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RESUMO
O presente trabalho investiga a construção de abordagens centradas em temas,
dirigidas ao ensino médio, tomando como exemplo a temática da água. A escolha do tema tem
sua justificativa apoiada na ampla abordagem que ele proporciona, desde questões ambientais
e socioeconômicas, até as possibilidades de revitalizar o potencial da escola em gerar
participação. Para a construção da proposta analisamos, inicialmente, dois aspectos que
contextualizam um espaço de intervenção, caracterizando, por um lado, a estrutura curricular
em que o tema pode ser inserido, a partir da análise de livros didáticos e, por outro, algumas
idéias de alunos sobre a questão. Em particular, investigamos a articulação entre os aspectos
dos temas tratados e os conceitos físicos a serem construídos. Nesse sentido, propomos a
construção de representações de duas naturezas diferentes, denominadas de organização
temática e organização conceitual, que, em conjunto, representam o âmbito das escolhas dos
percursos temáticos a serem construídos pelos alunos e professores.

Como exemplo,

desenvolvemos três percursos temáticos, considerando como ponto de partida a questão de
uma eventual escassez futura de água e representações do ciclo da água. Analisamos, ainda, o
sentido da introdução de uma abordagem complexa para as questões das águas, buscando
investigar em que consiste tal abordagem. Dessa forma, além de aprofundar a temática da
água, propomos elementos que podem servir de ponto de partida para a construção de
propostas temáticas e novas investigações.

Palavras Chave: ensino, Física, ciclo hidrológico, educação ambiental.

VI

ABSTRACT
The present work investigates the design of thematic approaches to be developed in
science classes at High School level. It takes as an example questions and aspects related to
the “water” thematic. The choice is justified by the wide range of possibilities that it provides,
including environmental as well as social and economic aspects. In addition, it allows students
involvement on social meaningful questions. To a first approximation, it is proposed a
characterization of the intervention background conditions, by investigating the curriculum
structure in that the theme can be inserted, using for that textbook analyzes. In this same
direction, students´ ideas on the subject are also important sources and must be considered.
For the designing of the approach, it is proposed the identification and construction of two
different conceptual network structures, one referred to thematic organization and the other to
physical concepts organization. These structures together represent the ambit of the choices
about what teachers and students can decide to study. Each proposition of study or course
means a specific interrelation of elements from these two structures, a specific itinerary to be
built. As examples, three thematic paths are presented, all considering the question of an
eventual future shortage of water and representations of the water cycle. In these examples, it
is also analyzed the meaning of introducing complexity approaches, trying to identify its
implication. With these contributions, this work pretends to have recognized some meaningful
elements to be considered in the design of thematic instructions and also aspects that need to
be better investigated about the subject.

Words Key: physics teaching, complexity, water cycle, thematic approach, environmental
education.
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INTRODUÇÃO

O ensino de Ciências, em décadas passadas, priorizou os conteúdos científicos por si
mesmos, pautados num formalismo excessivo e quase sempre desvinculados das questões
sociais. A escola era, então, um reflexo de uma sociedade que projetava, nessa modalidade de
ensino, a oportunidade do desenvolvimento acelerado de tecnologias. Com o passar dos anos,
notou-se que esse modelo de ensino deixava fora da escola a preocupação com a formação de
indivíduos capazes de tomar decisões seguras e conscientes diante de problemas, sejam esses
referentes à comunidade em que vivem, ou mesmo às questões mais amplas, tais como as que
envolvem relações intrínsecas entre os aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais.
A escola brasileira atual ainda encontra dificuldades para promover um ensino capaz
de incorporar, como parte de suas responsabilidades, a formação de cidadãos críticos, ou seja,
indivíduos capacitados para lidar satisfatoriamente com situações problemas decorrentes de
seu cotidiano. Ao nosso ver, formar cidadãos responsáveis e críticos requer uma formação
mais abrangente que também incorpora discussões nas disciplinas específicas como a Física, a
Química, a Biologia, entre outras. Assim, nosso objetivo, com este trabalho, mais do que
tratar de conceitos específicos inerentes às aulas de Física é destacar a importância de vinculálos a questões sócio-ambientais.
Algumas das razões que vinculadas às questões sociais que incentivaram esta pesquisa
surgiram a partir do contato com alunos portadores de câncer e que estão temporariamente
afastados da sua escola de origem. Esses alunos pacientes têm a oportunidade de continuar
seus estudos no próprio hospital onde estão em tratamento, mais especificamente na Escola
Móvel, situada no Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP), que tem como parceiros o Grupo
de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC) e o setor de Oncologia do
Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O trabalho da
Escola Móvel consiste, principalmente, em fazer o elo entre a escola de origem e o aluno
paciente. Nessas condições, as crianças afastadas da escola têm possibilidades de permanecer
estudando, ainda que dentro de suas limitações, sejam elas devidas às condições de tratamento
ou mesmo por seqüelas provenientes da doença.
Ao deparar-me com um ambiente de ensino tão diferente do habitual, ficou
evidenciado que algumas ações e escolhas, como a seleção de temas e as questões que podem
mobilizar esses alunos, tinham que estar vinculadas aos conteúdos escolares e, ao mesmo
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tempo, serem significativas para suas vidas. Em outras palavras, tanto os conceitos abordados
na escola tradicional quanto os aspectos que envolvem determinado tema, desde questões
sociais até ambientais, podem ser relevantes e instigantes para os alunos pacientes.
O foco do trabalho no âmbito hospitalar está na melhoria da qualidade de vida, na
igualdade entre os cidadãos e nas questões de ensino-aprendizagem que consideram os
conteúdos escolares. Visando esses aspectos foi proposto um trabalho que tinha como tema
central a água que, posteriormente, mostrou-se adequado como assunto problematizador para
a escola tradicional.
Durante essa experiência foi possível perceber que os temas abrangentes e abertos
trabalhados com alunos pacientes podem resgatar parte de seus interesses perdidos ao longo
de sua escolaridade, seja devido à ausência desses alunos nas aulas regulares ou às
dificuldades com as formalizações e cálculos. A opção pelo trabalho com temas sócioambientais surgiu a partir do interesse que o tema água suscitou entre aquele grupo de alunos.
As questões propostas e os vínculos que se estabeleceram ao longo de tal trabalho foram
muito importantes para iniciar esta pesquisa.
Assim, com o intuito de prover condições de trabalho em sala de aula que vinculem os
alunos e professores, que os tornem comprometidos com a sua aprendizagem e que, acima de
tudo, reconheçam as diferenças entre os indivíduos é que esta pesquisa se inicia.
Em geral, temas dessa natureza apresentam em seu cerne dois aspectos essenciais: a
formação de cidadãos críticos que possam lidar com questões políticas, sociais e econômicas
e a preocupação com aspectos ambientais. O primeiro desses aspectos tem sido discutido nas
últimas décadas, sobretudo, quando surgem diferentes movimentos em prol de uma educação
científica que também contemple o indivíduo enquanto cidadão participativo. É a partir desse
anseio e nesse contexto que surge a proposta Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) com a
finalidade de ampliar e reformular o ensino de Ciências, relacionando-o ao contexto humano.
Santos (2004) enfatiza essa preocupação:

“(...) mais do que informações (conhecer/ informar), importa que os
propósitos de um currículo que tem como meta a construção da cidadania se
centre em competências de construção e mobilização de conhecimentos e
valores que facultem competências de decidir e agir”. (Santos, 2004: 82)
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – para o ensino médio também
sinalizam a importância de uma formação crítica:

“O aprendizado das Ciências, da Matemática e suas Tecnologias pode
ser conduzido de forma a estimular a efetiva participação e responsabilidade
social dos alunos, discutindo possíveis ações na realidade em que vivem, desde
a difusão de conhecimento a ações de controle ambiental ou intervenções
significativas no bairro ou localidade, de forma a que os alunos sintam-se de
fato detentores de um saber significativo”. (Parâmetros Curriculares Nacionais,
1996: 52)

O segundo aspecto, que se refere à preocupação com as questões ambientais, vinculase ao primeiro, já que uma educação para a cidadania, pautada em questões sociais, políticas e
econômicas, também não pode deixar de considerar uma consciência ambiental. Os aspectos
ambientais foram introduzidos nas esferas educacionais, principalmente do ensino
fundamental, quando o modelo de industrialização da década de 70 afetou direta ou
indiretamente a sociedade e o ambiente. È válido notar que também é tema de destaque nos
Objetivos de Desenvolvimento para o Milênio, elaborado na sede das Nações Unidas no ano
de 2000. Dentre esses objetivos está a preocupação com o meio ambiente sustentável:

“(...) integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas
políticas nacionais; reverter a tendência atual ao desperdício de recursos;
reduzir pela metade, de 2000 a 2015, a porcentagem da população que não
tem acesso de modo sustentável a um abastecimento de água potável;
melhorar sensivelmente a vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de
casebres de hoje a 2020”. (Camdessus et al, 2005: 106)

São muitas as propostas educacionais voltadas aos problemas ambientais e à formação
de cidadãos críticos. Nesta pesquisa levamos em consideração nossa experiência com o tema
ambiental água e nossas reflexões apontadas anteriormente sobre a formação de cidadãos
críticos. Consideramos que o tema água é potencialmente rico e relevante porque trata
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inúmeras questões ambientais que, por sua vez, envolvem problemas atrelados a questões
sociais mais amplas. Além disso, temas dessa natureza muitas vezes podem ser de fácil acesso
aos alunos, seja porque são constantemente veiculados nos meios de comunicação ou por
fazerem parte da realidade de grande parcela da população brasileira que é por eles afetada
como, por exemplo, nos rodízios de abastecimento, nas situações de enchentes, entre outros.
Por outro lado, nossas justificativas, no que se refere à escolha do tema água, também
são pautadas em dados que traduzem a preocupação com sua escassez, distribuição,
saneamento, secas, consumo, entre outros indicadores. Como exemplo, basta pensar que no
ano de 2000, cerca de meio bilhão de pessoas viviam em países com escassez crônica de água
e, em 2050, estima-se que esse número atinja quatro bilhões. Além disso, o aumento do
consumo afeta todos os setores de produção, especialmente a produção de alimentos: o
volume de água necessário para produzir 1 kg de trigo é de 900 litros, 1 kg de carne é de
15.000 litros (Clarke e King, 2005). A figura 1 apresenta dados sobre o volume de água
necessário para a produção de alimentos.

Figura 1: Água para alimentos.

fonte: Clarke e King, 2005: 33.

A opção pelo tema água nos parece bastante consistente e significativa quando
pensamos em questões norteadoras como:
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•

Será que a água irá acabar, mesmo com a existência de um ciclo?

•

A água tem preço?

•

Quais as possibilidades de ocorrerem disputas por esse recurso?

•

Economia, reciclagem e reuso, vale a pena?

•

Quais as políticas, opções e intervenções possíveis e efetivas?

Durante a pesquisa foram analisados alguns autores que abordam o tema água no
ensino médio. Um desses trabalhos refere-se ao mapa conceitual, proposto por Quadros
(2004), que será melhor analisado nos capítulos que seguem. Nele são apresentados os
principais conceitos químicos que podem ser trabalhados em sala de aula, partindo de quatro
grupos principais: ciclo da água, água doce e água salgada, água e as plantas e reações
químicas na planta. De um modo geral, ao se trabalhar determinado assunto, os autores
apontam aspectos sociais vinculados aos conteúdos relacionado-os apenas às disciplinas
específicas, sem que qualquer aproximação a outras áreas do conhecimento, impedindo, desse
modo, que aspectos mais gerais, como questões sociais, por exemplo, sejam explicitadas.
No que se refere aos conceitos que envolvem o tema água existe uma extensa e atual
bibliografia sob forma de livros não didáticos. Dentre esses, estão as produções de Tundisi
(2003 e 2005) que levanta os principais problemas hídricos enfrentados no território nacional.
Tais problemas, segundo o pesquisador, vão desde a produção de energia elétrica, navegação,
recreação e turismo até pesca e piscicultura. Outra discussão interessante, voltada a aspectos
humanitários, é realizada por Camdessus et al (2005). Tal autor afirma que o acesso à água é
questão de solidariedade internacional, apoiando-se em uma infinidade de dados que remetem
à realidade das populações mais carentes e ao trabalho insano realizado pelas mulheres
africanas no transporte de água. Nas duas obras, o intuito dos autores é mostrar soluções,
muitas vezes simples, que podem alterar as políticas públicas de modo a melhorar o
saneamento e a distribuição de água mundial. Clarke e King (2005) também são bons
referenciais, já que apresentam e discutem diversos mapas atuais das águas, sinalizando,
ainda, que a possibilidade de privatizações e lucros poderá ser fator determinante para a
disponibilidade desse recurso no futuro.
Quanto às reflexões de educadores e pesquisadores sobre abordagens temáticas, as
propostas do tipo CTS, que estão voltadas ao caráter social que a escola deve incorporar, as
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idéias de García (1998), bem como de Delizoicov (2002), trazem contribuições significativas
para esta dissertação.
Segundo a concepção CTS, o ensino de Ciências deve apoiar-se em valores sociais,
científicos e tecnológicos, ganhando uma validade cultural e representativa entre os cidadãos.
É uma concepção que tende a unir os três eixos - Ciência, Tecnologia e Sociedade - em
diferentes graus de relevância e não separá-los, como estamos acostumados a ver. O ensino
nesse contexto volta-se ao diálogo entre os alunos e a ciência e conecta a evolução científica
às mudanças graduais das quais todos, incluindo a escola, irão vivenciar. Segundo Santos
(2004), essa proposta sugere uma escola que valoriza:

“(...) o diálogo entre saberes, a riqueza da diversidade, a
interdisciplinaridade, a ciência como cultura, a manipulação de símbolos...
Uma escola que não desconecta a mudança de concepção do ensino das
Ciências de um quadro de desenvolvimentos teóricos em vários domínios com
os quais o ensino de Ciências vai estabelecendo relações; que não desconecta
tal reconceitualização do quadro atual de mudança tecnológica e sóciocultural que, sendo causa é simultaneamente efeito de mutações na ciência e
na sua imagem pública, as quais, por sua vez, se repercutem na concepção do
seu ensino.” (Santos, 2004: 19-20)

Uma das dificuldades na abordagem temática está na escolha dos enfoques e conceitos
a serem trabalhados em sala de aula que, por sua vez, remete às possibilidades de propostas de
trabalho, incluindo materiais, percursos possíveis, atividades procedimentais, entre outros.
Entretanto, nas propostas do tipo CTS essa preocupação não é o centro do debate. A
contribuição CTS fica restrita somente à escolha de temas significativos que abarcam aspectos
sociais, econômicos e políticos. As discussões geradas a partir desses temas são essenciais
para a formação da cidadania, mas a forma de encaminhá-las pelos docentes nem sempre está
presente nessas abordagens.
Assumindo que o ensino deve considerar tanto os conteúdos de Física quanto as
questões que envolvem a comunidade, como os problemas relacionados à determinada região,
isto é, considerando suas necessidades específicas, as dificuldades desta pesquisa
assemelham-se com as apontadas por Paulo Freire (1975) ao sugerir uma proposta
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educacional a partir de temas geradores. Para o autor, os temas surgem das necessidades
específicas de cada comunidade o que demanda um trabalho inicial de investigação dos
problemas e angústias do público em questão. Após essa investigação, trata-se de estabelecer
e propor estratégias significativas e próximas às realidades do próprio grupo, ou seja, trata-se
de discutir os aspectos científicos a partir das necessidades de cada comunidade.
Nas duas perspectivas apontadas – CTS e temas geradores – fica subentendida a
questão: Como relacionar os temas com o currículo escolar atual? Nessa perspectiva,
Delizoicov (2002) argumenta que a escola deve alterar a estrutura curricular existente de
modo que os temas sejam os pontos de partida para uma nova abordagem conceitual:

“(...) A adoção da abordagem temática representa também uma ruptura
com a lógica segundo o qual os programas têm sido elaborados, a saber: a
estruturação pela abordagem conceitual, que organiza os conteúdos escolares
com base em um elenco de conceitos científicos.”
“Trata-se, então, de articular, na programação e no planejamento,
temas e conceitos científicos, sendo os temas, e não os conceitos, o ponto de
partida para a elaboração do programa, que deve garantir a inclusão da
conceituação a que se quer chegar para a compreensão científica dos temas
pelos alunos (...)” (Delizoicov, 2002: 272-273)

Outra discussão sobre abordagem temática que nos interessa é a conduzida por García
(1998). As idéias apresentadas pelo autor estão em concordância com nossas expectativas, em
especial porque há uma defesa explícita por se trabalhar com temas sócio-ambientais.
Segundo sua proposta, a questão ambiental consiste num problema aberto e complexo capaz
de envolver muitos conceitos e situações significativas para os alunos. Esse autor também
discute o papel da cultura e sua influência na escola, mostrando que a:

“(...) escola é uma instituição socializadora que propicia a construção de
determinados conhecimentos que se encarregam da produção – reprodução -
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distribuição de algumas idéias presentes em nossa cultura.” (J. E. García,
1998: 15)1

Assim, segundo suas concepções, a escola não é lugar de aprendizagem “espontânea”,
já que existem processos de construção de conhecimento submetidos a uma diretriz, ou seja,
impregnados de interesses e determinadas visões de mundo. Outro aspecto interessante da
proposta de García (1998) é a constatação da existência de três âmbitos distintos do
conhecimento: escolar, científico e cotidiano. Segundo essa visão, o conhecimento escolar
consiste no enriquecimento do conhecimento cotidiano. Em outras palavras, o conhecimento
cotidiano é o gerador de temas que serão trabalhados na escola de modo que a esfera
científica possa contribuir na construção e enriquecimento do pensamento cotidiano.
Além disso, visando estabelecer sua proposta, García (1998) aponta três critérios que
devem ser considerados na seleção e formulação do conhecimento escolar: epistemológico
(relacionado aos campos do saber), psicológico (adequação dos conteúdos à estrutura
cognitiva dos sujeitos) e sociológico (conteúdos culturais que devem ser incorporados). Ele
também apresenta as tramas conceituais como um dos elementos essenciais na organização de
uma proposta temática, seja porque contempla os conceitos metadisciplinares, que são
aberturas para novas discussões, ou porque dá ao professor uma ampla visão dos conceitos
que serão ou podem ser trabalhados em sala de aula.
As escolhas para se propor uma abordagem temática dependem dos interesses de cada
individuo, mas de antemão é evidente que qualquer escolha está pautada em interesses de
ordem mais ampla, tal como sugere García (1998). Para esta pesquisa, nosso interesse central
é proporcionar condições para que os alunos tenham um posicionamento crítico ao discutir os
problemas relacionados à sua vida cotidiana. Segundo nossas concepções, o tema água,
permeado por seus principais aspectos científicos e tecnológicos, contribui para esse tipo de
formação.
Desse modo, nossa proposta converte-se em discutir como e o que propor nas aulas
visando uma formação crítica. Para iniciar uma reflexão sobre o assunto, nosso pressuposto é
que uma educação pautada em pequenas intervenções nos currículos de Ciências, por meio de
abordagens temáticas, seja um caminho adequado. Ao nosso ver a abordagem temática
1

Tradução nossa. Salientamos que todos os fragmentos extraídos de J. E. GARCÍA, 1998, são traduções nossas
e, portanto, de agora em diante, optamos simplesmente pela apresentação da tradução livre, seguida da referência
a seu autor e ao ano de sua publicação.
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contribui para a formação de cidadãos críticos desde que as explicações para os problemas
desse tema estejam pautadas nos conteúdos das disciplinas específicas, no nosso caso a Física.
Dentro da realidade da escola, isso significa inserir temas na estrutura disciplinar hoje
existente,

ainda

que

possam

também

ser

estabelecidas

abordagens

disciplinares

complementares e articuladas, ou mesmo abordagens interdisciplinares. Um dos desafios de
introduzir temas no currículo tradicional é levar em conta a estrutura de conceitos físicos já
estabelecida na escola. A abrangência também é um fator desafiador ao elaborar esse tipo de
proposta, já que aspectos biológicos, químicos e físicos (áreas das Ciências naturais) e os
sociais, políticos, econômicos e geográficos (áreas conhecidas como Ciências humanas)
devem ser considerados igualmente relevantes. Ainda que uma abordagem temática sobre a
água apresente tais dificuldades, optamos em propô-la no âmbito da Física, procurando
articular a problemática envolvida e identificada pelas questões que tornam significativa a sua
discussão para a vida individual e social, com os instrumentos do saber físico que contribuem
para sua compreensão.
A opção por manter grande parte do currículo estabelecido da Física se justifica por
razões de ordem escolar, pela dificuldade adicional que significa fazer frente às estruturas de
organização tradicionais da escola que, em geral, envolvem elementos de uma cultura muito
bem estabelecida (García, 1998). Por outro lado, a busca de espaços para a questão ambiental
no interior de cada disciplina significa também uma defesa da abordagem disciplinar. Trata-se
de reconhecer que o ensino médio é o espaço privilegiado da construção das abordagens
científicas disciplinares e, no nosso caso, de que uma abordagem Física é condição para a
interdisciplinaridade (Kawamura, 1998).
Assim, a partir das preocupações levantadas ao longo desta introdução, almejamos
destacar que o objetivo desta pesquisa é investigar as possibilidades de uma abordagem
temática introduzida no currículo de Física atual, tomando como referência o tema ambiental.
Ainda que trabalhando sobre um tema específico, a água, assume-se como hipótese que seus
resultados possam transcender essa especificidade. Trata-se de propor uma maneira de
selecionar e abordar o tema água, de tal forma que o mesmo possa ser inserido nos espaços
curriculares de Física no ensino médio.
Quanto ao percurso desta pesquisa ou à metodologia empregada, inicialmente foram
organizados e pesquisados os conhecimentos gerais que envolvem o tema água, considerando
seus aspectos mais amplos. Tais aspectos foram levantados a partir de documentos oficiais,
propostas de organizações não governamentais e por meio de materiais veiculados na mídia
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como revistas, jornais, livros de divulgação, entre outros. A partir dessas informações foi
produzida uma organização temática da água.
Na segunda fase, foi analisada a estrutura curricular adotada nas escolas atuais, visando
organizar e sistematizar os conceitos relativos ao tema água. Essa etapa foi importante, pois
garantiu uma das preocupações centrais da pesquisa: considerar a organização curricular
existente e encontrar espaços nesta estrutura para o tema água. Esses espaços curriculares têm
como eixo norteador a disciplina de Física, por isso os principais livros adotados nas escolas e
a organização curricular tradicional de Física são referências. Os aspectos científicos, os
principais conceitos físicos e as suas relações com outras áreas (como a Geociências e a
Biologia) foram organizados segundo a estrutura curricular adotada na escola de modo que o
produto final dessa etapa consiste numa organização conceitual sobre a água.
A elaboração das abordagens temática e conceitual ocorreu em momentos distintos,
mas ambas estão relacionadas aos percursos ou recortes temáticos que representam uma
proposta efetiva para a atuação em sala de aula.
Permeando as etapas de produção das organizações temática e conceitual da água,
foram aplicados questionários e oferecidas oficinas sobre o tema com o propósito de conhecer
as idéias de futuros professores de Ciências. Esses instrumentos foram indispensáveis ao
propor os percursos temáticos do capítulo 5. Por fim, analisamos todo o percurso de pesquisa
e então elaboramos três propostas de trabalho, para serem utilizadas em sala de aula, a partir
das organizações temática e conceitual. Essas propostas, ao nosso ver, podem contribuir para
um ensino que promova discussões mais significativas para os alunos.
Sendo assim, vale ressaltar a seqüência das etapas desenvolvidas ao longo deste
trabalho. Nessa perspectiva, no capítulo 1, encontram-se as principais questões que nos
conduzem à relevância de uma proposta temática para o ensino médio. As idéias dos
principais referenciais teóricos e as suas relações com a pesquisa são apresentadas nesse
momento, sendo realizada uma discussão sobre as principais idéias de García (1998) e
Delizoicov (2002) com o intuito de integrar alguns argumentos desses autores ao presente
trabalho.
No capítulo 2, os resultados obtidos a partir da análise de livros didáticos são
analisados de modo que os espaços curriculares onde o tema água pode ser inserido sem que
grandes alterações no currículo tradicional fiquem evidenciadas. Em outras palavras,
analisam-se as possibilidades de inserção do tema água nos currículos atuais a partir dos
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conceitos físicos dispostos nos livros didáticos de ensino fundamental e médio. Vale ressaltar
que nossa proposta tem como meta atingir a escola atual (que muitas vezes apóia-se nos livros
didáticos), por isso o interesse em articular o tema com a realidade curricular do ensino no
Brasil.
No capítulo 3, são discutidas as concepções, por parte dos alunos e futuros professores
de Ciências, sobre o tema água. A partir da análise de questionários e da discussão promovida
durante as oficinas ministradas é possível elaborar percursos ou recortes que justificam as
escolhas deste trabalho, assim como identificar o nível de aprofundamento dos conteúdos
físicos que podem ser trabalhados em sala de aula. Em síntese, nessa etapa da pesquisa
pretende-se adequar nossa proposta temática às expectativas dos alunos e professores.
No capítulo 4 há duas etapas distintas: na primeira, são apresentados os aspectos
políticos, sociais, econômicos e ambientais que regem o tema água (organização temática) e
na segunda, os principais conceitos físicos encontrados no currículo tradicional que se
vinculam ao tema água (organização conceitual). Na organização temática estão dispostos os
assuntos que relacionam a água com o ambiente e clima, a vida, a sociedade, a história e a
natureza. Na organização conceitual são apresentados os principais conceitos físicos
relacionados ao tema, tendo como referência a Termodinâmica, Hidrostática e Hidrodinâmica.
Essas áreas da Física são centrais na organização conceitual, já que o nosso interesse é
discutir um ciclo hidrológico amplo e dinâmico, ou seja, um ciclo que contém águas em
movimento e que realiza diferentes circuitos, como a passagem pelo interior de residências,
indústrias, etc.
No capitulo 5, são apresentadas três propostas ou percursos para sala de aula que estão
baseadas nas organizações temática e conceitual discutidas no capítulo quatro. As propostas
ou percursos privilegiam o ciclo hidrológico complexificado e os aspectos ambientais globais
e locais também relacionados ao ciclo da água amplo e dinâmico. Tais percursos temáticos
servem apenas como exemplos porque, segundo nossas expectativas, o professor que é
conhecedor do seu universo escolar consegue definir e organizar com clareza e segurança os
percursos temáticos mais relevantes para seus alunos.
Para finalizar, no capitulo 6, são retomadas as etapas deste trabalho procurando analisar
as dificuldades e vantagens que o professor pode se deparar ao trabalhar com uma proposta
temática. Nota-se que são apenas apontamentos sobre as dificuldades, já que uma análise
profunda não caberia a esta pesquisa.
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Nossa expectativa com este trabalho é que o professor seja capaz de trilhar percursos
significativos para seus alunos sem que haja grandes alterações nos currículos tradicionais e
que ainda considere alguns pressupostos educacionais, as idéias dos alunos sobre o tema a ser
tratado e os conceitos e assuntos indicados nas organizações conceitual e temática. Também
esperamos colaborar com a educação brasileira de modo que cada vez mais a ciência
estimulante e intrigante esteja presente nas escolas, contribuindo para a formação de cidadãos
conscientes de suas responsabilidades. Cidadãos que apóiem suas explicações em argumentos
científicos para conduzir um desenvolvimento sustentável e uma sociedade mais justa e
igualitária.

13

CAPÍTULO 1
Contribuições para a reflexão

Neste capítulo são discutidas algumas contribuições que servem como subsídio para
nossa reflexão sobre abordagens temáticas. Para tanto, utilizamos, principalmente, as
propostas de dois educadores, García (1998) e Delizoicov et al (2002), que já trataram desse
tipo de abordagem.
São também apresentados, inicialmente, certos pressupostos que desejamos adotar,
incluindo escolhas que traduzem nossa perspectiva educacional. Dentre elas, está o
significado do ensino de Ciências que considera o aluno como agente participativo – cidadão
crítico, capaz de interagir e se posicionar perante situações que demandam decisões que
podem ou não alterar o cotidiano individual ou de um grupo. Em outras palavras, contemplase um indivíduo que se aproprie dos conhecimentos escolares para compreender o mundo e
resolver situações cotidianas que, por sua vez, podem alterar a dinâmica estabelecida pela
sociedade onde se vive.
Valorizar uma formação cidadã crítica também significa estabelecer uma cultura
social, científica e tecnológica consistente, capaz de incluir todos os indivíduos. A nosso ver,
sem essa cultura os sistemas democráticos tornam-se vulneráveis e podem até mesmo passar a
ser controlados por uma minoria. Geralmente, essa minoria representa parte da sociedade que
domina ou consegue transitar relativamente bem entre essas culturas – social, tecnológica e
científica. Vale ressaltar que a cultura estabelecida numa sociedade não é homogênea, já que
os indivíduos constroem diferentes visões de mundo.
Segundo García (1998), a maior preocupação, num país democrático, deve voltar-se
aos processos de ensino que visem à formação de cidadãos ativos e conscientes para atuarem
em suas sociedades. Desse modo, a escola deve:

“(...) converter-se em um lugar de reflexão sobre as relações entre os seres
humanos e, entre estes e o meio, como um motor de troca social que tem como
objetivo educativo básico o que poderíamos denominar de enriquecimento do
conhecimento cotidiano. A evolução deste conhecimento se dirigiria, assim, à
construção, por parte dos sujeitos, de um determinado modelo de
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desenvolvimento humano (individual e social), alternativo ao atualmente
predominante.” (J. E. García, 1998:16)

Assim, para García (1998), o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos se dá por
meio da aprendizagem que está vinculada à cultura e à realidade vigente. A cultura e os
conteúdos escolares estão intrinsecamente ligados, o que nos remete a uma intenção de ensino
não neutro. O processo ensino-aprendizagem é reflexo da sociedade, onde os grupos sociais
dominantes ou agentes socializadores, formado geralmente por aqueles que têm propostas
coerentes ou força política, que melhor impõem suas idéias determinam os rumos de uma
nação. É, portanto, necessário incorporar nesse processo uma análise sobre a função social da
escola numa perspectiva ideológica crítica, explicitando as intenções educativas que
permeiam e determinam o conhecimento escolar, assim como as formas de conhecimentos
implicadas nessa formulação.
Quando uma visão de mundo é estabelecida, os conteúdos escolares e os objetivos
educacionais se desenvolvem segundo essa perspectiva. Isso pode ser evidenciado, por
exemplo, no modelo educacional estabelecido logo após o lançamento do Sputnik (primeiro
satélite russo colocado em órbita, lançado em 1957, originando a corrida armamentista) ou
quando a classe operária e os patrões encontraram vantagens na aprendizagem da leitura e
escrita.

“Os patrões (encontraram vantagens) porque a posse da técnica e da
disciplina ligada à escrita proporciona uma mão de obra mais apta. Para os
operários, porque acreditavam que a instrução era chave para a
emancipação.” (Fourez, 1994:17)

Partindo do pressuposto de que a visão de mundo e o interesse dos indivíduos
permeiam a educação, faz-se necessário buscar novas relações no sistema social. Tais relações
encontram, muitas vezes, dificuldades ou obstáculos por parte dos professores, ou mesmo da
instituição educacional, para, por exemplo, modificar o currículo vigente. Esse vínculo entre
os objetivos educativos e a visão de mundo dominante é citado por García (1998):

15

“Assim, ainda que os objetivos educativos gerais dos planos de estudos e os fins
declarados pelos professores proclamem uma formação de cidadãos autônomos, críticos e
solidários, na prática tende-se a reproduzir a ordem social estabelecida, prevalecendo valores
que estão sintonizados com a heteronomia, submissão e competitividade.” (Yus 1994 e 1996
apud García 1998:15)
Mas como estabelecer uma cultura escolar que contemple tanto aspectos sociais,
científicos e tecnológicos numa sociedade com uma visão de mundo pré-estabelecida? Não
existe uma resposta pronta a essa questão. No entanto, algumas tentativas parecem-nos
interessantes e apontam para possibilidades que podem nos conduzir a uma educação
emancipadora.
Dentre elas está a concepção CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) que surge em
resposta a um ensino voltado apenas às tecnologias aplicadas e à ciência pura. Segundo
Gerard Fourez (1994: 22), o movimento CTS é “(...) uma tentativa de renovar o ensino de
Ciências, relacionando-o ao contexto humano”. A principal preocupação da CTS é vincular
questões sociais à escola, de modo que a ciência e a tecnologia, tratadas nesse âmbito, possam
fazer parte do cotidiano do aluno. Com isso, mais do que compreender conceitos e
tecnologias, o individuo é capaz de relacionar aspectos sociais, tecnológicos e científicos que
compõem determinado assunto. Segundo Fourez:

“Trata-se de outorgar responsabilidades à sociedade ou, em todo caso, de
alcançar uma situação na qual os cidadãos não experimentem um sentimento
de impotência tão grande frente às ciências e tecnologias, e tudo a elas
vinculado.” (Fourez, 1994: 23/ 24)

Segundo Santos (2001), a sigla CTS apareceu pela primeira vez no livro de Ziman
(1980), Teaching and learning about science and society, mas já a partir da década de 70
algumas escolas tinham abarcado a proposta. Para a autora, apoiada nessa concepção:
“Um objetivo central deste movimento de reforma é o desenvolvimento de uma
cidadania responsável – uma cidadania individual e social para lidar com
problemas que têm dimensões científicas e tecnológicas, num contexto que se
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estende para além do laboratório e das fronteiras das disciplinas. Tornar a
ciência revestida de mais significado para o aluno, de forma a prepará-lo
melhor para lidar com as realidades da vida atual e para poder planejar o seu
próprio futuro, é uma das aspirações básicas.” (Santos, 2001: 17)
Para promover uma escola que contemple os aspectos citados anteriormente é
necessário reavaliar os processos que permeiam à educação. Assim, propostas para alterar a
dinâmica já estabelecida na escola apontam para mudanças que, numa concepção CTS,
significam privilegiar seus aspectos potencializadores: ciência, tecnologia e sociedade. Na
análise feita por Santos (2001), as propostas que foram levadas para a sala de aula podem ser
classificadas em: Cts (enfatiza o ensino das ciências, do ponto de vista de sua natureza), cTs
(enfatiza o ensino das tecnologias) e ctS (enfatiza os aspectos sociais). Numa proposta do tipo
Cts, o ensino volta-se à aprendizagem da ciência e sobre ciência como empreendimento
social, apoiado em contextos históricos e capaz de fomentar a consciência tecnológica por
meio de conteúdos científicos integrados à tecnologia. Numa proposta do tipo cTs, é
privilegiada a aprendizagem de uma ciência contextualizada, apoiada na educação para a
capacitação tecnológica, que valoriza as práticas e o conhecimento aplicado. Nas propostas
que privilegiam os aspectos sociais (ctS), as preocupações voltam-se para uma alfabetização
científica e tecnológica, vinculadas, por exemplo, à educação ambiental e do consumidor e,
nessa perspectiva, também incorpora abordagens sociolingüísticas e interculturais.
Ainda segundo a autora, o estudo de ciências deve ser introduzido a partir de aspectos
e fatos relevantes para um grupo social, ou seja, o processo ensino-aprendizagem deve
emergir de um problema ou situação real e concreta proveniente da sociedade. Encontrado o
problema, propõe-se que o professor estimule o aparecimento das necessidades dos alunos em
conhecer ou utilizar algumas tecnologias. Nessa fase, há a oportunidade de mostrar aos alunos
as atividades e decisões tomadas pelos cientistas, sinalizando como esses conteúdos ajudam a
compreender aspectos tecnológicos necessários a decisões relacionadas às questões sociais.
Para finalizar, o aluno usa o que aprendeu na escola para tomar decisões em seu cotidiano.
Essa atitude considera seu interesse ou o da comunidade interferindo, de alguma forma, no
desenvolvimento social.
Vale ressaltar que, na perspectiva CTS, a complexidade dos fenômenos ambientais
não é encarada como uma pedagogia de catástrofes ou que esteja vinculada aos interesses de
um grupo específico tais como, por exemplo, defensores do meio ambiente que visam
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destaque nos meios de comunicação. Assim, as discussões que apontam para uma crise
ambiental devem considerar as possíveis soluções locais e globais para os diferentes estilos de
vida e visões de mundo. Consiste, portanto, num ensino que trata dos efeitos das
transformações introduzidas pela atividade humana e as reais vantagens que os indivíduos
desfrutam devido aos avanços tecnológicos e científicos.
Em defesa dessa concepção está García (2004), numa reflexão mais recente sobre
educação ambiental. Segundo o autor é preciso:

“(...) reivindicar uma educação ambiental que tenha apoio de educadores
ambientais comprometidos com a tarefa de mudar o mundo e que não estejam
condicionados por compromissos dos setores vinculados ao poder econômico e
político. Dessa forma, a análise das responsabilidades sobre os problemas
ambientais poderá ir além da tradicional, contemplando as causas reais do
problema e apoiando-se numa crítica ideológica que sustenta suas atitudes
(...).” (J. E. García, 2004: 25)

Desse modo, uma escola que contemple os aspectos citados anteriormente deve buscar
meios para formar cidadãos participativos, mesmo que isso signifique questionar a cultura
vigente ou a atual visão de mundo. Também é função da escola contemplar aspectos
científicos, tecnológicos e sociais presentes na vida cotidiana do aluno, pois assim ele torna-se
confiante em suas tomadas de decisões.
Nessa afirmação está implícita a necessidade de se formar alunos mais responsáveis,
tanto pela sua aprendizagem na escola como pela convivência pacífica e harmoniosa em
sociedade. Segundo Delizoicov et al (2002):

“A escola é outro espaço de sociabilidade, de inserção em relações sociais
externas ao âmbito familiar. Uma de suas finalidades principais é garantir a
possibilidade de acesso ao conhecimento sistematizado, e é em torno dessa
função que, ao menos em sua atribuição legal, deveriam estar sendo
organizadas as atividades escolares.” (Delizoicov et al, 2002: 141)
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1.1. As relações que permeiam o conhecimento escolar
A escola vem passando por transformações que vão desde as relações sociais
estabelecidas até a reformulação de seus currículos. Ainda que esta reformulação seja sutil e
gradual. Por ser um momento de intensas mudanças há muita resistência e dúvidas,
principalmente no que se refere a sua própria função, o que se reflete nos conteúdos a serem
ensinados e nas estratégias a serem adotadas.
Embora essa seja uma questão bastante complexa, um recorte inicial consiste em se
ater às funções acima discutidas, procurando analisar a natureza do conhecimento escolar.
Alguns autores, como García (1998), conforme já mencionado, reconhecem que esse
conhecimento tem uma identidade própria e até mesmo, uma epistemologia que lhe é singular.
Segundo García (1998), o conhecimento escolar é influenciado pelos conhecimentos
científico e cotidiano. O conhecimento científico é aquele produzido pela academia, enquanto
o cotidiano refere-se aos saberes, muitas vezes complexos, que são produzidos nas relações
que se estabelecem na interação com o meio, tais como entre colegas, familiares, entre outros.
No conhecimento cotidiano são produzidas explicações sem embasamento científico, mas que
justificam determinadas situações. Para o autor, há uma ligação estreita entre esses
conhecimentos (cotidiano, escolar e científico), o que significa dizer que mudanças sofridas
em qualquer um dos três âmbitos implicam em alterações nos outros.
Para tratar e definir o conhecimento escolar são consideradas algumas hipóteses que
sugerem (ou não) a influência de outros tipos de conhecimentos, como o científico, o
cotidiano, ou ambos, frente ao que se produz na escola. Tais hipóteses analisam a existência
de uma continuidade/ descontinuidade entre o conhecimento cotidiano e o cientifico, o grau
de generalidade das estruturas do conhecimento, a possibilidade de substituição do
conhecimento cotidiano pelo científico e a aplicação do aprendido na escola às situações do
dia-a-dia. Essas hipóteses são: da Integração, do Compartilhamento, da Substituição e da
Independência – Coexistência.
Segundo a hipótese da Integração, defendida por García (1998), o conhecimento
escolar é determinado pela integração transformadora de diversas formas de conhecimentos.
Logo, os conhecimentos científico e cotidiano se comunicam: há interação e evolução
conjunta de ambas as formas de conhecimento, podendo existir dentro de um sistema de
idéias outros sistemas de idéias com diferentes graus de coerência e generalidades. Para ele, a
escola pode transformar, de modo a enriquecer, o conhecimento cotidiano. A transformação é
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entendida como “evolução” de formas do pensamento cotidiano simples para outras mais
complexas (Grupo de Investigação na Escola, 1991; García, 1994; García e Merchán, 1997).
A hipótese do Compartilhamento afirma que existe continuidade entre o conhecimento
cotidiano e científico devido às similaridades entre essas epistemologias. Segundo essa visão,
é possível passar para uma outra forma de conhecimento sem a necessidade de uma troca
intensa das idéias dos sujeitos, já que essa troca é viável sem instruções.
A hipótese da Substituição considera que as epistemologias do conhecimento
científico e cotidiano são incompatíveis e muito diferentes, no entanto isso não impede trocas
fortes mediante instruções. Assim, se há instruções, existe a possibilidade de aplicar os
conhecimentos escolares na vida cotidiana. Nesse enfoque, a função da escola é substituir as
idéias intuitivas dos alunos por idéias científicas que são ensinadas por meio das disciplinas
específicas.
A hipótese da Independência – Coexistência considera que as epistemologias do
conhecimento científico e cotidiano são diferentes, mas que se generalizam e se aplicam nos
mais diversos contextos. Para essa linha não cabe a transição do conhecimento científico ao
cotidiano (e vice-versa), mas a ativação dos mesmos segundo o contexto. Também acreditam
que conhecimentos específicos são construídos à medida que haja dificuldade e só depois há a
aplicação do aprendido na escola para a vida cotidiana.
As três últimas hipóteses são criticadas por García (1998) em vários aspectos, em
especial porque:

“(...) não levam em consideração a possibilidade de uma cultura escolar
distinta da cultura científica e diferente do conhecimento cotidiano mais
freqüente em nosso meio social; não contempla a existência de alternativas
entre um pensamento cotidiano simples e um pensamento especializado
complexo, ou seja, as possíveis construções, na escola, de categorias gerais,
utilizáveis em diferentes domínios, que permitem uma aproximação mais
adequada aos problemas da vida cotidiana.” (J. E. García, 1998: 56)

Quando sugere a integração entre os conhecimentos (cientifico, escolar e cotidiano),
García (1998) refere-se ao conhecimento cotidiano como um conhecimento extremamente
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contextualizado e ligado ao concreto, voltado ao mesocosmo - realidade mais próxima da
experiência cotidiana dos indivíduos. Segundo o autor, as situações do cotidiano requerem
uma resposta mais complexa do indivíduo, o que dá margem a outros problemas que podem
ser estudados e resolvidos na escola.
Alguns exemplos de problemas cotidianos complexos aparecem quando os indivíduos
precisam posicionar-se diante de situações de risco. Nesse caso, é necessário tomar decisões
que influenciarão seu futuro e o de sua comunidade. Por exemplo, numa situação onde os
cidadãos divergem sobre o fechamento de indústrias poluidoras só pode opinar com segurança
aquelas pessoas que estão aptas a questionar, argumentar e entender a real situação a qual
estão submetidos. Nas condições de tomadas de decisões sempre existem visões antagônicas
com bons argumentos: aqueles que acreditam que a contaminação é um problema ambiental
que afeta todo o mundo e aqueles que defendem que a contaminação é algo menos relevante,
já que o fechamento das indústrias poluidoras ocasionará desemprego.
Também é importante ressaltar que o conhecimento cotidiano é produto de um
momento social concreto, portanto é adaptativo. Essa adaptação é importante porque nos faz
buscar novidades e instiga a explorar o mundo buscando novas informações. Por outro lado,
esse caráter dinâmico e adaptativo contribui para que o ensino se desenvolva em função das
escolhas sociais, sejam elas momentâneas ou adaptativas.
A partir dos conhecimentos científico e cotidiano, García (1998) discute a existência
de uma grande variedade de outras formas de conhecimento que nos leva a entender que nem
todos os problemas da vida cotidiana são problemas práticos ou que podem tornar-se um
problema escolar. Isso acarreta múltiplas manifestações que aponta para o surgimento de
conhecimentos intermediários que integram características tanto do conhecimento cotidiano
quanto do científico. Os conhecimentos intermediários são aqueles relacionados às
tecnologias e as atividades sociais que supõem um saber organizado, como o saber artístico,
os saberes práticos que conduz a uma profissão, entre outros.
Ainda que os conhecimentos cotidiano e científico integrem o saber escolar não é
viável colocá-los no mesmo patamar, já que a escola tem sua própria dinâmica e problemas
específicos. Para García (1998), o conhecimento escolar surge da interação entre os
conhecimentos científico e cotidiano. Assim, o conhecimento cotidiano deve ser enriquecido a
partir das concepções científicas. Para o autor, o conhecimento escolar é aquele:
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“(...) que integra, no âmbito didático, diferentes formas de conhecimento
(filosófico, ideológico, científico-técnico, cotidiano). (...) que insiste na
necessidade de adotar uma determinada visão de mundo, que articule e oriente
a integração, no conhecimento escolar, dos problemas sócio-ambientais, do
conhecimento científico e das concepções presentes nos alunos.” (J. E. García,
1998: 137)

A ilustração a seguir mostra como o conhecimento escolar pode ser enriquecido a
partir do cientifico e cotidiano.

