  proposições  para

construção conjunta. O ensino de ciências, com a problematização de situações envolvendo

âmbitos objetivo, social, subjetivo e explicativo representou possibilidade de uma formação

completa dos sujeitos, para o exercício da cidadania; favoreceu evidenciar o desenvolvimento

de possibilidades de um prosseguimento do agir comunicativo para um entendimento, acordo,

uma  possível  tomada  de  decisão  e  participação  pública  em questões  relativas  à  Ciência,

Tecnologia,  Sociedade  e  Ambiente,  elementos  importantes  no  processo  de  alfabetização

científica dos estudantes. No âmbito social, foram problematizados aspectos de normas que

regem  a  conduta  de  políticos  e  de  pessoas  envolvidas.  No  âmbito  objetivo,  foram

problematizados concepções, saberes e conhecimentos estabilizados. No âmbito explicativo,

docentes e estudantes interpretaram significados de estruturas linguísticas e conceituais. No

que concerne à análise do processo pedagógico, sob o ponto de vista de formação docente,

evidenciam-se oportunidades para reflexão sobre teoria e prática educacionais.

Os alunos foram apresentados às  temáticas  que possibilitaram a formação de uma

visão social  e  política voltada ao combate às patologias  do sistema.  O envolvimento dos

alunos em processo dialógico em temas controversos aponta possibilidades de formação para

o entendimento e acordo.  Apesar das dificuldades do processo pedagógico analisado e da

reduzida  participação  dos  alunos  no  processo  comunicativo,  destaca-se  a  necessidade  de

vivência  de  atividades  educacionais  envolvendo  argumentação,  ressalta-se  o  desafio  aos

educadores de que estes precisam se tornar “críticos permanentes e incansáveis do processo

conflituoso, contraditório, contingente que é a educação, a qual necessita, por causa dessa sua

natureza, de uma permanente revalidação” (MÜHL, 2003, p. 264).

Considerou-se neste trabalho que não é simplesmente substituir um ensino tradicional,

orientado por uma visão sistêmica, por princípios do agir comunicativo. O professor precisa

proceder a uma análise crítica e transformadora da prática educacional dentro de um contexto

no qual, por mais que este planeje uma prática humanizadora, jamais ele deixará de sofrer as

interferências  do  mundo  sistêmico.  Mas  o  agir  comunicativo  assegura  uma  forma  de

“resistência contra a colonização total” (MÜHL, 2003, p. 264).

Discutir problemas sociais e ambientais advindos da ciência e da tecnologia, para que

os estudantes sejam instigados a apresentar proposições e se posicionar, apontando possíveis
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soluções diante de situações controversas, remete a processos de ensino adequados para a

promoção do agir comunicativo. O agir comunicativo livre de dominação precisa ser uma

busca diária do processo educacional.

O professor precisa planejar para o agir comunicativo, o diálogo é exigência para essa

transformação. Resistir ao processo comunicativo é transformar os estudantes em coisas e isto

é tarefa dos opressores e não dos revolucionários (FREIRE, 1987).



139

REFERÊNCIAS

BARROS, Susana de S. Educação formal versus informal: desafios da alfabetização 
científica. In: ALMEIDA M. J. P. M. de, SILVA H. C. da (org.). Linguagens, Leituras e 
Ensino da Ciência. Campinas: ALB, Mercado de Letras, 2007.

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

BELO MONTE, O anúncio de uma guerra. Direção: André D’Elia. Produção: Beatriz Vilela e
Francisco D’Elia. São Paulo: Cinedelia, 2012. Duração 104 min. Disponível em: <https://vi-
meo.com/cinedelia>. Acesso em: 27 jul. 2016.

BERMANN, Celio. Impasses e controvérsias da hidreletricidade. Estudos Avançados, v. 21, 
n. 59, p. 139-153, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/a10v2159.pdf. 
Acesso em: 27 jul. 2016.

BORTOLETTO, Adriana; CARVALHO, Washington Luiz P. Temas Sociocientíficos e a 
Prática Discursiva na Sala de Aula: Um estudo no Ensino Médio. In: ANDRADE, Ana Maria 
C. (Org.). Ensino de Ciências: A formação de Conceito Científicos. São Paulo: Cultura 
Acadêmica, 2009, v. 1, p. 1-488.