Figura 1.1: Hipótese da Integração, segundo García (1998).
Contexto
cotidiano

Contexto
escolar

Contexto
científico

Conhecimento
cotidiano

Conhecimento escolar
Conhecimento escolar como
conhecimento cotidiano
complexificado

Conhecimento
científico

Outros cenários e outras formas de conhecimento
Serve de referência para...

Enriquece...

Gera...

Se aplica ao...

Fonte: J. E. García, 1998: 24.
Na proposta de García (1998), os conhecimentos gerais, em especial os conhecimentos
metadisciplinares, são de extrema relevância na construção do conhecimento escolar. O
conhecimento metadisciplinar é definido como um conhecimento:
•

que considera os aspectos históricos, sociológicos e epistemológicos dos conteúdos
disciplinares (evolução dos paradigmas científico e epistemológico, os obstáculos
que dificultam as trocas, as interações entre o científico, ideológico e as demandas
sociais, entre outros.);
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•

orientado por determinada cosmovisão ideológica (visão de mundo) que influencia
o para que e o porque das decisões tomadas tanto no âmbito científico, como no
cotidiano e no escolar. A cosmovisão ideológica serve como referencial na tomada
de decisões porque nos leva a entender que há a necessidade de incorporar, na
realidade educativa, os problemas existentes no meio social e natural;

•

dotado de entes complexos que são comuns a uma série de disciplinas e que
apresentam um caráter de estruturação entre os diferentes campos do
conhecimento.

Segundo García (1998), o conhecimento metadisciplinar:

“(...) é um conhecimento que serve como um eixo que integra, articula e
orienta a formulação e organização do conhecimento escolar e que não deve
ser identificado só como um conhecimento conceitual, pois inclui também
procedimentos e valores.” (J. E. García, 1998:89)

Adiante esses conceitos serão explorados, visando explicitar suas contribuições para a
abordagem temática. Para García (1998), é a partir dos conceitos metadisciplinares que
podemos introduzir mudanças na perspectiva educativa. Sendo assim, o autor sugere que os
conteúdos compartimentados devem ser substituídos por aqueles capazes de trazer os
problemas ambientais à realidade educativa, abrindo-a a exploração do nosso mundo. Para
ele, as questões ambientais são suficientemente diversificadas para estruturar o saber escolar
enquanto uma ciência social integradora. Entender o mundo sob esses aspectos só é possível
se houver a transição de uma forma simples a outra mais complexa, o que significa
complexificar o conhecimento:

“(...) considerar conceitos metadisciplinares pode ajudar na formulação dos
conteúdos escolares, facilitando, concretamente, o estado dos sistemas e dos
fenômenos complexos presentes em nosso entorno (os artefatos tecnológicos, a
cidade, a lagoa, o bosque, a contaminação, os seres vivos, a alimentação
humana, os usos da energia, entre outros).” (J. E. García, 1998: 131)
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Essa proposta requer que as concepções de aprendizagem sejam substituídas de modo
que a visão reducionista, a qual os alunos recorrem para interpretar seu meio, será
reorganizada, transformada e, logo, enriquecida. A visão simplificada refere-se a uma
interpretação do meio predominantemente aditiva, onde os objetos aparecem desvinculados
ou com relações/ ligações estabelecidas muito fracas. Segundo o autor:

“(...) entender nosso entorno como uma realidade sistêmica requer
evidentemente um processo de construção do conhecimento que só pode dar-se
no âmbito educativo. O dito processo deve ter, enquanto um conjunto de
obstáculos que implicam trocas conceituais radicais, a superação do
egocentrismo e do perceptivo, o reconhecimento da interação, a compreensão
de que existem níveis de organização micro e macro, entre outros.” (J. E.
García, 1998: 133)

A opção pelo conhecimento metadisciplinar está relacionada com a crise que emerge
da perspectiva ontológica e epistemológica. O paradigma atual, denominado simplificador,
caracteriza-se tanto pela estratificação do conhecimento científico (tratado em disciplinas
específicas), quanto pela separação do conhecimento científico das outras formas de saber.
Essa compartimentarização e a grande distância que existe entre o conhecimento científico e o
cotidiano tornam o paradigma simplificador forte. Para que essa visão seja alterada, é
necessário dotar os conteúdos escolares de um enfoque que possibilite trocar a perspectiva
epistemológica dos sujeitos e sua maneira global de encarar o mundo, mediante a utilização
do conhecimento metadisciplinar como marco de referência privilegiado para a determinação
do conhecimento escolar.
Englobar os pressupostos apresentados por García (1998) ao currículo escolar requer
pensar em alterações no currículo tradicional, o que nos remete a mudanças em grande parte
dos trabalhos realizados nas escolas atualmente. É importante notar que essas mudanças
referem-se tanto ao modo (forma linear, geralmente, seguindo livros didáticos), quanto aos
conhecimentos abordados (aqueles que seguem uma estrutura rígida onde os conteúdos
científicos são tidos como “estáticos e verdadeiros”, permanecendo inalterados ao longo da
História). As dificuldades na reformulação curricular, seja devido às concepções social,
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política, ambiental ou econômica vigentes, fazem com que o ensino permaneça
compartimentado e pouco vinculado ao cotidiano dos alunos. Assim, por mais que as
intenções apresentadas nos parágrafos anteriores sejam justificadas, sua implementação
parece distante. Cabe, portanto, aos educadores e à sociedade (pais, alunos, agentes escolares,
governantes, entre outros) repensar um currículo interpretativo e de intervenção, o que, por
sua vez, supõe optar por uma escola como um lugar de conflitos, isto é, de embate de idéias.

1.2. Diferentes olhares sobre a organização temática
Na discussão realizada até o momento, foi considerada a perspectiva educacional e
escolar, reconhecendo a escola como o espaço de construção de um conhecimento próprio, o
conhecimento escolar. Neste item, a reflexão volta-se às propostas e dificuldades de
abordagens temáticas indicadas por García (1998) e Delizoicov et al (2002).
De antemão, uma das dificuldades de se propor seqüências didáticas temáticas referese à adequação dos momentos didáticos para a inserção de determinados conceitos. A nosso
ver, tais momentos refletem o interesse dos alunos, bem como sua capacidade de
entendimento sobre o assunto tratado. Deste modo, os interesses dos alunos são essenciais
para o desenvolvimento de uma proposta didática coerente e significativa, já que, por
exemplo, não se pode falar das dificuldades relacionadas ao meio ambiente se isso não é um
problema estabelecido tanto para o aluno quanto para o próprio professor.
Quanto ao momento didático, ele deve ser evidenciado segundo as capacidades dos
alunos num determinado período, já que não é adequado tratar, por exemplo, o conceito de
equilíbrio dinâmico, no caso do ciclo hidrológico, se os alunos não discutiram aspectos
importantes relacionados à Hidrodinâmica. Para a adequação do momento didático, parece
evidente que as escolhas ficam a encargo do professor que, diante de seus conhecimentos
sobre os interesses de seus alunos e dos conceitos já estabelecidos, pode propor abordagens
mais significativas.
Resumidamente, nesta etapa, são discutidas duas perspectivas sobre a inserção de
temas no âmbito escolar. Na primeira delas, a de García (1998), são apresentados argumentos
para a implantação de projetos focados numa nova escola. Tais argumentos baseiam-se na
perspectiva metadisciplinar da complexidade, associada às questões sociais e epistemológicas.
Na segunda, são apresentadas as idéias de Delizoicov et al (2002) sobre as transformações
curriculares baseadas nos temas geradores de Paulo Freire (1975), assim como nos conceitos
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unificadores apontados por Angotti (1993). Vale ressaltar que em ambas as visões comparece
a proposta de elaboração de mapas conceituais ou redes de conceitos para a explicitação dos
conhecimentos escolares.

1.2.1. Os conceitos metadisciplinares
Os argumentos apresentados por García (1998) baseiam-se na perspectiva
metadisciplinar da complexidade, sem deixar de considerar aspectos relevantes, como o
desenvolvimento cognitivo de aprendizagem construtivista e a perspectiva social crítica. Para
o autor, os conceitos metadisciplinares são essenciais para o desenvolvimento de uma
proposta temática, já que são conceitos capazes de relacionar as disciplinas, integrando-as.
Os conceitos metadisciplinares também contribuem para dotar os conteúdos escolares
de um enfoque que facilita a discussão da perspectiva ideológica dos indivíduos. Desse modo,
parece viável integrá-los no currículo escolar quando o objetivo é alterar, modificar ou
fortalecer uma visão de mundo pré-estabelecida. Tais conceitos referem-se a noções de
interação, sistema, organização, transformação e diversidade.
Os conceitos metadisciplinares de interação são responsáveis por fazer o elo entre os
elementos, produzindo influências mútuas que modificam sua própria natureza e provocam o
aparecimento de novas propriedades. Na interação, os elementos configuram uma rede onde
ocorrem as trocas, interdependências e /ou associações, que, por sua vez, organizam o sistema
em questão. Esse sistema apresenta propriedades emergentes que estabelecem uma hierarquia
de níveis de organização. Cada nova propriedade emergente não pode ser explicada
unicamente pelas propriedades dos níveis subjacentes, mas pelas diversas interações que
ocorrem. Segundo o autor:

“A existência dessa hierarquia de níveis devolve a relevância da natureza dos
elementos que interagem, pois é bem verdade que são as interações que
definem a organização do sistema (com os mesmos elementos pode-se
organizar sistemas diferentes com interações diferentes), também o tipo de
interação e de organização depende da natureza dos elementos que interagem.
Assim, a interação entre átomos que gera uma molécula não determina o
aparecimento das mesmas propriedades emergentes que a interação entre as
moléculas que constituem uma célula. (...) ainda que todas as interações
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compartilhem algumas propriedades que lhe dão unidade (influência mútua,
causalidade circular, aparecimento de restrições e emergências, entre outros),
também há que reconhecer uma grande diversidade de interações (...)” (J. E.
García, 1998: 108)

É importante ressaltar que a ordem num sistema está baseada numa desordem que se
auto-organiza ao longo do tempo. Isso se deve à grande diversidade de interações e ao seu
caráter dinâmico.
Os conceitos de sistema são como entidades que se caracterizam pela presença de
elementos inter-relacionados e por constituírem uma organização global. Ao estudar a
realidade sócio-ambiental, observa-se que muitos sistemas se entrelaçam, superpõem e
hierarquizam em diferentes níveis de organização.
Esses sistemas ‘ligados’ apontam para um enfoque complexo. Na organização de um
sistema, algumas das propriedades intrínsecas dos elementos isolados são perdidas, no
entanto, outras aparecem devido à interação. Nesse contexto, fica evidente que a diversidade
aparece em conseqüência do caráter dinâmico do sistema. Também é pertinente destacar que
os sistemas podem ser abertos (onde há trocas matéria, energia e de informações com o meio
exterior) ou fechados. Nessa perspectiva, García (1998) discute a possibilidade de trabalhar
com um sistema capaz de impedir a dispersão de seus elementos, assegurando sua autonomia
e complexidade, e que possa estar aberto à troca, comunicação, entre outros.

“Os sistemas abertos têm a propriedade de manter o equilíbrio dinâmico, um
estado estacionário, mediante a renovação contínua de seus componentes,
trocando matéria e energia entre seus elementos e com os outros.” (J. E.
García, 1998: 119)

O que produz os limites desse sistema, assim como a sua organização, são as
interações que, por sua vez, estabelecem um equilíbrio dinâmico. Tal equilíbrio ocorre
mediante as trocas e a renovação contínua de seus componentes. Na questão do ciclo
hidrológico, este conceito parece evidenciar nossas preocupações, já que a discussão volta-se
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a um ciclo dinâmico (equilíbrio dinâmico), tal como grande parte das interações que ocorrem
no planeta Terra.
Os conceitos de organização estão relacionados com o autocontrole e autoorganização do sistema. Os seres vivos são capazes de se reproduzirem e organizarem
mediante um processo de desorganização - reorganização. Eles estão organizados de tal modo
que a sua manutenção é tão mais viável quando não estão funcionando separadamente. No
entanto, existe certa indeterminação em sua constituição, o que garante a adaptação do ser
vivo a um meio tão incerto e dinâmico. Assim, os seres vivos são capazes de se adaptar as
mais diversas situações por meio de uma reorganização contínua. Os sistemas que têm
capacidade de se reorganizarem continuamente são, em geral, sistemas instáveis, onde a
ordem e a desordem trocam de lugar constantemente. A configuração desse sistema é dada
pelas trocas que ocorrem entre os elementos.
Os conceitos de transformação referem-se “(...) às transformações dos objetos dados
no espaço e tempo. Em algumas trocas a transformação só supõe deslocamento ou alteração
de posição, em outras é a própria natureza do objeto que se modifica” (J. E. García, 1998:
124). Para o autor, as idéias dos indivíduos estão em contínua mudança, ou seja, são
dinâmicos, evoluem e mantém sua organização relativamente estável durante as trocas com
outros sistemas de idéias. Os processos que mantém essa transformação podem ser do tipo
cíclico, baseados na repetição e na busca pela estabilidade, ou evolutivos, ligados à dispersão
e a diversidade. As trocas submetidas por um objeto podem ser reversíveis ou irreversíveis.
No primeiro caso o sistema pode voltar ao estado inicial, enquanto que no segundo não há
retorno ao estado anterior.
Os conceitos de diversidade são aqueles que englobam e integram uns sistemas a
outros. Quando o sistema evolui, sucessivos níveis de organização são gerados, acarretando
uma grande variedade de elementos. Para García (1998), a descrição da realidade gera
conceitos básicos para a discussão sobre a diversidade:

“É a diversidade da vida que cria condições para o aparecimento e o
funcionamento das interações que caracterizam a organização ecológica,
organização que, por sua vez, diversifica ainda mais a vida, em um ciclo
contínuo de complexidade/diversidade dos ecossistemas. Portanto, a
diversidade é ao mesmo tempo causa e conseqüência da organização do ser
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vivo, fruto da desigualdade e do azar, e elemento constituinte da ordem. A
diversidade é tanto a condição como a conseqüência da organização.” (J. E.
García, 1998: 129)

Visando o trabalho com temas e considerando os aspectos levantados anteriormente, o
autor elabora uma proposta de intervenção educativa no sentido de enriquecer o conhecimento
cotidiano por meio do científico. Essa intervenção está apoiada em três pilares: a concepção
construtivista, o desenvolvimento ideológico crítico e a epistemologia da complexidade. Esses
eixos remetem aos seguintes critérios para seleção do conteúdo escolar:
•

Epistemológico: refere-se aos conteúdos escolares relacionados a uma determinada
disciplina (Física, Biologia, Química, Geografia, entre outros);

•

Psicológico: dá indicações sobre as estruturas cognitivas dos alunos (baseados nos
pressupostos piagetianos), relacionando-as aos conteúdos selecionados;

•

Sociológico: contribui para a determinação dos conteúdos culturais que os alunos
devem incorporar para que se tornem membros ativos de sua comunidade indivíduos críticos.

De antemão, é evidente que a perspectiva epistemológica e a sociológica estão
relacionadas a uma determinada visão de mundo. Por sua vez, essa opção está vinculada à
perspectiva metadisciplinar complexa e crítica. Segundo a cosmovisão (visão de mundo)
pretendida pelo autor, a realidade educativa deve voltar-se aos problemas sociais e naturais,
de modo que o conhecimento cotidiano possa ser enriquecido mediante um processo de
negociação em aula, baseado na cooperação e comunicação.
Na perspectiva psicológica, baseada no desenvolvimento cognitivo construtivista,
García (1998) destaca que a atividade do sujeito está em função de sua organização cognitiva,
permitindo tanto o processamento e armazenamento da informação como o ajuste e o controle
da atividade do próprio sujeito. Também discute que as trocas cognitivas são dadas pela
interação do sujeito com o meio físico e social, possibilitando o desenvolvimento cognitivo.
Quanto ao conhecimento escolar, este se baseia em dois princípios básicos: é um
conhecimento organizado e hierarquizado e apresenta um caráter processual e relativo, ou
seja, tem a dimensão dinâmica tal como ocorre no sistema de idéias. Nesse sistema há
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interação que gera determinada organização. Se ele for aberto, existe, ainda, interação com
outros sistemas de idéias de modo que ambos se reorganizam permanentemente e evoluem.
Os sistemas de idéias podem apresentar-se em três formas de organização (ou níveis)
que correspondem a uma aproximação do conhecimento escolar desejado pelo professor e o
conhecimento que efetivamente é alcançado pelos alunos. O nível 1 aborda a visão de mundo
adotada, o nível 2 trata de concretizar a proposta temática e no nível 3 são considerados os
aspectos que influenciam o desenvolvimento cognitivo dos alunos.
O nível 1 refere-se à visão de mundo que orientará a atividade educativa. É nele que
estão dispostos os conceitos, procedimentos e valores que atuam como marco de referência
para a integração didática dos conteúdos científicos, tais como os problemas sócio-ambientais
e as idéias dos alunos. Nesse nível encontram-se os conceitos metadisciplinares de interação,
sistemas, trocas, entre outros.
O nível 2 consiste em concretizar didaticamente as idéias que interagem entre si. As
interações do sistema se traduzem na elaboração, pelo professor, de tramas de conteúdos de
referência e na explicitação, pelos alunos, de suas concepções, por meio de redes conceituais.
As tramas de conteúdos são marcos de referência para o professor. O núcleo central da trama
de conhecimentos é um problema aberto e complexo, composto por conceitos estruturantes.
Segundo o autor, é por meio dos conceitos estruturantes que o sistema cognitivo é organizado,
permitindo que os indivíduos tratem os dados de outra maneira, adquirindo novos
conhecimentos .
As tramas são regidas por uma áurea conceitual que consiste num conjunto de
conteúdos que mantém relações fortes com os tópicos em questão. A trama deve integrar
diferentes conteúdos de modo que os campos conceituais possam interagir uns com os outros,
estando hierarquizados. Tais conteúdos devem ser provenientes de diversas fontes.
Quanto aos limites da trama, García (1998) assinala que:

“(...) não se trata de abordar, a partir da trama, conceito por conceito, de
forma sistemática e exaustiva, mas de estabelecer itinerários didáticos flexíveis
que incorporam as concepções dos alunos, os problemas a investigar, entre
outros, sem a pretensão de finalizar e fechar um sistema de idéias.” (J. E.
García, 1998:143)
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Como os conceitos estão relacionados segundo determinadas hierarquias, numa trama
deve-se contemplar a dimensão horizontal (correspondente ao conjunto de conteúdos
relacionados que constituem o campo conceitual concreto – a amplitude da trama) e
estabelecer relações entre as distintas noções consideradas - dimensão vertical - que definem
o nível de hierarquia.

“(...) trata de elaborar uma trama de conhecimentos que pode ser utilizada
pelo professor na programação de possíveis itinerários didáticos com os
alunos. Nessa trama há de integrar diferentes conteúdos (conceituais,
procedimentais, atitudinais), provenientes de diversas fontes (conhecimento
científico-técnico, práticas sociais, problemas sócio-ambientais, entre outros).
Esta integração deve ser feita em função da visão de mundo adotada que, em
nosso caso, corresponde mais a uma epistemologia global do que à lógica de
uma determinada disciplina.” (J. E. García, 1998: 144)

Ao optar por trabalhar nessa perspectiva, deve-se adotar um enfoque global, por
exemplo, ao tratar o tema água deve-se considerar e conectar na trama aspectos como
mudança de estado da matéria, natureza química, o ciclo hidrológico, escassez, entre outros.
Na trama proposta por García (1998), sobre o tema água, a qual será analisada no capítulo 4,
estão dispostos quatro grandes assuntos que se relacionam: o ciclo da água, água e vida, água
como recurso e natureza Físico-Químico da água.
No nível 3, por outro lado, são consideradas as idéias dos alunos, incluindo suas
dificuldades.

“É o momento de definir uma determinada hipótese seqüencial sobre como se
constrói o conhecimento na aula que, integrando a trama proposta com os
dados que se têm sobre o pensamento dos alunos, dote de uma dimensão
dinâmica a organização do conhecimento escolar” (J. E. García, p.148, 1998)
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É valido notar que a dimensão dinâmica refere-se a um conhecimento submetido a um
processo de reorganização contínua que remete a uma evolução. Como esse processo é aberto
e irreversível, o novo é elaborado a partir do observável ou mediante alguns ajustes no
sistema de idéias (assimilação fraca) ou por uma reorganização mais ampla (acomodação ou
reestruturação forte). É analisando as idéias prévias dos alunos que os níveis de formulação,
que se referem a sucessivos estados pelos quais passa um indivíduo durante a evolução do
conhecimento, podem ser evidenciados.
Os níveis de formulação podem ser utilizados tanto para orientar o professor na
elaboração dos conteúdos, quanto para explicitar os níveis de idéias dos alunos. Ao definir os
níveis de formulação, deve-se considerar os dados:
•

provenientes da epistemologia científica, em especial, aqueles obstáculos que
foram encontrados durante o desenvolvimento da ciência;

•

provenientes da investigação didática, considerando tanto as idéias dos alunos
quanto às dificuldades de aprendizagem apresentadas;

•

concretos, que evidenciam a evolução cognitiva de determinados alunos. Esses
dados são obtidos durante as aulas.

Ao elaborar as tramas e os níveis de formulação, é proposta a inserção de objetivosobstáculos. Tais objetivos permitem a superação dos obstáculos epistemológicos encontrados
pelos alunos durante o processo ensino-aprendizagem. Os objetivos-obstáculos conectam as
intenções do professor às dificuldades de aprendizagem dos alunos.
Os conceitos metadisciplinares também são apontados como bons indicadores dos
níveis de dificuldades dos alunos no que se refere à transição de um pensamento simples para
outro mais complexo. O pensamento complexo compreende um conjunto de princípios gerais
(recursividade, complementaridade, visão sistêmica, entre outros) e uma série de noções
metadisciplinares que atuam como categorias organizadoras do conhecimento. A transição do
pensamento simples a outro mais complexo é um processo que apresenta uma perspectiva
sistêmica do mundo, superando a visão aditiva e atribuindo-lhe uma organização voltada à
resolução de problemas. Nessa perspectiva, o indivíduo tem maior controle sobre a sua
construção do conhecimento, já que consegue, por exemplo, identificar suas dificuldades e
retornar ao ponto onde as mesmas são evidenciadas.
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Os níveis que determinam a organização dinâmica do conhecimento escolar estão
vinculados às hipóteses de progressão do conhecimento. Tais hipóteses servem como
referência para a construção do conhecimento, já que contribuem na organização dos
conteúdos escolares. As hipóteses de progressão podem referir-se tanto a um conteúdo
concreto – construção gradual e progressiva de uma idéia – como a um conjunto de conteúdos
que se relacionam dentro de uma trama – representação de trocas num sistema de idéias.

“(...) ainda que uma hipótese de progressão possa se referir unicamente a uma
possível evolução de um determinado conceito, há de se ter presente que os
conteúdos passam ter significado quando a relação com os outros são
estabelecidas, como nós de uma rede do saber (...)” García (1998: 151).

Nessa perspectiva, fica evidente a necessidade de escolha de possíveis itinerários que
se reformulem em função dos acontecimentos da sala de aula. Tal procedimento consiste na
elaboração de uma trama dinâmica que respeite tanto os aspectos conceituais quanto às idéias
dos indivíduos.

1.2.2. Os conceitos unificadores e os temas geradores
Paulo Freire (1975) e, com inspiração deste, Delizoicov et al (2002) também vêm,
ainda que por caminhos e inspirações diferentes, apontando para o trabalho com temas, por
eles denominados de temas geradores. Algumas características e idéias desses autores devem
ser ressaltadas, já que os argumentos utilizados para explicá-las serão importantes e
esclarecedores ao discutirmos a nossa proposta temática.
Segundo Delizoicov et al (2002), numa proposta educacional, é importante considerar
a ciência enquanto algo não acabado ou definitivo, mas que passa por transformações
contínuas. Para o autor, também deve-se elencar os conceitos que serão privilegiados e sua
dinâmica, incluindo os eixos temáticos que definem o quê estudar e a relação entre ciência e
tecnologia. Nessa perspectiva, conhecer os sujeitos do conhecimento também é algo essencial
para estabelecer uma aprendizagem significativa. Visando contemplar esse aspecto, o referido
autor caracteriza a existência humana a partir de três esferas: produtiva, simbólica e social. Na
esfera simbólica, os sujeitos do conhecimento trazem consigo explicações pré-estabelecidas.
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Tais explicações surgem graças às influências de seus familiares, amigos, grupos religiosos,
entre outros. A esfera produtiva, por sua vez, refere-se à capacidade dos indivíduos em
intervir no ambiente e nas próprias relações sociais. Por fim, a esfera social está representada
pela família, escola, trabalho e outras relações sociais (namoro, amigos, partidos políticos,
entre outros).
Para Delizoicov et al (2002), a relação entre o conhecimento e a sala de aula vinculase a três dimensões das interações: epistemológica, educativa e didático-pedagógica. A
dimensão epistemológica das interações refere-se ao entendimento de como o conhecimento é
apropriado e como se desenvolve. Para o autor, o conhecimento tem sua origem na interação
não neutra entre sujeito e objeto. Na dimensão educativa das interações, considera-se uma
abordagem temática que é capaz de romper com a uniformidade conceitual impregnadas nos
currículos tradicionais. Nessa dimensão, o trabalho em sala de aula deve relacionar a cultura
elaborada à interpretação de temas, considerando também a cultura primeira dos indivíduos
(conhecimentos trazidos de outras esferas, como a familiar). Na dimensão didáticopedagógica das interações está a relação professor-aluno, ou em outras palavras, o diálogo
entre os sujeitos da educação sobre os conhecimentos relacionados ao tema. Também é nesse
momento que se articula o processo ensino-aprendizagem em sala de aula, considerando as
rupturas que ocorrem com a passagem de um conhecimento de senso comum para um
conhecimento sistematizado.
Quanto ao tema a ser tratado em sala de sala de aula, Delizoicov et al (2002) sugere o
tema gerador, proposto por Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do oprimido (1975). Para
Delizoicov et al (2002), o tema gerador vem ao encontro de suas expectativas por valorizar os
alunos e o processo de aprendizagem, de forma a privilegiar uma realidade social específica
que necessita de mudanças. Esses temas são assim denominados porque podem propiciar o
desdobramento de outros temas que, por sua vez, geram novas tarefas, desafios.

“Os temas geradores foram idealizados como um objeto de estudo que
compreende o fazer e o pensar, o agir e o refletir, a teoria e a prática,
pressupondo um estudo da realidade em que emerge uma rede de relações
entre situações significativas individual, social e histórica, assim como uma
rede de relações que orienta a discussão, interpretação e representação dessa
realidade.” Delizoicov et al (2002: 277)
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Os temas geradores são capazes de dar sentido aos conhecimentos fragmentados que
são trabalhados nas escolas. Para Delizoicov et al (2002) há três momentos que organizam o
trabalho com temas geradores. No primeiro deles, foca-se o estudo da realidade; no segundo,
volta-se à organização do conhecimento e, finalmente, no terceiro, os indivíduos usam o
conhecimento no seu cotidiano.
Ao optar por um tema a ser trabalhado em sala de aula é preciso realizar o que Paulo
Freire (1975) denomina de investigação temática. Essa medida consiste nas escolhas que a
equipe de professores realiza no que se refere aos conteúdos programáticos. Segundo
Delizoicov et al (2002), essas opções são feitas por meio dos conhecimentos de referência que
são compartilhados com cada área especifica do conhecimento. Como é o próprio professor
que faz as escolhas, ele encontra algumas e diferentes dificuldades que vão desde a
compreensão do tema até à inclusão dos interesses dos alunos (cultura primeira). Outra função
do professor, nessa etapa, é propor outros assuntos que possam vincular-se ao tema principal.
Tais temas são denominados por Freire de “dobradiças”:

“Os ‘temas dobradiças’ têm a função de facilitar a compreensão dos temas no
conjunto da unidade programática, propiciando uma ligação; ademais, contêm
as relações a serem percebidas entre o conteúdo geral da programação e a
visão de mundo dos alunos” Delizoicov et al (2002: 277)

Desse modo, fica evidenciada a necessidade de selecionar um grande tema para que os
professores possam articular, segundo suas especialidades, os conceitos e estratégias que
sejam significativos para os alunos. Esses temas são complementados pelos conceitos
unificadores, apontados por Angotti (1993), que:

“(...) são complementares aos Temas e carregam para o processo de ensinoaprendizagem a veia epistêmica, na medida em que identificam os aspectos
mais partilhados (em cada época) pela comunidade de C&T, sem negligenciar
os aspectos conflitivos” Angotti (1993: 193).
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Os conceitos unificadores são os de transformações, regularidades, energia e escalas.
O conceito de transformações refere-se às possíveis transformações da matéria (viva ou não)
no espaço e tempo. Já o conceito de regularidades consiste no agrupamento ou caracterização
realizada a partir das transformações da matéria (regras, semelhanças, ciclos abertos ou
fechados, repetições e/ou conservações no espaço e tempo). O conceito de energia, por sua
vez, está relacionado aos dois conceitos anteriores, porém com um nível de abstração maior.
Este último também se relaciona à idéia de degradação e, além disso, é mais abstrato do que
os conceitos apresentados anteriormente, o que lhe confere a possibilidade de sistematizar os
conceitos de transformações e regularidades por meio de uma linguagem matemática. Já O
conceito de escalas está vinculado à noção de grandezas e medidas, que vão desde as relações
estabelecidas no mundo micro até o macrocosmo.
Por serem conceitos amplos e que permeiam disciplinas específicas, como a Física,
Química e Biologia, eles podem aproximar os conceitos tratados em sala de aula que hoje
estão separadas nas grades curriculares.
Como dito anteriormente, os conceitos unificadores contribuem para aproximar as
disciplinas dando aos alunos uma visão da totalidade do tema. Além disso, esses conceitos
podem ser trabalhados em dois níveis: extensão e profundidade. No primeiro nível, deseja-se
que os conhecimentos básicos sejam apresentados e discutidos de forma a contemplar seus
diferentes aspectos, ou seja, a extensão do tema. Geralmente, são utilizados nas séries iniciais
do ensino fundamental. Já o nível de abordagem dos conhecimentos em profundidade é
utilizado no momento em que se deseja enfatizar ou aprofundar questões mais específicas
relacionadas ao tema. Esses conhecimentos são utilizados com alunos que já têm um grau de
abstração maior, como os de ensino médio. Vale ressaltar que os níveis de extensão e
profundidade não são excludentes, sendo possível trabalhar questões de extensão também no
ensino médio, por exemplo.
Por fim, é preciso considerar os saberes comum e sistematizado que estão relacionados
aos conceitos unificadores, os quais, por sua vez, estão diretamente vinculados ao tema a ser
estudado. Articular os temas e os conceitos unificadores é tarefa da equipe, já que com a
contribuição de cada professor é possível formular uma proposta mais completa, ou seja, que
dê ao aluno uma visão ampla do tema em questão. No esquema a seguir é possível observar a
relação existente entre os conhecimentos do aluno e do professor, contemplando, ao final
desse processo, os conteúdos escolares significativos.
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Figura 1.2: Redução temática e atuação docente.

Fonte: Delizoicov et at, 2002: 291.

Quanto às escolhas realizadas pelo professor, o autor sugere a construção de mapas ou
redes como um meio capaz de propiciar, ao docente, uma visão ampla dos conteúdos que se
deseja trabalhar e das relações que estruturam os conhecimentos. Aponta também que esse
conhecimento precisa ser constantemente atualizado:

“A construção de redes ou mapas conceituais permite a visão global e
estruturada do tema, agora contemplado pelo prisma do conhecimento
científico. O planejamento das atividades de ensino/ aprendizagem, incluindose, quando necessário, a produção de materiais didáticos, completa o processo
de redução temática, que precisa ser dinâmico e constantemente atualizado, de
modo que seja desenvolvido com os alunos na sala de aula.” Delizoicov et al
(2002: 277).
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Para lidar com a complexidade dos temas é necessário criar novos instrumentos e
repensar algumas dinâmicas relacionadas à prática docente. Assim, o professor precisa
conhecer: o conhecimento a ser trabalhado, as situações significativas e sua relação com a
realidade do aluno, bem como com fatores ligados à aprendizagem discente. Esses eixos
norteadores contribuem para que os temas trabalhados possam ser significativos e efetivados
nas escolas. Daí, portanto, a necessidade de se ter como referência os temas geradores
propostos por Paulo Freire (1975).
Uma proposta temática, mais especificamente a poluição urbana, considerando os
aspectos apontados anteriormente, é apresentada por Delizoicov et al (2002). Nela, o autor
tem como base os conceitos unificadores de transformação e energia. A rede a seguir mostra
as principais etapas da redução temática, incluindo tanto os fenômenos quanto os conceitos
científicos relacionados ao tema. É válido considerar que ao discutir questões relacionadas à
energia alguns conceitos aparecem, como o de combustão. A partir desse conceito é possível
identificar outros, ampliando, assim, a rede.
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Figura 1.3: Exemplo de uma rede estabelecendo relações entre o conhecimento sistematizado e diferentes aspectos da realidade de vida.

fonte: Delizoicov et at, 2002: 306/ 307.

39

Ainda considerando a proposta de Delizoicov et al (2002), no momento seguinte ao
levantamento dos conteúdos por meio das tramas conceituais ou redes, organizam-se as
seqüências didáticas. Primeiramente, procura-se considerar as situações significativas a serem
exploradas e os objetivos do programa. Em seguida, são tratadas as atividades que serão
propostas que, neste exemplo, são: problematização inicial (idéias dos alunos sobre o tema);
organização do conhecimento programado e, por fim, a aplicação do conhecimento da
programação.

1.3. Convergências
Algumas das idéias de García (1998) e Delizoicov et al (2002) apresentadas nos itens
anteriores serão comentadas nesta etapa considerando, agora, nossas expectativas e anseios.
Buscaremos identificar os aspectos que vêm ao encontro de nossa proposta temática e que
podem subsidiar as escolhas que realizaremos ao longo desta dissertação.
Um primeiro aspecto que nos chama a atenção diz respeito à função da escola. Ambos
educadores a reconhecem como um espaço com potencial para promover transformações. A
nosso ver, a escola, com todos os seus problemas, ainda é um dos poucos lugares que
consegue acolher o público sem distinção. É nela que os indivíduos também podem fomentar
idéias com potencial de gerar mudanças no âmbito social, político, econômico e ambiental.
Sendo assim, qualquer movimento em prol de uma emancipação e mudanças na
sociedade pode surgir na escola. Acreditamos que por meio de ações significativas que
surgem das escolhas feitas pelos professores, coordenação pedagógica, comunidade e por
outras esferas que interferem na dinâmica escolar, é que uma sociedade pode trilhar novos
rumos. Ao nosso ver, a escola também é lugar onde ideais podem ser fomentados e
articulados, onde mudanças se projetam. Essas mudanças, para nós, vêm articuladas com as
questões educacionais que envolvem a escola, incluindo os aspectos conceituais –
organização curricular – e sociais, políticos, econômicos e ambientais.
Além disso, para ambos autores, as abordagens temáticas são compreendidas como um
dos meios que podem gerar as mudanças pretendidas, sejam elas no âmbito escolar ou social.
E a questão que se coloca, para eles, como dificuldade de partida, refere-se aos critérios de
seleção de um tema.
Para García (1998), os temas devem voltar-se às questões ambientais, já que elas têm
um grande potencial de discussão dentro e fora da sala de aula. Visando atender essas
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expectativas, o autor propõe que se realizem, nas escolas, discussões que tenham como foco
grandes temas. Tais temas requerem, como ponto de partida, problemas abertos e complexos
que estejam conectados aos interesses e preocupações dos alunos e que, ao mesmo tempo,
sejam capazes de mobilizar conteúdos culturais significativos e socialmente relevantes. Para o
autor, a situação de aprendizagem deve ser aberta de modo que os alunos possam ser
protagonistas na hora de encontrar respostas. Vale ressaltar que a seleção do problema deve
considerar a ampla gama de assuntos que estão inter-relacionados, fazendo com que as
escolhas vinculem a diversidade que, por sua vez, modifica o currículo. Segundo o autor, a
opção pelos temas ambientais surge porque:

“No momento como o atual, em que temos que optar entre um
conhecimento econômico ilimitado, baseado na confiança de que os recursos
são inesgotáveis e que a ciência resolverá os problemas que podem aparecer,
e a idéia de uma desaceleração do desenvolvimento e do consumo, na busca de
uma maior harmonia entre as relações sociais e o meio (Luffiego et al. 1994)
parece conveniente utilizar a problemática social e ambiental como objeto de
estudo para trabalhar com os alunos e alunas” (J. E. García, 1998:17).

Da mesma forma, na perspectiva freiriana, a escolha do tema é etapa fundamental no
processo de ensino. As escolhas que tomam como referência a comunidade onde se vive e os
problemas a ela relacionados têm grande potencial de fomentar a busca pelo conhecimento e o
anseio por transformações. Assim, Paulo Freire (1975) propõe que, na definição de um tema,
o professor conheça a realidade e as idéias que são significativas para cada grupo de pessoas.
De acordo com esse autor, isso contribui para que as intervenções sejam pautadas nos
problemas que realmente fazem parte do cotidiano das pessoas, promovendo, assim, uma
educação voltada à formação de cidadãos críticos, capazes de intervir em situações que
demandam atitudes conscientes e coerentes. Para Delizoicov et al (2002), três aspectos devem
ser levados em consideração numa proposta educacional: fascínio pela tecnologia,
necessidade de discutir questões relacionadas aos benefícios e malefícios promovidos pelo
avanço científico e tecnológico e a importância de se conhecer a história da Ciência. Esses
aspectos suscitam o interesse dos alunos, contribuindo, então, para o processo ensinoaprendizagem.
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Em todas as propostas apresentadas anteriormente, fica explícita a necessidade de
escolher um ponto de referência; um assunto que deve ser relevante para a sociedade e que, ao
mesmo tempo, seja capaz de mobilizar os interesses e expectativas dos alunos. Nessa
perspectiva e segundo nossas intenções, acreditamos que é necessário tratar questões que
sejam significativas para a sociedade e que considerem os aspectos mencionados na
concepção ctS, que prioriza as questões sociais. Quanto à nossa opção pelo tema água, se
justifica pela ampla abordagem que o mesmo proporciona, incluindo as possibilidades de
discutir conteúdos deixados fora do ensino médio ou questões socioeconômicas e ambientais
pouco abordadas nas aulas de Ciências.
Também é interessante notar que ambos autores reconhecem que o processo educativo
envolve conhecimentos de naturezas distintas.
Compartilhamos com García (1998) a idéia da existência de um conhecimento escolar
diferenciado do conhecimento científico, o qual não pode ser resumido a uma simples seleção
de alguns tópicos desse último. Isso significa que, ao organizar os conteúdos a serem
trabalhados em sala de aula, o professor faz algumas escolhas considerando tanto aspectos
sociais, políticos, econômicos, ambientais quanto curriculares que têm significado para seus
alunos.
Embora Delizoicov et al (2002) não atribua ao conhecimento escolar uma natureza
própria tão bem definida, ele aponta a relevância de se criar condições para propiciar as
necessárias transições entre formas de conhecimento diferentes:
“Entender o universo simbólico a que nosso aluno está inserido, qual sua
cultura primeira, qual sua tradição cultural étnica e religiosa, a que meios de
comunicação social tem acesso, a que grupo pertence, pode facilitar o
aprendizado das Ciências Naturais. Permitir que sua visão de mundo possa
aflorar na sala de aula, dando possibilidade de que perceba as diferenças
estruturais, tanto de procedimentos como de conceitos, pode propiciar a
transição e a retro alimentação entre as diferentes formas de conhecimento de
que os sujeitos dispõem.” (Delizoicov et al, 2002: 136)

Ainda no que diz respeito à organização curricular, ambos autores defendem uma
interdisciplinaridade construída a partir de elementos estruturadores. Para García (1998),
trata-se de conceitos metadisciplinares, enquanto para Angotti (1993), são os conceitos
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unificadores. Esses conceitos têm funções diferentes do ponto de vista da proposta de
educação, mas sinalizam caminhos muito próximos. A nosso ver, é identificando tais
conceitos, em uma proposta temática, que poder-se-á enriquecê-la, ampliando, portanto, os
conhecimentos dos alunos e as possibilidades de escolhas dos professores.
Um outro aspecto a ser considerado é a articulação do tema com os conhecimentos.
Para o Delizoicov et al (2002), o currículo, ao ser modificado, representa:

“(...) uma ruptura com a lógica segundo a qual os programas têm sido
elaborados, a saber: a estruturação pela abordagem conceitual, que organiza
os conteúdos escolares com base em um elenco de conceitos científicos. (...)
Trata-se, na verdade, do desafio de subverter os motivos e a justificativa da
exclusão, atualmente existente no rol de conteúdos programáticos da
disciplina Ciências, de um conhecimento científico sem o qual o aluno não terá
referência para uma melhor compreensão e atuação na sociedade
contemporânea.” (Delizoicov et al, 2002: 272)

Ao optar por um currículo temático, Delizoicov et al (2002) argumenta que as
escolhas sobre o que ensinar aos alunos devem basear-se nos temas e não nos conceitos
científicos, tal como ocorre atualmente. Isso significa alterar o projeto educacional que
conhecemos, colocando o aluno no centro do processo.