BORTOLETTO, Adriana. Formação Continuada de Professores: A Experiência de uma 
Temática Sociocientífica na Perspectiva do Agir Comunicativo. 2013. 236 f. Tese 
(Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, Faculdade de 
Ciências (FC), Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Bauru, 
2013. Disponível em: 
<http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/102063/bortoletto_a_dr_bauru.pdf?
sequence=1 >. Acesso em: 27 jul. 2016.

BORTOLETTO, Adriana; SUTIL, Noemi; Carvalho, Washington Luiz P. As contribuições da 
teoria ação comunicativa para refletir a competência ética discursiva e a formação moral no 
ensino de Ciências. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA, 12., 2010, 
Águas de Lindoia. Anais eletrônicos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (SBF), 
2010. Disponível em : http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/epef/xii/sys/resumos/T0048-
2.pdf> Acesso em 27 jul. 2016.

CARVALHO, Washington Luiz Pacheco de. Cultura científica e cultura humanística: 
espaços, necessidades e expressões. 2005. 147 f. Tese (Livre Docência) - Faculdade de 
Engenharia de Ilha Solteira, Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2005.

CHASSOT, Atico. Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação. Ijuí: 
Editora INIJUÍ, 2011.

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André P.; PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino 
de Ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.

FLICK, Uwe. Introdução à Pesquisa Qualitativa. 3ª ed.  Porto Alegre: Artmed, 2009.

http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/epef/xii/sys/resumos/T0048-2.pdf
http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/epef/xii/sys/resumos/T0048-2.pdf
http://lattes.cnpq.br/4152572965541626
http://lattes.cnpq.br/4182546926933301
http://lattes.cnpq.br/4152572965541626
http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/a10v2159.pdf


140

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GLOBO, PORTAL G1. Disponível em: < http://g1.globo.com/bom-dia-
brasil/noticia/2015/10/ibama-nao-concede-licenca-para-belo-monte-operar-veja-por-
que.html>. Acesso em: 07 ago 2016.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 1997.

HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como ideologia. Lisboa: Edições 70, 1968.

_______. Racionalidade e Comunicação. Lisboa: Edições 70, 2002.

_______. Teoria do agir comunicativo I: racionalidade da ação e racionalização social. São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 2012a.

_______. Teoria do agir comunicativo II: sobre a crítica da razão funcionalista. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2012b.

HAZEN, Robert M.; TREFIL, James. Saber ciência. 5ª ed. São Paulo: Cultura, 1999.

HORKHEIMER, Max. Teoria Tradicional e Teoria Crítica. In: ADORNO, Theodor W.; 
HORKHEIMER, Max. (Orgs). Textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

IBAMA, Assessoria de Comunicação. Disponível em: 
<http://www.ibama.gov.br/publicadas/norte-energia-e-autorizada-a-encher-reservatorio-para-
operacao-de-belo-monte-no-para >.  Acesso em: 07 ago 2016.

KRASILCHIC, Miriam.; MARANDINO, Marta. Ensino de ciências e cidadania. 2ª ed. São 
Paulo: Moderna, 2007.

LUDKE, Menga; ANDRÈ, Marli E. D. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 
Paulo: E.P.U., 2012

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2ª ed. São Paulo: Cortez,
2000.

MÜHL, Eldon Henrique. Habermas: ação pedagógica como agir comunicativo. Passo 
Fundo: UPF, 2003.

RATCLIFFE, Mary; GRACE, Marcus. Science Education for Citizenship: teaching socio-
scientific issues. Maidenhead, Philadelphia: Open University Press, 2003.

SUTIL, Noemi. Negociações Na Formação De Professores De Física: Construções 
Conjuntas E Resolução De Conflitos Em Problematização Da Prática Educacional. 2011.

http://www.ibama.gov.br/publicadas/norte-energia-e-autorizada-a-encher-reservatorio-para-operacao-de-belo-monte-no-para
http://www.ibama.gov.br/publicadas/norte-energia-e-autorizada-a-encher-reservatorio-para-operacao-de-belo-monte-no-para
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/10/ibama-nao-concede-licenca-para-belo-monte-operar-veja-por-que.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/10/ibama-nao-concede-licenca-para-belo-monte-operar-veja-por-que.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/10/ibama-nao-concede-licenca-para-belo-monte-operar-veja-por-que.html


141

229 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Educação Para A Ciência, 
Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru, 
2011. Disponível em: 
<http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/102021/sutil_n_dr_bauru.pdf?
sequence=1>. Acesso em: 27 jul. 2016. 

PÉREZ, Leonardo Fabio M. Questões sociocientíficas na prática docente: ideologia, 
autonomia e formação de professores. São Paulo: Editora Unesp, 2012.

PUCCI, Bruno. Teoria Crítica e Educação. In: PUCCI, Bruno (Org.). Teoria Crítica e 
Educação – a questão da formação cultural na Escola de Frankfurt. 2ª ed. Petrópolis: 
Vozes; São Carlos: Edufscar, 1994. 

VAINER, Carlos. B. Recursos hidráulicos: questões sociais e ambientais. Estudos 
Avançados, v. 21, n. 59, 119-137, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/ 
a09v2159.pdf. Acesso em: 27 jul. 2016.

ZOLLER, Uri. The Technology/Education Interface: STES Education for All. Canadian 
Journal Of Education, Haifa University, p. 86-91, jan. 1992. Disponível em: 
<http://www.csse-scee.ca/CJE/Articles/FullText/CJE17-1/CJE17-1-07Zoller.pdf>. Acesso em:
27 jul. 2016.

http://www.csse-scee.ca/CJE/Articles/FullText/CJE17-1/CJE17-1-07Zoller.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/%20a09v2159.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/%20a09v2159.pdf

	CAPÍTULO 1 – TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO
	1.1 Um modelo de comunicação linguística
	1.2 Racionalidade versus argumentação
	1.3 Mundo da vida e mundo sistêmico

	CAPÍTULO II – REFLEXÕES EM TORNO DAS RELAÇÕES CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE NO ENSINO DE CIÊNCIAS
	2.1 Alfabetização Científica
	2.2 As relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente
	2.3 Questões sociocientíficas

	CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DE PESQUISA
	3.1 Classificação da pesquisa
	3.2 Descrição do contexto e dos sujeitos
	3.3 Constituição dos dados
	3.4 Organização da sequência didática
	3.5 Descrição das atividades da Unidade 1 – Assistir e discutir o documentário: “Belo Monte, o anúncio de uma guerra”
	3.5.1 Problematização
	3.5.2 Organização e aplicação do conhecimento

	3.6 Descrição das atividades da unidade 2 – Fontes de geração de energia elétrica
	3.6.1 Problematização
	3.6.2 Organização e aplicação do conhecimento

	3.7 Descrição das atividades da unidade 3 - Temas controversos na geração de energia elétrica com estudo de artigos de opinião e vídeos com reportagens e entrevistas
	
	3.7.1 Problematização
	3.7.2 Organização e aplicação do conhecimento


	CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DE DADOS
	4.1 Análise das atividades da unidade 1 – Assistir e discutir o documentário “Belo Monte, o anúncio de uma guerra”
	4.1.1 Considerações e impressões sobre a turma 9ºC
	4.1.2 Considerações e impressões sobre a turma 9ºD
	4.1.3 Análise da interação comunicativa – etapa Problematização inicial na turma 9ºD
	4.1.4 Análise da interação comunicativa – etapa Aplicação do conhecimento na turma 9º D

	4.2 Análise das atividades da unidade II – Fontes de geração de energia elétrica
	4.2.1 Considerações e impressões sobre a turma 9º C
	4.2.2 Considerações e impressões sobre a turma 9º D
	4.2.3. Análise da interação comunicativa – Problematização inicial na turma 9º C
	4.2.4 Análise interação comunicativa – Organização e aplicação do conhecimento na turma 9º C

	4.3 Análise das atividades da unidade 3 – Temas controversos na geração de energia elétrica com estudo de artigos de opinião e vídeos com reportagens e entrevistas
	4.3.1 Considerações e impressões sobre a turma 9ºC
	4.3.2 Considerações e impressões sobre a turma 9ºD
	4.3.3 Análise dos textos produzidos pelas turmas 9ºC e 9ºD
	4.3.4 Análise do debate da turma 9ºC


	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