“(...) a abordagem dos conceitos científicos é ponto de chegada, quer da
estruturação do conteúdo programático, quer da aprendizagem dos alunos,
ficando o ponto de partida com os temas e as situações significativas que
originam, de um lado, a seleção e organização do rol de conteúdos, ao serem
articulados com a estrutura do conhecimento cientifico, e, de outro, o início do
processo dialógico e problematizador.” (Delizoicov et al, 2002: 194)

Da mesma forma, García (1998) sugere uma proposta focada nos temas. Para tal autor,
os conceitos e os assuntos relacionados devem estar dispostos em tramas conceituais que são
referências para o professor. Tais tramas consistem na disposição tanto de conteúdos
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específicos quanto de assuntos mais abrangentes relacionados ao tema. O autor também
sugere a inserção de conceitos estruturantes nas tramas para manter as relações entre os
conceitos e assuntos.
Como já dissemos, este é um dos aspectos que pretendemos investigar. Nesse sentido,
no entanto, nossa visão para a inserção de uma proposta temática é menos ousada, uma vez
que ponderamos que os principais conteúdos do currículo tradicional devem ser considerados.
Por outro lado, acreditamos que algumas inserções e exclusões de conceitos no currículo
tradicional devam ser realizadas a fim de que o professor encontre um caminho gradual para
inserir temas relacionados ao meio ambiente, por exemplo. Vale lembrar que uma das idéias
centrais desta pesquisa consiste na manutenção de parte da estrutura curricular vigente para
que as propostas temáticas sejam incorporadas imediatamente na escola atual; sem que a
estrutura curricular tradicional seja, portanto, totalmente modificada.
Ainda que considerar o currículo tradicional possa ser visto como um retrocesso,
algumas vantagens parecem evidentes para uma ação em sala de aula. Dentre elas,
destacamos:

•

a possibilidade de manter parte do currículo de Física estabelecido na escola,
dando maior segurança ao professor e garantindo a adesão de grande parte da
equipe pedagógica;

•

os momentos didáticos são opções do professor, ou seja, é ele quem define o
momento adequado para inserir temas em sua aula;

•

as esferas que interferem no âmbito escolar (pais, diretores, comunidade, entre
outros) têm mais tempo para associar, entender e aceitar um currículo baseado em
propostas temáticas. Como dito, acreditamos que a mudança no currículo deve ser
gradual e garantir parte dos conteúdos tratados na escola atual.

Em nossa proposta, pretendemos também atribuir uma relativa importância às
questões curriculares. Uma das razões para isso é garantir a construção do conhecimento da
disciplina, superando o conhecimento apenas local. Essa superação, aliás, é compartilhada por
ambos autores, isto é, por Delizoicov et al (2002) e por García (1998), que propõem
diferentes formas de estruturar o conhecimento. No entanto, os mapas, redes e tramas que
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tentam articular o tema e o conhecimento têm significados diferentes para os autores
estudados. Para Delizoicov et al (2002), é resultado da redução temática que garante uma
visão articulada. Já para García (1998), é um instrumento para orientar as escolhas dos
professores.
Considerando os pressupostos levantados neste capítulo, há três momentos distintos
que organizarão nossa proposta temática. O primeiro deles (capítulo 2), refere-se à busca de
espaços curriculares para a água no campo da Física. A nosso ver, esses espaços devem
incorporar os temas nas estruturas curriculares já existentes. O segundo momento (capítulo 3),
refere-se ao significado social, político, econômico e ambiental que envolve o tema água. Tais
significados podem ser capazes de revitalizar a escola num espaço de mudança. O terceiro
momento (capítulo 4), refere-se à abordagem que permite uma organização estruturada do
conhecimento sobre o tema, reconhecendo as tramas e redes como instrumentos para isso,
especialmente como universo de escolha dos professores. Assim, os capítulos que seguem
organizam as principais etapas para o desenvolvimento de nossa proposta temática.
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CAPÍTULO 2
Espaços curriculares para a água

Tendo em vista a proposta de uma abordagem temática para a questão da água, que
possa ser ancorada ou inserida nas grades curriculares usuais do ensino médio, tal como
apresentamos no capítulo anterior, torna-se necessário analisar esses espaços curriculares.
Encontrar tais espaços para o tratamento do tema, de forma não fragmentada e reconhecendo
as estruturas curriculares das diversas disciplinas da área científica é o nosso desafio neste
capítulo. No entanto, nosso foco estará voltado a disciplina de Física. Tentaremos apenas
sistematizar os programas de algumas disciplinas de Ciências, organizando os principais
conteúdos onde o tema água está inserido.
Para tratar a questão das águas, da existência ou não de riscos para uma escassez
futura, dos problemas relacionados à contaminação de mananciais e às questões de
saneamento básico, ou das características os seus vários usos, para citar apenas alguns
assuntos, as possibilidades parecem apontar mais diretamente para a necessidade de um
tratamento interdisciplinar.

Ainda que, à primeira vista, possa parecer que predominam

aspectos biológicos, ou ecológicos, a compreensão dos processos de transporte e mudanças de
estados envolvidos no ciclo hidrológico são eminentemente físicos, enquanto a discussão da
qualidade da água envolve conhecimentos específicos químicos e, ainda, o reconhecimento de
suas reservas e seus depósitos naturais está relacionado com aspectos geográficos. Embora
esse elenco represente apenas um exemplo dos assuntos envolvidos, mostra a diversidade de
aspectos a serem considerados e a necessidade de compreensão de inúmeros fenômenos.
Assim, fica evidenciada a grande dificuldade de selecionar e organizar conteúdos
significativos na elaboração de uma abordagem temática.
A seleção e organização de conteúdos abrangentes foram tratadas por Fiedler-Ferrara e
Mattos (2002), do ponto de vista das questões da complexidade. Essa mesma seleção também
é discutida por Fourez (1994), no contexto das discussões sobre Alfabetização Científica e,
ainda, por Santos (2000), analisando os diversos sentidos da educação para a cidadania e os
livros didáticos. Em qualquer desses enfoques, contudo, um ponto de partida especial é o
reconhecimento das questões e dos temas atualmente trabalhados, nas grades curriculares
existentes. Esse reconhecimento permite não só descrever o potencial de situações já inseridas
nas seleções de conteúdos atuais, como pode contribuir para novas proposições. Com o
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objetivo de realizar tal reconhecimento, foram analisados diversos livros didáticos tanto do
ensino fundamental quanto médio, em especial das áreas de Física, Química, Biologia e
Ciências.
Nesta etapa, busca-se localizar em que momentos e quais aspectos relativos ao tema
água são trabalhados ao longo da escolaridade básica. A definição da amostra de livros a ser
analisada levou em conta os principais títulos adotados pelos professores das mais diferentes
áreas. Essas informações foram obtidas informalmente, resultando num conjunto de dezessete
livros indicados por professores de áreas distintas (especialistas). Dentre esses, nove livros
são de Ciências do ensino fundamental (da quinta à oitava séries) e oito do ensino médio,
distribuídos nas disciplinas de Física, Química, Biologia e Geografia.
Para cada obra foi realizado o levantamento estrutural do livro, ou seja, foram
identificadas as unidades em que ele está organizado, assim como seus capítulos e respectivos
assuntos. Procedeu-se então à leitura dos textos, analisando em que situações e de que forma
aspectos relativos à água são abordados. Os elementos obtidos nessa análise foram
sintetizados em fichas, uma para cada obra. Estas fichas encontram-se no anexo 1: Fichas de
livros. Vale ressaltar que em algumas ocasiões, em especial quando os livros não tratavam de
conceitos físicos, as leituras contaram com a participação informal de alguns especialistas
(professores de Química e Biologia) das áreas em questão.

2.1. Análise dos livros didáticos de Ciências para o ensino fundamental II
A análise dos livros do ensino fundamental II† incluiu nove exemplares de Ciências.
Nos livros de Ciências da sétima série analisados, estão presentes conceitos relacionados às
estruturas, relações, nutrição, conservação e coordenação dos seres humanos. Em uma busca
inicial, constatou-se que esses conteúdos estão sempre presentes de forma razoavelmente
homogênea, levando-nos a não aumentar a amostra de livros dessa série. Também foram
analisados os livros de Geografia, já que tínhamos a impressão de que o tema água seria
amplamente discutido. No entanto, durante a análise constatou-se que o assunto não
comparece de forma explícita, sendo contemplado apenas em discussões mais abertas como,
por exemplo, os problemas de poluição e localização bacias hidrográficas. Dessa forma, os
livros de Geografia para o ensino fundamental II não foram incluídos na nossa análise.

†

As informações sobre os livros do Ensino Fundamental II encontram-se no anexo 1: Ficha de livros.
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A seguir, é apresentado o conjunto dos livros do ensino fundamental II que foram
analisados. Esses livros estão dispostos na tabela por nível, por área e por série, considerando
oito anos como referência para a conclusão do ensino fundamental.

Tabela 2.1: Livros didáticos do ensino fundamental II
Disciplina

Série

Titulo

Ano/ Autor

Ciências

5ª

Terra e Universo

2002; Valle

Ciências

5ª

Ciências

6ª

Ciências: Entendendo a Natureza

Ciências

6ª

Vida e Ambiente

Ciências

6ª

Ciências

8ª

A matéria e a energia

Ciências

8ª

Tecnologia e sociedade

2002; Valle

Ciências

8ª

Vivendo Ciências

2002; Salém e Ciscato

Ciências

8ª

Ciências Naturais: aprendendo
com o cotidiano

Ciências Naturais: aprendendo
com o cotidiano

Ciências Naturais: aprendendo
com o cotidiano

2004; Canto
2001; César, Sezar e
Bedaque
2002; Valle
2004; Canto
2001; César, Sezar e
Bedaque

2004; Canto

i. Livros de quinta série
O primeiro livro analisado de quinta série - Terra e Universo - está dividido em cinco
unidades, com catorze capítulos. É um livro que se trata das características do planeta Terra e
sua posição no universo. Apresenta uma unidade interia sobre o tema água, abordando desde
o ciclo da água (A água na natureza) de forma simplificada, até assuntos relacionados à água
potável, poluição e o tratamento das águas. Também discute, ainda apoiado no tema água, o
conceito de flutuação e pressão.
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Algumas atividades experimentais simples mostradas neste livro são interessantes.
Parte desses experimentos é reprodutível, já que utiliza materiais acessíveis aos alunos e
professores. Um exemplo pode ser encontrado na página 182 onde se propõe a construção de
filtro de areia.
Também há preocupação com o meio ambiente. Exemplo disto é o texto A poluição
da água. Nele discute-se tanto a poluição das águas doce como das águas salgadas, além de
fazer menções à maré vermelha e ao vazamento de petróleo e seus danos ao meio ambiente.
O ciclo da água é tratado, tal como na grande maioria dos livros analisados, de forma
estática. Além disso, ele é apresentado de forma simplificada deixando de incluir, ou ao
menos explicitar, os seres humanos (e vivos) como parte integrante desse processo. Também
trata o ciclo como uma destilação da natureza, sendo a chuva o caminho final da água mais
limpa. A ilustração a seguir mostra o ciclo hidrológico contido nesse exemplar.
Figura 2.1: Ciclo de água

Fonte: Valle, 2002.
O livro Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano está dividido em quatro
grandes temas, distribuídos em vinte capítulos. Nesse exemplar, assim como em toda a
coleção, os assuntos estão organizados de modo a abordar os eixos sugeridos pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental. Esses eixos são: vida e
ambiente, ser humano e saúde, Terra e universo e tecnologia e sociedade.
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O assunto água é abordado em diversos momentos, em especial nos capítulos Ser
humano e saúde e Terra e universo. Os assuntos estão distribuídos ao longo do livro como:
água: bem precioso; contaminação da água; vivendo nas cidades e o arco-íris e o caminho
da água na natureza. O capítulo 7 inicia-se com dois textos retirados do jornal O Estado de
São Paulo. Ambos abordam problemas relacionados ao meio ambiente, mais especificamente
à poluição das águas.
O autor também discute os usos da água e sua importância para ser humano.
Apresenta o processo de captação, distribuição e tratamento de águas. É interessante o
esquema apresentado na página 95, que mostra parte do percurso da água desde a captação na
represa até a distribuição nas cidades. Embora esse esquema, apresentado a seguir, não
explicite o ciclo da água, apresenta um percurso em que seu uso social é explícito.

Figura 2.2: Esquema de rede de captação e distribuição de água

Fonte: Canto, 2004.

Nessa coleção há mapas conceituais que sintetizam os conteúdos trabalhados em
cada capítulo. Nesse livro, também se discute a problemática das enchentes nos centros
urbanos. O ciclo hidrológico é tratado no capítulo O arco-íris e O caminho da água na
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natureza, quando há uma discussão sobre as mudanças de estado, a formação da chuva e a
umidade do ar. O arco-íris é discutido neste mesmo capítulo como um texto de finalização.
Em geral, os livros de quinta série trazem uma discussão ampla sobre o tema água,
embora nas séries seguintes o tema não seja mais abordado como assunto principal. O ciclo
hidrológico apresentado nesses livros é bastante simplificado, desconsiderando os seres vivos
como parte integrante da sua dinâmica. Além disso, a distribuição da água (caminho da água
desde os mananciais até os centros de distribuições) só aparece em um dos exemplares
analisados.

ii. Livros de sexta série
A análise dos livros de sexta série contou com três exemplares. O primeiro deles Ciências: Entendendo a Natureza - está dividido em seis unidades, totalizando vinte e oito
capítulos. Os capítulos deste livro sempre são iniciados com um texto que remete parte do
assunto a ser tratado posteriormente. Nessa série, o assunto predominante refere-se aos seres
vivos: vegetais e animais.
Na unidade A Natureza - Os seres vivos são diferentes, mais especificamente no
texto A biodiversidade do mar é discutida a vida aquática e as relações que se estabelecem
entre os seres vivos e o meio aquoso. Na unidade Os vegetais é abordado, a partir do
tratamento dado a fotossíntese, o processo de transpiração enfatizando a necessidade da água
para a realização desse processo.
O segundo livro analisado - Vida e Ambiente - está dividido em cinco unidades,
distribuídos em vinte e quatro capítulos. Este livro também está voltado ao estudo dos seres
vivos: animais e vegetais. A questão da água é tratada de forma especial, por exemplo, ao se
estudar a vida de animais aquáticos e as condições de interação que mantêm nesse meio
(Animais da água). Tal como no exemplar apresentado anteriormente, na seção O reino das
plantas, discute-se aspectos da fotossíntese e da transpiração.
O terceiro exemplar - Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano - está
dividido em quatro grandes temas, distribuídos em vinte capítulos. O tema água não é
abordado explicitamente em nenhum momento. Existem apenas relações entre a vida e
ambiente e ser humano e saúde que discutem parcialmente o assunto.
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Todos os livros de sexta série analisados apresentam um único tema norteador: os
seres vivos. Os exemplares analisados nos remetem à relação entre os seres vivos (vegetais e
animais) e o ambiente. Desse modo, o tema água é tratado apenas como elemento
coadjuvante, quase sempre visando enfatizar a sua importância a manutenção e
desenvolvimento dos seres vivos.

iii. Livros de oitava série
Para elencar a gama de assuntos e conteúdos que são tratados na oitava série, foram
analisados quatro livros didáticos. O primeiro deles - A matéria e a energia – está dividido
em três unidades, totalizando vinte capítulos. Esse livro traz na unidade 1, denominada
Matéria e energia, dois capítulos que abordam sutilmente o tema água. São eles: As
transformações da matéria: fenômenos físicos e químicos e Medindo a matéria. Na unidade 3,
Pressão e flutuação dos corpos, a água e tratada somente como exemplo de situações que
envolvem a flutuação e pressão dos corpos.
Outro livro analisado - Tecnologia e sociedade - está dividido em duas unidades,
com dezoito capítulos. É um livro que aborda uma discussão formal sobre os conceitos
relacionados às disciplinas Física e Química. Nele foram encontradas discussões sutis sobre
tema água, em especial, no texto introdutório da seção voltada à Química: Transformações na
cozinha. A água também aparece em momentos onde as propriedades da matéria e mudanças
de estado físico são abordados. Em especial, no capítulo Mistura há um texto que trata da
água na natureza.
No livro Vivendo Ciências encontram-se duas seções: Física (com cinco unidades e
vinte capítulos) e Química (com cinco unidades e catorze capítulos). Tal como nos livros
anteriores, o tema água é abordado sutilmente nos capítulos que tratam, por exemplo, os
efeitos das trocas de calor (calor e dilatação, mudança de fase, fases da matéria) ou
propriedades da matéria, tratando assuntos como densidade e solubilidade.
O último livro de oitava série analisado foi Ciências Naturais: aprendendo com o
cotidiano. Ele está dividido em quatro grandes temas, com total de dezenove capítulos. Tal
como o livro de sexta série da mesma coleção o assunto água não é abordado com tema
principal, mas aparece como exemplo para outros conceitos que serão tratados como: efeito
estufa e aquecimento global, substâncias químicas e suas propriedades, rações químicas,
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dentre outras. Nota-se neste livro uma preocupação com as questões ambientais ao tratar o
aquecimento global.
Nessa série inicia-se uma abordagem em Ciências focando, separadamente, o ensino
de Física e Química. Desse modo, tal como acorre no ensino médio, a abordagem do tema
água se dá a partir de inserções em assuntos maiores que elencam uma série de outros
conteúdos, como acontece na Termologia e na Hidrostática.

2.2. Análise dos livros didáticos das áreas científicas para o ensino médio
A análise dos livros do ensino médio‡ contou com oito exemplares, sendo dois de
Biologia, três de Física, dois de Química e um de Geografia. Como dito anteriormente, o
nossa expectativa em encontrar uma discussão sobre o ciclo hidrológico nos livros de
Geografia nos fez analisar alguns exemplares, no entanto, como essa hipótese não se
confirmou, limitamos nossa análise apenas a um exemplar, que pode ser considerado como
típico do ensino médio. Quanto aos livros de Física, foram suprimidos cerca de três
exemplares porque, de um modo geral, abarcam conteúdos que já estão contemplados nos
livros selecionados.
A síntese dos resultados do conjunto dos livros está apresentada na tabela a seguir,
disposta por nível, por área e por série, passando-se, em seguida a uma sistematização mais
abrangente.

Tabela 2.2: Livros didáticos do ensino médio
Disciplina
Biologia

Série
EM

Volume único
Biologia

Titulo
Fundamentos da Biologia
Moderna

Ano/ Autor
2003; Amabis e Martho

EM

Biologia para o Ensino Médio

2002; Gainotti e Modelli

EM

Novo Ensino Médio

2002; Paraná

Volume único
Física
Volume único
‡

As informações sobre os livros do ensino médio encontram-se no anexo 1: Ficha de livros.
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Física
Volume II

2° EM

Física
Volume II
Química

2° EM

EM

Volume único
Química

EM

Física: Ondas, Óptica e

2000; Gaspar

Termodinâmica
GREF - Física II: Física térmica e

1991; Zanetic, Menezes e

óptica

Hosoume

Interatividade química: cidadania,
participação e transformação

Novo Ensino Médio

2003; Fonseca

s/d; Carvalho

Volume único
Geografia
Volume único

EM

Geografia Geral e do Brasil:
Espaço Geográfico e Globalização

2004; Moreira e Sene

i. Biologia
A análise dos livros de Biologia do ensino médio contou com dois exemplares do
tipo volume único. O primeiro livro analisado - Fundamentos da Biologia Moderna - está
dividido em nove unidades, onde estão distribuídos vinte e seis capítulos. Ao longo desses
capítulos os autores mostram preocupação com aspectos ambientais.
O tema água foi encontrado em vários momentos na Unidade Ecologia, mais
especificamente, na discussão da origem da biosfera. Este capítulo trata da formação dos
gases, o início do ciclo das chuvas e os primeiros oceanos. Também aborda a composição da
atmosfera atual (atmosfera secundária: CO2, N2, NH3, H2, NH4 e H2O). Apresenta algumas
linhas de pensamento a respeito da origem da água e do ciclo das chuvas. Dentre elas:
•

A água surgiu no interior da Terra.

•

A água foi trazida por cometas e asteróide.

•

O início do ciclo das chuvas ajudou a resfriar a superfície terrestre e levou a
formação dos oceanos. Atualmente, o ciclo das chuvas contribui para manter a
temperatura da Terra dentro de limites que possibilitam a existência da vida.
Ainda nesta Unidade, aborda-se a biosfera e seus ecossistemas. No item 2.4, Os

ciclos da matéria, encontra-se uma discussão sobre o ciclo da água. Os autores apresentam
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dois tipos de ciclo hidrológico: pequeno ciclo da água e grande ciclo da água. O ciclo pequeno
consiste no ciclo das chuvas e o grande é aquele em que os seres vivos participam do
processo. Neste ciclo a variável tempo não é introduzida o que faz com que o ciclo seja
estático.
No capítulo 4 - Humanidade e ambiente - se discute a problemática da poluição,
tanto das águas quanto do solo. Define eutrofização (aumento da quantidade de nutrientes) e
explica que esse processo leva a proliferação de microorganismos aeróbicos que são capazes
de consumir rapidamente o gás oxigênio dissolvido na água. Discute também o problema com
as algas (maré vermelha) e a contaminação de rio Amazonas por meio do mercúrio. O autor
faz uma alerta sobre a utilização indevida de agrotóxicos na agricultura, enfatizando que são
fontes poluidoras tanto das águas quanto do solo.
Quando se trabalha a Unidade II - Citologia e embriologia – o tema água é abordado
de modo muito sutil no capítulo 6, denominado A química da célula. Há uma discussão sobre
a importância de diversas substâncias inorgânicas, incluindo a água, para o metabolismo dos
seres vivos. Nele a discussão volta-se a água enquanto um solvente. Também define solução
aquosa e soluto.
O segundo livro analisado - Biologia para o Ensino Médio - está dividido em quatro
unidades, com dezessete capítulos. O autor não trata o tema água e o ciclo hidrológico
explicitamente, mas aparece como tópicos sutis em alguns trechos do livro (capítulos cinco,
seis e treze). O capítulo cinco, Algas pluricelulares e plantas, traz uma discussão sobre a vida
na água e nos ambientes úmidos. Também nesta seção aparece no capítulo seis, O reino dos
animais, uma discussão sobre algumas espécies animais: os crustáceos, artrópodes aquáticos;
adaptação dos peixes a natação; os anfíbios, vertebrados entre água e terra e os mamíferos. A
mesma situação ocorre na parte II, Evolução e continuidade da vida, e na parte III, Matéria,
energia, informação. A parte IV, A vida como sistema integrado, traz uma breve discussão
sobre a relação entre os seres vivos e biosfera. Apresenta a porcentagem da água numa planta
(70% de água e 30% de matéria seca – sais minerais e matéria orgânica).
Comparando os dois livros de Biologia analisados podemos dizer que mesmo
seguindo currículos muito próximos, os autores conseguem tratar o assunto de maneira
distinta no que se refere à preocupação ambiental e ao tema de nosso interesse: a água. O
primeiro mostra-se preocupado com questões ambientais enquanto o segundo foca o
conteúdo, pautado nos currículos mais tradicionais. Entenda currículos tradicionais a
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abordagem estritamente focada ao conteúdo e com poucas aberturas para discussão de temas
multidisciplinares.

ii. Física
A análise dos livros de Física do ensino médio contou com um exemplar do tipo
volume único e dois volumes seriados (ou compartimentados). A opção em analisar livros que
não fossem volume único partiu da necessidade de verificar se a abordagem neste tipo de livro
é mais detalhada e se os conteúdos suprimidos interferem na abordagem do tema água, já que
até o momento nota-se que a discussão está relacionada aos textos informativos que muitas
vezes não tem ligação direta com o assunto do capítulo. No entanto, notou-se que esse
parâmetro não interfere, pois em ambos os casos a água não aparece como tema principal da
aula.
O primeiro livro analisado foi o Novo Ensino Médio. Ele está dividido em três
blocos: Mecânica, Termologia/ Óptica/ Ondulatória e Eletricidade/ Física Moderna. No total
são apresentados setenta e cinco capítulos (módulos). Destes apenas seis abordam assuntos
relacionados à água. Há um texto na seção Contextos, aplicações, interdisciplinaridade que
trata da poluição da água. Resumidamente podemos trabalhar o assunto água em:
•

Mecânica: hidrostática I (densidade de um corpo) e hidrostática II (experiência
de Torricelli e Princípio de Arquimedes);

•

Termologia/ Óptica/ Ondulatória: calorimetria II (mudança de fase e o
comportamento da água), calorimetria III (mudanças de fase da água e diagrama
de fases) e o estado gasoso;

•

Eletricidade/ Física moderna: fontes de energia.

O primeiro livro seriado analisado é parte integrante de uma coleção que conta com
mais duas unidades: Mecânica e Eletromagnetismo/ Física Moderna. Este volume - Ondas,
Óptica e Termodinâmica - está dividido em dezesseis capítulos que apresentam em média
seis itens. Destes, quatro capítulos abordam o tema água muito superficialmente. Tal como a
maioria dos livros de Física analisados, não demonstra preocupação ambiental. Trata o ciclo
da água enquanto uma máquina térmica. Os capítulos que abordam o tema água, mesmo que o
utilize como exemplos, são:
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•

Introdução a Termodinâmica (dilatação térmica);

•

Calor (energia em trânsito, mudança de fase e calor latente e transmissão de
calor);

•

Calor (Introdução - Ciclo da água como máquina térmica);

•

Aplicações da Primeira Lei da Termodinâmica (transformações termodinâmicas
de sólidos e líquidos).

O outro livro seriado que foi analisado é o do GREF (Grupo de Reelaboração do
Ensino de Física). Ele aborda conteúdos que também são tratados na escola tradicional, mas
preocupa-se em vinculá-lo ao cotidiano do aluno. O exemplar analisado denominado Física 2:
Física Térmica e Óptica, trabalha em duas frentes. A frente Física Térmica está dividida em
duas partes: Substâncias, propriedades e processos térmicos e Máquinas térmicas e processos
naturais. A seqüência sugerida tem início com os processos que produzem calor [combustão,
calor de combustão (propriedade) e conceito físico de calor] seguido pelas trocas de calor,
variação de temperatura, dilatação, mudanças de estado, influência da pressão na temperatura
de mudança de estado e evaporação. Na segunda parte são abordados conceitos como
diagrama de pressão x volume, transformações gasosas, 1° e 2° Leis da Termodinâmica e
processos térmicos. Na última parte desse tópico, Processos térmicos e Leis da
Termodinâmica, são tratados fenômenos naturais como: ciclo do ar e da água, orvalho, geada,
nevoeiro, neve, granizo, inversão térmica, vulcões e gêiseres.
No ciclo da água a discussão não tem o intuito de aprofundar os conceitos que nele
estão envolvidos; há, apenas, o relato de algumas das fases de modo que a idéia de ciclo fique
evidente. Nessa proposta é bastante interessante a interpretação feita a partir do modelo
cinético-molecular da matéria. Aqui a interpretação das propriedades e processos térmicos é
feita por intermédio de uma visão microscópica.
Em síntese, nessa análise observa-se que os livros de Física para o ensino médio não
abordam a água enquanto tema norteador. O ciclo hidrológico dinâmico não aparece em
nenhuma ocasião. Em todos os livros de Física analisados pode-se observar que a água é
tratada em capítulos específicos, como na Termologia ou Hidrostática, enquanto exemplo de
propriedades físicas. Quanto à preocupação em analisar uma obra estendida (sem ser volume
único), a expectativa em encontrar um tratamento mais detalhado não se confirmou. O livro
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aprofunda temas por meio de mais exemplos focados aos conteúdos que também são
encontrados nos livros tipo volume único.

iii. Química
A análise dos livros de Química contou com dois exemplares do tipo volume único.
O primeiro deles é Interatividade química: cidadania, participação e transformação. Esse
livro está dividido em três grandes blocos: Química Geral, Físico-Química e Química
Orgânica. Em cada bloco há oito seções que sempre são iniciadas com um texto que aponta
muito discretamente os conceitos que serão tratados nos capítulos seguintes. Este texto
aparece na seção chamada Interatividade. Nas seções estão dispostos oito capítulos. No total
são apresentadas sessenta e quatro aulas para cada grande bloco. Vale ressaltar que em todo
livro o assunto água pode ser encontrado como parte de exemplos do conceito trabalhado.
No bloco Químico Geral mais especificamente no capítulo sete - Gráficos de
mudança de fase de agregação da matéria - há um texto inicial que trata a escassez da água
potável. Nele discute-se a importância da água para manutenção da vida. Também aparece
uma discussão sobre as fases da água e a sua distribuição no planeta e no Brasil. Ainda nesse
bloco, mas no capítulo dezoito - Umidade absoluta e relativa, difusão e efusão gasosas - há
definições de umidade relativa e absoluta.
No bloco Físico-Química há um texto interessante sobre o tratamento da água para
consumo. A discussão que segue aborda a captação da água pelas Estações de Tratamento de
Água (ETAs) e posterior distribuição. Comenta que as águas provêm de vários mananciais
como rios, represas, lagos e subsolo e apresenta os tipos de poluição para cada uma dessas
fontes. Discute os tipos de tratamento: coagulação ou floculação, sedimentação ou
decantação, filtração em leito de areia e cascalho, arejamento de água e esterilização ou
cloração. Também nesse bloco encontra-se um outro texto que aborda o tratamento de
esgotos, apresentando a função das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETARs).
Apresenta três fontes de poluição que chegam até a rede de esgoto: descargas pluviais,
domésticas e industriais. Também discute os tipos de tratamento: preliminar, primário,
secundário e terciário.
O terceiro texto da seção Interatividade também tem ligação com o tema água. Nele
discute-se como obter água doce a partir da água do mar. Para tanto, apresenta uma série de
processos para dessalinizar a água do mar: destilação, congelamento, eletrólise, osmose

58

reversa e permuta iônica. Nos capítulos seguintes os assuntos que se relacionam com o tema
água são: diagrama de fases e ponto triplo característico de cada substância, termoquímica e
os três primeiros princípios da Termodinâmica, produto iônico na água: pH, pOH e soluções
ácidas, hidrólise de íons (reações de cátions e de ânions com a água), eletrólise em meio
aquosos com eletrodos inertes e eletrólise em meio aquosos com eletrodos ativos. Entre esses
capítulos é apresentado o texto Poluição por chuva ácida, com o intuito de discutir o pH da
água. Mostra que chuva ácida é aquela cujo pH é menor que 5,6 e que ela pode ocorrer tanto
devido a processos naturais quanto às intervenções humanas.
O segundo livro de Química analisado consiste numa apostila - Novo Ensino Médio
- que foi adotada por muitas escolas da rede estadual de São Paulo no ano de 2004. A apostila
apresenta dezenove capítulos. Não há nenhuma subdivisão entre eles. Apresenta o ciclo
hidrológico muito simplificado: “ciclo da água ⇒ água da neve derrete e vai para o rio ou
mar, de onde se evapora para formar nuvens e de lá cai em forma de chuva ou neve, e assim
por diante”.
No capítulo Matéria e energia, o texto inicial sobre poluição e a discussão sobre
densidade abordam sutilmente o tema água. O ciclo hidrológico é tratado no capítulo
Fenômenos físicos e químicos e as fases da água são brevemente tratadas no capítulo
Substâncias e misturas. Também há uma discussão sobre eletrólise em solução aquosa. No
capítulo Meio ambiente há uma breve referência ao tema nos textos: Chuva ácida,
Contaminação da água e Recursos renováveis - energia hidroelétrica. Essa apostila apresenta
os conteúdos de modo bastante resumido e as discussões não são aprofundadas.
De modo geral a água está mais presente nos livros de Química do que nos de
Biologia e Física, ainda que a abordagem esteja voltada aos conceitos específicos da área. Isso
resulta numa discussão compartimentada, dando a entender que a água da hidrólise não é a
mesma água da chuva ácida que, por sua vez, não é a água contida do ciclo. Vale ressaltar,
que não procurávamos olhar esses exemplares enquanto um livro temático, mas apenas
identifica-los como bons exemplos de uma discussão sobre o tema água.

iv. Geografia
A análise dos livros de Geografia contou apenas com um exemplar do tipo volume
único. A expectativa ao analisá-lo foi encontrar uma abordagem significativa sobre a questão
da água enquanto recurso natural, já que nas outras disciplinas do ensino médio esse tema não
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é abordado. O livro analisado foi Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e
Globalização. Ele está dividido em oito unidades, com trinta e quatro capítulos. O assunto
água é abordado quando se trata a estrutura do planeta. Também se discute As chuvas ácidas.
Alguns textos voltados aos aspectos ambientais são evidenciados ao longo do livro.
O tema água também aparece na Unidade II denominada Geografia física e meio
ambiente. Nesta unidade há uma discussão sobre hidrografia, abordando-se as Bacias
hidrográficas e redes de drenagem e as Bacias hidrográficas brasileiras. Nota-se que o livro
de Geografia que foi analisado também não trata efetivamente o tema água, em especial o
ciclo hidrológico.

2.3. Resultados e considerações
A partir do levantamento dos conteúdos tratados nos livros didáticos do ensino
fundamental II e médio foi possível notar que, de modo geral, os livros de uma mesma série e
área do conhecimento apresentam estruturas muito parecidas entre si, com poucas variações.
Isso conduz para uma seleção e organização de conteúdos a eles subjacentes muito próximas.
As referências relativas ao número de unidades e capítulos tinham por objetivo
permitir uma avaliação relativa da atenção dada ao tema, a partir da porcentagem da obra a ele
dedicada. É quase unânime perceber que esse tratamento é apenas marginal, em todas as
situações.
Na tabela a seguir há um resumo do que pode ser encontrado nos livros didáticos
tanto do ensino fundamental quanto médio, tendo como referência o tema água.

Tabela 2.3: Resultado da análise dos livros didáticos
ENSINO FUNDAMENTAL
Ciências
5ª série

6ª série
Seres vivos

Ciclo hidrológico

(vida aquática de
animais)
Os vegetais

Poluição das águas

(percurso da água das
raízes á transpiração)

8ª série
Substâncias químicas e suas propriedades
(solubilidade e misturas)
Pressão e flutuação
(densidade)
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Mudanças e estado físico

Tratamento da água

(trocas de calor)
Funções químicas

Flutuação e pressão

(chuva ácida)
ENSINO MÉDIO

Física

Biologia
Origem da biosfera

Hidrostática

Termologia

(ciclo das chuvas e
surgimento da vida)
Crescimento e
desenvolvimento dos
vegetais e animais
(vida aquática)

Formação de
nevoeiro, granizo,
orvalho, geada e neve.

Solvente/ Soluto ou
elemento que participa
de reações

Hidrografia

(substância ou misturas)

(disponibilidade de
água no solo e
subsolo)

Estados físicos (umidade
relativa, ebulição,
mudança de fase e
diagrama de fase)

Bacias
hidrográficas

Fatores climáticos

Ciclo da água

Hidrólise, eletrólise e PH (regime de chuvas e
chuva ácida)

(somente no GREF)

(usinas hidroelétricas)

Geografia

Solubilidade, soluções
saturadas e não-saturadas
e osmose. Dispersões.

(somente no GREF)

Fontes de energia

Química

Poluição e
contaminação do meio
ambiente

Chuva ácida

Poluição das águas

A partir das informações dispostas na tabela é possível notar que a água é tema como
objeto de estudo apenas no ensino fundamental, mais especificamente, na quinta série. No
ensino médio, ainda que sejam discutidos aspectos que envolvem a água, ela passa quase que
a ser apenas o pano de fundo, ou o cenário, de fenômenos físicos e químicos. Uma exceção a
isso é o livro do GREF que discute, ainda que brevemente, questões que estão inseridas no
ciclo hidrológico, como a formação de nevoeiros, neblina, chuva, entre outros.
Em geral, e considerando os livros mais tradicionais (aqueles que efetivamente estão
sendo utilizados pelos professores), o assunto ciclo hidrológico trata-se de um “tema de quinta
série”. De fato, quase todos os livros de Ciências tradicionalmente tratam, nessa série, do
estudo do ar, água e solo, com pequenas variações. E ainda que os novos parâmetros
curriculares tenham proposto eixos transversais ao longo das quatro séries finais, e ainda que
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algumas obras estejam estruturadas usando esses eixos, persiste implícita, nos livros
analisados, a divisão temática tradicional.

Para manter a adequação, quase os mesmos

aspectos relativos à água são trabalhados, apenas que agora divididos entre os temas Ser
humano e saúde e Terra e Universo.
Em outras coleções, a adequação aos novos parâmetros foi feita de modo que a
corresponder o conteúdo de cada série a um dos eixos temáticos (Terra e Universo/5a série,
Vida e Ambiente/6a série, e assim por diante). Assim, também é mantida a abordagem
temática das outras séries: a sexta série continua tendo sua atenção voltada para os seres
vivos; a sétima, para o estudo do corpo humano e as questões de saúde, enquanto na oitava, a
atenção permanece sendo dividida entre temas de Química e Física.
O tema água está presente indiretamente na sexta série, desde que seja considerado a
partir de uma discussão que tenha a vida animal e vegetal como eixo principal. Por exemplo,
investigar a questão de por que a água é essencial para a manutenção dos seres vivos pode ser
um bom ponto de partida. Ou seja, todos nós sabemos que isso é verdade. Mas por que?
Poucos textos se aventuram a discutir essa questão.
É surpreendente a ausência de discussões sobre a água na sétima série, pois as
questões da qualidade da água consumida e do saneamento básico deveriam estar diretamente
relacionadas às questões de saúde e, portanto, ao temas relativos ao corpo humano.
Já na oitava série, com o foco das atenções sendo dirigido para fenômenos físicos e
químicos, comparecem aspectos relacionados a fenômenos em que a água esteja presente,
como flutuação (na Física) ou solubilidade (na Química).
Em relação ao ensino médio, a partir da análise do comparecimento de questões
relativas à água, é possível perceber uma grande coincidência de aspectos e temas
trabalhados, seja no nível médio, seja no nível fundamental. Essa não é, provavelmente, uma
questão específica desse tema, mas talvez seja verdadeira para grande parte do programa.
Temos os mesmos aspectos e fenômenos inicialmente trabalhados em Ciências, sendo depois
aprofundados e tratados com maior rigor em cada uma das disciplinas, lembrando as
propostas de currículo em espiral tão discutidas em décadas anteriores.
No que diz respeito ao conteúdo curricular de Física do ensino médio, a água é
tratada na Hidrostática, mas não como objeto de estudo e sim como meio onde os problemas
de empuxo e equilíbrio podem ser analisados. Já na Termologia ou Calorimetria, estão
presentes as mudanças de estado da água e as transformações termodinâmicas dos líquidos e
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gases. A água serve como um exemplo conveniente para tratar a relação entre o aquecimento
e as mudanças de estado, dadas suas peculiaridades.
No conteúdo curricular de Química, são apresentados os diagramas de fases da água,
incluindo a discussão do ponto triplo, e estende-se a discussão para as questões de umidade
relativa e, eventualmente, difusão, além das questões relativas à agregação da matéria. Em
outros momentos, há certamente muita discussão sobre a questão do pH, envolvendo análise
dos íons presentes na água. Contudo, soluções ácidas e básicas, ou hidrólise e eletrólise são
consideradas de forma não contextualizada, dificultando compreender que se trata da mesma
água que usamos diariamente.

Dentre os problemas ambientais envolvendo a água,

certamente e de longe, a questão da chuva ácida é aquela que é tratada com maior freqüência.
No tratamento observado nos livros de Biologia do ensino médio, repetem-se os
mesmos aspectos observados no ensino fundamental. A presença da água para o crescimento
de vegetais ou para a manutenção da vida animal, assim como a presença da água nos meios
celulares resume a abordagem dada, em geral, ao tema. Já a importância da água para a vida é
melhor discutida, incluindo-se abordagens mais gerais relativas à biosfera.
A análise dos livros de Geografia gerou uma expectativa quanto à abordagem do tema
água. De início acreditou-se que o tema seria tratado nessa disciplina, levando em conta ser
um recurso natural, ou por sua importância econômica. Mas logo se notou que ele é
considerado apenas de passagem, como subsídio para estudar outros temas, tal como ocorreu
nas outras disciplinas. A abordagem das bacias hidrográficas, no ensino médio, ou os
problemas ambientais tratados no ensino fundamental, são situações nítidas do uso do tema
água como exemplo ou como meio para tratar outros assuntos. A exceção ocorre na
abordagem proposta pelo GREF (1991), no entanto, tal abordagem não é assumida nas escolas
tradicionais.
Assim, o tema água, é tratado na maioria das vezes apenas como um exemplo, dentro
de um assunto curricular mais amplo, ou como uma extensão do mesmo. Algumas vezes, o
tema é apresentado em boxes, ou textos acessórios, como texto problematizador, ou, outras
vezes, como texto informativo, levando a crer que deva ser encarado como um assunto
extracurricular. No entanto, em todas essas situações persiste um tratamento bastante
superficial. Como dito, o ciclo hidrológico foi encontrado apenas nos livros da quinta série do
ensino fundamental. E, talvez para ser compatível com as características etárias desses alunos,
é apresentado sempre de forma simplificada e pouco dinâmica. Como esse tema não torna a
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ser tratado até o final da educação básica, é essa a imagem que deve persistir na formação dos
jovens.
Os temas ambientais relativos à água estão quase ausentes. Quando trabalhados no
âmbito da Geografia e Biologia, o são do ponto de vista informativo, sem nenhuma
associação com os fenômenos físicos e químicos aos quais correspondem, seja nas questões
relativas à circulação da água, aspectos climáticos ou qualidade da água.
É importante observar também que em nenhum dos livros analisados são feitas
abordagens dinâmicas, que forneçam elementos para analisar os sistemas em movimento,
como é o caso da água no seu ciclo. Nesse sentido, e como exemplo, vale lembrar que o
conceito de vazão, tão presente nas situações cotidianas, ou ainda, a relação entre vazão e
pressão, estão completamente ausentes.
Os comentários tecidos nesse capítulo sobre os livros didáticos tiveram objetivo
apenas descritivo e não prescritivo. Também não se trata de criticar abordagens curriculares
tradicionais, porque essas críticas seriam melhores fundamentadas a partir de outros
pressupostos. No entanto, consideramos o mapeamento dos temas e fenômenos como um prérequisito essencial para estabelecer abordagens temáticas para a questão da água, sobretudo se
interdisciplinares. Ao mesmo tempo, essa análise permite localizar pontos de apoio para a
inserção de aspectos relativos ao tema que hoje estão ausentes, e que são essenciais para uma
educação ambiental.
Esse levantamento sobre os principais conteúdos tratados nos livros didáticos é
essencial para a nossa proposta, pois é a partir dele que a nossa organização conceitual
(capítulo 4) será produzida. Ao nosso ver, essa etapa é importante dentro do processo de
produção de propostas temáticas, pois proporciona uma visão ampla dos conceitos que são
potencialmente ricos para a inserção de temáticas no currículo tradicional. Assim, a
intersecção entre os conteúdos escolares e as propostas temáticas que podem gerar, ainda que
lentamente, mudanças na forma de se ensinar e aprender Ciências.
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CAPÍTULO 3
Concepções sobre a água

Neste capítulo são analisadas as principais idéias e alguns argumentos que alunos,
futuros professores, têm sobre tema água. O objetivo dessa etapa da pesquisa é conhecer as
principais idéias, ou senso comum, que envolvem o tema para que possamos elaborar a uma
proposta temática que contemple elementos da realidade. No decorrer dessa dissertação ficará
evidenciado o vínculo entre as representações de ciclo da água dos alunos e as possibilidades
de complexificação do ciclo hidrológico. Além disso, as idéias dos alunos sobre aspectos
sociais, econômicos, políticos e ambientais que serão evidenciadas constituem elementos
fundamentais na elaboração de atividades para a sala de aula.
Para a obtenção de informações sobre as idéias dos alunos sobre o tema foram
elaborados questionários que tratam as principais situações que envolvem a água e
ministradas oficinas. Os questionários foram aplicados na Faculdade Integrada de Guarulhos
(FIG) para alunos/ professores (estudantes de pedagogia) do ensino básico. Participaram da
amostra trinta e um alunos/ professores. O número reduzido da amostra foi considerado
adequado, já que o interesse central diz respeito à identificação das limitações presentes nas
representações que esses alunos fazem dos ciclos e os assuntos recorrentes ao tema. Não se
trata, portanto, de um levantamento de concepções nem tampouco analisar dificuldades
conceituais do grupo pesquisado.
Os questionários foram estruturados em dois blocos: o primeiro trata assuntos
relacionados ao ciclo hidrológico, desde a origem até o destino e reuso da água, e o segundo
aborda questões referentes aos aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais, como a
escassez de água, as atitudes e ações pessoais para preservação. O questionário aplicado
encontra-se no Anexo 2 - Questionário: Um mundo sem água?
Na primeira questão do bloco ciclo da água busca-se analisar a representação que cada
participante tem do ciclo hidrológico. Desse modo, pede-se que o aluno/professor
esquematize o ciclo que contemple suas expectativas.
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1. Levando em conta que as águas do planeta obedecem a um certo ciclo,
gostaríamos que você representasse, de forma esquemática, como compreende
esse ciclo.

As questões seguintes, que ainda compõem o primeiro bloco, problematizam o ciclo
da água, tratando os aspectos locais e globais que envolvem o tema. Essas questões tentam
criar condições para explicitar os vínculos existentes entre as águas próximas ou locais (como
as águas das residências) e as globais (que envolvem questões mais gerais como a escassez)
com o ciclo representado na primeira questão.

2. Em sua casa, de onde vem a água que você utiliza nas atividades cotidianas?
3. Em sua casa, para onde vai a água que escoa pelo ralo da pia?
4. Para onde vai a água da chuva que cai na sua rua
5. De onde vem a água que forma um rio, como o Tietê, por exemplo?
6. Seria possível que a água que você utilizou ontem, na sua casa, possa vir a ser
novamente utilizada, algum dia, por alguém, em algum lugar?
□ Não, porque essa água já foi utilizada e...
□ Sim. Aonde?

No segundo bloco são abordadas questões que tratam os aspectos ambientais,
incluindo os econômicos, políticos e sociais vinculados ao tema. Nesta etapa busca-se
levantar as idéias dos alunos/ professores sobre as preocupações com o ambiente e o futuro
das águas. Também é possível observar nas respostas as influencias da mídia ou de programas
governamentais sobre as atitudes enquanto cidadãos participantes.

7. Você já deve ter ouvido falar que poderá haver falta de água no planeta, em um
futuro não muito distante. (Por enquanto, não sabemos se é fato ou se são apenas
possibilidades, uma vez que existe o ciclo da água). Você compartilha com essa
idéia?Por que acha isso?
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□ Sim

□ Não

□ Não sei

8. Fala-se muito, também, sobre a poluição das águas. No seu entender, quais
seriam as principais formas, fatores, processos, usos, etc. que promovem a
contaminação das águas?
9. Essa poluição é para sempre? Por quê?
10. Falando sinceramente, você está preocupado com essa eventual falta d’água?
□ Sim.

□ Não

11. Se for necessário economizar água para evitar a tal escassez, quais atitudes/
medidas/ políticas considera que deveriam ser adotadas?

Quanto às oficinas, elas também foram oferecidas na Faculdade Integrada de
Guarulhos (FIG) e no XVI Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF). Nas duas
oportunidades, cerca de trinta alunos/ professores participaram da pesquisa. As oficinas foram
dividas em três etapas: na primeira, os modelos e representações de ciclos hidrológicos são
produzidos pelos alunos/ professores; na segunda etapa são tratados os problemas da falta de
água, focando o ciclo hidrológico dinâmico e os aspectos sociais, econômicos, políticos e
ambientais envolvidos; na terceira e última etapa, discute-se as possíveis intervenções em sala
de aula a partir das opiniões e experiências dos alunos/ professores.
A nosso ver, as oficinas foram de extrema importância na interpretação de respostas
pouco esclarecedoras encontradas nos questionários. Também foram úteis para identificar as
“falas” que estavam subentendidas nas respostas escritas. No anexo 3 (Oficina 1: XVI SNEF)
está esquematizada uma das oficinas oferecidas.
Nos itens a seguir estão dispostos nas tabelas os resultados dos primeiro (ciclo da
água) e segundo (aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais) blocos de questões. Na
Tabela 3.1 estão sistematizados as representações de ciclos referentes a primeira questão e as
respostas das questões de 2 a 6. Na Tabela 3.3 estão sintetizados os resultados referentes aos
aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais que envolvem o tema, referentes as
questões de 7 a 10.
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3.1. Questões sobre o ciclo da água
A seguir estão sistematizadas as respostas referentes ao primeiro bloco de questões –
ciclo da água. Alguns comentários são tecidos posteriormente.

ALUNO

1. Representação do
ciclo

2. Origem da
água
residencial

3. Destino da
água
residencial

4. Destino da
água da chuva

5. Origem da
água de um
rio

6. Reuso/
tempo de
residência

FIG_01

Descrição: Nascente
– curso natural, curso
por regiões urbanas,
escoadas para os rios,
lagos e oceanos.

Reservatório
municipal

Esgoto
municipal

Direcionada para
os bueiros

Nascentes
naturais

Limpeza
“grosseira”

FIG_02

Desenho: sol,
nuvens, chuva, rios.

Reservatório,
onde a água é
tratada com
cal e sulfato

Esgoto

Boca de lobo, rios
e represas

Chuva

Reaproveitam
ento após
tratamento

FIG_03

Descrição: águas dos
rios evaporam,
formam as chuvas
que molham nossa
terra e vão para os
lençóis freáticos.

Da rua e do
poço

Esgoto

Esgoto

Das chuvas e
de outros rios

Limpeza

FIG_04

Esquema: chuva,
solo, subsolo, rios,
evaporação, chuva.

Do rio que
passa por um
tratamento

Esgoto

Bueiro que
deságua no rio

Da nascente e
de outros rios

Reaproveitam
ento em outra
casa após
tratamento

FIG_05

Esquema: chuva,
solo, subsolo, rios,
lagos, vapor, chuva...

Do rio, passa
por estação de
tratamento

Esgoto

Bueiro

De outros
rios

Plantações

FIG_06

Esquema: chuva,
solo, subsolo, rios,
lagos, vapor, chuva.

Do rio, passa
por estação de
tratamento

Esgoto

Bueiro

De outros
rios

Plantações

FIG_07

Esquema: chuva,
solo, subsolo, rios,
lagos, vapor, chuva.

Do rio e caixa
d’água

Esgoto

Esgoto

Chuvas, de
outros rios e
esgotos

Lavar quintal,
aguar plantas.

FIG_08

Tabela 3.1: Questões sobre o ciclo da água: de 1 a 6.

Detalhado, com
esquemas e frases,
com processos
físicos.

Da estação de
tratamento

Esgotos e
depois para o
rio

Bueiros e depois
para o rio

Nascentes,
riachos, rios

Por todos
lugares por
onde já
passou

FIG_09

Desenho: evaporação
do rio, nuvem, chuva
e rio.

FIG_10

Três desenhos: 2
chuvas, escoamento
para rios, lagos e
mares. Tem
evaporação.

FIG_11

Esquema: chuva,
solo, rios, nuvens,
chuva.

FIG_12

Esquema: lago, rio,
oceano, vapor,
nuvens, represa,
tratamento, casas,
rios, vapor, nuvens.

FIG_13

Esquema: chuva,
represas, uso,
represa, evapora,
chove.

FIG_14

Descrição: quando
chove a água vai para
os rios, depois
evapora e chove
novamente.

FIG_15

Esquema: chuva,
solo, rios, nuvens,
evaporação, chuva.

FIG_16

Esquema: chuva,
rios, evapora e
chuva.

FIG_17

Desenho: condensa,
precipita, evapora.
Lençol freático.
Detalhado.

Das represas

Esgoto

Esgoto

Nascente

Limpeza de
quintais,
descargas
(vaso
sanitário) etc

FIG_18

Esquema: condensa,
precipita, evapora.
Lençol freático

Das represas

Esgoto e depois
para os rios

Esgoto

Nascentes

Limpeza de
ruas,
descarga etc

FIG_19

Desenho
simplificado.
Hidroelétrica

Das represas

Esgoto

Esgoto e depois
para rios

Nascente

Molhar
plantas, lavar
quintais etc

FIG_20
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De todas as
casas da
cidade

Em qualquer
lugar

Córrego

Nascente

Nas
proximidades
das estações
de tratamento

Esgoto

Rios e esgoto

Chuva

Em qualquer
lugar

Das represas

Esgoto e
córrego que
desemboca no
rio Cabuçu que
vai para o Tietê

Córrego

Nascente

Lavouras

Das represas

Esgoto, depois
a água é tratada
e volta para nós

Esgoto

Chuva e
esgoto

Em qualquer
lugar, já que
é um ciclo

Das represas

Esgoto

Solo

Nascente

Em qualquer
lugar

Dos rios e
represas

Esgoto

Bocas de lobo,
rios e represa

Chuva, que
alimenta as
nascentes

No interior da
própria
residência

Rios

Bueiros e depois
para represas

Chuva

Em qualquer
lugar

Desenho
simplificado.

Da
distribuidora

Esgoto

Esgoto

Nascente

Uso
doméstico

Da caixa
d’água

Rua

Da
distribuidora

Córrego, porque
o esgoto está
acima do nível

Reservatório,
onde a água é
tratada com
cal e sulfato

Bueiro

Esgoto

Bueiros

Nascente

FIG_23

Esquema: chuva,
solo, subsolo, rios,
lagos, vapor, chuva.

Do sistema de
abastecimento
(Cantareira)

Esgoto e depois
para o rio
(Cabuçu)

Rios
(Cabuçu)

Nascente e
lençóis de
água
subterrânea

Plantações

FIG_24

Descrição: água
nasce (nascentes) e
vem da chuva. São
tratadas e utilizadas.
Vai para o esgoto e
são tratadas e
reutilizadas.

Da rua

Esgoto

Bueiros

Esgotos das
casas

Só depois de
tratada

FIG_25

Desenho: sol, nuvem,
chuva, rios. Com
frases explicativas.

Da estação de
tratamento

Esgoto

Bueiros
(boca de lobo)

Nascente

Só depois de
tratada

Desenho: chuva, rios
e oceanos.

Dos rios,
passando
pelas estações
de tratamento

Córregos e
depois para o
rio Tietê

Bueiros que
acabam no rio
Tietê

Fonte, bica da
água

Só depois de
tratada

Em branco

Das estações
de tratamento

Esgoto

Bueiro

Desenho: sol, nuvem,
chuva e oceanos.

Das represas

Esgoto e depois
para os rios

Esgoto

Nascente

Só depois de
tratada

Esquema: brejo,
lago, rio, zona de
aeração.

Do poço e das
represas

Esgoto

Rio (Cabuçu)

Teresópolis

Passando
pelo
reservatório

Desenho: chuva, rios
e evaporação.

Das torneiras,
chuveiros etc
(rios, lagos e
represas)

Esgoto e rios

Córregos

Nascente e
chuva

Rios, lagos e
represas

FIG_22

A água é
encanada

Não é
possível
reutilizar a
água, já que
vai para o
esgoto

FIG_26

Esgoto

Água que
lavou a roupa
serva para
lavar quintal

FIG_27

Esgoto

Nascente
(Salesópolis)

FIG_28

Do
reservatório

FIG_29

Descrição: a água do
rio é tratada, chega
ao reservatório e é
distribuída às
residências.
Descrição: nascente,
deságua no rio e
oceanos. Águas
doces são tratadas e
vai para as
residências, depois
para o esgoto,
reiniciando o
processo.

FIG_30

FIG_21
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FIG_31

70

Não entendeu a
questão: temos água,
mas temos que
dividir...

Da rua e da
caixa d’água

Esgoto

Bueiros e
córregos

Nascente
(Salesópolis)

Só depois de
tratada, por
nós mesmos

Como dito, a primeira questão tem como objetivo identificar as limitações dos ciclos
hidrológicos representados pelos alunos/ professores. Um dos meios de verificar essa
limitação é analisar os desenhos, esquemas ou descrição que melhores representam o ciclo da
água. Dos trinta e um questionários, cerca de 20% apenas descrevem o ciclo, 42% desenham e
38% esquematizam. Alguns alunos/ professores que desenham o ciclo não o vinculam com o
conceito de ciclo (algo que retorna a um mesmo ponto após determinado intervalo de tempo),
pois apresentam situações abertas como, por exemplo, coloca-se uma hidroelétrica, uma casa
e chuva como elementos desvinculados da situação representada. Grande parte dos alunos/
professores que esquematizam o ciclo utiliza o seguinte caminho: chuva – solo – subsolo –
rios – lagos – vapor – chuva.
Para analisar essas representações foram estabelecidas, a partir da análise, quatro
categorias, que podem ser consideradas categorias de síntese. De forma progressiva, elas
correspondem a representações cada vez mais elaboradas e são caracterizadas como:

•

Ausência de ciclo: nesses esquemas os alunos/ professores não representam nenhum ciclo
ou não fazem nenhuma correspondência com o ciclo hidrológico real como, por exemplo,
estabelece-se o ciclo sem evaporação. Também é possível observar nesse tipo de
representação elementos do ciclo desconectados. Na tabela 3.1 esses tipos de ciclo podem
ser evidenciados nas respostas: FIG_01, FIG_19, FIG_20, FIG_21, FIG_29, FIG_31 e
FIG_26.
A seguir está apresentado um exemplo de ausência de ciclo encontrado nos questionários.
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Figura 3.1: Representações de ciclos da água: ausência de ciclo.

•

Ciclo simplificado: Nos esquemas com ciclo simplificado, são apresentados pelo menos
dois principais elementos: chuva e/ ou evaporação. Em alguns casos, são seqüências de
desenhos, ao invés de uma representação esquemática, sugerindo seqüência temporal.
Nesse tipo de ciclo há apenas uma possibilidade de escoamento: ou o solo, ou o lençol
freático, ou os rios, ou as represas, entre outros. Na tabela 3.1 esses tipos de ciclo podem
ser evidenciados nas respostas: FIG_02, FIG_03, FIG_09, FIG_13, FIG_14, FIG_16,
FIG_22 e FIG_24.
A seguir está apresentado um exemplo de ciclo simplificado encontrado nos questionários.

Figura 3.2: Representações de ciclos da água: ciclo simplificado.

•

Ciclo padrão: no ciclo padrão o aluno/ professor reproduz as características das
representações dos livros didáticos, ainda que não inclua todos os elementos. O Sol e os
oceanos são os elementos frequentemente ignorados neste tipo de esquema; Um exemplo
desse ciclo foi reproduzido na introdução acima. Na tabela 3.1 esses tipos de ciclo podem
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ser evidenciados nas respostas: FIG_04, FIG_05, FIG_06, FIG_07, FIG_10, FIG_11,
FIG_12, FIG_15, FIG_23, FIG_25 e FIG_30.
A seguir está apresentado um exemplo de ciclo padrão encontrado nos questionários.

Figura 3.3: Representações de ciclos da água: ciclo padrão.

•

Ciclo elaborado: no ciclo elaborado o aluno/ professor introduz, além do percurso da
água, informações sobre os processos físicos envolvidos, com mais detalhes do que
simplesmente “evaporação” que também aparece em muitas das representações do ciclo
padrão. Mesmo assim, não inclui a presença humana. Na tabela 3.1 esses tipos de ciclo
podem ser evidenciados nas respostas: FIG_08, FIG_17, FIG_18 e FIG_28.
A seguir está apresentado um exemplo de ciclo elaborado encontrado nos questionários.

Figura 3.4: Representações de ciclos da água: ciclo elaborado.
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Dos questionários analisados foram obtidos os seguintes resultados:

Tabela 3.2: Representações de ciclos hidrológicos
Classificação dos ciclos

Dado2

Ausência de ciclo

23%

Ciclo simplificado

26%

Ciclo padrão

35%

Ciclo elaborado

13%

Não realizou a atividade

3%

Esses resultados indicam que grande parte dos alunos/ professores considera o ciclo
padrão aprendido nas séries iniciais como referência e verdade estabelecida ao longo de sua
vida escolar. Os resultados também mostram que a definição de ciclo não é clara, pois em
muitos casos a água não retorna ao ponto “inicial” do processo após um intervalo de tempo.
Para melhor organização dos resultados, as limitações das representações de ciclos foram
organizadas em três grupos:

•

Locais: os ciclos têm abrangência local, no sentido de restrito espacialmente, mas um
local genérico. Em geral, nessas representações os oceanos estão ausentes (ocorre
especialmente nos esquemas simplificados), criando a impressão de algo limitado no
espaço. Também parece que a água circula sempre por um caminho pré-determinado, por
exemplo, chove sempre nos rios ou lagos;

•

Aparentes: os ciclos incluem apenas sua face mais visível. Nessas representações, por
exemplo, as águas subterrâneas, como as que compõem os lençóis freáticos ou aqüíferos,
não comparecem, representando no ciclo só águas superficiais, o que faz com que os
tempos e processos sejam mais diretos. Nesse caso, toda a complexidade das águas no
solo é desconsiderada;

•

Sociais: nas representações desse tipo os usos e percursos da água no âmbito social são
ignorados. Esse talvez seja o aspecto mais evidente do distanciamento entre sua
representação e seu cotidiano. As representações praticamente não incluem a presença
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humana, nem a vida social, através das casas, indústrias etc., como se a água do cotidiano
doméstico fosse outra água que não a do ciclo. Esse aspecto é de extrema importância para
o estabelecimento de um ciclo dinâmico, principalmente quando há interesse em
contabilizar a água que consumida nas indústrias, agricultura e residências. Outro aspecto
importante, e relacionado a esse, é a ausência de considerações sobre os caminhos das
águas utilizadas, seja esgoto ou águas pluviais. As águas consideradas no ciclo são as
águas limpas, sem traços de utilização.

Além disso, para aqueles alunos/ professores que conseguiram representar um ciclo
um pouco mais elaborado, na medida em que são identificados os fenômenos físicos, ainda
assim fica evidente a ausência de uma dinâmica dos processos. Isso ocorre por conta da
própria natureza da representação, sob forma de esquema, em que os aspectos dinâmicos não
são normalmente considerados, mas é amplamente reforçada por respostas a outras questões
que não estão sendo aqui consideradas. Isso envolveria lembrar que o ciclo acontece em
intervalos de tempo menores ou maiores, em cada etapa, sendo esses tempos fundamentais
para sua discussão. Por exemplo, os tempos de permanência da água em diversos dos
“reservatórios” do ciclo, como no lençol freático, no rio ou na atmosfera, variam muito.
Um aspecto curioso desse levantamento, é que naqueles casos em que os alunos/
professores em seus esquemas não contemplam o reconhecimento do ciclo, ou seja, nas
representações mais simples, é mais freqüente a inserção dos elementos da vida social
humana. Neste caso, o foco volta-se às questões problemáticas e próximas a realidade dos
alunos/ professores em questão, como a falta, distribuição e qualidade das águas, secas,
atitudes para economizar, entre outros. Ou seja, na ausência de um esquema pré-formatado, a
presença da água se reincorpora a sua representação do cotidiano.
Quanto a questão 2, sobre a origem da água residencial, dez alunos/ professores
acreditam que a água vem de reservatórios, catorze colocam os rios e represas como o local de
origem e o restante aponta que água vem da caixa d’água, da torneira ou do chuveiro. Nessas
respostas fica evidente que grande parte dos alunos/ professores adota como origem da água
os meios e soluções encontradas pelos centros urbanos para transportar e conter a água. São
respostas imediatas, ou seja, diretas e relacionadas com aquilo que se consegue tocar e
observar, próximo de sua realidade: centros urbanos. Talvez no sertão nordestino brasileiro
afirmar que a água vem do reservatório, estação de tratamento e caixa da água não faça tanto
sentido quanto para esse público. Os alunos/ professores que responderam que a água vem dos
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rios foram os que mais se aproximam da resposta esperada, no entanto não houve nenhum
questionamento sobre a origem dessa água pautada no ciclo hidrológico.
Na questão 3, sobre o destino da água residencial, a maioria dos alunos/ professores
reponde que a água vai para o esgoto. Em alguns casos, eles também citam que esse esgoto
vai para os rios, oceanos e mares. Durante a oficina, os participantes mencionaram que há
uma taxa de esgoto cobrada na conta de água que está vinculada ao consumo da água, por isso
concluem que a água consumida deve ir para o esgoto. Novamente os aspectos do ciclo
hidrológico não são citados em nenhum momento.
Na questão 4, sobre o destino da água da chuva, as respostas voltaram-se aos bueiros,
córregos e esgoto. Em alguns casos os rios e represas servem para justificar a continuidade do
percurso da água. Aparece um caso isolado onde o solo é o destino da chuva o que nos pode
levar à interpretar que existe o conceito de infiltração ou percolação inserido nesse tipo de
resposta.
Na questão 5, origem de um rio, dezessete alunos/ professores responderam que a água
de um rio tem origem numa nascente, cerca de oito alunos/ professores apontam a chuva
como responsável pela água contida num rio e cinco apontam outros rios como fonte de água
de um rio. Apenas dois alunos/ professores apontam que a água das nascentes vem das chuvas
e dos lençóis freáticos, mas não a vinculam, ou pelo menos não o fazem explicitamente, ao
ciclo hidrológico.
Na questão 6, referente ao reuso e tempo de residência da água, os alunos/ professores
interpretaram a questão distintamente: o primeiro grupo entendeu como reutilização (reuso)
da água e o segundo como utilização da água após longo período de tempo (tempo que a água
demora a retornar a um ponto de referência dentro do ciclo). Os alunos/ professores do
primeiro grupo colocam que a água pode ser reutilizada para limpeza pesada e na lavoura. O
segundo, defende que a água pode ser utilizada em qualquer lugar, justificando que se há um
ciclo ela pode retornar ao ponto de partida.

3.2. Questões sobre aspectos sociais, políticos, econômicos e ambientais
A seguir estão sistematizadas as respostas referentes ao segundo bloco de questões aspectos sociais, políticas, econômicas e ambientais. Alguns comentários são tecidos
posteriormente.
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ALUNO
FIG_01

SIM
Causa: fatores
econômicos

Lixo
Indústrias

SIM
Motivo: falta
conscientização

Lixo
(ruas e rios)

DEPENDE
Motivo: Se as
pessoas pararem
de jogar lixo na
rua a poluição
acaba

Pessoas
Indústrias

Pessoas
Indústrias

FIG_03

SIM
Motivo: falta
conscientização

SIM
Causa:
desperdício

FIG_04

Produtos
poluentes
advindos de
esgoto e
depósitos de lixo

NÃO SABE
Causa: só faltaria
água se houvesse
catástrofes (seca
prolongada ou
parasse de
chover)

FIG_05

SIM
Causa: aumento
populacional/
consumo,
desperdício e
alteração das
nascentes

SIM
Causa: poluição

FIG_06

9. A poluição é
para sempre?

SIM
Causa: falta
conscientização e
desperdício

Lixo
(ruas e rios)

FIG_07

8. Fontes de
contaminação
das águas

SIM
Causa: falta
conscientização e
desperdício

Lixo
(garrafas
plásticas, pneus
etc)

FIG_08

7. A água
acabará?

FIG_02

Tabela 3.3: Questões sobre aspectos sociais, políticos, econômicos e ambientais: de 7 a 11.

SIM
Causa: efeito
estufa e aumento
do consumo

Produtos
químicos
Lixo

11. Atitudes,
medidas. Política
para evitar
escassez

Obs.

SIM

Racionamento
Multas

Adotou
medidas para
economizar
água em sua
casa

SIM

Racionamento
(retorno financeiro)

10. Escassez
preocupa?

SIM

Reutilização

SIM
Motivo: falta
conscientização

NÃO

Racionamento
(Fechar de torneiras
em horários
determinados)

SIM
Motivo: falta
conscientização

SIM

Conscientizar
população e
empresas

SIM

Reutilização

SIM

Reutilização

SIM

Racionamento
Multas

DEPENDE
Motivo: Se as
pessoas pararem
de jogar lixo na
rua a poluição
acaba
DEPENDE
Motivo: Se as
pessoas pararem
de jogar lixo na
rua a poluição
acaba
SIM
Motivo: falta
conscientização

Sugere que
palestras
sobre o
assunto sejam
mais
divulgadas

NÃO
Motivo:
tecnologia é
solução

SIM

Conscientizar (por
meio da educação e
informações)

SIM

Conscientizar
população
Racionamento

SIM

Conscientizar
população

Lixo
(industrial e
residencial)

NÃO
Causa: ciclo
hidrológico

Lixo

SIM
Causa: poluição

Esgoto nãotratado

SIM
Causa:
urbanização
(impermeabilizaç
ão do solo e
desmatamento)

Lixo
(residencial e
industrial)
Esgoto nãotratado

FIG_16

NÃO
Causa: ciclo
hidrológico

SIM
Causa: poluição

FIG_17

SIM
Causa:
desperdício e
falta
conscientização

SIM
Causa: poluição

FIG_18

Sem resposta

SIM
Causa: poluição

FIG_19

FIG_10

Indústrias
Formas precárias
de tratamento
Crescimento
populacional

FIG_11

Racionamento

FIG_12

SIM

FIG_13

Indústrias
Pessoas

SIM
Motivo: falta
conscientização,
inclusive das
indústrias

FIG_14

SIM
Causa:
desperdício e
aumento de
consumo

FIG_15

FIG_09
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NÃO SABE

Lixo

Lixo
(residencial e
industrial)
Produtos
químicos
Esgoto nãotratado
Produtos
químicos
Lixo (residencial
e industrial)
Produtos
químicos
Esgoto nãotratado
Lixo (residencial
e industrial)
Produtos
químicos
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Petróleo
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(Rodízio de água)

As respostas obtidas nessa série de questões que consideram aspectos sociais,
políticos, econômicos e ambientais que envolvem o tema água, mostram a preocupação dos
alunos/ professores quanto à escassez futura da água. Cerca de 90% deles mostram-se
preocupados com a escassez e apenas 8% não se importam com o problema. Os alunos/
professores preocupados justificam sua resposta por meio do desperdício atual devido à falta
de conscientização da população. Alguns acreditam que a causa da escassez está diretamente
relacionada ao aumento do consumo devido o crescimento populacional. Os poucos alunos/
professores que não manifestam preocupação justificam suas respostas através da existência
de um ciclo.
Na questão 8, as principais fontes contaminadoras de água advém das indústrias e dos
esgotos produzidos pelos seres humanos. Os alunos/ professores argumentam que as formas
precárias de tratamento de esgoto produzido por esses dois âmbitos também contribuem para
o aumento da poluição. Somente um aluno coloca como fonte poluidora a produção agrícola.
Levando-se em consideração que ao volume de água consumido pelas atividades agrícolas é
muito maior que o consumido pelas indústrias e residências então essa resposta isolada é de
grande importância para uma proposta temática preocupada também com questões que afetam
aspectos sociais e econômicos.
Quanto a questão 9, que refere-se a poluição como eterna, cerca de 39% dos alunos/
professores acreditam que essa poluição é para sempre e que a causa dela é a falta de
conscientização da população e das indústrias. Também apontam como causa o elevado custo
para tratar a água poluída. Outro grupo, com 37% dos alunos/ professores pesquisados,
acredita que é possível combater a poluição com programas de conscientização e com o
avanço tecnológico. Nessas respostas fica subentendido que a tecnologia é a solução dos
problemas causados pela humanidade, em especial, aqueles relacionados à poluição.
A questão 10, sobre a escassez de água num futuro próximo, preocupa 97% do público
pesquisado e a solução para garantir água para todos (questão 11) está no racionamento, na
reutilização, conscientização e criação de multas e estratégias para limitar o consumo. O
sistema de rodízio que vigora no Estado de São Paulo também é apontado como uma solução
para o problema. Segundo a visão desses alunos/ professores, a solução para a falta de água
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virá de órgãos governamentais e de atitudes que estão vinculadas a conscientização do
problema via, novamente, ações políticas. Além disso, há muitas respostas que colocam o
problema como do outro, já que o pesquisado toma todas as medidas necessárias para
economizar água.
Nas oficinas, ficou claro que a economia de água tornou-se necessária quando o
problema de racionamento atingiu suas casas e só foi incorporada porque também existia um
benefício econômico embutido. Outro aspecto interessante que foi levantado nessas oficinas
refere-se ao tipo de ações adotadas pelas professoras que vão desde utilizar água da lavagem
de roupa para limpar os quintais até banhos mais curtos.

3.3. O que pensam os alunos/ professores?
Nas respostas dadas às primeiras questões, referentes ao bloco ciclo da água, fica
evidente que os alunos/ professores não as vinculam com o ciclo hidrológico que representam
na questão 1. Por exemplo, a origem da água de um rio ou o caminho percorrido por ela para
chegar às residências não está relacionado ao ciclo mais amplo, que engloba as águas
presentes na atmosfera, no subsolo, nos oceanos, etc. Esse ciclo mais amplo parece algo
distante e desvinculado do dia a dia desses alunos/ professores. Além disso, o ciclo
representado é estático e uniforme no tempo, ou seja, é um ciclo onde a mesma quantidade de
água evapora num determinado intervalo de tempo. Essas representações parecem
reproduções exatas dos esquemas utilizados pelos autores de livros didáticos de quinta série
(sexto ano) para discutir o ciclo hidrológico amplo.
No segundo bloco de questões – aspectos sociais, políticas, econômicas e ambientais fica evidenciado que o público do qual estamos trabalhando, ou seja, aquele que reflete a
realidade do ensino vê a água como um bem que poderá acabar se algumas ações,
principalmente, no âmbito político não forem tomadas. Para 77,4% dos alunos/ professores a
água é um bem finito, ou seja, se esgotará. Esse índice elevado mostra o quanto as questões
ambientais estão desvinculadas do ciclo hidrológico tratado em sala de aula.
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Gráfico 3.1: Parte dos resultados obtidos por meio do questionário: A água acabará?
A água acabará?

6,5%
77,4%

Sim

Não

Não sabe

9,7%

6,5%

Sem resposta

As ações políticas citadas anteriormente devem, segundo os alunos/ professores, ser
pautadas principalmente na conscientização da população, seja por meio de trabalhos
educacionais ou propagandas veiculadas na mídia (das quais os alunos/ professores chamaram
de informações). Parte dos alunos/ professores aponta o avanço tecnológico e o racionamento
de água como boas estratégias para conter a escassez da água.
Também é clara a posição dos alunos/ professores sobre o reuso da água: ela pode ser
reutilizada em serviços domésticos mais pesados como a lavagem de quintais ou na
agricultura. No entanto, mesmo que tratada não parece ser viável para consumo humano,
tendo que ser descartada. Alguns apontam para o ciclo hidrológico como um filtro onde a
água utilizada hoje poderá ser reutilizada daqui certo tempo.
Outro aspecto levantado pelos participantes diz respeito à aplicação de multas para
aqueles que desperdiçam água. Para eles, somente a punição financeira pode colocar fim ao
desperdício. No entanto, parece-nos uma solução imediata e pouco viável. Isso fica evidente
quando aparecem as sugestões de recolhimento dessas multas que vai desde fiscais que
observam o comportamento das donas de casa até controle do volume de água gasto durante o
mês.
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Gráfico 3.2: Parte dos resultados obtidos por meio do questionário: Soluções para
economizar.
Soluções para economizar

39%

37%

8% 3%

Racionamento

Conscientização

Multas/ Taxas

Reutilização

Os alunos/ professores também apresentam as indústrias e as residências como
grandes fontes poluidoras das águas. Para eles a falta de tratamento dos esgotos produzidos
nesses âmbitos contribui para o aumento da poluição das águas.
Quanto à escassez da água, é fator preocupante para 97% do público pesquisado. Para
esse grupo a escassez da água já é fato consumado e agora nos resta apenas economizar. O
restante, cerca de 3%, não está preocupado porque pouco se vincularam a pesquisa ou então
estão apostando no avanço tecnológico. Nas discussões levantadas durante as oficinas fica
claro que essa preocupação com a futura escassez de água é influenciada pelas propagandas,
reportagens e programas governamentais veiculados na mídia. Não há relatos de discussões
sobre o tema água abordado em sala de aula.

Gráfico 3.3: Parte dos resultados obtidos por meio dos questionários: escassez preocupa?
Escassez preocupa?

97%

Sim

3%

Não
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De modo geral, essa etapa da pesquisa revela a importância de uma discussão mais
aprofundada do tema água nas salas de aula, já que os argumentos utilizados por grande parte
dos alunos/ professores nos remetem a uma pedagogia ambiental pautada em questões
superficiais que muitas vezes diz respeito apenas ao medo do desconhecido. As discussões
realizadas durante as oficinas evidenciam que, para grande parte do grupo, a escassez é culpa
dos seres humanos que desperdiçam água em suas residências.
Nessas discussões também ficou claro que as políticas adotadas nas épocas de
estiagem servem apenas para alertar a população neste período, já que não há um trabalho a
longo prazo que realmente trate o problema da escassez como um tema complexo, ou seja,
que é influenciado por muitos fatores que vai desde o desperdício até as influências
antropológica nos ciclos naturais. Com esse tipo de política adotada parece-nos que, após a
estiagem, as pessoas somente permanecem economizando água porque o governo reverte isto
em benefícios, como um bônus e descontos na conta de água.
Outra questão relevante para a nossa proposta temática refere-se à necessidade de
trabalhar conceitos físicos que envolvem as questões ambientais. As discussões e as respostas
dadas pelos participantes estão, em grande parte, desconectadas com aquilo que se estuda na
escola. O ciclo da água parece algo que foi incorporado na antiga quinta série (sexto ano),
mas sem fazer sentido algum ao aluno. As questões tratadas nas aulas de ciências não
aparecem em nenhum momento como parte da resolução de problemas ambientais. Os alunos/
professores estudam esse ciclo apenas para reproduzi-lo com seus alunos que, por sua vez,
reproduzirão no futuro. Talvez essa seja a tarefa mais árdua das pessoas que se preocupam
com uma educação ambiental: alterar parte do trabalho de sala de aula para que os alunos
possam atribuir valores ao conhecimento escolar aplicados em seus cotidianos.
Essa etapa da pesquisa foi essencial para o desenvolvido dessa dissertação. A nosso
ver, a visão sobre o tema água será importante tanto para a construção de uma rede de
questões e assuntos relacionados à água (abordagem temática), como para subsidiar a nossa
proposição de atividades. Ainda que sem generalidade, porque a amostra é reduzida, o
conhecimento das idéias sobre o tema que, podem ser consideradas até certo ponto de senso
comum, mostrou-se um olhar bastante enriquecedor sobre a realidade da questão da água.
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CAPÍTULO 4
Seleção e organização de conteúdos

Iniciamos nosso percurso, no capítulo 1, discutindo as perspectivas educacionais e
alguns pressupostos para uma abordagem temática, considerando, principalmente, as idéias de
García (1998) e Delizoicov et al (2002). Ao analisar, no capítulo 2, os espaços curriculares
destinados ao assunto água, ou à ausência desses espaços, a questão que se colocou foi como
organizar abordagens, contemplando o tema água, que tenham intersecções com alguns dos
conteúdos curriculares presentes no ensino médio.
Já no capítulo 3, um levantamento preliminar das idéias de futuros professores de
Ciências mostrou alguns aspectos importantes a serem trabalhados, sobretudo a partir das
representações escolarizadas em relação ao ciclo hidrológico e da ausência de uma visão que
contemple aspectos sociais e ambientais que envolvam a água.
Tendo em vista esses aspectos e os diversos elementos a serem considerados,
retomamos nossa preocupação inicial, situando-a, neste momento, como inserida na questão
mais ampla de seleção e organização de conteúdos. Trata-se, portanto, de elencar os
potenciais conteúdos escolares relacionados ao tema água, bem como os assuntos ou aspectos
mais gerais como as questões ambientais e políticas que o envolvem. Acreditamos que é
importante que o professor, ao organizar suas aulas, possa ter um amplo repertório seja para
escolher os temas (secas, enchentes, ações políticas, entre outros) ou para selecionar os
conteúdos a serem trabalhados (evaporação, dinâmica das chuvas, entre outros). Assim, neste
capítulo, apresentaremos duas organizações e suas potencialidades. A primeira, refere-se aos
aspectos mais gerais que envolvem o tema água – organização temática – e a segunda, aos
conteúdos escolares – organização conceitual.
Alguns autores têm procurado estabelecer relações entre os conceitos ou formas de
organização em redes ou estruturas. García (1998), por exemplo, organiza os temas a serem
trabalhados a partir das tramas de conteúdos, que incluem tanto os conceitos quanto os
aspectos mais gerais. Por outro lado, Delizoicov et al (2002) apóia-se numa organização de
conceitos por meio da redução temática, o que significaria, num primeiro momento, o
levantamento das questões sociais e, posteriormente, dos aspectos conceituais.
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Segundo na proposta de García (1998), a organização do conhecimento está baseada
num conhecimento escolar estruturado e hierarquizado, assim como num processo dinâmico
de idéias. Nessa proposta, três níveis de organização são essenciais para estabelecer o
conhecimento: o primeiro refere-se à visão de mundo, o segundo trata de organizar
didaticamente as idéias (tramas de conteúdos) e o terceiro refere-se ao como ensinar a partir
da perspectiva do aluno. Em outras palavras, para organizar o conhecimento é preciso
considerar as questões epistemológicas (conteúdos do saber implicados a uma determinada
disciplina escolar); psicológicas (dá indicações sobre a adequação dos conteúdos
selecionados, considerando a organização cognitiva do aluno) e sociológicas (contribui na
determinação dos conteúdos culturais que os alunos devem incorporar para chegar a ser
membro ativo de sua comunidade).
Ainda segundo o autor, mais especificamente sobre os comentários relacionados ao
nível dois, apresentados no capítulo 1, as tramas são referências para o professor porque nelas
é possível estabelecer as relações entre os conteúdos e os assuntos. Essas relações garantem a
definição de um conceito na sua totalidade, já que é a partir delas que um novo conceito pode
ser estabelecido. As relações fortes entre os conceitos que se estabelecem nessa relação são
denominadas áurea conceitual. Numa trama, os campos conceituais se integram
hierarquicamente, estabelecendo relações que interessam a determinadas aprendizagens. No
entanto, esse conjunto de conceitos deve ter um limite, é preciso estabelecer percursos, tal
como faremos no capítulo seguinte.
Os conceitos abarcados na trama devem ser construídos, segundo García (1998), de
forma lenta e progressiva, a cada nova tentativa é possível obter novas tramas. Nas tramas há
de se trabalhar duas dimensões, pois há vários níveis de hierarquia: dimensão horizontal
(conjunto de conteúdos relacionados) e vertical (estabelecimento dos níveis de hierarquia).
Na Figura 4.1, é apresentada a trama proposta por García (1998), orientada por Cuelle
e Navarrete (1993), sobre o tema água. Nessa trama existem quatro grandes assuntos que se
relacionam: o ciclo da água; água e vida; água como recurso e natureza físico - química da
água.
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Figura 4.1: Trama de conteúdos proposta por García (1998), centrada na noção da água.

Fonte: García, 1998: 147.
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Os principais assuntos tratados nessa trama relacionam desde questões sociais, como
os usos, distribuição, tratamento e escassez futura, até questões históricas, como conflitos
sociais e qualidade de vida. Para estabelecer os vínculos entre o tema água e os grandes
assuntos dispostos na trama há questões problematizadoras, indicadas nas ligações: Como a
utilizamos? Como é encontrada na natureza? Como ela é? Tais questões estabelecem os
possíveis percursos dentro dessa trama e aponta para as especificidades de cada grupo. Na
questão Como é?, por exemplo, é possível notar o estreito vínculo aos conteúdos de
competência da Física e Química, pois estão abarcados os conceitos de estados da matéria
que, por sua vez, vinculam-se diretamente ao ciclo da água. Por outro lado, na questão Como
é encontrada na natureza?, é notória a abertura para outras discussões, que vão desde
questões relacionadas a Biologia até a Geografia. No grupo Água e Vida, por exemplo,é
possível estabelecer o vínculo entre ecossistemas, meio aquático, entre outros. Vale ressaltar
que entre os grupos há interações fortes e fracas, dependendo da relação estabelecida e
desejada.
Uma proposta de representação conceitual e temática, na forma de uma rede ou mapa,
é também apresentada por Delizoicov et al (2002) e exemplificada para o tema de produção,
distribuição e consumo de energia elétrica. Nesse mapa conceitual (Figura 4.2) estão
organizadas as relações entre diversos conceitos físicos que são trabalhados no ensino médio,
de modo desvinculado. Segundo o autor, nessa redução temática, articulada ao uso dos
conceitos unificadores, foi priorizada a conceituação científica.
Essa rede ou mapa conceitual incorpora as três formas de energia mais estudadas no
ensino médio: energia cinética, potencial gravitacional e elétrica. Também aparecerem as
ligações com outros conceitos como trabalho, campo elétrico, entre outros. É pertinente notar
que o ciclo hidrológico está vinculado às questões tratadas pela Termologia que, por sua vez,
está diretamente ligada à energia solar, assim como é válido observar que a energia solar é a
fonte que faz com que exista o movimento das águas no ciclo.
É importante lembrar que esse mapa conceitual foi produzido a partir das questões
sociais, políticas, ambientais e econômicas levantadas num primeiro momento, ou seja, antes
de selecionar os conceitos a serem trabalhados em sala de aula. Consideramos que etapa é
importante porque é a partir das idéias do professor, que conhece os interesses e expectativas
de seu público, que uma proposta pode ter significado para os alunos. No entanto, nosso
intuito é ampliar o universo temático, de modo que o professor possa, a partir do contato com
seus alunos, escolher os possíveis percursos dentro da trama pré-estabelecida. Isso contribui
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para minimizar a carga de trabalho do professor, embora seja verdade que a cada ano ele
realizará um novo percurso, no entanto, ele manterá grande parte das relações estabelecidas na
trama anterior.

Figura 4.2: Mapa conceitual proposto por Delizoicov (2002), centrado na produção, distribuição e
consumo de energia elétrica.

Fonte: Delizoicov et at, 2002: 330/ 331.

Durante nossas pesquisas bibliográficas outros trabalhos sobre abordagem temática
foram analisados. Como exemplo desse tipo do material, optamos por apresentar apenas o
mapa conceitual (Figura 4.3) de Quadros (2004). Nele estão dispostos, em quatro grupos
principais, os conceitos, principalmente químicos, que envolvem o tema água: ciclo da água;
água doce e água salgada; água e as plantas e reações químicas na planta. É importante notar
que nesse mapa conceitual não são explícitas as relações dos assuntos com aspectos temáticos
(sociais, ambientais, entre outros).
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Outro ponto interessante desse mapa refere-se às questões da Física, na primeira
coluna, como condensação e precipitação; questões da Química, na segunda coluna, tais como
a estrutura química da água e, ainda, à questões da Biologia, ao tratar a fotossíntese, na
terceira coluna. Ainda que fiquem explícitas as relações químicas como eixo norteador, é
possível estabelecer relações interdisciplinares. A autora, inclusive destaca a abrangência do
tema:

“O tema água pode introduzir outros assuntos ou problemas que exigem novos
conceitos, alguns deles interdisciplinares, como é o caso da Climatologia, da
taxa de transferência de energia e de muitos outros.” (Quadros, 2004:28)

Figura 4.3 – Mapa conceitual para o tema água, segundo Quadros (2004).
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Fonte: Quadros, 2004: 30

Nossa proposta, sem a pretensão de concorrer com as demais, vai na direção de
investigar outra possível forma de organização para o tema. Essa organização pretende
estabelecer um conjunto amplo de possibilidades nas quais professores, dentro de suas
realidades e contextos específicos, respeitando os significados que o tema possa vir a ter para
seu trabalho e seus objetivos formativos, possam fazer escolhas. Para tanto, nossas opções
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compartilham com as tramas e mapas conceituais o seu sentido básico de universo de
escolhas. Também compartilhamos com Delizoicov et al (2002) os pressupostos de
significação para os alunos e aspectos que podem auxiliar nas etapas de redução temática.
No entanto, nossas escolhas se distinguem das propostas de García (1998) e
Delizoicov et al (2002) por buscar trabalhar em dois níveis distintos, os quais denominamos
organização temática e organização conceitual.
Na organização temática estão dispostos os aspectos do universo cotidiano, individual
ou social, bem como aspectos políticos, econômicos e ambientais. Essa organização foi
elaborada de modo a sistematizar o universo de possibilidades de assuntos que envolvem o
tema água, ao mesmo tempo que apresenta e explora seus horizontes, podendo vir a
constituir-se, para os professores, numa visão geral dos assuntos que poderão ser trabalhados
em sala de aula. Não se trata, certamente, de uma sistematização única ou bem definida, mas
de uma estrutura móvel, para um elenco dinâmico de aspectos, sendo permanentemente
construída e reconstruída. Difere-se das tramas de García (1998), por não incluir os aspectos
físico, químicos e biológicos, ou seja, conceituações científicas.
Na organização conceitual estão dispostos os conhecimentos científicos disciplinares
com intersecção curricular, que aparecem com grande potencial para explicar questões sobre o
tema. Em uma proposta mais ampla, será interessante buscar organizações conceituais que
envolvam diferentes disciplinas, como é o caso do mapa proposto por Quadros (2004),
conforme foi possível observar na Figura 4.3.
Assim, a proposta de uma abordagem temática consistiria no estabelecimento de
percursos que envolveriam escolhas realizadas nas organizações temática e conceitual. Essas
organizações tratam de representar de forma organizada, apenas os aspectos e idéias relativas
ao tema a partir de um enfoque global, isto é, do reconhecimento desse tema em diferentes
espaços. Nesse sentido, é mais apropriado denominá-la de organização temática ou
conceitual, relacionada ao olhar sobre o mundo cotidiano e físico, e não de trama de
conteúdos ou conceitos, tal como os nossos referenciais apontam.
Como em qualquer outra área da Ciência, as organizações aqui apresentadas não são
únicas. No entanto, o objetivo, neste momento, é expressar as relações entre os conceitos
físicos de forma que seja possível estabelecer um conhecimento articulado. Entendemos que
essa seja uma etapa importante no processo de elaboração de propostas temáticas,
explicitando o conhecimento científico a ser aprofundado. Ao mesmo tempo, a construção
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desses quadros nos mostrou ser um processo dinâmico, uma vez que, a cada nova tentativa ou
a cada novo fenômeno estudado, mais conceitos relevantes e pertinentes passam a serem
considerados.
Quanto à disposição deste capítulo, primeiramente discutiremos a organização
temática e, em seguida, a conceitual. Na organização temática, estão os aspectos vinculados
aos problemas relacionados à água, desde questões sobre escassez até as possíveis relações
com outras disciplinas. Já na organização conceitual, aparecem os conhecimentos físicos
sobre a água, divididos em dois blocos, ou duas áreas distintas: Termodinâmica e
Hidrodinâmica. Na primeira delas, Termodinâmica, são abordados assuntos como calor e
equilíbrio térmico, bastante presentes no ciclo hidrológico. Na segunda, Hidrodinâmica, são
privilegiados conceitos como densidade, pressão, vazão e empuxo. Nesse caso, é possível, por
exemplo, tratar questões relacionadas ao percurso da água no interior de uma residência.
As organizações apresentadas adiante têm como intuito dar ao professor uma visão
ampla do tema, tendo como foco o currículo de Física. Espera-se que, com isso, o professor
consiga estabelecer novas relações, selecionar outros assuntos e temas que sejam relevantes e
significativos para seus alunos.
4.1. Organização temática
Para a elaboração da organização temática da água foi necessário o levantamento de
informações e idéias dos alunos/ professores sobre o tema. Os principais assuntos abordados
nessa organização foram obtidos por meio de conversas com alunos/ professores; de coleta de
materiais disponíveis na mídia; da análise dos questionários4 e, principalmente, de pesquisas
bibliográficas e oficinas oferecidas a alunos de graduação, na área de Ciências. Com as
pesquisas bibliográficas foi possível organizar uma série de informações e conceitos que vão
além dos assuntos comumente abordados no ensino médio. Alguns desses materiais
encontram-se nos Anexos 4 e 55.
Na medida em que as oficinas eram preparadas, foi possível incorporar novas idéias ou
conceitos. Isso contribuiu para a estruturação temática proposta adiante. Além disso, esses
materiais incorporados foram levados aos professores para que pudessem colaborar,
expressando suas opiniões. Exemplo disso remete ao fato de que nas oficinas, foram
4
5

Ver Anexo 2.
As informações sobre os conteúdos relacionados ao tema encontram-se nos Anexos 4,Os caminhos que a água percorre,

e 5, Consumo, contaminação e distribuição da água.

92

discutidas as questões relacionadas à falta de água no estado de São Paulo, partindo-se das
manchetes de jornais e revistas. Tal discussão apontou para a necessidade de considerar
aspectos políticos envolvidos nesse processo, como as ações emergenciais (como o rodízio de
água), que são adotadas sempre que o problema surge, ou seja, nos períodos de estiagem. Nas
discussões realizadas nessas oficinas também surgiram questões do tipo: a água, no futuro,
passa a ser um bem que tem um custo; o preço da água estabelecerá seu novo valor social; a
necessidade da reutilização das águas; a necessidade de ações efetivas que considerem os
processos de poluição e despoluição; a importância da proteção ambiental dos mananciais,
entre outras.
A partir dessas informações, optamos por reunir os aspectos relativos à água em quatro
grandes grupos: água e vida; água e natureza; água e história e água e sociedade. Cada
grupo vincula-se ao tema segundo aspectos que pouco se relacionam com os conhecimentos
físicos que são tratados na escola média. É evidente que alguns tópicos podem apontar para
uma área de conhecimento específico, no entanto, nosso intuito é apenas ampliar os
problemas que podem ser tratados, sem considerar, neste momento, as questões conceituais.
Nessa organização também há um grupo maior que perpassa os demais: água,
ambiente e clima. A opção por mantê-lo separado dos demais reflete a sua relação e influência
nas discussões que abarcam os assuntos dos outros grupos.
A organização temática (Figura 4.4) apresenta os assuntos mais relevantes sobre o
tema água, incluindo alguns aspectos políticos, sociais, econômicos e ambientais.
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Figura 4.4 – Organização temática da água.
ÁGUA

ASPECTOS SOCIAIS, POLÍ
POLÍTICOS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS

1. Água e vida
Essencial para o surgimento
vida na Terra;
Essencial para crescimento,
desenvolvimento dos
seres vivos;
Diversidade da vida aquática;
Essencial para a manutenção
da vida (água potável,
saúde, etc).

2. Água na natureza

3. Água e história

Distribuição de água no planeta
(reservatórios: continente,
mares e oceanos e
atmosfera)
Distribuição de água doce no
Brasil e no mundo (bacias
hidrográficas, aqüíferos,
lençóis freáticos, etc.);
Ciclo da água: movimentação das
águas superficiais,
subterrâneas e na
atmosfera.

Disputas pela água;
Organização social segundo a
disponibilidade de água.

4. Água e sociedade
Problemas relacionados a distribuição e
abastecimento;
Falta de saneamento;
Ações pontuais para suprir a falta de água
(intervenções políticas e ações individuais);
Alteração nos cursos de água, como a transposição
do rio São Francisco;
Aumento do consumo (doméstico, agrícola e
industrial);
Custo da água;
Condição sócio-econômica versus água;
Legislação brasileira sobre a água;
Usos múltiplos (navegação, usinas, pesca e
piscicultura, turismo e recreação, usinas
hidroelétricas e termonucleares, etc.);
Metas do Milênio, visando as questões das águas
(distribuição e escassez);
Possibilidades de disputas futuras;
Declaração Universal dos direitos da água.

Água, meio ambiente e clima
Poluição causada pela intervenção humana no ambiente;
Contaminação das águas (despejos de dejetos em rios, oceanos, mares, eutrofização, etc.);
Chuva ácida;
Ocupação desenfreada do solo (efeitos da urbanização);
Sustentabilidade;
Aquecimento global, que provoca:
Alterações nos ciclos de chuvas, considerando a elevação da temperatura da Terra;
Derretimento de geleiras;
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No primeiro grupo, Água e vida, são apresentados alguns aspectos que consideram a
água contida nas plantas, animais e no organismo humano. Nesse grupo, também estão
incluídos os problemas de saúde e qualidade da água†† e sua relação com a manutenção e
desenvolvimento das espécies. Aqui, os aspectos biológicos são tratados com maior ênfase, já
que a compreensão de grande parte dos assuntos desse bloco são objetos de estudo da
Biologia. Também é importante notar que os problemas de saúde, qualidade das águas e o
saneamento estão relacionados com o grupo Água e sociedade.
Desse modo, é possível considerar, no grupo Água e vida, as hipóteses e teorias sobre
o surgimento da vida na Terra ou, ainda, fazer uma discussão voltada aos seres aquáticos.
Também é pertinente abordar aspectos químicos relacionados à composição da água e sua
relevância na constituição do corpo humano. Com as questões que surgem a partir das
discussões geradas nesse grupo, pretendemos sinalizar a importância da água no
desenvolvimento da vida, de modo que as reflexões futuras possam, por exemplo, incidir
sobre as políticas públicas no tocante à preservação das águas.
No segundo grupo, estão organizados aspectos relacionados à presença da Água na
natureza, seu ciclo, reservatórios, oceanos, bacias hidrográficas, entre outros. Esse grupo
relaciona-se, diretamente, à organização conceitual que será apresentada a seguir. No entanto,
existe uma diferença sutil, já que aqui o objetivo é levantar a problemática do tema e tentar
estabelecer o vínculo com assuntos que permeiam a organização temática. Já na organização
conceitual, procura-se levantar e discutir, minuciosamente, os conceitos físicos relacionado à
água. Outro aspecto interessante, em tal grupo, são as informações sobre, por exemplo, a
distribuição da água no planeta‡‡.
Nesse sentido, procura-se delimitar um campo de trabalho que possa, a partir de dados
confiáveis, estabelecer uma relação direta com questões como: Quanta água se consome no
país? E no mundo? Onde estão os principais reservatórios de água? De modo geral, esse
grupo relaciona-se com as questões que, no ensino médio, são tratadas na disciplina de
Geografia. No entanto, a movimentação das águas§§, incluindo a percolação ou infiltração, são
assuntos vinculados ao nível superior de ensino, mais especificamente ao curso de
Geociências. Visando incluir esse assunto no ensino médio, devido à sua relevância para
discussões com temáticas ambientais, elaboramos um texto que está disponibilizado no Anexo
4 desta dissertação.
††
‡‡

Dados sobre o assunto no Anexo 5.
Dados sobre o assunto no Anexo 5.

95

No terceiro grupo, Água e história, temos como foco as disputas e acordos entre países
no que se refere ao domínio das regiões ricas em água e a organização de sociedades segundo
a disponibilidade de água. Desse ponto de vista, parece importante considerar tanto as
tecnologias, que se desenvolveram a partir das guerras travadas ao longo dos anos, quanto à
construção de cidades próximas a rios e lagos. Como exemplos de avanços tecnológicos
podemos destacar o processo de dessalinização, utilizado em regiões secas como as do Golfo
Pérsico, e a captação da água de chuva pelas cisternas (método bastante utilizado pela
população do nordeste brasileiro). Quanto às disputas e acordos, que nos remete também aos
aspectos políticos, sociais e econômicos, podemos citar o convênio, realizado na década de
1960, entre Brasil e Paraguai para a utilização das águas do rio Paraná, na construção da usina
hidrelétrica de Itaipu. As principais questões que podem ser discutidas nesse grupo são: Quais
as disputas históricas pela utilização da água? Quais tecnologias foram desenvolvidas
visando a obtenção de água?
Finalmente, o último grupo, Água e sociedade, refere-se ao uso que a sociedade atual
faz da água, ou seja, aos aspectos sociais, políticos e econômicos a ela relacionados. Como
dito anteriormente, as questões vinculadas ao saneamento*** também se relacionam com o
grupo 1 (Água e vida). No entanto, o foco aqui está na reflexão sobre as condições
socioeconômicas e a sua relação com as doenças causadas pela falta de condições de higiene,
ou seja, devido à contaminação das águas. A distribuição e abastecimento também fazem
parte desse grupo, já que são assuntos que mostram a fragilidade do sistema público e,
portanto, trazem à tona discussões que estão diretamente relacionadas à vida em sociedade.
As condições de trabalho de alguns países, como a África, também parecem ser significativas
para gerar questões problematizadoras em tal perspectiva.

“(...) observar-se-á ali, de um lado, que em média as mulheres trabalham pelo
menos cinco horas por dia a mais do que os homens, e, de outro lado, que nos
(...) países em estudo cada mulher transporta em média a cada ano, segundo
os países, o equivalente a de 10 a 40 toneladas de água e de lenha por
quilometro, ou seja, de três a sete vezes mais do que a carga de transporte
destinada aos homens. A água está, então, no cerne das injustiças feitas às
mulheres.” (Camdessus et al, 2005: 59).
§§

Dados sobre o assunto no Anexo 4.

***

Ver informações no Anexo 5.
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As principais questões que permeiam esse grupo são: Como os políticos estão tratando
questões vinculadas à falta de água? E como tratam a questão das enchentes? Por que
deveríamos sofrer com a falta de água quando estamos cercados pelo mar? Na certa, a
dessalinização não seria a resposta? Quais as metas do governo para amenizar as condições
de vida da população, em especial, a do nordeste brasileiro?
Num plano de organização diferente, e capaz de envolver aspectos relacionados a
todos esses quatro grupos, estão os problemas ligados à sustentabilidade, ou à preservação e
uso responsável da água pela sociedade humana, assim como problemas devido à degradação
ambiental, que constituem o principal foco de nossa abordagem. Essa relação é explicitada
pelo grupo Água, meio ambiente e clima.
Com base no estudo realizado pelo ILEC (International Lake Environment
Committee), Tundisi (1999) mostra que os problemas de agressão às águas estão relacionados
com o crescimento e a diversificação das atividades agrícolas, o aumento da urbanização e a
intensificação das atividades nas bacias hidrográficas. Esses aspectos novamente permeiam as
discussões dos grupos que estão elencados na nossa organização temática sendo, então, fácil
reconhecer que as fronteiras entre esses grupos são bastante fluidas e que muitos aspectos
podem ser incluídos em um grupo ou em outro, dependendo do enfoque ou dos critérios
estabelecidos. Nessa perspectiva, os aspectos políticos, por exemplo, estão diretamente
relacionados à questões sobre a manutenção e desenvolvimento da vida que, por sua vez,
também se relacionam à distribuição da água e saneamento.
No entanto, esse aspecto, ou seja, a fluidez dos grupos, não nos parece relevante, dada
a função atribuída à organização temática. A nosso ver, ela (a organização temática) pode
constituir-se como referência para que o professor, em um momento seguinte, selecione os
aspectos com os quais vai trabalhar. Nesse sentido, é o docente que estabelecerá os vínculos e
fará as escolhas abordando outros assuntos que julgar importantes para uma discussão em sala
de aula.
A organização temática, apresentada neste capítulo, será referência para o
desenvolvimento de nosso trabalho, principalmente no momento em que definiremos os
percursos, isto é, no capítulo 5. Consideramos que a organização temática, dependendo de sua
abrangência, oferece ao professor um repertório amplo sobre o assunto, permitindo que as
escolhas ou recortes realizados sejam conscientes e relevantes para os diferentes públicos. Ao
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mesmo tempo, ela deve ser encarada como algo dinâmico que, a cada novo olhar, pode ganhar
novos itens ou conexões entre seus sub-temas.

4.2. Organização conceitual
As organizações conceituais, apresentadas neste item, visam abordar alguns conceitos
físicos que se vinculam aos aspectos mais gerais dispostos na organização temática e, ao
mesmo tempo, suprir parte da demanda da sala de aula incluindo os conteúdos tratados no
ensino médio. Para a identificação do conjunto dos conceitos físicos que dão suporte a uma
compreensão dos fenômenos e aspectos relacionados à água, foi necessário aprofundar o
estudo da Hidrodinâmica, da Hidrostática e da Termodinâmica, utilizando, para isso, tanto os
livros didáticos do ensino médio quanto textos mais avançados, em geral, aqueles trabalhados
no ensino superior. Nesse caso, cabe observar que, quanto à classificação das áreas da Física,
elas são distintas e os recortes encontrados nos livros para ensino médio diferem dos
realizados para o ensino superior.
Os assuntos tratados nas organizações conceituais foram nossas escolhas e os recortes
apresentados a seguir não têm como referência a qualidade do material, já que a opção foi
abordar o assunto a partir da situação real do ensino médio ou, em outras palavras, a partir dos
livros didáticos que são distribuídos ou adotados pelas escolas.
Consideramos que a reconstituição da organização conceitual relacionada ao tema
água é também um elemento essencial para a construção de uma proposta curricular temática.
Trata-se, novamente, de um instrumento para o professor. Nesse caso, parece-nos essencial
que sejam identificadas as relações entre os vários conceitos, explicitando as organizações
relacionadas às teorias do universo científico.
A seguir, são apresentadas as duas organizações conceituais: a Termodinâmica e a
Hidrostática e Hidrodinâmica. Essas organizações estruturam os conceitos físicos de um modo
um pouco diferente dos livros didáticos. Nosso intuito é relacionar os conceitos físicos
tratados no ensino médio e, por outro lado, acrescentar aqueles que não são trabalhados nessa
etapa de escolarização, mas que são essenciais para uma discussão que considere questões
relacionadas aos aspectos apresentados anteriormente na organização temática.
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•

Organização Conceitual: Termodinâmica

A organização conceitual - Termodinâmica - foi estabelecida a partir dos potenciais
conceitos físicos encontrados nos livros didáticos para tratar as questões das águas no ensino
médio. Os conceitos físicos dispostos nessa organização têm, em seu cerne, as questões
vinculadas às trocas de calor (e temperatura) e ao equilíbrio térmico. Tais conceitos são
norteadores porque fomentam diversas discussões, incluindo os processos de troca de calor e
estado da matéria, dentre outros, que são assuntos exaustivamente trabalhados em sala de aula.
A nossa pretensão, neste momento, é apresentar esses conceitos de modo que as
diversidades conceituais sejam integradas e que a realidade dos alunos possa ser incorporada
aos problemas que são tradicionalmente tratados na escola. Nessa busca, encontramos os
seguintes assuntos:

•

Teoria cinético – molecular: trocas de calor, temperatura e equilíbrio térmico;

•

Processos de trocas de calor: condução, convecção e radiação;

•

Capacidade térmica e calor específico;

•

Dilatação térmica dos corpos;

•

Estados da matéria: sólido, líquido e gasoso e Mudanças de estado e diagrama de
fase.

Para discutir o conceito de temperatura, a maioria dos livros analisados introduz
primeiramente o conceito de agitação térmica, que consiste na agitação das moléculas e
átomos de um corpo. A noção de temperatura é, então, definida como uma grandeza capaz de
nos fornecer esse grau de agitação. O outro conceito discutido, nesse momento, refere-se ao
equilíbrio térmico. Geralmente ele antecede a discussão sobre as escalas de temperatura.
Uma abordagem interessante sobre os assuntos apontados anteriormente refere-se à
teoria cinético – molecular, proposta pelo GREF (Grupo de re-elaboração do ensino de Física,
1991). Esse grupo aborda o tema a partir de três pressupostos da constituição da matéria:
“1. todas as substâncias são constituídas de moléculas que representam a
menor parte da matéria capaz de conservar as mesmas propriedades químicas;
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2. tais moléculas estão em contínuo movimento caótico ou desordenado; 3. a
curta distância, as moléculas interagem entre si.” (GREF, 1991: 54 e 55)

Quanto à dinâmica do ciclo hidrológico, nota-se que existem alguns momentos onde é
possível discutir as trocas de calor (condução, convecção e radiação) numa perspectiva
ambiental. Vale relembrar, que nosso interesse é trabalhar o assunto partindo de questões
relacionadas ao meio ambiente, tendo como pano de fundo o ciclo da água. Nesse sentido,
parece-nos conveniente incorporar, na abordagem conceitual, questões relacionadas à:

•

Radiação ou irradiação (ondas eletromagnéticas que atingem a superfície da Terra):
parte dessa radiação é absorvida pela água contida no solo que as re-emitem em
forma de calor (radiação infravermelha) - Eletromagnetismo;

•

Convecção: as camadas superiores dos oceanos aquecem-se e trocam calor com as
camadas inferiores – Teoria Cinético-molecular;

•

Condução: as moléculas de água, presentes no solo, são aquecidas pelos raios
solares e se agitam, transferindo energia para as moléculas vizinhas - Teoria
Cinético-molecular.

Os livros didáticos também abordam os conceitos de capacidade térmica, calor latente
e calor específico, trazendo uma série de questões que conduz, por exemplo, à compreensão
do papel da água enquanto reguladora e moderadora do clima de uma dada região. Outro
assunto que deve ser abordado ao se propor uma discussão sobre o ciclo hidrológico refere-se
ao processo de evaporação da água: para a água evaporar é necessário que certa quantidade de
energia seja incorporada. Essa quantidade (considerando 1 unidade de massa), por sua vez, é
dada pelo calor latente da água.
O calor específico também deve ser incorporado nas explicações sobre o ciclo. Ele
pode ser tratado ao se discutir a inversão dos ventos (brisas marítimas), pois a quantidade de
calor retida/ liberada pelas águas dos oceanos influencia essa dinâmica. Nesse caso, no
entanto, também é importante discutir o conceito de pressão, já que a sua variação é a
responsável pelo movimento das brisas marítimas.
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Quanto ao conceito de dilatação, ele aparece nos livros didáticos ao se tratar os
assuntos relacionados ao comportamento dos corpos, quando são aquecidos e resfriados. O
aspecto interessante para o nosso tema está na anomalia da água, já que essa discussão pode
favorecer a compreensão sobre, por exemplo, a água congelada nos lagos e as condições de
sobrevivência da flora e fauna aquáticas.
Os conceitos tratados no tópico estados da matéria também são relevantes para uma
discussão que considere o ciclo hidrológico. Geralmente, esses conceitos são trabalhados
segundo a classificação dos três estados físicos (ou de agregação) da matéria: sólido, líquido e
gasoso. Essa classificação, ainda que simplificada, apresenta uma visão adequada para o que
se estuda no nível médio. É válido notar que se trata de uma classificação simplificada devido
à ausência de discussões que abordem outros estados possíveis da matéria, como o plasma e o
estado pastoso, por exemplo.
As mudanças de estado e diagrama de fase são assuntos que geralmente utilizam a
água como exemplo. As curvas de aquecimento e resfriamento são oportunidades para discutir
o conceito de calor latente. Quanto ao ciclo da água, as mudanças de fase estão presentes
durante todo processo: água passando do estado líquido para o gasoso (por exemplo,
transferência do reservatório oceânico para o atmosférico ou do continental para o
atmosférico), água no estado sólido encontrada nas calotas polares e nas nuvens, entre outros.
Os diagramas de fase também são interessantes para mostrar a convivência dos estados da
água, a partir da relação entre pressão e temperatura.
Quanto aos assuntos relacionados à Termodinâmica, e que não comparecem no ensino
médio, mas que são essenciais para uma discussão que considere um ciclo dinâmico, temos:

•

Termodinâmica: conceito de ciclo;

•

Termodinâmica de sistemas abertos: não equilíbrio térmico/ termodinâmico.

O primeiro conceito ausente nas discussões apresentadas nos livros didáticos refere-se
ao significado dado a palavra ciclo: um ciclo consiste num processo que se repete de modo
que todo o sistema volta ao seu estado inicial, ou seja, às mesmas condições que caracterizam
um sistema em determinado momento, sem que, em geral, haja variação de massa ao longo do
processo. Vale ressaltar que as pequenas variações de entrada e saída de água no sistema não
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alteram substancialmente a dinâmica do ciclo da água. Essa definição é importante, pois a
partir dela outros conceitos podem ser trabalhados sem que o significado de ciclo perca-se ao
longo do processo. Em outras palavras, ao se discutir novos conceitos, a noção de ciclo não se
torna assunto alheio ou isolado, mas um tema que permeia todos os outros conteúdos tratados.
Os conceitos relacionados à Termodinâmica de sistemas abertos - não equilíbrio
térmico/ termodinâmico - também não aparecem no currículo de Física do ensino médio. Nos
livros didáticos foi encontrado apenas o conceito de equilíbrio térmico que trata de apresentar
situações onde todos os pontos ou partes de um sistema estão na mesma temperatura. Esse
assunto, ainda que tenha sua relevância, não explica sistemas que não estão em equilíbrio
térmico, como é o caso do ciclo hidrológico e dos seres vivos, entre outros. Esses sistemas
trocam calor constante com o meio e podem apresentar diferentes temperaturas, dependendo
do ponto observado (ainda que o ser humano, por exemplo, apresente uma temperatura média
corporal estável, existem diferentes temperaturas no interior de seu corpo). Essas situações
são denominadas situações de não equilíbrio termodinâmico.
A partir das situações de não equilíbrio termodinâmico aparecem outras definições,
como a de equilíbrio dinâmico que explica a movimentação das águas no ciclo. Segundo
Kawamura (2001):
“(...) o estado de equilíbrio dinâmico ocorre quando pelo menos uma variável
do sistema analisado é mantida constante num determinado intervalo de
tempo. Assim, o equilíbrio dinâmico acontece em sistemas abertos, num certo
intervalo de tempo, e, em geral corresponde à equivalência dos fluxos de
entrada e saída de energia (ou massa) do sistema.” (M. R. D. Kawamura,
2001)

Quando o sistema está em equilíbrio dinâmico e tem suas características alteradas (os
fluxos são modificados), todo o sistema leva algum tempo para atingir um novo estado de
equilíbrio dinâmico. Esse processo é análogo ao que acontece com um sistema em equilíbrio
térmico no que se refere a questão temporal. Por exemplo, para atingir o equilíbrio térmico é
necessário colocar um corpo em contato com outro, ambos com temperaturas diferentes, e
aguardar determinado tempo para que todo o sistema alcance um novo estado de equilíbrio
térmico.

102

“Um estado de equilíbrio dinâmico implica, em geral, na manutenção de um
valor constante para mais de uma grandeza, já que as grandezas que
descrevem o sistema são interdependentes.” (M. R. D. Kawamura, 2001)
Considerar as situações de equilíbrio dinâmico é importante porque gera discussões
pautadas em questões do tipo: Será que a água vai acabar? Se há um ciclo, então a água não
acaba? Qual é o problema dessa relação? Como é a dinâmica das águas no planeta?
Na organização conceitual - Termodinâmica - vários percursos são possíveis. Pode-se
iniciar, por exemplo, o trabalho com o conceito de temperatura e equilíbrio térmico, passando
pelos estados da matéria ou, ainda, tratar os processos de trocas de calor, focando a mudança
de fases. Também há possibilidades de se trabalhar esses conteúdos, exceto os estados da
matéria, a partir de dois olhares: um microscópico e outro macroscópico.
No momento das escolhas do professor é importante que os assuntos que vão permear
sua aula estejam sempre vinculados à organização temática ou, pelo menos, a um tema amplo
como o ciclo hidrológico. Em outras palavras, e usando o ciclo como exemplo, é essencial que
os conceitos físicos selecionados visem explicar o ciclo hidrológico e suas relações com
aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais. Além disso, o percurso realizado nessa
organização depende muito do olhar que se tem ou se deseja sobre o ensino, incluindo os
objetivos e anseios dos alunos, professores, comunidade, entre outros. Novamente, são
escolhas que devem ser feitas pelo professor.
Na Figura 4.5, está disposta a organização conceitual – Termodinâmica – considerando
os conceitos físicos tratados anteriormente.
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Figura 4.5: Organização conceitual – Termodinâmica
Capacidade térmica
Calor específico
Temperatura

TROCAS DE CALOR
• Equilíbrio térmico
• Termodinâmica de sistemas abertos
(não equilíbrio térmico)

Dilatação
térmica dos
corpos

Mudança de fases:
cristalização, sublimação,
condensação,
vaporização, fusão e
solidificação.

Processos de troca
de calor:
condução,
convecção e
radiação.

Estados da
matéria: sólido,
liquido e gasoso.

Diagrama de fases

•

Organização Conceitual: Hidrostática e Hidrodinâmica

Nessa organização estão estruturados os conceitos relacionados à Hidrostática e
Hidrodinâmica. A Hidrodinâmica é a área da Física que não aparece nos livros didáticos
analisados†††, por isso utilizamos algumas fontes bibliográficas do ensino superior, tomando o
cuidado de aproximar as discussões para o ensino médio. Os assuntos relacionados à
Hidrostática, que são abordados no ensino médio, trazem conceitos como densidade, empuxo
(Princípio de Arquimedes), pressão e Princípio de Pascal. A maior parte das discussões
encontradas nos livros didáticos está voltada às definições que interligam esses assuntos, tais
como o conceito de densidade, que se relaciona com o de pressão que, por sua vez, se
relaciona com o de empuxo. A água é tratada na Hidrostática não como objeto de estudo, e
sim como meio, onde os problemas de empuxo e equilíbrio podem ser analisados.
Um dos conceitos ausentes nos livros didáticos para o ensino médio que se mostrou
essencial numa discussão que considere, por exemplo, o percurso da água dentro de uma
residência, é a vazão. Esse conceito é importante para uma discussão que considere os
aspectos de equilíbrio dinâmico. Outro assunto importante para entender situações dinâmicas
†††

Ver capítulo 2.

104

refere-se à equação de Bernoulli. É a partir de interpretações baseadas nessa equação que
podemos explicar o comportamento de um fluido quando submetido à variação de pressão.
Vale ressaltar que essa equação é apropriada para fluidos incompressíveis, com escoamento
não-turbulento e inviscido (sem dissipação de energia mecânica). Entretanto, também pode ser
usada em algumas situações de fluidos compressíveis, como é o caso dos gases. A nosso ver,
trabalhar os conceitos envolvidos nessa equação resolve grande parte das questões sobre o
movimento das águas no interior de residências, por exemplo.
Tal como na organização conceitual - Termodinâmica - a seleção dos conteúdos fica a
encargo do professor, já que há várias possibilidades de trabalho, sobretudo, considerando os
conceitos dispostos nessa organização. Além disso, o percurso também dependerá dos
interesses da classe, da comunidade, entre outros.
Analisando a disposição dos conteúdos da organização conceitual – Hidrostática e
Hidrodinâmica (Figura 4.6), pode-se optar por tratar o conceito de densidade, vinculando-o à
pressão e aos conceitos apresentados na Dinâmica (no nosso caso, Hidrodinâmica). Esse
percurso privilegia uma abordagem voltada, por exemplo, às discussões sobre o percurso da
água enquanto um sistema cíclico e dinâmico. Essa discussão parece rica porque se aproxima
da realidade do aluno ao tratar de situações cotidianas, como o percurso da água em sua
residência.
Figura 4.6: Organização conceitual - Hidrostática e Hidrodinâmica
Volume

Massa

Densidade

LÍQUIDO: Fluido incompressível
(p.ex.: pressão da água do mar)

GÁS: Fluido compressível
(p. ex.: pressão atmosférica)

Pressão
(P)

Dinâmica
∆P → Movimento dos
fluidos

Vazão

Equação de Bernoulli

Está
Estática

∆P →
Empuxo

Princípio de Pascal
(∆P → transmite para
todos os pontos)
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Outra possibilidade de vínculo está na discussão voltada ao fluido compressível,
pressão e empuxo. Nesse caso, um bom exemplo de abordagem voltada ao ciclo hidrológico
reside nas condições atmosféricas (pressão atmosférica) e na movimentação das águas entre
os três grandes reservatórios: continente, atmosfera e oceanos.
A maior contribuição dessa organização conceitual está na possibilidade de trazer para
o ensino médio uma discussão próxima do dinamismo do ciclo hidrológico, considerando, por
exemplo, que as águas contidas no ciclo estão em movimento contínuo e que esse movimento
pode ser alterado caso a temperatura da Terra se eleve. Isso teria como conseqüência a
retenção das águas num dos reservatórios (como o oceânico), ocasionando a falta de água no
continente. Esse tipo de trabalho traz, para a sala de aula, questões que estão abertas, ou seja,
que necessitam de discussões capazes de levantar as variáveis que interferem num sistema
dinâmico como a Terra. Além disso, é a partir do enfrentamento da realidade, por exemplo, a
dificuldade de analisar as variáveis de sistema como as do nosso planeta, que será possível o
estabelecimento de atitudes que considerem os diferentes pontos de vistas estabelecidos pela
Ciência.
Nossa intenção, com as três organizações (uma temática e duas conceituais), é garantir
que em parte dos conteúdos tratados no ensino médio seja incorporada uma proposta temática
mais próxima à realidade do aluno. Além disso, pretendemos que essas organizações sejam
agentes facilitadores do trabalho docente, pois é a partir delas que o professor estabelece as
relações necessárias e importantes para a aprendizagem de seus alunos. Também é o professor
que define os recortes/ percursos, levando em consideração tanto as capacidades dos alunos
quanto os conteúdos escolares que estão vinculados a proposta curricular de cada escola. Para
nós, essas organizações abrem uma gama imensa de possibilidades para se trabalhar, em sala
de aula, temas que se vinculam ao cotidiano do aluno.
Visando esclarecer as possibilidades de trabalho em sala de aula que considerem as
organizações temática e conceitual, no capítulo seguinte, proporemos alguns percursos ou
recortes temáticos que poderão contribuir para uma aprendizagem mais significativa.
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CAPÍTULO 5
Exemplos de percursos temáticos

Ao longo dos capítulos anteriores procuramos evidenciar que na elaboração de uma
proposta temática a questão, o tema ou o problema selecionado deve considerar os interesses e
idéias dos alunos. Além disso, propomos uma abordagem temática pautada no currículo de
Física já estabelecido na escola. Nossa experiência ao longo desses anos também mostrou que
a construção de uma proposta temática consiste na articulação de dois níveis de abordagens:
trata-se de buscar delimitar alguns aspectos do tema a serem privilegiados e o subconjunto
dos conceitos físicos a serem trabalhados e articulados.
A nosso ver, estabelecer claramente o âmbito conceitual desejado é o pré-requisito
para que os alunos possam, em um momento seguinte, apropriar-se desses conhecimentos
como forma de aprendizagem autônoma, capaz de ser utilizada em diferentes contextos e
situações para além do tema específico investigado. No contexto de ações educacionais, isso
significa procurar articular a problemática envolvida, identificada pelas questões que tornam
significativa a abordagem desse tema para a vida individual e social, com os instrumentos do
saber físico que contribuem para sua compreensão.
Essa articulação nos parece o problema central em várias propostas atuais que
privilegiam temas, seja no desenvolvimento de projetos ou na abordagem por problema,
porque, muitas vezes, leva a um conhecimento científico restrito à definição de conceitos
realizada de forma muito local e imediata. O aprendizado em Física exige que se permita
transpor dos conceitos e sua utilização local para uma apropriação dos conceitos de forma
abrangente, característica do conhecimento científico e capaz de assumir uma maior
universalidade, em outros contextos e situações.
Na reconstrução das nossas propostas ao ministrara oficinas e cursos, foi possível
identificar a existência de três âmbitos distintos: a abordagem temática, a abordagem
conceitual do saber científico e os recortes ou percursos temáticos. Embora não possam ser
considerados como processos seqüenciais nem independentes, o reconhecimento desses
âmbitos nos parece, ainda que a posteriori, essencial para se propor uma abordagem temática.
Os percursos temáticos são as articulações entre as abordagens temática e conceitual
que determinam as seqüências didáticas. Segundo García (1998), para a definição desses
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recortes alguns pressupostos devem ser considerados: a visão de mundo que permeia a
sociedade (Quais as condições que vivem esses alunos? O que eles esperam da sociedade? E
do poder público?); as idéias dos alunos sobre o tema (Quais as concepções dos alunos? O
que eles sabem ou gostariam de sabe sobre o tema?) e o processo cognitivo dos alunos
(Quais questões os alunos, nesse momento, são capazes de responder? Será que os problemas
colocados são realmente significativos? Os alunos compreendem o problema?);
Para que o professor possa, no entanto, fazer as suas escolhas, é necessário que tenha
presente o universo das possibilidades. As abordagens temática e conceitual podem ser
instrumentos importantes nesse processo. No entanto, nossa reflexão aponta para a
necessidade de que esses instrumentos sejam identificados como espaços ou elementos
independentes, uma vez que construídos a partir de pontos de vista diferentes. É a articulação
entre ambos, aquilo que delimita o enfoque a ser trabalhado, ou seja, o percurso ou recorte
temático.
Ao mesmo tempo, as escolhas do professor são pautadas por objetivos educacionais
mais abrangentes, em que os temas e aspectos sobre a questão da água que deseje privilegiar
estão relacionados com os significados que podem assumir para seus alunos, no contexto em
que estão inseridos. As abordagens sinalizam as muitas possibilidades, fazendo com que as
escolhas possam ser conscientes e passíveis de serem explicitadas e discutidas com os alunos.
Em outras palavras, para cada contexto específico, diferentes seqüências didáticas podem ser
propostas, mais simples ou mais aprofundadas, sem comprometer o sentido global.
Nesse sentido, o professor pode optar por inserir aspectos que envolvam seus alunos
em discussões mais próximas das suas realidades ou então pode decidir por discussões
voltadas aos aspectos mais globais. Parece-nos, no entanto, que discussões que partem de
problemas sociais locais contribuem para trabalhos mais envolventes, onde os alunos buscam
explicações e soluções para determinados problemas. Esse engajamento é essencial para a
relação ensino-aprendizagem. Além disso, contribui para a formação de cidadãos conscientes
e responsáveis, capazes de intervir nas tomadas de decisões que regem sua comunidade.
São a partir dessas considerações que, neste capítulo, utilizando os elementos já
estudados, propomos como exemplos três percursos temáticos que articulam as organizações
temática e conceitual de maneiras distintas. No entanto, antecipadamente a apresentação e
discussão desses percursos, discutiremos os aspectos mais gerais que envolvem o ciclo
dinâmico das águas. Isso se torna necessário devido à ausência do tema nos livros didáticos
analisados e a importância de se explicitar alguns conceitos e informações essenciais para
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uma discussão mais aprofundada sobre o ciclo hidrológico. Na seqüência, são apresentados os
percursos que incluem (1) uma proposta de discussão do ciclo da água em sua complexidade,
(2) uma abordagem da falta eventual de água na perspectiva ambiental global e (3) a essa
mesma questão em uma perspectiva de consumo local.
No primeiro percurso – um ciclo complexificado, o foco volta-se aos aspectos
dinâmicos de um ciclo hidrológico. Trata-se, nesse caso, de um conjunto de caminhos
interligados, em contínuo movimento, das águas que atravessam e são necessárias para a vida
individual e a manutenção da vida social. A proposta parte de questões e anseios que puderam
ser percebidos durante a convivência com os alunos/ professores de Ciências durante as
oficinas. Abordam-se questões mais amplas, que partem das idéias pré-estabelecidas de ciclos
simplificado e padrão para então introduzir um ciclo mais concreto com diversas interações,
inter-relações e níveis de abordagem tal como aponta García (1998).
No segundo percurso, denominado aspectos ambientais globais, também são
privilegiadas questões amplas tal como ocorre no percurso um ciclo complexificado. No
entanto, há uma diferença essencial: aqui procura-se estabelecer a eventual escassez de água
no planeta na perspectiva das relações ambientais mais diretas, introduzindo elementos de
quantificação. As principais questões tratadas são: Se existe um ciclo, então a água doce não
vai acabar? Como se faz para quantificar o volume de água disponível no planeta? As águas
estão sempre se movimentando entre os reservatórios. Mas como isso ocorre? O que são
bacias hidrográficas? Como é o movimento das águas nos lençóis freáticos?Como é a
qualidade da água nos reservatórios naturais do Brasil e da água que consumimos?
No terceiro percurso, denominado aspectos ambientais locais, são privilegiadas
questões do cotidiano próximo, sendo que o recorte central é conduzir o aluno a identificar
sua inserção no ciclo das águas, num ciclo bastante diferente daquele apresentado no ensino
fundamental. As questões que permeiam esse percurso referem-se, principalmente, ao
consumo individual ou familiar: Quanta água uma pessoa consome em um dia? E uma
família de quatro pessoas? De onde vem e para onde vai a água que consumimos? Quais as
principais medidas para minimizar o efeito da poluição das águas? Quais ações são
eficientes? Novamente, a questão principal refere-se à possibilidade de uma eventual falta de
água no futuro.
Note que optamos em propor percursos partindo de questões mais abrangentes
(percurso 1 e 2) e finalizando com questões locais (percurso 3). No entanto, não existem
regras para tais escolhas. Essa opção, a nosso ver, apenas revela algumas das possibilidades
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de trabalho a partir de diferentes enfoques. Além disso, nos três percursos há uma questão
norteadora, que está vinculada a futura escassez da água: Vai faltar água? Essa questão nos
parece essencial na definição do trabalho porque instiga uma resposta que não é imediata, que
não está definida, e tampouco depende apenas de aspectos científicos para ser resolvida.
Vale ressaltar que nosso ponto de partida, em todos os casos, leva em consideração
aspectos sociais locais para uma primeira aproximação dos alunos ao problema. Isso facilita
seu engajamento, buscando motivá-los para o conhecimento de sua comunidade e,
eventualmente, a percepção de seus problemas. Essa seria uma das formas de que a relação
ensino-aprendizagem possa contribuir para a formação da cidadania, tão enfatizada na
perspectiva CTS. Segundo essa perspectiva, é muito mais importante dar relevância a:

“Conhecimentos situados, contextualizados e gerados localmente; interações
de variáveis cognitivas, afetivas e comportamentais; problemas práticos
orientados para a ação; uma lógica situação-problema em que o conhecimento
é estruturado por um projeto particular, em função de contextos;
conhecimentos da vida cotidiana e a conhecimentos provenientes de várias
disciplinas.” Santos (2004: 76)

5.1. Aspectos a serem considerados nos percursos propostos
O ciclo hidrológico é uma tentativa de representação do movimento contínuo das
águas em seus diferentes estados (líquido, gasoso e sólido), tal como se apresenta na natureza.
Uma das questões inerentes a esse ciclo é o fato de que somente uma pequena parcela de água
pode ser utilizada como recurso hídrico. Para introduzir essa questão, um dos aspectos a
serem levados em consideração é o fator tempo ou, em outras palavras, o tempo de residência
da água nos seus diversos reservatórios (locais onde a água fica armazenada), de forma a
poder avaliar os tempos de percurso das águas nas diferentes etapas e percursos. Um outro
aspecto importante é sua distribuição espacial, ou seja, a forma pela qual o ciclo integra e
promove o deslocamento de massas de água através do planeta. Desse modo, para descrever a
circulação da água nesse ciclo serão considerados os seguintes fatores: tempo de residência
médio, volume de água em cada reservatório e os principais caminhos percorridos por ela.
As águas movem-se na superfície terrestre em diferentes estados, estando presente
tanto sobre quanto sob o terreno. Esse movimento das águas denominado ciclo hidrológico
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depende de dois fatores: a energia que o movimenta e a quantidade de massa presente no
sistema. A quantidade de massa presente é praticamente constante, já que ela só é alterada
quando ocorrem erupções vulcânicas (que acrescentam pequenas quantidades de água
magmática) ou quando pequenos cometas, denominados “bolas de neve”, atingem a atmosfera
terrestre. Essas “bolas de neve” ao atingir a atmosfera terrestre podem acrescentar cerca de 3
trilhões de toneladas de água a cada 10.000 anos (Frank, 1990; Pielou, 1998). No entanto,
essa variação não será considerada nesse estudo. A massa será tratada como invariável. Vale
ressaltar que não faz parte do fluxo a água de formação, ou seja, aquela aprisionada nos poros
dos sedimentos.
A água se movimenta dentro de seu ciclo devido à energia solar. As alterações no
fluxo de energia incidente na superfície terrestre podem acelerar ou retardar o movimento das
águas. Essas alterações da dinâmica do ciclo estabelecem um vínculo entre a radiação solar
incidente, o estado de equilíbrio do ciclo e a manutenção da vida e da espécie humana na
Terra. Assim, o ciclo hidrológico pode ser, resumidamente, analisado a partir do seguinte
aspecto: a energia atinge a superfície terrestre, fazendo com que a água presente nas plantas
transpire e a dos oceanos e continentes evapore, sendo transferida para a atmosfera. Na
atmosfera, a água é transportada como vapor, condensada (nuvens) ou liquefeita. Ela retorna
ao continente e oceano em forma de chuva, neve, orvalho, granizo ou outras formas de
precipitação. Esse é o percurso simplificado que caracteriza o ciclo hidrológico e que é
apresentado na Figura 5.1, com a introdução dos volumes tanto de águas armazenadas como
em movimento.

Figura 5.1: Representação do ciclo hidrológico e a quantificação dos fluxos
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Obs.: Todos os volumes (entre parênteses) estão em milhares de quilômetros cúbicos.
Sob a denominação de “lagos” estão os de água doce e os de água salgada (lagos
costeiros). Os volumes mostrados em azul representam as quantidades de água
circuladas anualmente, comparadas com as de água armazenada (em preto).
Fonte: adaptado de Brown et al., 2000.

No entanto, essa é apenas uma simplificação aparente, pois os caminhos concretos
percorridos pela água são múltiplos e dependem de uma série de fatores como o clima da
região, a localização, a natureza dos solos, a influência dos ventos e dos oceanos etc. A água
se movimenta por meio da precipitação, interceptação, evaporação, transpiração, infiltração e
do escoamento superficial11.
A análise dos movimentos da água no ciclo é feita segundo algumas estimativas que
levam em consideração, por exemplo, o tempo de residência. O tempo de residência é o
tempo médio em que a água permanece num local de armazenamento antes de se deslocar
para outro reservatório. O tempo de residência é um conceito aplicado a qualquer processo
cíclico. Ele é calculado a partir do volume armazenado e da taxa de transferência de local de
armazenamento.

Tempo de residência =

Volume no local de armazenamento
Taxa de transferência de local de armazenamento

Os reservatórios consistem nos locais onde as águas estão armazenadas: nos oceanos,
gelo e neve (depósitos), nas águas continentais, atmosfera e biosfera. Seguindo Peixoto e Oort
(1992), podem ser considerados três grandes reservatórios: atmosférico, oceânico e
continental. Esse mesmo autor discute os volumes e taxas de transferência entre os
reservatórios, que estão sintetizados de forma esquemática na Figura 5.2.

11

Ver anexo 4
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Figura 5.2: Estimativas para os fluxos de água entre diferentes reservatórios (m / ano)

P = 324 x 1012 m3/ ano

E = 361 x 1012 m3/ ano

ATMOSFERA
0,013 X 1015 m3

P = 99 x 1012 m3/ ano

E = 62 x 1012 m3/ ano

CONTINENTE
33,6 X 1015 m3

Ro = 37 x 1012 m3/ ano
OCEANOS
1.350 X 1015 m3

Ro = infiltração/ escoamento
P = Precipitação
E = Evaporação

Fonte: adaptado Peixoto e Oort, 1992.
Os reservatórios continental (ou terrestre) e atmosférico são extremamente importantes
para o estudo do ciclo hidrológico. No reservatório terrestre o fluxo interno e externo é muito
ativo, estando diretamente ligado ao desenvolvimento da biosfera. Nele encontra-se desde
águas continentais até as oceânicas, no caso da intrusão salina. Já o reservatório atmosférico é
essencial para o transporte de água, principalmente em forma de vapor. Pode ser considerado
um reservatório de passagem, por apresentar uma dinâmica extremamente ágil: toda água que
recebe é precipitada (423 x 1012 m3/ano).
No ciclo hidrológico existe um equilíbrio que mantém o sistema: a água devida ao
processo de transpiração ou evaporação que passa para a atmosfera é equilibrada pela água
que retorna na forma de precipitação. Em outras palavras, a saída da água da superfície
terrestre por meio da evaporação e transpiração significa a entrada no reservatório
atmosférico. A mesma análise pode ser estendida aos outros reservatórios.
A Tabela 5.1, a seguir apresenta as estimativas de tempo de residência e a quantidade
de água em seus respectivos reservatórios. Note que há variações valores dos dados; isso
ocorre porque as estimativas são regidas por modelos específicos. Vale ressaltar que as
variações são pequenas se considerarmos que as ordens de grandeza permanecem inalteradas.
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Tabela 5.1: Tempos de residência para a água no ciclo hidrológico
Reservatórios

Volume de água
(103 km3)

Porcentagem Tempo de residência
da água total aproximado

Oceanos

1.370.000

94,2

3.000 anos

Água subterrânea

60.000

4,1

2 semanas a 10.000 anos

Calotas polares

24.000

1,7

10 a 10.000 anos

Lagos de água doce

125

0,008

10 anos

Lagos de água salgada

155

0,01

10 anos

Umidade no solo

80

0,005

2 semanas a 1 ano

Rios

1

0,0007

2 semanas

Atmosfera

14

0,001

10 dias

Continente

Fonte: modificado de Brown (2000)

O maior volume de água encontra-se no reservatório oceânico, sob forma de água
salgada. O segundo maior volume de água armazenado, depois dos oceanos, está contido nas
rochas porosas sob a superfície terrestre, as chamadas águas subterrâneas. Essas águas
subterrâneas e as encontradas nas calotas polares, lagos e rios constituem cerca de 6% da água
total em movimento no ciclo hidrológico. Mas, deste montante, apenas 1% pode ser usada
enquanto recurso hídrico (água que serve para uso humano).
Ao analisar os reservatórios e os movimentos das águas, deve-se considerar que a água
salgada contida nos oceanos também participa do ciclo hidrológico o que significa dizer que
classificar ou separar as águas em salgadas ou doces é uma redundância: a água doce pode
tornar-se salgada dependendo em qual estágio do ciclo encontra-se, já que são as mesmas
águas. Assim, quando são feitas referências às águas doces, trata-se das águas com essa
característica em uma dada situação do ciclo e representam a fração a ser levada em conta
para a disponibilidade de uso da vida.
Para a manutenção da vida e para uso humano as fontes de água doce são raras quando
comparadas ás quantidades presentes nos reservatórios. A água que serve para uso humano é
encontrada na parte mais rasa da superfície terrestre. Ela representa apenas uma pequena
proporção da água subterrânea total existente, com tempo de residência que vai desde
semanas até poucos anos. Essa água se movimenta mais rapidamente (algumas centenas de
metros anualmente) do que a encontrada em profundidades maiores, e que pode atingir até
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alguns milhares de anos para se movimentar alguns metros. A água encontrada em grandes
profundidades é geralmente salgada devido aos sais dissolvidos das rochas.
O gráfico da Figura 5.3 abaixo apresenta a distribuição da quantidade de água doce
disponível para uso humano nos vários estágios do ciclo.

Figura 5.3: Fontes de água doce
Por volume e como percentual do total das águas doces (%)
69,5

0,4% - DISPONÍVEL (135 mil km3): lagos, umidade do solo
e ar, rios, plantas e animais.
30,1% - DISPONÍVEL (10,5 milhões de km3): subsolo.
30,1

69,5 % - INDISPONÍVEL (24,4 milhões de km3): geleiras,
neves, gelos e subsolos congelados.

0,4

Fonte: adaptado Clarke e King, 2005.
A maior concentração dessas águas, como pode ser observado, está contida nas calotas
polares e integra também o conjunto de recursos hídricos. No entanto, devido à distância que
se encontra dos centros urbanos não é atualmente viável, do ponto de vista econômico,
transportá-la. A água dos lagos também é uma possível fonte, ainda que cerca de 80% dessa
água esteja distribuída em apenas quarenta lagos, fazendo com que o acesso a ela seja muito
restrito. Já os rios, mesmo que armazenem pouco volume de água, são as principais fontes de
abastecimento por terem renovação rápida de suas águas.
Essa última questão, referente à disponibilidade da água para uso humano, é central
em todo o problema da eventual escassez. Ela envolve o próprio conceito de
“disponibilidade” que, além de estar associada aos condicionantes ambientais, depende
essencialmente de aspectos tecnológicos que, por sua vez, estão diretamente relacionados aos
custos dos processos de disponibilização, ou seja, às questões econômicas e políticas.
Os aspectos relacionados ao ciclo hidrológico apresentados nesse item mostram a
variedade dos assuntos que podem ser articulados e trabalhados em sala de aula. Por exemplo,
considerar o tempo de residência da água nos reservatório, em especial, quando se leva em
conta a questão do abastecimento dos centros urbanos. Geralmente, nesses centros, há muitas
áreas que são pavimentadas (o que acelera o escoamento), o que, por um lado, dificulta a
recarga de aqüíferos e, por outro, aumenta a possibilidade de cheia dos rios e enchentes.
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Essas, e outras, questões relacionadas à alteração na evaporação e transpiração quando áreas
são urbanizadas, constituem-se em bons argumentos para iniciar uma discussão ampla,
envolvendo aspectos de um desenvolvimento sustentável.

5.2. Percurso 1: um ciclo complexificado
Levando em consideração os aspectos apresentados no item anterior (5.1.), propomos uma
representação para o ciclo hidrológico de forma a incorporar alguns desses elementos, que
denominamos de ciclo complexificado, ou seja, incluindo mais dentre possíveis caminhos
percorridos pela água. Trata-se de buscar construir um ciclo mais abrangente que os
tradicionais (aqueles encontrados na literatura), visando uma maior compreensão desses
percursos.
Na maioria dos livros didáticos12 discute-se muito os processos naturais envolvidos no
ciclo hidrológico, desconsiderando a vida social humana no planeta. Uma representação típica
do ciclo, ainda que elaborada, não inclui nenhum elemento da vida social humana ou mesmo
da fauna e flora. Nesse caso, os seres vivos, ainda que sejam constituídas de 70 a 80% de água
(em média), são tratados como entes desvinculados do ciclo hidrológico.
Os principais aspectos ausentes nas representações de ciclo são: a água que atravessa
ou está contida nos seres humanos, flora e fauna e o trajeto das águas nas sociedades,
principalmente nos centros urbanos e rurais.
A elaboração de um ciclo complexificado visa mobilizar questões próximas à
realidade dos alunos, de modo que percebam a inserção dos seres humanos num ciclo muito
maior. Essa percepção pode suscitar novas indagações e, eventualmente, mudanças de
comportamento quando se percebe quais elementos são de fato relevantes diante da poluição
local e do desperdício de água individual, além dos desperdícios sociais.
É evidente que essa proposta de ciclo não tem uma representação única nem deve ser
fonte única de referência. A mobilização de questões significativas deve contar com uma série
de atividades (seqüências didáticas) que remetem as atitudes voltadas à cidadania responsável.
A Figura 5.4, a seguir, apresenta uma possível representação para o ciclo
complexificado. Nesse caso, os percursos da água são esquematizados a partir de dos três
reservatórios principais: continental, atmosférico e oceânico13. Para uma breve análise, esses

12
13

Ver capítulo 2.

Vale ressaltar que durante a busca por informações a respeito do ciclo da água, pouco se encontrou sobre a água contida no
reservatório continental. Essa discussão só foi encontrada em livros de ensino superior, em especial, aqueles voltados a
Geociências.
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reservatórios são os pontos de partida para os caminhos que se pretende trilhar dentro do
ciclo. Observando o reservatório oceânico percebe-se que a água contida nele pode evaporar
ou mesmo infiltrar no continente (intrusão salina). No processo de evaporação a água
condensa e precipita. Nesse instante ela pode ser transferida para a atmosfera ou ainda cair em
forma de chuva, granizo, neve, entre outros, nos continentes. O destino da água do
reservatório atmosférico é muito parecido com o das águas oceânicas, diferentemente
daquelas que atingem o reservatório continental. No reservatório continental a água encontra
diversos "obstáculos", acarretando na enorme variedade de caminhos e tempos de residência
possíveis. Por exemplo, a água da chuva que cai nos rios retorna mais rapidamente aos
oceanos (tomando esse como reservatório de referência) do que aquelas que infiltram no solo.
Também é interessante abordar o percurso da água ao deixar uma estação de tratamento, já
que a partir dela três caminhos são possíveis: residências, indústrias e agricultura. Nesse
momento, apresentar dados sobre o consumo de cada instância dá margem para discussões
que remetem aos problemas que cada vez mais estão próximos da realidade das comunidades.
Nesse percurso, também partimos do princípio de que a proximidade com o problema
pode gerar questões que mobilizem outras esferas que não somente a escolar. Vale lembrar
que o exemplo citado acima está voltado à realidade dos centros urbanos, onde existem
estações de tratamento, água encanada, entre outros. É evidente que isso não se aplica a
muitas regiões brasileiras, no entanto outros aspectos podem ser abordados com tanto
significado quanto esse.
Como exemplo de trabalho em sala de aula, pode-se discutir as representações de ciclos
hidrológicos que os alunos possuem. Em seguida, é possível propor uma montagem, montar
junto com eles, de uma representação para o ciclo complexificado, mostrando que esse ciclo
vai além da simplificação apresentada em vários livros didáticos. Essa etapa pode ser
importante para se estabelecer questões que envolvem problemas ambientais globais.
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Figura 5.4 – Um ciclo complexificado.
CICLO DA ÁGUA COMPLEXIFICADO – versão 2008
ÁGUA NA ATMOSFERA

ÁGUA NOS OCEANOS

Está presente no (a)…

Está presente no (a)…
Vapor de água
Forma líquida

Nuvem
Chuva

Que…

Ser vivo

Condensa

Precipita

Neve

Que…

Que torna-se…

Granizo
Evapora

Infiltra

ÁGUA NOS CONTINENTES
Está no (a)…

Aquíferos

Lençóis
freáticos

Geleiras

Solo

Subsolo

Infiltra

Evapora
(vai para a
atmosfera)

Lagos e rios

Derrete
(vai para
oceanos e
atmosfera)

Corre para
oceanos ou
evapora para a
atmosfera

Ser vivo

Excreção

Reservatórios

Evapotranspiração

Tratamento

Pode ir para …

Esgoto
Banheiro
(chuveiro, bacia sanitária, etc. )
Cozinha
(pia, lava-louças, etc.)
Área de serviço
(lavadora, tanque, etc.)
Vai para …

Torneira caixa
d’água

Consumo
Doméstico

Torneira rua

Hidrômetro

Circuito externo

Consumo
Industrial

Hidrômetro

Circuito
interno

Consumo
Agrícola
Evapora
(vai para a
atmosfera)

Infiltra
(vai para o
oceanos)
Corre para
oceanos ou
evapora para a
atmosfera

Tratamento
Indo para
reservatórios
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Como dito, a proposta para complexificar o ciclo hidrológico surge da necessidade
de construir uma visão mais abrangente dos principais conceitos físicos e sociais que
envolvem o tema água no ensino médio. No capítulo 3 (concepções dos professores sobre
o tema água), pudemos notar que grande parte dos alunos/ professores representa um ciclo
hidrológico voltado aos processos naturais bastante limitados. Isso expressa, talvez, o que
García (1998) e outros autores apontam como resultado do paradigma da simplificação: a
perspectiva da ciência, ao analisar e decompor um todo ou um sistema passa a representálo em seus aspectos mais essenciais. Isso corresponderia, nesse caso, a pôr em evidência a
presença do ciclo da água como um percurso que se fecha sobre si mesmo, além de
explicitar suas principais etapas, tais como evaporação, formação de nuvens, precipitação e
percursos em rios ou oceanos. Constrói-se uma redução e simplificação que, se necessária
para um determinado nível de entendimento, acaba sendo ela mesma transformada em
realidade, para além das evidências e percepções dos alunos.
De certa forma, sem perceber, o conhecimento escolar substitui mesmo as
percepções “mais diretas e sensoriais” por outras formatadas, contribuindo para que os
alunos passem a não considerá-las. E, dessa forma, acaba por distanciar-se do cotidiano,
expurgando-o da diversidade de aspectos que o integram. O indicador mais expressivo
disso é que a água de cada um, de suas casas e de seus usos, fica ausente das
representações ou quando aparecem estão desvinculadas do ciclo.
Assim, a complexificação consiste em re-introduzir a diversidade. Isso envolve
também aproximar os aspectos específicos que são mencionados nos textos didáticos
escolares (que dizem respeito em geral aos processos físicos), daqueles relacionados a
outros aspectos e conhecimentos envolvidos com a questão da água. Isso significa, por
exemplo, recuperar os vários e intrincados percursos da água, em suas relações e trajetórias
do ponto de vista espacial, como um conjunto de difícil representação em sua
complexidade, com inúmeros sistemas que se inter-relacionam através de uma infinidade
de caminhos.
Nesse levantamento, é possível identificar diversos subsistemas e, com certeza,
diferentes níveis de organização, que podem indicar também diferentes níveis de
abordagem. Por exemplo, tratar a água de uso cotidiano, no interior das moradias, envolve
aspectos próprios e específicos, explicitados por uma certa vazão de entrada e de saída, da
natureza dessa água e do “descarte” da água utilizada, dos gastos, da conta de água e de
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seu sentido social. Mas certamente os problemas e questões serão outros, se passarmos a
considerar um outro nível de organização, como o constituído pelo consumo dos milhares
ou milhões de habitantes de uma cidade, pela forma de captar, disponibilizar e tratar a
quantidade de água necessária ao abastecimento. Ou ainda, as questões ganham também
outros contornos, ao se considerar a regulação e interferência climática, o regime de
chuvas, a interferência humana no ambiente, e os fluxos de água em um nível mais amplo.
A partir de um ciclo complexificado, as conexões dos reservatórios e a
interdependência entre eles ficam explicitadas, evidenciando então a dimensão sistêmica
contida no metaconceito sistema apresentado por García (1998). Esse ciclo também
permite resgatar a impossibilidade de um tratamento da questão da água apenas ao nível
próximo ou local. Isso se deve não só ao fato de que as águas se misturam e perpassam por
tantos caminhos, mas, sobretudo, porque a existência do ciclo pressupõe conservação de
quantidade total de água do sistema o que apenas tem sentido se considerado o conjunto
das diferentes águas do planeta. Ao mesmo tempo, trata-se de uma água sempre em
movimento (aspecto dinâmico, que pode ser traduzido em conceitos relacionados a
transformação). Isso significa que nunca vemos, usamos ou analisamos a mesma água,
embora haja sempre água. Uma situação que, para sua abordagem, requer considerar
aspectos dinâmicos, como na compreensão de seus equilíbrios que também serão
dinâmicos. Nessa mesma perspectiva dinâmica, as relações temporais passam a ser
imprescindíveis, pois os tempos de residência da água em seus vários e múltiplos
reservatórios é condição necessária para compreender períodos de secas ou enchentes,
disponibilidades maiores ou menores.
Outro aspecto essencial, relacionado ao caráter dinâmico, mas que não se reduz
simplesmente a ele, é a função da água em todos esses percursos, interligando sistemas,
promovendo a incorporação de substâncias, dispersando substâncias, alterando o relevo, a
paisagem e a geologia dos ambientes. Não se trata simplesmente de uma água que passa,
mas que transforma o ambiente ao passar. Além disso, há também seu aspecto essencial
para a constituição e manutenção da vida, como o fluido indispensável no processo de
promover a ordem a partir da desordem. Assim, a mesma água que integra nosso ciclo
também entra e sai continuamente das plantas e dos animais, permitindo o funcionamento
dos organismos e seu desenvolvimento.

Podemos traduzir esses aspectos como os

metaconceitos de interação e transformação de García (1998). Além disso, as interações
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envolvidas trazem, então, as águas em suas relações com a presença social humana para
uma

outra

perspectiva.

Desse

ponto

de

vista,

a

complexidade

consiste

na

complementaridade das relações naturais e sociais, que interagem, entrecruzam-se,
transformam-se embora mantenham certas especificidades.

5.3. Percurso 2: aspectos ambientais globais
No percurso aspectos ambientais globais, nossa intenção é realizar uma discussão
voltada ao significado real de ciclo, levando em consideração os aspectos dinâmicos
envolvidos. O que se problematiza nesse percurso é em que medida a existência de um
ciclo pode garantir a não falta de água no futuro. Ou seja, trata-se de colocar a questão da
eventual escassez futura na perspectiva da existência de um ciclo, que enfatiza a
conservação da quantidade de água do planeta.
Os principais aspectos trabalhados nesse percurso vinculam-se às questões mais
amplas como, por exemplo, aquelas relacionadas à esfera social, que envolve um número
muito maior de indivíduos. Isso significa que projeções realizadas numa esfera menor
(comunidade, escola, entre outros.) devem agora incluir questões globalizadas, ou seja, de
grande escala.
Esse percurso vincula-se ao ciclo complexificado, já que também trata de um ciclo
dinâmico. No entanto, há uma diferença: a discussão nesse momento deve incluir aspectos
quantitativos da distribuição da água e dos problemas a ela relacionados, estabelecendo o
vínculo de eventual escassez de água no planeta com o nosso ciclo complexificado.
O esquema a seguir (Figura 5.5) mostra os principais assuntos (abordagem
temática) que serão discutidos nesse percurso e os conceitos a eles relacionados
(abordagem conceitual). Nesse esquema também são apresentadas algumas questões
norteadoras. A abordagem conceitual é realizada, principalmente, a partir de conceitos
relacionados à Termodinâmica.
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Figura 5.5 – Percurso 2: aspectos ambientais globais

ÁGUA
aspectos globais

Questões
1.

Se existe um ciclo, então a água não vai
acabar? Essa questão permeará toda a
seqüência didática ou percurso.

2.

TROCAS DE CALOR
Equilíbrio térmico x Não equilíbrio térmico
Termodinâmica de sistemas abertos

Como se faz para quantificar o volume
de água disponível no planeta? Nesta
etapa, procura-se encontrar métodos
para quantificar a água no planeta.

3.

As
águas
estão
sempre
se
movimentando entre os reservatórios.
Mas como isso ocorre? O intuito desta
questão é tratar a dinâmica do ciclo.

Processos de troca de calor envolvendo a
água: condução, convecção e radiação.

1.

Mudança de fases: condensação e
evaporação da água. Aspectos dinâmicos

O que são bacias hidrográficas? Onde
estão localizadas as maiores bacias?
Os aspectos geográficos são tratados
aqui, sugerindo a possibilidade de um
caráter interdisciplinar.

2.

Onde estão as águas subterrâneas e
quando tempo elas levam nesses
reservatórios?
O
que
distingue
aqüíferos de lençóis freáticos? Por que
há seca em alguns lugares e não em
outros?
O que pode modificar a
distribuição das águas?

3.

Como é a qualidade da água nos
reservatórios naturais do Brasil? Onde
aparecem desperdícios e poluição?
Novamente, a discussão volta-se às
condições reais, ou seja, vividas pela
comunidade.
Nesse
caso,
as
reportagens da vinculadas na mídia são
boas opções.

Ciclo da água

Hidrodinâmica: tempo de residência da
água nos reservatórios continental,
atmosférico e oceânico e seus fluxos

Distribuição de água no Brasil e no
mundo
(bacias hidrográficas, aqüíferos,
lençóis freáticos etc)

A seqüência proposta inicia-se com a questão sobre o ciclo e a relação com a futura
escassez da água ou ainda com questão A água irá acabar? Essa questão tem como
objetivo instigar ou provocar os alunos, já que ela traz à tona o entendimento do que é
ciclo. Se o conceito de ciclo for bem compreendido, pode parecer que sempre existirá
água, já que sua massa total se conserva. Isso gera um grande desconforto para os alunos,
principalmente para aqueles que já têm como verdade absoluta a falta de água no futuro
bem próximo.
Em seguida, a proposta é discutir algumas possibilidades para quantificar o volume
de água no planeta. Isso nos leva para dois caminhos interessantes. O primeiro deles refere-
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se a uma discussão sobre o volume de água presente nos reservatórios. É possível mostrar,
baseado em modelos, que existem algumas variações nos volumes de água de cada
reservatório, explicitando assim o caráter aberto dessas questões. O segundo caminho
dessa discussão leva aos possíveis instrumentos para realizar tais medidas14. Nesse caso, os
pluviômetros são excelentes instrumentos a serem montados no ambiente escolar. Da
mesma forma, pode-se medir a taxa de evaporação realizando os procedimentos
adequados. Nessa etapa é importante discutir a variabilidade dos resultados de acordo com
a latitude, estação do ano, hora do dia e outros fatores climáticos. Com isso, as mudanças
de estados são contempladas e ainda podem ser associadas à energia envolvida em cada
processo.

Figura 5.6 – Modelos de Pluviômetros

Obs.: o fluxo de massa associado ao ciclo da água pode ser medido pelos índices
pluviométricos e de evaporação, usualmente expressos e, mm/ dia-mês ou cm/ ano,
indicando as taxas de fluxo local, e variando em função da latitude, clima, localização,
entre outros.
Fonte: Strahler e Strahler, 1992: 101.

Até esse momento, abriu-se a possibilidade para que diferentes conceitos fossem
trabalhados, dentre eles os processos de troca de calos e mudanças de fase. No entanto, as
questões dinâmicas ficam mais evidentes quando a discussão volta-se ao fluxo das águas
14

Ver anexo 3, seção Como podemos medir a água: tipos de pluviômetros.
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no ciclo, considerando-o um sistema em contínuo movimento. Assim, uma primeira
aproximação ao assunto converge para os principais reservatórios de água: continental,
atmosférico e oceânico. O tempo de residência também pode ser tratado nesse momento.
O assunto que pode finalizar essa seqüência didática refere-se a distribuição de
água no Brasil, com potencial para identificar as fontes de água da cidade que suprem a
escola. Note que saímos de um ciclo amplo e chegamos numa questão um pouco mais
próxima da realidade dos alunos.
Nesse momento, alguns assuntos como bacias hidrográficas e lençóis freáticos que
permeiam a Geografia também podem ser abordados, pois os aspectos facilitadores como
conceitos que envolvem o movimento e dinâmica das águas já foram estudados. A intrusão
salina também é abordada nesse momento.
A questão final diz respeito à diversidade da distribuição de água no Brasil. Esse
assunto proporciona uma discussão sobre a atual e futura escassez da água e ainda conduz
a outros conhecimentos que implicam em questões ambientais, tecnológicos, sociais e
políticos. Ao mesmo tempo, esse quadro permite também associar a questão do
saneamento à disponibilidade de água, chamando atenção para a importância do caminho
das águas depois de utilizadas, dentro do ciclo. Note que na etapa final propõe-se uma
abordagem mais aberta, onde as informações podem ser obtidas em fontes mais recentes,
sem se preocupar com um conhecimento já estabelecido ao longo dos anos.
Tal como no percurso 1 – um ciclo complexificado, outros conceitos podem ser
tratados, dependendo dos interesses dos alunos e professores em questão. Quanto aos
aspectos privilegiados nesse percurso, podemos apontar para uma aproximação da
perspectiva CTS, já que partirmos de questões ambientais mais amplas e que incluem
aspectos sociais em grande parte das relações estabelecidas.

5.4. Percurso 3: aspectos ambientais locais
Nesse percurso, partiremos das relações estabelecidas no cotidiano próximo do
aluno para alcançar as relações mais globais. Ainda teremos como pano fundo a questão da
escassez futura da água. A problematização inicial desse percurso surge com a questão
sobre o consumo individual de água e é encerrada com o assunto poluição das águas. O
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intuito com essa proposta é inserir os alunos num ciclo complexificado a partir de uma
unidade local e próxima, que os remete às questões mais amplas, ou seja, transformar um
problema ambiental local em global.
Esse percurso foi trabalhado em oficinas realizadas no Simpósio Nacional do
Ensino de Física (SNEF) e na Faculdade Integrada de Guarulhos (FIG)15. Na proposta
apresentada nessa dissertação alguns ajustes foram realizados visando adequá-la a sala de
aula, onde o tempo didático é maior. Também foram incorporados novos procedimentos
que podem levar o problema a realidade do aluno como uma atividade de pesquisa de
consumo a partir de, por exemplo, a conta de água de cada aluno ou equipe de trabalho.
Nas oficinas, foi possível perceber que a principal questão que norteia os alunos
referia-se à economia de água em suas residências. Muitas ações foram apresentadas, no
entanto, poucos utilizavam argumentos fundamentados para explicar suas atitudes. Para
eles, é preciso economizar água porque há falta de água e em alguns locais rodízios de
água (em São Paulo), indicando que ela está perto do fim. Por outro lado, quando a questão
sobre o ciclo é introduzida (Se há um ciclo, é possível que a água acabe?), a reflexão e
discussão tornaram-se mais consistentes, já que os alunos perceberam que a questão da
falta de água não é um problema simples que pode ser respondido diretamente. Também
foi possível estabelecer uma discussão a respeito dos interesses envolvidos. No entanto,
não se trata aqui de descrever e analisar as experiências concretas, mas reconhecer que foi
ponto de partida para essa discussão.
A nosso ver, as oficinas foram essenciais para mostrar os interesses e anseios dos
futuros professores, além de trazer à tona algumas questões ou dificuldades conceituas que
se estabelecem como entraves para a realização de uma proposta temática mais abrangente.
Nessa proposta, do ponto de vista dos conteúdos físicos, os conceitos centrais são:
vazão e equilíbrio dinâmico. Esses conceitos são essenciais para, por exemplo, o cálculo do
consumo residencial, assim como para as estimativas de fluxos de água nos sistemas
hídricos da comunidade próxima. Com esses dados os alunos podem chegar ao consumo
regional, nacional e até mundial (com as devidas restrições). Mas para compreender a
vazão, outros conceitos são importantes como o de densidade, pressão, entre outros. Note

15

Ver anexo 3.
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que nessa perspectiva é possível discutir a vazão nas torneiras (de uma residência, por
exemplo) considerando as diferentes pressões as quais elas estão submetidas.
O esquema a seguir (Figura 5.7) mostra os principais assuntos que podem ser
abordados nesse percurso e os conceitos a eles relacionados (organização conceitual).
Além disso, são apresentadas algumas questões norteadoras. Esse percurso é realizado a
partir de conceitos relacionados à Hidrostática e Hidrodinâmica.

Figura 5.7 – Percurso 3: aspectos ambientais locais

ÁGUA
aspectos locais

Questões

Consumo
(doméstico, agrícola e industrial)

Equação de
Bernoulli

Vazão

1.

A água vai realmente acabar? Essa
questão inicial permeará toda a seqüência
didática ou percurso.

2.

Quanta água é consumida em um dia por
uma pessoa? E por uma família durante
um mês? A partir das idéias dos alunos,
levantar o consumo individual de água;
Cálculo de vazão envolvido nas tarefas
domésticas.

3.

Qual o consumo de água nas indústrias e
na agricultura? São apresentados dados
para que os alunos possam avaliar e
discutir o consumo nesses âmbitos.

∆P dinâmico
(fluidos em
movimento)

(O conceito de vazão é associado também à
variação de pressão dinâmica, em fluidos
em movimento, contrapondo-se ao
conceito de pressão da hidrostática)

∆P
(variação de
pressão)

ρ

∆P estático

Fluido
incompressível
(ex.: ar)
∆P proporcional a ρ

(densidade)

Fluido
compressível
(ex.: água)
ρ: constante
∆P= ρ.g.h

Poluição
(intervenção humana)

1.

Para onde vai a água utilizada? Qual a
capacidade da natureza de filtrar a água
poluída? Quais os possíveis tratamentos
para purificação da água? Nessa etapa, o
intuito é discutir algumas características e
dinâmica do ciclo da água para que os
alunos possam levantar os principais
aspectos envolvidos na questão da
poluição da água, especialmente urbana.

2.

Quais as principais medidas para
minimizar o efeito da poluição das águas?
Qual a importância do saneamento
básico? Aqui estão envolvidas questões
relacionadas às ações políticas. Nesse
caso, as idéias dos alunos e reportagens
vinculadas na mídia são boas opções.
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Tal como nos outros percursos, o professor pode iniciar a seqüência com a questão
sobre a escassez de água. Essa questão serve, pelo menos nesse momento, para instigar ou
provocar os alunos. Em seguida, a proposta é colocar os alunos diante ou próximos do
problema, por isso eles são convidados a pensar como resolvê-lo, começando por estimar o
volume de água que cada um consome durante um dia. Isto inclui desde o copo de água até
a lavagem da roupa. Na etapa seguinte, o intuito é fazer algumas medições para definir o
consumo. Três possibilidades de trabalho são viáveis para calcular o volume de água
utilizado: (1) vazão a partir da torneira, chuveiro, vaso sanitário, entre outros; (2) vazão a
partir da conta de água e (3) vazão a partir do hidrômetro. Fica à encargo do professor
escolher uma dessas opções. Talvez a primeira, seja interessante, já que com ela é possível
trabalhar estimativas e erros nas medidas. Além disso, o aluno participa ativamente na
obtenção dos dados16.
Ao realizar as medições os alunos podem confrontar os dados reais com aqueles
previstos inicialmente. Quando os dados são confrontados é possível estimar com certa
precisão o consumo individual e familiar.
Na discussão seguinte, convém apresentar dados sobre o consumo doméstico,
industrial e agrícola, incluindo uma comparação do consumo residencial nos paises em
desenvolvimento e desenvolvido17. Um exemplo dessa possibilidade de trabalhado são os
dados apresentados na Figura 5-8, que pode propiciar também espaço para a discussão
sobre análise de tabelas e gráficos. A nosso ver, as análises e argumentações a partir de
informações e dados reais são elementos importantes, pois contribuem para uma discussão
mais critica. Por exemplo, o consumo na área agrícola é elevado se comparados com os
outros consumos (residencial e industrial) ou o consumo residencial em países
desenvolvidos é cerca de cinco vezes o consumo em paises em desenvolvimento. Nesse
momento, aparecem questões do tipo: Se estamos exportando tanto grãos, logo estamos
exportando água! As campanhas para conter e diminuir o consumo de água residencial
não terá efeito se não houver conscientização na área agrícola.

16
17

Ver alguns aspectos de nossa proposta no Anexo 3.
Ver Anexo 5.
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Figura 5.8: Evolução global do uso da água.

Fonte: http://www.unep.org/vitalwater/
Por fim, o tema escolhido para fechar essa seqüência refere-se à questão das poluições
das águas. Isso dá a liberdade para que o professor discuta, a partir das concepções dos
alunos, os problemas da comunidade. Note que as ações comunitárias, individuais e as
políticas públicas norteiam a discussão. Outro aspecto interessante a ser tratado aqui se refere
à saúde pública, pois a questão de saneamento básico ainda é um problema em quase todas as
comunidades.
Nesse percurso, outros conceitos podem ser tratados. Por exemplo, o caminho da água
no interior de uma residência inclui aspectos dinâmicos, já que ela está em movimento que
por sua vez está submetido a diferentes pressões. Outro aspecto a ser tratado refere à altura/
disposição de uma caixa da água que abastece uma cidade.
Podemos dizer que esse percurso privilegia aspectos que também podem ser
significativos se consideradas as questões da Alfabetização Científica, já que nesta
perspectiva é mais relevante partir do consumo de água residencial, da conta de água e dos
percursos da água na vida cotidiana.

Em síntese, os percursos apresentados neste capítulo mostram algumas possibilidades
de trabalho a partir de temas ambientais. Na nossa perspectiva, essas possibilidades são
pautadas em assuntos que estão dispostos na organização temática e nos conceitos presentes
no currículo tradicional de Física, sistematizados na organização conceitual. Para produzir as
duas abordagens é necessário que o professor tenha clareza sobre os assuntos de interesse da
comunidade e dos alunos e sobre os conceitos que explicam tais assuntos.
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Quanto ao percurso que será realizado a partir das organizações temática e conceitual,
é necessário que o professor leve em consideração as limitações e tempo de aprendizagem dos
alunos, a visão de mundo que permeia a sociedade ou apenas a sua comunidade e os interesses
e idéias dos alunos sobre o tema que será tratado. Essas considerações conferem maior
participação e interesse dos alunos. Acreditamos que considerados esses aspectos, é possível
articular o ensino de Física à formação de cidadãos conscientes e críticos e, por outro lado,
mais aptos a compreender a ciência como algo em construção e passível de erros.
Ainda que essa proposta tenha aspectos positivos para formação de cidadãos mais
críticos e conscientes, ela pode conduzir para uma aula de exposição de fatos e informações,
sem embasamento científico. Isso ocorre porque temas ambientais aparecem banalizados com
certa freqüência nas manchetes de jornais, revistas, entre outros. Nesse caso, cabe ao
professor limitar discussões dessa natureza e trazer à tona questões cientificas que possam dar
aos alunos uma visão mais sistematizada e verdadeira da real condição do planeta no que rege
às questões ambientais.
Não acreditamos que esse tipo de proposta seja a única solução para diversificar e
tornar mais atraente as aulas de Física e nem acreditamos que todas as aulas devem ser
pautadas nesse tipo de trabalho. No entanto, essa é mais uma opção para o professor que
deseja incorporar questões ambientais em suas aulas sem desvinculá-las do currículo de Física
estabelecido ao longo dos anos.
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CAPÍTULO 6
Considerações finais

Ao longo desse trabalho nos propusemos a discutir os principais aspectos que
caracterizam uma abordagem temática, tomando como referência um tema ambiental, focando
as questões relacionadas aos aspectos conceitual e temático da água. Também optamos por
desenvolver algumas atividades e possibilidades de trabalho concretas em sala de aula,
identificando os elementos com que nos defrontamos ao longo da nossa experiência e
refletindo sobre nossas práticas a partir das leituras e aprofundamento bibliográficos
realizados. Vale ressaltar que essas práticas não foram objeto direto de atenção nessa
dissertação, mas constituíram um espaço estratégico que reconhecemos como essencial para
nossas investigações.
Dentre as muitas possibilidades de inserção de um tema ambiental específico no
currículo do ensino básico da Física, na escola média, optamos pela água devido à nossa
experiência anterior com o assunto e à proximidade do tema com o cotidiano dos alunos. Esse
aspecto, a nosso ver, pode promover discussões significativas em sala de aula. Acreditamos,
também, que outros temas possam ser trabalhados a partir das mesmas estruturas propostas
nessa dissertação, já que a nossa expectativa é apontar alguns caminhos para que o professor
tenha autonomia e liberdade ao delimitar suas propostas de trabalho.
A água é uma questão muito veiculada na mídia e, em muitos casos, é tratada apenas
com um enfoque catastrófico. Esse tipo de tratamento não é privilégio apenas do tema água, já
que ocorre o mesmo em grande parte dos assuntos relacionados ao meio ambiente. Para nós, é
um dos papéis da escola oferecer aos alunos argumentos plausíveis, pautados no
conhecimento da ciência, para que possam tornar-se cidadãos críticos perante situações que
requerem um posicionamento mais efetivo e consciente da sociedade. Esse tema também é
interessante porque dá margem a uma discussão sobre a representação do ciclo da água
simplificado, como é, em geral, apresentada nos livros didáticos, permitindo chamar atenção
para o fato de que, ao longo da escolaridade, essa representação se transforma em uma
verdade absoluta. Além disso, o tema pode refletir as condições socioeconômicas e as
desigualdades de uma nação ou mesmo de uma comunidade, dando, então, possibilidades de
discussões voltadas aos aspectos políticos, sociais, econômicos e ambientais. Camdessus et al
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(2005), em seu livro Água: oito milhões de mortos por ano, um escândalo mundial, sinaliza
para a importância e as dificuldades que será trabalhar o tema água. Segundo o autor:

“Formar os jovens na ética da água, quer dizer, na maneira de se comportar
individual e coletivamente em relação a ela, é certamente outra ação essencial
a se expandir pelo mundo todo. Mas os programas de formação ainda são
medíocres, e aqueles que o professam, geralmente são mal preparados. Como
ensinar o que você mesmo não sabe colocar em prática? Seria conveniente
então persuadir primeiramente a instituição escolar, antes rebelde a esse
respeito, ou considerar ações extracurriculares. Esta dificuldade é maior nos
países muito populosos, onde as meninas devem suplantar obstáculos múltiplos
para ter acesso a uma formação, seja ela qual for. A água, fator de libertação
e dignidade, contribuirá então ainda mais explicitamente para o progresso das
sociedades.” (Camdessus et al, 2005: 64)
Para contemplar as nossas expectativas e preocupações no que se refere a uma
abordagem temática significativa para os alunos procuramos, nessa dissertação, num primeiro
momento, conhecer alguns referenciais teóricos que tratassem o tema. A opção, após análise
de diversos autores, foi considerar em nossa pesquisa algumas das idéias de García (1998) e
Delizoicov et al (2002). Como observado no capítulo 1, as visões desses autores sobre uma
proposta temática convergem em grande parte com as nossas expectativas, em especial, no
que diz respeito às tramas ou mapas conceituais.
Num segundo momento, analisamos os espaços curriculares possíveis para a inserção
do tema água, considerando como estrutura curricular vigente a organização dos principais
livros didáticos adotados nas escolas atualmente. Nesse momento, foram organizados os
principais conteúdos científicos, mais especificamente, os físicos, que tratam o tema. Isso
garantiu uma das preocupações dessa pesquisa: considerar a organização curricular adotada
em grande parte das escolas. A partir dessa análise foi projetada uma organização conceitual
dos conteúdos físicos com potencial para envolver o tema água, mas a sua produção só
ocorreu adiante, após conhecermos melhor as expectativas dos alunos e professores.
No terceiro momento, nosso foco esteve nas concepções e idéias dos alunos/
professores sobre o tema água. Como parte dessa investigação, levantamos com os eles as
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principais questões, no que se refere ao conteúdo escolar, e os problemas que os afetavam
diretamente, como a falta da água e as enchentes. Esse momento foi importante porque
evidenciou as diferentes visões que os alunos/ professores têm sobre o tema. Tais visões vão
desde a preocupação com a falta de água atual e as políticas públicas implementadas, até o
descaso com o assunto, atribuindo ao problema uma futura solução tecnológica.
Também pautando-se nos resultados obtidos através das intervenções realizadas com
os alunos/ professores, procuramos organizar os conhecimentos gerais sobre o tema. Para
tanto, selecionamos as questões mais abrangentes relacionadas à água que sinalizam para os
problemas cotidianos, tidos como os aspectos sociais, políticos e econômicos. As principais
informações foram obtidas a partir de referenciais como Camdessus et al (2005), Tundisi
(2003 e 2005) e Clarke e King (2005). O resultado desse trabalho contou com uma série de
informações que culminou na produção de uma organização temática da água.
A partir das experiências anteriores que, a nosso ver, são essenciais para a produção de
uma proposta temática, tínhamos como tarefa organizar e selecionar as informações obtidas.
Para tanto, tomamos, tal como dito anteriormente, as tramas e mapas conceituais de García
(1998) e Delizoicov et al (2002) como referenciais organizadores. Selecionar os principais
aspectos que compõem as organizações temática e conceitual e ainda contemplar os interesses
e expectativas dos alunos foi uma das tarefas mais complexa desse trabalho. Isso ocorreu
porque as escolhas também requerem considerar uma visão de mundo sobre o conhecimento
escolar, os interesses e propósitos do ensino. No entanto, tal como aponta García (1998),
quaisquer que sejam as escolhas elas devem vir ao encontro dos interesses dos professores
que conhecem os anseios e as condições nas quais vivem seus alunos.
Outro aspecto que merece destaque refere-se aos recortes realizados na organização
conceitual. Selecionar conceitos que serão discutidos na sala de aula também requer fazer
escolhas que geralmente afetam mais ou menos outros conteúdos. A Termologia e
Hidrodinâmica foram dois exemplos de áreas da Física que podem abarcar uma proposta
temática para a água sem que grandes mudanças curriculares sejam necessárias. As propostas
de trabalho em sala de aula a partir desses conteúdos são distintas, mesmo que em ambos os
casos o ciclo dinâmico pode ser tratado.
Dessa experiência podemos elencar algumas considerações sobre a abordagem
temática. A primeira delas refere-se à complexificação de temas. A nosso ver, complexificar
um tema requer alterações no ensino tradicional de Ciências. Essas alterações referem-se tanto
às abordagens (forma linear, geralmente seguindo livros didáticos) quanto aos conteúdos
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tratados (aqueles que seguem uma estrutura rígida onde os conceitos científicos são tidos
como “estáticos e verdadeiros”, permanecendo inalterados ao longo da história). Assim, ao
contrário do usual, a complexidade introduz o caráter não linear das seqüências de temas e
explicita a ciência como um conhecimento aberto, sem respostas definitivas.
Durante essa pesquisa, também foi possível identificar indícios de que a construção de
um conhecimento enriquecido pela complexidade não deve ser objeto de princípios ou normas
padronizadas. Dessa forma, os metaconceitos propostos por García (1998) não são suficientes
nem mantém uma correlação direta com os aspectos incorporados, servindo, no entanto, de
elementos inspiradores. No entanto, assim como menciona esse autor, os metaconceitos se
sobrepõem, interligam e complementam, ou seja, são dinâmicos e fluidos de modo que não é
possível identifica-los separadamente. Isso significa que complexificar um tema não é tarefa
direta e tampouco simples. Os temas complexificados requerem tanto uma abordagem
significativa sobre os assuntos relacionados aos aspectos sociais, econômicos, políticos e
ambientais quanto um conhecimento aprofundado dos conceitos físicos tratados.
Resumidamente, para a elaboração de uma proposta temática, a questão, o tema ou o
problema são os elementos centrais, em torno dos quais são construídas, pelo professor, as
seqüências didáticas ou atividades. Assim, acreditamos que o professor deve ter claro que a
escolha do tema é fundamental e deve responder aos objetivos da escola. Dentro dos objetivos
educacionais a que nos propomos, consideramos que o tema deve ter potencial para promover
mudanças, reconhecendo a escola como espaço para apontar a possibilidade de
transformações, tanto individuais como sociais e coletivas. Em concordância com García
(1998), acreditamos que os temas ambientais têm grande potencial para abarcar as idéias e
necessidades das escolas.
Outro aspecto que deve ser considerado ao se desenvolver de uma proposta temática
refere-se ao contexto da escola e dos alunos. A nosso ver, é importante que uma proposta
temática se insira de alguma forma nos espaços curriculares e nas propostas da escola,
reconhecendo as estruturas curriculares vigentes. Em outras palavras, as atividades propostas
devem ter como pano de fundo a Física dos livros didáticos e das seqüências curriculares
vigentes respeitando, dentro de certos limites, a cultura escolar. Essa opção pode estabelecer
entre o professor e os alunos maior confiança na proposta temática, já que as mudanças são
introduzidas gradativamente.

Por meio de experiências anteriores no âmbito escolar,

percebemos que as mudanças repentinas não são incorporadas pelos professores ou equipe
pedagógica. Isso nos mostra que novas propostas devem prescindir de discussões que
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incorporem gradualmente mudanças nas aulas e consequentemente no processo ensinoaprendizagem.
Ao mesmo tempo, uma das questões mais importantes neste tipo de proposta diz
respeito às idéias dos alunos sobre o assunto a ser tratado, tomando-as como ponto de partida
para seu enriquecimento e transformação. Nesse sentido, consideramos que esse
enriquecimento corresponde a uma efetiva apropriação do conhecimento. Vale ressaltar que a
identificação das limitações e simplificações do conhecimento dos alunos, fruto
provavelmente de intervenções escolares anteriores, foram, em parte, sedimentadas pelas
abordagens dos livros didáticos. Passa então a ser responsabilidade da escola romper esses
estigmas - limitações e simplificações - se o objetivo educacional também é dar condições
para que alunos possam compreender os reais fenômenos naturais envolvidos nas
problemáticas ambientais.
Quanto à organização e desenvolvimento de uma abordagem temática, para nós, ela é
uma seleção específica dentro de um universo de possibilidades de trabalho com o tema. Essa
seleção é tão mais expressiva quanto mais explícita puderem ser as escolhas a serem
realizadas em relação ao que tratar e ao que não tratar. Nesse sentido, reconhecer e dispor de
uma organização temática que contemple o universo de possibilidades parece ser um
elemento importante, pois sistematiza o conhecimento sobre o tema, em suas múltiplas
dimensões.
Além disso, o trabalho com o tema pode permitir promover mais especificamente
determinados conhecimentos e conteúdos científicos do que outros. Esses conteúdos
envolvem processos e conceitos que se inserem dentro da estrutura própria da ciência, e se
articulam entre si. Assim, visando uma apropriação que conduza para além do conhecimento
local do tema em questão, o trabalho com o conhecimento científico estruturado parece ser
um elemento também relevante. E para isso, desenvolver uma organização que aponte para os
conteúdos/ conceitos a serem privilegiados pode orientar o trabalho com o tema.
Essas duas organizações, temática e conceitual, fornecem o pano de fundo e as
referências para as escolhas do professor, que se traduzem no que pode ser compreendido
como percursos temáticos. Assim, uma proposta de trabalho com um tema é um percurso
nesse universo, onde se busca contemplar os aspectos relevantes e os objetivos desejados.
Quanto aos exemplos de percursos temáticos propostos nesse trabalho, eles
mostraram-se viáveis, em seu desenvolvimento, embora seja sempre necessária uma contínua
reconstrução das escolhas e relações entre os conteúdos a serem trabalhados. Isso ocorre seja
porque estamos num processo de mudanças freqüentes ou devido aos interesses do grupo que
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podem ser alterados. Em síntese, as escolhas dependem dos interesses e expectativas dos
alunos e professores, levando-nos a ajustes ou alterações no processo educacional que, no
nosso caso, remete-nos às alterações nos percursos temáticos.
Por fim, do ponto de vista do ensino, uma proposta pautada na abordagem temática
nos parece adequada e enriquecedora para as aulas de Ciências, em especial, de Física. Isso
porque as possibilidades de trabalhos em sala de aula ficam voltadas aos interesses dos alunos
e dos professores. Tais interesses incluem desde temas significativos para o grupo em questão
até as possibilidades de vínculos desse tema com as questões conceituais, que é também a
preocupação docente. Além disso, esse tipo de abordagem gera diversas possibilidades de se
tratar conceitos que integram outras disciplinas.
Por outro lado, na perspectiva do aluno, o trabalho temático implica em uma
compreensão maior que vai além do nível dos discursos e das relações causais. Isso demanda
uma maior participação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem e na construção de
seus conhecimentos. Se o ensino for construído nessa perspectiva, o aluno certamente irá
incorporando, gradualmente, uma visão de mundo implicitamente complexificada, como parte
de seu cotidiano, ainda que sem um discurso explícito sobre o tema. Uma visão de mundo
capaz de aproximar o conhecimento escolar de seu conhecimento cotidiano, acrescentandolhe novas dimensões.
Ainda que as nossas considerações sobre abordagem temática tenham sido pautadas
em uma série de argumentos que foram minuciosamente analisados e refletidos ao longo
desses anos de pesquisa, reconhecemos que estamos apenas iniciando um trabalho que ainda
precisa de muito mais atenção, aprofundamentos, práticas e sugestões. No entanto, esperamos
ter dado um primeiro passo para que essa discussão fomente novas idéias em prol de uma
educação mais justa e igualitária.
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ANEXOS

Os anexos organizados a seguir têm a intenção apenas de evidenciar parte da nossa
trajetória ao realizar esse trabalho. Neles também estão dispostos alguns conceitos e
informações essenciais à compreensão do ciclo hidrológico dinâmico.
O primeiro anexo, citado no capítulo 2, traz as fichas de livros que nos ajudaram na
organização dos conceitos e conteúdos das áreas das Ciências Naturais que são tratados nas
escolas. O segundo anexo, denominado Um mundo sem água?, refere-se ao questionário que
nos deu indícios das idéias dos alunos/ professores sobre o tema água. Esse questionário é
referenciado no capítulo 3. O anexo 3, também citado no capítulo 3, é um exemplo de
oficina ministrada aos alunos e professores da área de Ciências. Essa oficina aconteceu no
XVI SNEF – Simpósio Nacional do Ensino de Física. Quanto aos anexos 4 e 5, eles referemse aos principais conceitos e informações sobre o tema água que pautaram a nossa proposta
(percursos temáticos, organizações temática e conceitual). As informações contidas nesses
anexos são citadas e utilizadas em vários momentos ao longo dessa dissertação, mas aparece
principalmente no capítulo 4.
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ANEXO 1
Fichas de livros
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Título do livro: Fundamentos da Biologia Moderna

AUTOR: AMABIS, J.M. E MARTHO, G. R.
EDITORA: SÃO PAULO: MODERNA
ANO: 2003
ISBN: 85-16-03284-1
NÚMERO DE PÁGINAS: 550
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: VOL. ÚNICO
RESUMO:
Apresenta 9 Unidades, onde estão distribuídos 26 capítulos.
Unidade I: Ecologia
Unidade II: Citologia e embriologia
Unidade III: Classificação biológica e os seres mais simples
Unidade IV: O reino Planta
Unidade V: O reino Animal
Unidade VI: Anatomia e fisiologia humanas
Unidade VII: Genética
Unidade VIII: Evolução
Unidade IX: Biologia e saúde
Quatro capítulos tratam do tema água.
Obs.: define água como: “substância fundamental à vida, presente
em grande quantidade no corpo de todos os seres vivos. A água é
o solvente da maioria das reações biológicas, além de atuar como
reagente e formar-se como produto em inúmeras reações. (na
atmosfera da Terra primitiva) 5, 6; (como componente dos seres
vivos) 91”.

Organização
UNIDADE I: ECOLOGIA
1. A origem da biosfera: apresenta no item 1.3 (A Terra primitiva) a formação dos gases, o inicio do ciclo das
chuvas e primeiros oceanos. Também apresenta a composição da atmosfera atual. Atmosfera secundaria: CO2,
N2, NH3, H2, NH4 e H2O. Discussão: Água vem do interior da Terra ou foi trazida por cometas e asteróides? “O
início do ciclo das chuvas ajudou a resfriar a superfície terrestre e levou a formação dos oceanos. Atualmente, o
ciclo das chuvas contribui para manter a temperatura da Terra dentro de limites que possibilitam a existência
da vida”.
2. A biosfera e seus ecossistemas: no item 2.4 (Os ciclos da matéria) podemos encontrar uma discussão sobre o
ciclo da água. Define dois tipos de ciclo hidrológico: pequeno ciclo e grande ciclo da água. O ciclo pequeno
consiste apenas no das chuvas e o grande engloba os seres vivos. Há um esquema de ciclo na página 22. Não
introduz a variável tempo.
4. Humanidade e ambiente: este capítulo discute a problemática da poluição, incluindo a poluição das águas e do
solo. Há um desenho interessante sobre tal contaminação na página 64. Eutroficação (aumento da quantidade de
nutrientes) leva a proliferação de microorganismos aeróbicos que consome rapidamente o gás oxigênio
dissolvido na água. Problema com as algas: maré vermelha. Contaminação de rio Amazonas por mercúrio.
Utilização de agrotóxicos na agricultura que polui a água e solo.
UNIDADE II: CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA
6. A química da célula: no item 6.2 se discute a importância de diversas substâncias inorgânicas, incluindo a
água, para o metabolismo dos seres vivos. Água tratada enquanto um solvente, que dissolve grande variedade de
substâncias químicas. Solução aquosa: quando a mistura se dissolve em água. A substância dissolvida é chamada
de soluto.

143
Biologia

TÍTULO DO LIVRO: BIOLOGIA PARA O ENSINO MÉDIO
AUTOR: GAINOTTI, A. E MODELLI, A.
EDITORA: SÃO PAULO: SCIPIONE
ANO: 2002
ISBN: 85-262-4158-3 (ALUNO) E 85-262-4159-1 (PROFESSOR)
NÚMERO DE PÁGINAS: 512
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: SÉRIE PARÂMETROS, VOL. ÚNICO
RESUMO:
Está dividido em 4 partes, com 17 capítulos. Não se refere ao assunto água (ou ciclo) explicitamente,
mas há possibilidades de abordagem em alguns trechos do livro, por exemplo, nos capítulos 5, 6 e 13.
Estes capítulos serão apresentados e marcados com * na seção Organização.
Parte I: A diversidade dos seres vivos
Parte II: Evolução e continuidade da vida
Parte III: Matéria, energia, informação
Parte IV: A vida como sistema integrado

Organização
PARTE I: A DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS*
5. Algas pluricelulares e plantas* (A vida na água e nos ambientes úmidos)
6. O reino dos animais*
8. Os crustáceos, artrópodes aquáticos
16. Os peixes adaptaram-se a natação
17. Os anfíbios, vertebrados entre água e terra
20. Os mamíferos andam, nadam e voam
PARTE II: EVOLUÇÃO E CONTINUIDADE DA VIDA
7. A história da vida
5. Durante a Era Paleozóica
PARTE III: MATÉRIA, ENERGIA, INFORMAÇÃO
11. Matéria e energia
5. A água é molécula da vida
13. Matéria e energia nas plantas*
2. A água é fundamental no crescimento e na sustentação
4. A água é absorvida pelas raízes por osmose
5. A transpiração: a perda da água
PARTE IV: A VIDA COMO SISTEMA INTEGRADO
17. A integração na biosfera
2. A biomassa
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TÍTULO DO LIVRO: INTERATIVIDADE QUÍMICA: CIDADANIA, PARTICIPAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO

AUTOR: FONSECA, M. R. M.
EDITORA: SÃO PAULO: FTD
ANO: 2003
ISBN: 85-322-4932-9
NÚMERO DE PÁGINAS: 720
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: VOL. ÚNICO – COLEÇÃO DELTA
RESUMO:
O livro está dividido em três grandes blocos: Química
Geral, Físico-Química e Química Orgânica. Em cada
bloco há oito seções que sempre são iniciadas com um
texto que aponta muito discretamente o conceito que
será trabalhado nos capítulos seguintes. Este texto está
na seção denominada Interatividade. Dentro das
seções estão dispostos oito capítulos. No total são
apresentadas 64 aulas para cada grande bloco. Vale
ressaltar que em todo livro o assunto água pode ser
encontrado como parte de exemplos do conceito
trabalhado, mas para a análise foram selecionados
apenas os capítulos diretamente relacionados com o
tema dessa pesquisa.
Organização
I. QUÍMICA GERAL
7. Gráficos de mudança de fase de agregação da matéria
Interatividade: Escassez da água potável (fala sobre a importância da água para manutenção da vida.
Discute as fases da água. Apresenta a distribuição de água no planeta e no Brasil: “O Brasil possui
12% da água doce disponível no mundo, mas sua distribuição na é eqüitativa”) (pág 47)
18. Umidade absoluta e relativa, difusão e efusão gasosas
II. FÍSICO-QUÍMICA
Interatividade: Tratamento da água para consumo (Captação da água pelos ETAs – estações de
tratamento de água - e posterior distribuição. Águas provêm de vários mananciais como rios, represas,
lagos e subsolo. Apresenta modos de poluição para cada situação apresentada posteriormente. Tipos de
tratamento: coagulação ou floculação, sedimentação ou decantação, filtração em leito de areia e
cascalho, arejamento de água e esterilização ou cloração)
Interatividade: Tratamento de esgotos (É feito pelos ETARs – estações de tratamento de águas
residuais. Três fontes de poluição que chegam a rede de esgoto: descargas pluviais, domésticas e
industriais. Tipos de tratamento: preliminar, primário, secundário e terciário)
Interatividade: Água doce a partir da água do mar (Apresenta uma série de modos para dessanilizar a
água do mar: destilação, congelamento, eletrólise, osmose reversa e permuta iônica)
83. Diagrama de fases e ponto triplo característico de cada substância
85. Termoquímica e os três primeiros princípios da Termodinâmica
104. Produto iônico na água: pH, pOH e soluções ácidas
Interatividade: Poluição por chuva ácida (Chuva ácida é aquela cujo pH é menor que 5,6. A chuva
ácida pode acorrer tanto devido a processos naturais como intervenções humanas. Há uma ilustração
interessante - relação entre pH da água e resistência dos animais aquáticos)
106. Hidrólise de íons: reações de cátions e de ânions com a água
118. Eletrólise em meio aquosos com eletrodos inertes
119. Eletrólise em meio aquosos com eletrodos ativos
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TÍTULO DO LIVRO: APOSTILA QUÍMICA: NOVO ENSINO MÉDIO
AUTOR: CARVALHO, A.
EDITORA: SISTEMA DE ENSINO IBEP
ANO: sem data
ISBN: 85-342-0810-7
NÚMERO DE PÁGINAS: 255
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: VOL. ÚNICO
RESUMO:
A apostila possui 19 capítulos. Não há nenhuma subdivisão entre
eles. Apresenta o ciclo hidrológico muito simplificado: “ciclo da
água ⇒ água da neve derrete e vai para o rio ou mar, de onde se
evapora para formar nuvens e de lá cai em forma de chuva ou neve,
e assim por diante.”
Organização
I. MATÉRIA E ENERGIA
Matéria e energia: texto inicial sobre poluição, densidade
Fenômenos físicos e químicos: ciclo hidrológico
Substâncias e misturas: fases da água
IX. GASES
Estado líquido
XV. ELETROQUÍMICA
Eletrólise em solução aquosa
XIX. MEIO AMBIENTE
A chuva ácida
Contaminação da água
Recursos renováveis: energia hidroelétrica
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TÍTULO DO LIVRO: NOVO ENSINO MÉDIO
AUTOR: PARANÁ (DJALMA NUNES DA SILVA)
EDITORA: SÃO PAULO: ED. ÁTICA
ANO: 2002
ISBN: 85-08-08628-8
NÚMERO DE PÁGINAS: 400 + 144 (MANUAL DO PROFESSOR)
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: VOL. ÚNICO – SÉRIE NOVO ENSINO MÉDIO
RESUMO:
O livro está dividido em três blocos: Mecânica, Termologia – Óptica – Ondulatória e Eletricidade –
Física Moderna. No total são apresentados 75 capítulos (módulos). Destes apenas seis abordam
assuntos relacionados a água. Há um texto na seção “Contextos, aplicações, interdisciplinaridade” que
aborda a poluição da água (pág. 175). A seguir estão apresentados os capítulos que tratam o assunto.

Organização
PARTE I: MECÂNICA
22. Hidrostática I: densidade de um corpo. Na seção “Você sabia?” há um texto sobre represa – rio
Nilo.
23. Hidrostática II: experiência de Torricelli, Princípio de Arquimedes
PARTE II: TERMOLOGIA – ÓPTICA - ONDULATÓRIA
34. Calorimetria II: mudança de fase (o comportamento da água). No texto há referencia sobre o ciclo
da água.
35. Calorimetria III: mudanças de fase da água. Diagrama de fases: ponto triplo.
37. O estado gasoso: neste capitulo há na seção “Contextos, aplicações, interdisciplinaridade” um
texto que aborda os problemas ambientais, dentre eles a poluição da água.
PARTE III: ELETRICIDADE – FÍSICA MODERNA
75. Fontes de energia: trata das fontes de energia. Destaca-se a produção de energia elétrica por meio
das usinas hidroelétricas.
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TÍTULO DO LIVRO: FÍSICA: ONDAS, ÓPTICA E TERMODINÂMICA
AUTOR: GASPAR, A.
EDITORA: SÃO PAULO: ED. ÁTICA
ANO: 2000
ISBN: 85-08-07527-8
NÚMERO DE PÁGINAS: 416
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: VOL. 2
RESUMO:
Este livro é parte integrante de uma coleção que
conta com mais duas unidades: Mecânica e
Eletromagnetismo – Física Moderna. Este volume
(Ondas, Óptica e Termodinâmica) conta com 16
capítulos que apresentam em média 6 itens. Destes,
quatro capítulos abordam o tema água muito
superficialmente.
Obs.: Não demonstra preocupação ambiental. Trata
o ciclo da água como uma máquina térmica (pág.
336). Define ciclo como: “a palavra ciclo tem
inúmeros significados tanto na linguagem
cotidiana como na cientifica. Há ciclos em história,
economia , biologia, literatura, etc. Em geral, esses
ciclos têm significados amplos, pois referem-se a
épocas, tendências, assuntos, autores, artistas, etc.
Em termodinâmica, porém, ciclo tem significado
preciso: é uma série de transformações sucessivas
que recolocam o sistema no seu estado inicial, com
a realização de trabalho, positivo ou negativo [...]”.

Organização
VOLUME II: ONDAS, ÓPTICA E
TERMODINÂMICA
12. Introdução a Termodinâmica
6. Dilatação térmica
14. Calor
1. Calor – energia em transito
2. Mudança de fase e calor latente
3. Transmissão de calor
15. Calor
1. Introdução (Ciclo da água como máquina térmica)
3. Aplicações da Primeira Lei da Termodinâmica (Transformações termodinâmicas de sólidos
e líquidos)
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Título do livro: Física 2: física térmica , óptica (gref)
Autor: Zanetic, J., Menezes, L. C. e Hosoume, Y. (coordenadores)
Editora: São Paulo: EDUSP
Ano: 1991 (1º impressão)
ISBN: 85-314-0025-2
Número de páginas: 368
Público Alvo: Ensino Médio - Didático
Outras informações: Vol. II
Resumo:
Este livro está dividido em 4 capítulos principais.
Dois deles estão voltados a física térmica:
Substâncias, propriedades e processos térmicos e
Máquinas térmicas e processos naturais. O ciclo
hidrológico aparece na segunda parte onde há
uma discussão sobre os processos térmicos nos
ciclos do ar e da água. Não há discussão sobre
meio ambiente.
Física térmica
Parte I: Substâncias, propriedades e processos
térmicos
Parte II: Máquinas térmicas e processos naturais
Óptica
Parte I: Processos luminosos: interação luzmatéria
Parte II: Sistemas ópticos que possibilitam a visão
das coisas
Organização
FÍSICA TÉRMICA
Parte I – Substâncias, propriedades e processos térmicos
Parte II – Máquinas térmicas e processos naturais
Trata, na 1° parte, de assuntos como trocas de calor, variação de temperatura, dilatação, mudanças de
estado, transição de fase e controle de temperatura. Em seguida aborda aspectos microscópicos,
tentando aproximar as explicações dadas anteriormente ao modelo cinético-molecular. Apresenta
como exemplos norteadores o coletor solar e discute a física térmica na cozinha. Na parte 2 são
tratados as máquinas térmicas, o trabalho realizado num motor, a turbina a vapor e os refrigeradores,
visando discutir a Segunda Lei da Termodinâmica. Aqui também são discutidos os ciclos do ar e da
água. Parte dos conceitos tratados nesse capítulo é essencial na compreensão do ciclo hidrológico
(formação de nevoeiro, nevoa, granizo etc).
ÓPTICA
Parte I: Processos luminosos: interação luz-matéria
Parte II: Sistemas ópticos que possibilitam a visão das coisas
Na primeira parte são tratados basicamente os processos luminosos na máquina fotográfica e a
natureza da luz. Na segunda parte são discutidos assuntos sobre o olho humano e os defeitos de visão,
a formação de imagens, instrumentos ópticos, lentes e espelhos. Para finalizar, os autores discutem o
modelo de Bohr – átomo de hidrogênio.
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TÍTULO DO LIVRO: CIÊNCIAS: ENTENDENDO A NATUREZA
AUTOR: JÚNIOR, C.S., SASSON, S. E SANCHES, P.S.B. (CÉSAR, SEZAR E
BEDAQUE)
EDITORA: SÃO PAULO: ED. SARAIVA
ANO: 2001
ISBN: 85-02-03147-3 (ALUNO) E 85-02-03148-1 (PROFESSOR)
NÚMERO DE PÁGINAS: 288 - ALUNO
PÚBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL – 6° SÉRIE - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO: CIÊNCIAS: ENTENDENDO A NATUREZA
,18° EDIÇÃO – 3° TIRAGEM 2003
RESUMO:
Este livro está dividido em 6 unidades, com
total de 28 capítulos. O capítulo sempre é
iniciado com um texto que remete parte do
assunto à ser tratado posteriormente. Neste
livro, o assunto predominante refere-se aos
seres vivos: vegetais e animais. Desse modo,
apenas são indicadas algumas possibilidades
de entrada para discussão do tema água, em
especial o ciclo hidrológico.
Unidade 1: A natureza
Unidade 2: Os animais vertebrados
Unidade 3: Os animais invertebrados
Unidade 4: Os vegetais
Unidade 5: Reinos mais simples
Unidade 6: Ecologia
Organização
UNIDADE 1 – A NATUREZA
1. Os seres vivos são diferentes (texto: A
biodiversidade do mar)
UNIDADE 2 – OS ANIMAIS
VERTEBRADOS
7. Os peixes (Adaptação à vida aquática)
UNIDADE 4 – OS VEGETAIS
18. As algas
21. A flor, o fruto e a semente (Os frutos e a água)
22. A raiz, o caule e a folha (A transpiração)
UNIDADE 6 – ECOLOGIA
28. Adaptação e sobrevivência (texto inicial: Um animal que nunca bebe água)
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TÍTULO DO LIVRO: A MATÉRIA E A ENERGIA
AUTOR: JÚNIOR, C.S., SASSON, S. E SANCHES, P.S.B. (CÉSAR, SEZAR E
BEDAQUE)
EDITORA: SÃO PAULO: ED. SARAIVA
ANO: 2001
ISBN: 85-02-03155-4 (ALUNO) E 85-02-03156-2 (PROFESSOR)
NÚMERO DE PÁGINAS: 286 - ALUNO
PÚBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL – 8° SÉRIE - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO: CIÊNCIAS: ENTENDENDO A NATUREZA,
18° EDIÇÃO – 3° TIRAGEM 2003
RESUMO:
Este livro está dividido em 3 unidades, com total de 20 capítulos.
Unidade 1: Matéria e energia
Unidade 2: Transformações da matéria e energia
Unidade 3: Matéria e energia em movimento

Organização
UNIDADE 1 – MATÉRIA E ENERGIA
3. As transformações da matéria: fenômenos físicos e químicos
4. Medindo a matéria
UNIDADE 3 – PRESSÃO E FLUTUAÇAO DOS CORPOS
14. Pressão e flutuação dos corpos
19. Temperatura e calor
Voltando a falar de dilatação
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TÍTULO DO LIVRO: VIDA E AMBIENTE
AUTOR: VALLE, C. (AUTOR REAL: PLÍNIO)
EDITORA: SÃO PAULO: ED. EDIOURO
ANO: 2002
ISBN: 85-00-01139-4 (ALUNO) E 85-00-01140-8 (PROFESSOR)
NÚMERO DE PÁGINAS: 320 - ALUNO
PÚBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL – 6° SÉRIE - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO CIÊNCIAS - 1° EDIÇÃO
RESUMO:
Este livro está dividido em 5 unidades, com total de 24 capítulos. Este livro está muito voltado a
biologia – seres vivos. Talvez uma possibilidade seja, por exemplo, discutir o ciclo hidrológico a partir
da vida de alguns animais que vivem na água (página 110 – Animais da água).
Unidade I: Os seres vivos
Unidade II: Os microorganismos
Unidade III: Os fungos
Unidade IV: O reino animal
Unidade V: O reino das plantas
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TÍTULO DO LIVRO: TECNOLOGIA E SOCIEDADE
AUTOR: VALLE, C. (AUTOR REAL: PLÍNIO)
EDITORA: SÃO PAULO: ED. EDIOURO
ANO: 2002
ISBN: 85-00-01143-2 (ALUNO) E 85-00-01144-0 (PROFESSOR)
NÚMERO DE PÁGINAS: 320 - ALUNO
PÚBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL – 8° SÉRIE - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO CIÊNCIAS - 1° EDIÇÃO
RESUMO:
Este livro está dividido em 2 unidades, com 18 capítulos. É um livro voltado a química e física. A
preocupação com o meio ambiente aparece por meio de textos (leituras: Energia e efeito estufa, A
energia nuclear e os ecossistemas, etc).
Unidade I: Química
Unidade II: Física

Organização
UNIDADE I – QUIMICA
1. Introdução a Química (texto: Transformações na cozinha)
2. Propriedades gerais da matéria:
A matéria (densidade)
Mudanças e estado físico
3. Substancias e misturas
Mistura (A água na natureza)
7. Funções Químicas (texto: Chuva ácida – pagina 131)
UNIDADE II – FÍSICA
15. Energia térmica
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TÍTULO DO LIVRO: TERRA E UNIVERSO
AUTOR: VALLE, C. (AUTOR REAL: PLÍNIO)
EDITORA: SÃO PAULO: ED. EDIOURO
ANO: 2002
ISBN: 85-00-01137-8 (ALUNO) E 85-00-01138-6 (PROFESSOR)
NÚMERO DE PÁGINAS: 248 - ALUNO
PÚBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL – 5° SÉRIE - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO CIÊNCIAS - 1° EDIÇÃO
RESUMO:
Este livro está dividido em 5 unidades, com 14 capítulos. É um livro que trata o sistema Universo Terra. Apresenta uma unidade que trata o assunto água.
Unidade I: Universo
Unidade II: O solo no ecossistema
Unidade III: A água
Unidade IV: O ar

Organização
UNIDADE IV – A ÁGUA
9. A água na natureza
10. Água potável e poluição das águas
11. Tratamento da água
12. Flutuação e pressão na água
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TÍTULO DO LIVRO: VIVENDO CIÊNCIAS
AUTOR: SALÉM, S. E CISCATO, C. A. M. (COORD. LUZ,)
EDITORA: SÃO PAULO: ED. FTD
ANO: 2002
ISBN: 85-322-4973-6 (PROFESSOR)
NÚMERO DE PÁGINAS: 280 (VERSAO PROFESSOR)
PÚBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL – 8° SÉRIE - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO VIVENDO CIÊNCIAS - NOVA EDIÇÃO
RESUMO:
Este livro está dividido em: Física (5 unidades - 20 capítulos) e Química (5 unidades – 14 capítulos).
É um livro que remete bastante aos assuntos que serão tratados no Ensino Médio.
Física
Unidade I: Energia
Unidade II: Movimento
Unidade III: Calor
Unidade IV: Eletricidade e
Unidade V: Luz e som
Química
Unidade I: A natureza e seus
Unidade II: Os constituintes da
Unidade III: Combinações que
Unidade IV: Os compostos da

magnetismo

materiais
natureza
transformam
natureza

Organização
FÍSICA
UNIDADE III – CALOR
12. Os efeitos das trocas de calor
Calor e dilatação
Calor e mudança de fase
QUÍMICA
UNIDADE I – A NATUREZA E SEUS MATERIAIS
2. Fases da matéria
3. Densidade e solubilidade
Densidade

155
Ciências

TÍTULO DO LIVRO: CIÊNCIAS NATURAIS: APRENDENDO COM O COTIDIANO
AUTOR: CANTO, E. L.
EDITORA: SÃO PAULO: ED. MODERNA
ANO: 2004
ISBN: 85-16-04314-2 (ALUNO) 85-16-04315-0 (PROFESSOR)
NÚMERO DE PÁGINAS: 264 (ALUNO)
PÚBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL – 5° SÉRIE - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO CIÊNCIAS NATURAIS: APRENDENDO COM
O COTIDIANO – 2° EDIÇÃO
RESUMO:
Este livro está dividido em 4 grandes temas, com total de 20 capítulos. O tema água é abordado em
diversos momentos.
Tema I: Vida e ambiente
Tema II: Ser humano e saúde
Tema III: Terra e universo
Tema IV: Tecnologia e sociedade

Organização
FÍSICA
TEMA II – SER HUMANO E SAÚDE
7. Água: bem precioso
8. Contaminação da água
9. Vivendo nas cidades
O problema das enchentes
TEMA III – TERRA E UNIVERSO
16. O arco-íris e o caminho da água na natureza
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TÍTULO DO LIVRO: CIÊNCIAS NATURAIS: APRENDENDO COM O COTIDIANO
AUTOR: CANTO, E. L.
EDITORA: SÃO PAULO: ED. MODERNA
ANO: 2004
ISBN: 85-16-04316-9 (ALUNO) 85-16-04317-7 (PROFESSOR)
NÚMERO DE PÁGINAS: 288 (ALUNO)
PÚBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL – 6° SÉRIE - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO CIÊNCIAS NATURAIS: APRENDENDO COM
O COTIDIANO – 2° EDIÇÃO
RESUMO: Este livro está dividido em 4 grandes temas, com total de 20 capítulos. O tema água não é
abordado e introduzí-lo ao longo do livro requer abstrações ainda maiores que as feitas nos livros aqui
analisados. De qualquer forma, o tratamento do assunto parece viavel, deste que seja abordado a partir de uma
discussao que tenha a vida animal e vegetaçao como abordagem principal.

Tema I: Vida e ambiente
Tema II: Ser humano e saúde
Tema III: Terra e universo
Tema IV: Tecnologia e sociedade
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TÍTULO DO LIVRO: CIÊNCIAS NATURAIS: APRENDENDO COM O COTIDIANO
AUTOR: CANTO, E. L.
EDITORA: SÃO PAULO: ED. MODERNA
ANO: 2004
ISBN: 85-16-04320-7 (ALUNO) 85-16-04321-5 (PROFESSOR)
NÚMERO DE PÁGINAS: 328 (ALUNO)
PÚBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL – 8° SÉRIE - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO CIÊNCIAS NATURAIS: APRENDENDO COM O
COTIDIANO – 2° EDIÇAO
RESUMO:
Este livro está dividido em 4 grandes temas, com total de 19 capítulos. Tal como o livro de 6 série da
mesma coleção, o assunto água não é abordado. As indicações a seguir são sugestões que podem
trabalhar o tema, mas com as devidas abstrações.
Tema I: Terra e universo
Tema II: Tecnologia e sociedade
Tema III: Vida e ambiente
Tema IV: Ser humano e saúde

Organização
FÍSICA
TEMA I – TERRA E UNIVERSO
5. Garrafa térmica, efeito estufa e aquecimento global
TEMA IV – SER HUMANO E SAÚDE
9. Substâncias químicas e suas propriedades
10. Reações químicas: uma abordagem microscópica
12. Indústria química e sociedade
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TÍTULO DO LIVRO: GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL: ESPAÇO GEOGRÁFICO E
GLOBALIZAÇÃ
AUTOR: MOREIRA, J. C. E SENE, E.
EDITORA: SÃO PAULO: SCIPIONE
ANO: 2004
ISBN: 85-262-5598-3 (ALUNO) E 85-262-5599-1 (PROFESSOR)
NÚMERO DE PÁGINAS: 560 - ALUNO
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: VOLUME ÚNICO
RESUMO:
Este livro está dividido em 8 unidades, com 34 capítulos. O assunto água é abordado quando se fala da
estrutura do planeta. Texto que pode ser trabalhado: As chuvas ácidas (página 111). Muitos aspectos
ambientais são evidenciados ao longo do livro.
Unidade I: Cartografia
Unidade II: Geografia física e meio ambiente
Unidade III: Mundo contemporâneo: economia e geopolítica
Unidade IV: Industrialização e geopolítica
Unidade V: Brasil: industrialização e política econômica
Unidade VI: População
Unidade VII: O espaço urbano e o processo de urbanização
Unidade VIII: O espaço rural e a produção agrícola

Unidade II: Geografia física e meio ambiente
5. Hidrografia
Bacias hidrográficas e redes de drenagem
Bacias hidrográficas brasileiras
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ANEXO 2
Questionário: Um mundo sem água?
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UM MUNDO SEM ÁGUA?
Atualmente, a discussão sobre o futuro das águas do planeta vem ganhando uma atenção cada
vez maior. Essa pesquisa tenta caracterizar qual a opinião predominante sobre esse assunto na
população escolarizada brasileira, visando contribuições para o ensino da questão.
De antemão, agradecemos sua colaboração e dedicamos nosso trabalho a pessoas como você,
que se dispõem a colaborar para a melhoria da educação brasileira.
1. Levando em conta que as águas do planeta obedecem a um certo ciclo, gostaríamos que
você representasse, de forma esquemática, como compreende esse ciclo.

2. Em sua casa, de onde vem a água que você utiliza nas atividades cotidianas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Em sua casa, para onde vai a água que escoa pelo ralo da pia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Para onde vai a água da chuva que cai na sua rua?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. De onde vem a água que forma um rio, como o Tietê, por exemplo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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6. Seria possível que a água que você utilizou ontem, na sua casa, possa vir a ser novamente
utilizada, algum dia, por alguém, em algum lugar?
□ Não, porque essa água já foi utilizada e _____________________________________
□ Sim. Aonde? __________________________________________________________
Dentro de quanto tempo?_________________________________________________
7. Você já deve ter ouvido falar que poderá haver falta d’água no planeta, em um futuro não
muito distante. (Por enquanto, não sabemos se é fato ou se são apenas possibilidades,
uma vez que existe o ciclo da água).
Você compartilha com essa idéia?

□ Sim

□ Não

□ Não sei

Por que acha isso?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Fala-se muito, também, sobre a poluição das águas. No seu entender, quais seriam as
principais formas, fatores, processos, usos, etc. que promovem a contaminação das
águas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Essa poluição é para sempre? Por quê?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Falando sinceramente, você está preocupado com essa eventual falta d’água?
□ Sim.
□ Não
11. Se for necessário economizar água para evitar a tal escassez, quais atitudes/ medidas/
políticas considera que deveriam ser adotadas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Outras observações (se houver):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
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ANEXO 3
Oficina: XVI SNEF
(Simpósio Nacional de Ensino de Física)
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3. Distribuição de água no planeta

3a. Distribuição de água no planeta

Hidrosfera: conjunto de toda a água existente no sistema da Terra
seja ela líquida, sólida ou gasosa. Isso inclui os oceanos, mares
interiores, lagos, rios e lençóis de água subterrâneos, assim como
também as geleiras, icebergs, etc., além das nuvens e do vapor
d’água. Assim, a água está presente tanto na litosfera como na
atmosfera ou na biosfera, sendo que todos esses volumes de água
estão inter-relacionados participando de um mesmo ciclo.
Para escrever uma equação que expresse os vários processos é
necessário acompanhar as formas pelas quais a água precipitada
encontra seu destino. A expressão abaixo resume essas
possibilidades e pode ser considerada como ponto de referencia
para possíveis discussões:

S = P – E – R0 – RU
Taxa de
armazenamento
de água

Taxa de
precipitação

Taxa de
evaporação

Taxa de
captação
superficial

Taxa de
captação
subterrânea

Subsistema

Volume
(m3)

%

Tempo Médio de
residência

1. Atmosfera
(vapor d’água, nuvens,
etc.)

0,013 x 105

0,001

10 dias

2. Geleiras e outras
formas de gelo

28,6 x 105

2,15

Mais de 10.000 anos

3. Água líquida
continental:
Lagos

0,123 x 105

Dezenas de anos

Rios

0,0012 x
105

3 a 4 semanas

Biosfera

0,0006 x
105

----

Água subterrânea

4 x 105

De 100 a muitos
milhares de anos

Total

4,1 x 105

0,32

1230 x 105

97,5

4. Oceanos

Milhares de anos

Fonte: Kawamura, Maria Regina D. A física da hidrosfera. Notas da aula de Física do
meio ambiente – roteiro 7.
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3b. Distribuição de água no planeta
Para caracterizar os volumes de água disponíveis no planeta são
considerados cinco grandes e diferentes reservatórios:
- oceanos
- geleiras e depósitos de neve
- águas terrestres
- atmosfera
-Biosfera
Abaixo estão apresentadas estimativas a partir de modelos da
dimensão desses reservatórios.

Atmosfera

terra

Oceanos

Estimativas para os fluxos de água entre diferentes subsistemas, expressos em m3/ ano. Fonte:
Peixoto, José P. e Oort, Abraham H. Physics of the Climate – Cap. 12 – pág. 271 – fig.
12.2.
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ANEXO 4
Os caminhos que a água percorre
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A4.1. Os caminhos que a água percorre
Nesse anexo o objetivo é discutir alguns dos principais fatores que influenciam o
movimento das águas, incluindo conceitos que não são tratados no ensino médio. A partir
dessa análise, será possível contemplar outros conceitos na organização conceitual, produzida
no capitulo 4.
Os principais caminhos percorridos pela água dependem de fatores como o clima da
região, a localização, a influência dos ventos e dos oceanos, entre outros. A água se
movimenta no ciclo por meio da precipitação, interceptação, evaporação, transpiração,
infiltração e do escoamento superficial.
Na atmosfera a água é encontrada na forma de vapor, líquida (nuvens e gotas de
chuva) e sólida (neve e gelo). O ar é quem movimenta as partículas na atmosfera. Quando ele
se eleva devido à queda de pressão, se expande. Nesse momento sua temperatura vai
diminuindo a uma taxa média de 1°C a cada 100 metros de altitude. Quando se resfria, o
vapor da água se condensa em torno do material particulado presente na atmosfera. Isso
resulta na formação de nuvens compostas por gotículas de umidade (diâmetros entre 0,001 a
0,1 mm). Quando essas gotículas se agrupam de modo que tenham cerca de 1 mm de diâmetro
ocorre a precipitação que pode ser em forma de chuva, neve, orvalho, granizo ou geada.
A precipitação não está distribuída igualmente no espaço e no tempo: existem regiões
onde seu índice é elevado, podendo chegar a 12.000 mm anuais, assim como há locais onde
não são ultrapassados 250 mm anuais. Esses valores podem variar de ano para ano. Os ventos
também são fundamentais na dinâmica das chuvas. As precipitações, segundo Brown (2000),
transferem a cada ano cerca de 50 x 103 km2 de água doce dos oceanos para os continentes.
Para estimar a precipitação nos oceanos são acompanhados os níveis da água. Nos
continentes utilizam-se instrumentos denominados pluviômetros. A quantidade de massa local
participante do ciclo da água pode ser medida pelos índices pluviométricos e de evaporação
(expressos em mm/ dia-mês ou cm/ ano). O valor obtido varia em função da latitude, clima,
localização, entre outros. Esses índices correspondem à medida dos fluxos por unidade de
área, seja para a massa evaporada seja para a massa precipitada.
Os pluviômetros são reservatórios que captam a chuva, permitindo a medição da altura
da coluna de água precipitada. Para obter esse índice, o pluviômetro fica exposto a céu aberto
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por certo período de tempo. A eficiência desse instrumento aumenta quando o índice de
evaporação do sistema é baixo. Na Figura A4.1 são apresentados alguns modelos de
pluviômetros.
Figura A4.1: Modelos de pluviômetros

Fontes: http://mathematikos.psico.ufrgs.br e http://lmmeteoven.org/

Construir um pluviômetro é relativamente simples, pois requer apenas alguns ajustes
nos cálculos caso as áreas de captação e recebimento forem diferentes. Para analisar esse caso
considere um pluviômetro o formato da Figura A4.2.

Figura A4.2: Modelo de pluviômetro

área de captação

área de recebimento

Para calcular a precipitação numa dada região, utilizando um recipiente que tenha
paredes paralelas e com áreas de captação e recebimento diferentes, basta igualar os volumes
(V1 e V2), tal como apresentado a seguir:

V1 = V2
h1 − A1 = h2 − A2
h1 − π .R12 = h2 − π .R22
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onde: A1: área do recipiente 1; A2: área do recipiente 2; h1: altura da coluna de água real; h2:
altura da coluna de água observada.
A taxa de evaporação pode ser obtida diretamente e, da mesma forma que o índice
pluviométrico, ela varia de acordo com a latitude, estação do ano, hora do dia e outros fatores
climáticos. O índice de evaporação corresponde à medida do fluxo de água que passa do
estado líquido ao gasoso por unidade de área.
Vale ressaltar que outros instrumentos são utilizados para a captação da chuva, mas
para nossos fins o pluviômetro é adequado por ser bastante didático e de fácil
reprodutibilidade.
Parte da água presente na atmosfera ao precipitar atinge diretamente o solo, mas uma
porção pode ser interceptada pela vegetação. Esse processo é denominado interceptação. A
interceptação depende do tipo de vegetação, por exemplo, em floresta de coníferas a perda por
interceptação chega a 35% enquanto que em florestas de árvores com folhas mais largas esse
valor pode alcançar 25%. Em regiões áridas e semi-áridas, onde a vegetação é escassa, a
perda por interceptação é mínima, alcançando apenas 1% (Brown, 2000).
A água que consegue atingir o solo segue diferentes rumos, podendo juntar-se a água
de escoamento superficial, infiltrar (tornando-se água subterrânea) ou evaporar. Na
evaporação três fatores influenciam a sua dinâmica: a temperatura, a umidade e a velocidade

dos ventos. O aumento da temperatura significa aumento na taxa de evaporação. Aumento da
umidade do ar resulta numa diminuição do processo de evaporação. Quanto aos ventos, esses
contribuem porque carregam o ar saturado de água para outros locais, diminuindo a umidade
da região em questão.
A umidade relativa do ar pode ser quantificada a partir do conceito de pressão. Como
se sabe, o ar atmosférico é basicamente constituído de nitrogênio (78%) e oxigênio (21%). O
restante são gases como argônio, dióxido de carbono e vapor d’água. A pressão que o ar
exerce consiste das pressões exercidas por esses gases. Num certo volume de ar a pressão
parcial de qualquer gás é a mesma se um desses gases ocupasse sozinho o volume todo. Isso
significa que a presença de outros gases não modifica a pressão parcial de um dado gás (Lei
de Dalton). Assim, quando se acrescenta vapor de água num certo volume de ar, numa dada
temperatura, aumenta-se a pressão parcial do vapor d’água. Quando essa pressão parcial for
igual a pressão de vapor nesta temperatura dizemos que o ar está saturado. Se a temperatura
estiver acima do ponto de fusão a água se condensa, se estiver abaixo do ponto de fusão a
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água se cristaliza. A razão entre a pressão parcial do vapor da água na atmosfera e a pressão
de vapor, na mesma temperatura é chamada de umidade relativa. Ela pode ser calculada a
partir da relação:
Umidade Relativa =

pressão parcial
pressão de vapor

x 100%

Assim, a umidade relativa aumenta sob duas condições:


com aumento da quantidade de vapor de água no ar (numa dada temperatura);



com queda de temperatura do ar, ocasionando a queda de pressão do vapor.

O ponto de orvalho é aquele onde o ar fica saturado pelo vapor da água. Uma forma de
estimar a umidade do ar consiste em envolver o bulbo de um termômetro com um pano
úmido, agitando-o em seguida até que toda a água evapore. A medida que a água evapora há
diminuição de temperatura, de forma que quando toda a água estiver evaporada obtém-se o
ponto de orvalho. Se comparar essa temperatura com a obtida com um termômetro sem estar
envolto num pano úmido é possível obter por meio de alguns cálculos a umidade relativa.
É importante ressaltar que a taxa de evaporação é mais elevada para a água próxima da
superfície. Essa taxa depende do tipo de solo e do grau de saturação. Normalmente a água que
está numa camada inferior a superfície do solo tende subir por meio da ação da capilaridade.
Esse movimento ascendente da água depende do tamanho (quanto menores os poros mais
eficiente será a ação da capilaridade) e dos números dos poros contidos no solo. Em solos
arenosos a evaporação é rápida, diferentemente do que ocorre nos argilosos, onde os espaços
porosos são pequenos.
Outro fator que interfere na evaporação e na precipitação é a latitude. Nas regiões
próximas ao Equador, onde as altas temperaturas e os ventos fortes (os sistemas de ventos
convergem nesta região) predominam, a evaporação e precipitação alcançam seus maiores
índices.
A vegetação também contribui para o aumento (ou diminuição) da quantidade de água
presente na atmosfera por meio da transpiração: planta retira água do solo (pelas raízes)
transferindo-a para as folhas que, por sua vez, tem a missão de evaporá-la. A quantidade de
água evaporada por esse processo é significativa, por exemplo, um carvalho grande transpira
cerca de 400 litros de água por dia quando está com todas as suas folhas.
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A quantidade de água que as plantas transpiram e a evaporam numa dada região é
contabilizada a partir de um único parâmetro: a evapotranspiração. Esse parâmetro surgiu
devido ao alto grau de complexidade que é separar a água evaporada daquela advinda do
processo de transpiração. Existem dois tipos de evapotranspiração: o potencial que é baseado
em parâmetros meteorológicos locais (umidade, temperatura e velocidade do vento) e a real
que considera a vegetação que cobre a região (geralmente é um valor menor que o potencial).
No verão a evapotranspiração geralmente é maior que a precipitação nas regiões de
clima temperado. Em regiões com elevadas temperaturas e com baixo índice pluviométrico a
evapotranspiração potencial também é maior do que a precipitação. Contudo, a
evapotranspiração real é muito menor do que o potencial devido à baixa disponibilidade de
água a ser evaporada. Vale ressaltar que não é possível a generalização: cada região deve ser
avaliada segundo suas especificidades.
O gráfico a seguir (Figura A4.3) apresenta valores de precipitação, evaporação e
escoamento superficial ocorridos em cada continente. Nota-se que cerca de 80% da
precipitação do continente africano é evaporada e somente 20% está disponível na superfície.
Já na América do Sul a relação entre evaporação e a água que é drenada é menor.

Figura A4.3: A água superficial no mundo: precipitação, evaporação e escoamento por
região.

Fonte: http://maps.grida.no/go
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A água que atinge a superfície terrestre também pode ser infiltrada. A infiltração
depende da permeabilidade do solo (quanto maior a permeabilidade maior será a infiltração) e
do tempo de precipitação (chuvas torrenciais acarretam num escoamento superficial
acelerado, diminuindo o volume de água infiltrada). A permeabilidade indica o quão rápido a
água pode fluir através de uma rocha, portanto depende da extensão na qual os poros são
interconectados. Já a quantidade de água que uma rocha armazena depende de sua porosidade.
A porosidade é influenciada pela forma e tamanho, o grau de seleção e a quantidade de
fraturamento das rochas. Ela pode ser calculada como:

Porosidade =

Volume de poros
Volume total

x 100%

Na Tabela A4.1 estão apresentados a condutividade hidráulica e a porosidade das
rochas. A condutividade hidráulica consiste no volume de água que irá fluir através de uma
unidade de área de rocha por unidade de tempo, sob uma unidade de gradiente hidráulico e
uma

temperatura especifica18.

Logo,

ela

depende

das propriedades das rochas

(permeabilidade) e da água.

Tabela A4.1: lista das porosidades e condutividade hidráulica para alguns sedimentos e
rochas
Material geológico

Tamanho do grão

Porosidade

(mm)

(%)

Condutividade
Hidráulica
(K/ metros por dia)

sedimentos não consolidados

argilas

0,0005 a 0,002

45 a 60

<10-2

siltes

0,002 a 0,06

40 a 50

<10-2 a 1

areias aluvionares

0,06 a 2

30 a 40

1 a 500

cascalhos aluvionares

2 a 64

25 a 35

500 a 10.000

5 a 15

5 x 10-8 a 5 x 10-6

rochas sedimentares consolidadas

argilito
18

pequeno

A relação entre a velocidade do movimento da água subterrânea e o gradiente hidráulico é dada pela Lei de Darcy:

v=K⋅

h
, onde v é velocidade e k a condutividade hidráulica.
l
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arenito

médio

5 a 30

10-4 a 10 (perm.
secund.)

calcário

variável

0,1 a 30 (poros
secund.)

10-5 a 10 (perm.
secund.)

rochas ígneas e metamórficas

basalto

pequeno

0,001 a 1 (até 50, se
vesicular)

0,0003 a 3 (perm.
séc.)

granito

grande

0,0001 a 1 (até 10, se
fraturado)

0,0003 a 0,03 (perm.
secundária)

ardósia

pequeno

0,001 a 1

10-8 a 10-5

xisto

médio

0,001 a 1

10-7 a 10-4
Fonte: Brown (2000)

A água que se encontra abaixo do terreno está localizada em duas zonas distintas: zona
de aeração e zona de saturação. A superfície que separa a zona de saturação da zona de
aeração é conhecida como lençol freático. A água que se encontra abaixo do lençol freático é
chamada de água subterrânea. Acima do lençol freático encontra-se a zona de capilaridade,
apresentada anteriormente. A profundidade da zona de aeração depende do clima e da
topografia do terreno. Nessa zona o movimento da água é predominantemente descendente
enquanto que na zona de saturação é lateral.

Figura A4.4: A água subterrânea

Fonte: Brown (2000)
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O lençol freático tende acompanhar a superfície do terreno. Desse modo, nos locais
montanhosos ele ascende enquanto que nos vales ele descende. No entanto, nas montanhas,
em relação à superfície, o lençol freático encontra-se a profundidades maiores do que nos
vales. Nas regiões onde o lençol freático intercepta a superfície do terreno a água subterrânea
aflora, originando as fontes, rios e córregos. O lençol freático só sofre alteração em seu nível
após certo intervalo de tempo. Por exemplo, na Grã-Bretanha onde as taxas de infiltração
mais elevadas ocorrem no inverno o lençol freático só sofre alterações cerca de três meses
depois (antes da primavera). Esse movimento da água subterrânea está relacionado com a
diferença de pressão.
A direção de máximo mergulho do lençol freático consiste na direção na qual a água
flui. A água subterrânea encontrada a grandes profundidades também se movimenta através
de um caminho curvo (quando visto de perfil) em direção a um local de descarga. Esse
movimento é resultado da diferença de pressão, já que a área de descarga (rios, córregos, entre
outros) normalmente apresenta uma carga de pressão mais baixa.

Figura A4.5: A direção do fluxo da água subterrânea

Fonte: Brown (2000)
As rochas podem ser classificadas segundo a velocidade com que a água flui através
delas. São chamadas de permeáveis, aquelas com que a velocidade de fluxo está entre 0,005 a
1,5 m/d, e impermeáveis, aquelas com que velocidade mais baixa do que 0,005 m/d.
A água subterrânea retirada dos poços faz com que lençol freático ao seu redor seja
rebaixado, formando um cone de depressão (Figura A4.6). Essa interferência humana, se
desenfreada, pode acarretar uma série de problemas para o lençol freático.
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Figura A4.6: Cone de depressão formado pela construção de poços.

Fonte: Brown (2000)
Outro aspecto interessante sobre o lençol freático é a sua tendência em mergulhar na
direção do mar. Grande parte da água subterrânea, sob condições normais, é descarregada no
mar. O limite entre a água subterrânea doce e salgada geralmente é a costa (continente),
existindo uma cunha de água subterrânea salgada (densidade maior) abaixo da água doce
(densidade menor). Esse fenômeno é chamado de intrusão salina.

Figura A4.7: Perfil de uma intrusão salina ao longo do litoral

Fontes: Raven (1997).

As intrusões salinas tornam-se um grande problema quando a água doce é extraída dos
terrenos próximos ao litoral. A retirada em excesso faz com que a água doce deixe de alcançar
seu caminho final, que é o mar. A água salgada, por sua vez, passa a penetrar por debaixo do
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continente. Para controlar as intrusões salinas no litoral controla-se a taxa a qual a água
subterrânea é removida, de modo que o lençol freático fique sempre acima do nível do mar e
mergulhando para baixo, em direção à costa.
Como dito, as águas subterrâneas são aquelas encontradas nos aqüíferos (acqua, água;
ferre, conter). Os aqüíferos são rochas capazes de armazenar água e ao mesmo tempo deixá-la
fluir. Para ser denominado um aqüífero a rocha tem que ser porosa e permeável. Os melhores
aqüíferos são areias e cascalhos aluvionar. Segundo sua estrutura geológica, existem dois
tipos de aqüíferos: confinados e não confinados.
Nos aqüíferos não confinados o lençol freático é o topo da zona de saturação e por
isso, em alguns pontos, a água aflora na superfície do terreno. Nesses aqüíferos a água é, na
maioria das vezes, bombeada para a superfície. Isso só não ocorre quando o lençol freático
intercepta a superfície do terreno, dando origem a uma fonte. Nesses aqüíferos pode-se
encontrar um aqüífero suspenso que também é formado por uma rocha permeável que está
sobre uma camada impermeável.
Figura A4.8: Aqüíferos não confinados e suspensos

Fonte: Brown (2000)
Nos aqüíferos confinados uma camada impermeável os separa da superfície terreno.
Eles estão localizados a grandes profundidades. Nesse caso, a água está sob pressão e é
chamada de água artesiana. O nível que a água atinge num poço artesiano é chamada de nível
piezométrico (piezo, pressão; metron, medida). A junção desses níveis implica na superfície
imaginária denominada piezométrica.
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Figura A4.9: Aqüífero confinado

Fonte: Brown (2000)

A retirada da água dos poços artesianos precisa ser reposta para que a pressão
artesiana seja mantida. Essa água pode ser reposta por meio da infiltração no aqüífero onde
aflora e não está confinado. Essa área de afloramento é chamada de área de recarga. Um
grande problema dos aqüíferos artesianos é que a água não é sempre renovada a mesma razão
em que ela é extraída. Sob tais circunstâncias, a água em alguns aqüíferos artesianos de
grande porte pode se tornar um recurso não renovável, caso não haja um gerenciamento
eficiente.
Quanto as escoamento superficial, ele está relacionado com o comportamento das
águas superficiais e as suas principais fontes. Como visto, as fontes artesianas emergem dos
aqüíferos confinados. Essas fontes ocorrem principalmente nos continentes, mas também
podem ser vistas no leito dos oceanos. A maioria das fontes vem de lençóis freáticos.
Dependendo da geologia, elas são divididas em:

•

Fontes de vales: aquelas que se desenvolvem em regiões onde a superfície do
terreno intercepta o lençol freático;

•

Fontes de estratos: aquelas que surgem quando o fluxo para baixo da água
subterrânea é interrompido pela presença de um nível impermeável. Isso faz com
que a água seja desviada, por exemplo, lateralmente pela rocha impermeável;

•

Fontes de canais de dissolução: são aquelas que ocorrem em áreas calcárias, onde a
água subterrânea provocou o aparecimento de cavernas e canais subterrâneos
através da dissolução de carbonato de cálcio dessas rochas.
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A água subterrânea que chega aos rios por meio do solo na zona de aeração (acima do
lençol freático) é denominada de fluxo direto. Já a água subterrânea descarregada nos rios é
chamada de fluxo base. A contribuição do fluxo base para um rio varia com a geologia e a
topografia da área e com a época do ano. Os rios que se encontram sobre bons aqüíferos
podem ter um fluxo de base de cerca de 75% do fluxo anual.

Figura A4.10: Descarga de rio: escoamento superficial, fluxo direto e fluxo de base da
água subterrânea

Fonte: Brown (2000)

Quando se inicia a precipitação a descarga de água num rio aumenta geralmente de
forma rápida, diminuindo lentamente na seqüência. O escoamento superficial e o fluxo direto
contribuem para a descarga fluvial.
Em síntese, a intenção desse anexo é mostrar apenas alguns conceitos que podem ser
trabalhados em sala de aula, visando um ciclo hidrológico dinâmico. É evidente, que muitos
conteúdos deixaram de ser evidenciados nessa breve análise. No entanto, acreditamos que as
informações contidas aqui podem suscitar nos alunos/ professores novas buscas.
Para finalizar, na Figura A4.11, apresentamos um modelo de simplificado de ciclo que
pode ser utilizado em sala de aula para discutir as estimativas de precipitação, evaporação e
escoamento superficial. Esses valores são apenas aproximações, pois, como discutido, as
variáveis dinâmicas que compõem o ciclo hidrológico não são obtidas diretamente, mas por
meio de modelos que se aproximam da realidade.
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Figura A4.11: Estimativas da precipitação, evaporação e escoamento superficial.

Fonte: http://maps.grida.no
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ANEXO 5
Consumo, contaminação e distribuição da água
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A5.1. Quem e quanto se consome?

Nesse anexo são discutidos, respectivamente, o consumo humano e a disponibilidade
de água no planeta (oferta). Em seguida, são apresentados problemas relacionados à água
desde a poluição até a sua importância no que se refere à qualidade de vida. O intuito desse
anexo é expor alguns dados relevantes que tragam à tona a relevância do tema água. Por outro
lado, os dados apresentados também servem de referência para a elaboração da organização
temática, elaborada no capítulo 4.
A demanda de água no planeta está delimitada por três principais consumidores:
agricultura, indústria e residência. O consumo residencial representa apenas 10% da água
consumida anualmente no mundo enquanto que as atividades agrícolas consomem cerca de
70% da água. É importante ressaltar que em todos os processos (abastecimento/ distribuição,
irrigação, entre outros) muita água é desperdiçada. Só em 2003, segundo dados das Nações
Unidas, cerca de 60% em média da água utilizada foi perdida.
O consumo de água mundial cresce a cada ano num ritmo desenfreado. O aumento do
consumo residencial está intimamente relacionado com as condições socioeconômicas da
população. Isso fica evidenciado nos dados referentes ao consumo em países desenvolvidos
que chegam a 800 litros de água, por dia e por pessoa, enquanto que em países em
desenvolvimento o consumo não ultrapassa 150 litros diários por pessoa.
Na Figura A5.1 são apresentados os diferentes usos desse recurso no âmbito
residencial, incluindo o volume de água consumido por uma pessoa de classe média em país
desenvolvido.
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Figura A5.1: Uso da água em residências
Toaletes (126L)
45%

Consumo

no

interior

da

Banho e uso
pessoal (84L)
30%
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cozinha (56L)
20%

Uso diário
per capita
560 litros

Perda variável

Água para beber e
cozinha (14L)
5%

Consumo
exterior

Lavagem e
irrigaçao de quintal
Piscina
Lavagem de carro

Fonte: Gibbons, 1987; Postel, 1997.

As atividades agrícolas são as que apresentam os índices mais elevados de consumo.
Compreender a razão desse índice exorbitante não é simples, mas pode-se considerar que o
aumento populacional está intimamente relacionado ao aumento de consumo que, por sua vez,
está relacionado com o aumento da produção. Em outras palavras: quanto maior a produção
agrícola maior será o consumo de água. É importante ressaltar que atualmente a distribuição e
produção de alimentos suprem grande parcela da população o que não ocorria no passado. Em
1998, as áreas irrigadas espalhadas pelo mundo totalizavam cerca de 240 milhares de
hectares. Nesse levantamento, a China possui a maior área irrigada com aproximadamente 45
milhares de hectares, seguida da Índia com 43.039 milhares de hectares, dos Estados Unidos
com 20.162 milhares de hectares e do Paquistão com 16.220 milhares de hectares. O Japão, a
Itália e Espanha possuem cerca de 3.000 milhares de hectares cada um e o Brasil irriga cerca
de 2.800 milhares de hectares. O Sudão é um dos países com menor área irrigada com cerca
de 1.890 milhares de hectares.
O consumo de água na agricultura não está apenas relacionado ao tamanho do
território ou área ocupada, mas também ao volume necessário de água para a produção de
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alimentos. Por exemplo, para produzir 1 quilograma de trigo são necessários cerca de 1.500
litros de água e três vezes mais para 1 quilograma de arroz. Assim, além da grande área
irrigada há de se considerar o consumo excessivo de água na produção que nos remete a outra
questão social: países exportadores de grão são, por exemplo, grandes exportadores de água.
Na Tabela A5.1 estão dispostos os volumes de água necessários na produção de alguns
alimentos.

Tabela A5.1: Quantidade de água necessária na produção

agrícola
Produto

Unidade

Água
(m3)

Carne fresca de bovino

Quilograma

15,0

Carne fresca de ovelha

Quilograma

10,0

Carne fresca de frango

Quilograma

6,0

Cereais

Quilograma

1,5

Azeites

Quilograma

2,0

Legumes, raízes e tubérculos

Quilograma

1,0

Trigo

Quilograma

1,0

Arroz

Quilograma

4,5

Açúcar

Quilograma

1,0

Fontes: UNESCO (2003) e Brown G.(2000)
Quanto ao consumo industrial, este representa cerca de 20% do consumo mundial de
água distribuída entre as mais diversas atividades. Dentre essas atividades está o refino de
petróleo: para refinar 1 tonelada de petróleo são necessárias 10 toneladas de água. Já na
produção de 4 pneus são consumidos cerca de 9.400 litros de água. Ainda que o consumo
industrial não assuste tanto quanto o agrícola, há de se levar em consideração que o aumento
populacional e, conseqüentemente, industrial levará necessariamente ao aumento do consumo
de água.
O gráfico a seguir (Figura A5.2) apresenta uma estimativa para a evolução do
consumo de água, a capacidade de retirar essa água dos reservatórios e o excedente. As
estimativas são feitas até 2025.
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Figura A5.2: Evolução global do uso da água por setores

Fonte: http://maps.grida.no/
Ainda que o cenário mostre-se assustador, os dados apresentados nesse gráfico
mostram que a capacidade dos seres humanos de retirar água dos mais diversos reservatórios
ainda é superada pelo consumo. É evidente que as projeções conduzem-nos a situações de
risco quando consumo e capacidade de retirar água se igualarem.

A5.2. As principais causas de contaminação e alteração da água

As águas subterrâneas são reservas importantes de água doce. Os cuidados
empregados para a manutenção dessa fonte ainda são precários e as formas de contaminação
são cada vez mais variadas e agressivas. Essas formas vão desde a percolação por resíduos
tóxicos provenientes de aterros sanitários, acidentes com reservatórios de combustíveis em
postos de abastecimento, chuva ácida até contaminação advinda da mineração (caso
especialmente relacionado com o Brasil). Os tipos de substâncias químicas que podem
contaminar os aqüíferos são: nitratos, cloro, materiais radioativos, substâncias orgânicas,
metais pesados e hidrocarbonetos.
Com base no estudo realizado pelo ILEC (International Lake Environment
Committee), Tundisi (1999) mostra que os problemas de agressão às águas estão relacionados
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com o crescimento e a diversificação das atividades agrícolas, o aumento da urbanização e da
intensificação das atividades nas bacias hidrográficas.
As principais causas da degradação dos recursos hídricos são:

•

crescimento populacional e rápida urbanização;

•

diversificação dos usos múltiplos;

•

gerenciamento não coordenado dos recursos hídricos disponíveis;

•

não reconhecimento da relação entre saúde e qualidade de água;

•

controle e manipulação política nos “serviços de água” (fornecimento de água e
tratamento de esgotos);

•

degradação do solo, aumentando a erosão e a sedimentação de rios, lagos e
represas;

•

tratamento da água enquanto um bem social e não econômico;

•

problemas relacionados aos recursos hídricos são tratados pontualmente, tornando
o processo ineficiente.

Uma das causas da degradação dos recursos hídricos reside em não considerar a água
enquanto um bem social. Muitos autores defendem que a água deve ser reconhecida como um
bem econômico para que a população dê a ela o seu real valor. Parece-nos que essa
argumentação é bastante relevante, principalmente se considerarmos que a população
economicamente mais pobre poderá ter condições mais dignas no que se refere a obtenção de
água tratada.
Um outro problema que atinge os recursos hídricos refere-se à contaminação química
das águas, que após a Segunda Guerra Mundial teve um aumento expressivo devido à

produção em larga escala. Esse avanço resultou no aumento da expectativa de vida das
pessoas, mas, por outro lado, tornou-se uma ameaça para a saúde mundial, colocando em
risco a biodiversidade do planeta.
A composição química do ar na baixa atmosfera também vem sendo alterada (por
exemplo, produção de O3) e isso reflete na composição do corpo humano. Essas alterações
vão desde efeitos negativos à reprodução humana, ao comprometimento do sistema
imunológico até alterações no desenvolvimento e comportamento humano. Um dos problemas

190

que mais preocupa está relacionado ao sistema endócrino, pois as substâncias que resistem à
degradação se acumulam nas redes alimentares sendo dissolvidas na água. Algumas dessas
substâncias não são retiradas nos sistemas de tratamento da água. Os metais pesados também
é outra fonte de contaminação em rios, lagos e represas. Os principais compostos encontrados
nas águas poluídas segundo Raven et al (1998) são: Aldicarb (pesticida), Benzeno (solvente),
Tetracloreto de carbono (solvente), Dioxinas (contaminante químico), Etileno dibromida
(fumigante), Bifenóis policloratos (substâncias químicas industriais), Tricloroetileno
(solvente) e Cloreto de vinil (indústria plástica).
Os desvios e transposição de rios e construção de represas também prejudicam a
qualidade hídrica de uma região. Os desvios e transposições geram impactos porque alteram
os cursos da água prejudicando, por exemplo, a população que vive nos arredores. Já a
construção de represas que, por um lado, é essencial para garantir o abastecimento em
períodos de seca, por outro, pode causar os mais diferentes danos ao ambiente. Os principais
fatores que contribuem para a construção de represas vão desde a produção de energia elétrica
por meio das hidroelétricas até a retenção de água no local para, por exemplo, garantir de
água potável nos sistemas de abastecimento. Quando uma represa é instalada também há
maior prosperidade para população local (recreações, pontos turísticos, geração de empregos,
entre outros), contenção das cheias das áreas a jusante, entre outros. No entanto, há efeitos
negativos como o deslocamento de populações, alteração no modo de vida da população
nativa, aumento de doenças relacionadas com a água, perda de espécies nativas, perda de
terras férteis, excessiva imigração humana com seus problemas sociais, econômicos e de
saúde, degradação da qualidade hídrica local, redução das vazões a jusante do reservatório e
aumento em suas variações, entre outros. Além desses problemas, as represas de usinas
hidroelétricas produzem quantidades significativas de dióxido de carbono e metano e, em
alguns casos, podem produzir mais desses gases, que causam o efeito estufa, do que usinas
termoelétricas que funcionam à base de combustíveis fósseis.
As construções de reservatórios também afetam a biodiversidade e alteram as redes
alimentares. Sabe-se que a flora e a fauna são importantes na manutenção da biodiversidade
local e quando há alteração do meio, conseqüentemente, essa vida está ameaçada. É
importante ressaltar que em muitas regiões tanto a flora quanto a fauna tem papel econômico
importante na vida social e econômica da população nativa. Isso ocorre, por exemplo, na
Amazônia onde a exploração de peixes movimenta cerca de U$ 200 milhões por ano (Petrere,
1992; Barthem & Goulding, 1997 apud Tundisi, 1999). Além disso, pode ocorrer alteração na
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biodiversidade aquática por meio das invasões de espécies introduzidas intencional ou
acidentalmente.
Outro fator que ameaça a qualidade da água refere-se ao descontrole da sua retirada.
Captar águas superficiais ou subterrâneas sem controle algum, ou seja, quando o volume de
água retirada excede a reposta pela precipitação e a recarga, ocasiona um desequilibro que
pode conduzir a escassez. Esse descontrole já é evidenciado em algumas regiões como no rio
Colorado, Estados Unidos, onde o déficit é de 5% devido ao consumo excessivo, acarretando
o aumento da salinidade e abaixamento do lençol freático em algumas regiões. No Norte da
China, a retirada de água subterrânea para irrigação excedeu, em Pequim, 25% a recarga
acarretando nas reduções de 1 a 4 metros por ano do lençol freático. Em outras regiões como
a Cidade do México, Califórnia, Houston, Texas, o excesso da retirada causou a compactação
de aqüíferos e rebaixamento do nível da superfície do solo, danificando ruas, edifícios,
tubulações e poços (Speidel et al., 1998 apud Tundisi, 1999).
Quanto às doenças relacionadas com a água, elas são as mais variadas possíveis,
decorrentes, principalmente, da água poluída por dejetos humanos e de animais. Essas águas
transportam uma série de patógenos como bactérias, vírus, protozoários ou organismos
multicelulares que podem causar uma série de doenças gastrintestinais. As principais bactérias
encontradas na água contaminada são: Shigella, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli
tóxica, Vilrio e Yersinia. Esses organismos encontram nas águas poluídas condições de
proliferação. O seu desenvolvimento ocorre principalmente em regiões com elevado índice
populacional, já que nesses locais há intensificação das atividades humanas. Também
encontram condições adequadas nas áreas industriais que processam carnes e laticínios, pois
muita matéria orgânica é despejada nos esgotos. As disposições de resíduos sólidos em aterros
sanitários também contribuem para contaminação das águas superficiais e subterrâneas.
A eutrofização é outro problema decorrente dos esgotos e descarga de fertilizantes.
Ela é resultado do aparecimento de algas devido ao excesso de nutrientes, principalmente
fósforo (P) e nitrogênio (N), que são despejados de forma dissolvida ou particular em lagos,
represas e rios. Existem dois tipos de eutrofização: a natural e a cultural. A primeira refere-se
a descarga natural de N e P e a segunda é proveniente de esgotos e descarga de fertilizantes.
Nas águas dos lagos e represas o efeito consiste no rápido desenvolvimento das plantas
aquáticas que liberam substâncias tóxicas. Para compreender a eutrofização temos que
lembrar que os primeiros elementos a serem fixados pelas plantas são N e P que mais tarde
são depleciados na fotossíntese. P limita eutrofização se o N for oito vezes mais abundante. N
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limita eutrofização se o P for oito vezes menos abundante. Nas águas com alta concentração
de esgoto, a eutrofização é limitada por nitrogênio. Assim, quando o fósforo é despejado em
lagos e rios as plantas recebem nutrientes em excesso para se desenvolver. Como
cianobactérias conseguem fixar N do ar que se dissolve em água, então elas conseguem os
elementos essenciais para produção e desenvolvimento, formando extensas populações que se
desenvolvem próximas à superfície e aproveitam o máximo da radiação solar disponível. As
densas populações que cobrem as superfícies de lagos, represas e rios decompõem-se e
liberam matéria orgânica, além de substâncias tóxicas. À medida que essas populações de
algas morrem, depositam-se no fundo de lagos e represas. Sua decomposição utiliza oxigênio
dissolvido na água, alterando a concentração de oxigênio na água podendo até chegar a anoxia
(ausência de oxigênio na água), causando a mortalidade de outros organismos aquáticos,
especialmente peixes. A eutrofização também produz liberação de gases com forte odor e
muitas vezes tóxicos (H2S e CH4). Além disso, a eutrofização também reduz a profundidade,
área superficial e a capacidade de armazenamento. No entanto, mesmo em condições
eutróficas, lagos e represas podem ser úteis ao homem, sendo utilizados para hidroeletricidade
e navegação.

Figura A5.3: Eutrofização

(Praia D'Catchorr & Baia do Porto Grande - Mindelo - São Vicente)

Fonte: http://www.geocities.com/rui_biologia/docs/fotoeutro1.jpg
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Em muitos locais como represas a água distribuída para a população advém de
reservatórios que podem estar contaminados ou ainda que possam ser contaminados durante o
seu percurso. As principais doenças que podem ser transmitidas ao ser humano pela
veiculação da água são: Cólera (Vibrio cholerae), Desinteria (Shigella dysinteriae), Enterite
(Clostridium perfringes e outra bactéria), Febre tifóide (Salmonella typhi), Hepatite infecciosa
(Hepatite, Vírus A), Poliomielite (Polivírus), Criptosporidiose (Cryptosp.oridum), Desinteria
amebiana (Entamoeba lytolytica), Esquistossomose (Schistosoma sp.), Ancilostomíase
(Ancylostoma sp.), Malária (Anopheles sp.), Febre amarela (Aedes sp.) e Dengue (Aedes sp.).
Além disso, a água quando tratada com cloro podem produzir substâncias carcinogênicas.
A mudança climática é outro fator que pode causar impactos relevantes nos
suprimentos de água doce no mundo. O primeiro problema volta-se ao ciclo hidrológico que
pode ter o tempo de residência em cada reservatório alterado (acelerando ou desacelerando o
movimento das águas). Outro fator preocupante refere-se à alteração que pode ocorrer na
qualidade de água que, por sua vez, fará com que novos processos de purificação sejam
adotados. Além disso, a biodiversidade aquática poderá ser afetada, incluindo a aceleração do
processo de eutrofização.
A5.3 Utilização e distribuição de água no Brasil

No Brasil, a distribuição desigual de água somada à variedade de atividades locais
acarreta uma série de problemas hídricos. As atividades locais brasileiras são muito
diversificadas, vão desde o uso urbano, as produções de energia elétrica, a navegação, o
turismo até a piscicultura.
Os usos da água podem ser separados em usos abstrativos e não abstrativos. No
primeiro caso, a água é utilizada de modo que seu reuso fica impossibilitado por algum
tempo. Já quando o uso refere-se ao não abstrativo, a água é utilizada sem grandes desvios de
seu percurso natural e sem perda da qualidade, tal como ocorre nos transportes.
No nosso país, grande parte dos recursos hídricos é utilizada na produção de energia
elétrica. O potencial hidroelétrico brasileiro é grande. Atualmente o Brasil é responsável por
10% da produção hidroelétrica mundial sem ao menos ter chegado a 40% de todo seu
potencial (exceção do Sudeste, onde sua capacidade está praticamente esgotada).
A água também é bastante usada na agricultura, mais especificamente na irrigação e
abastecimento rural. Como foi dito, a irrigação é a atividade que mais consome água. No
Brasil temos cerca de 2.870.204 hectares de área irrigada (Cristofidis, 1999).
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Quanto à recreação e turismo, o Brasil apresenta grandes possibilidades de
desenvolvimento nesse setor devido a enorme disponibilidade de água de boa qualidade. A
pesca e a piscicultura também são setores promissores: são produzidas cerca de 10.000
toneladas de peixes por ano em aqüicultura, mas o potencial estimado é pelo menos 30 vezes
maior.
Todas as atividades exemplificadas anteriormente estão relacionadas à deterioração
dos recursos hídricos, seja devido ao aumento da contaminação orgânica ou à construção das
represas, utilizadas para hidroeletricidade, que modifica o meio. No entanto, identificar esses
problemas é tarefa muito árdua. A ANA (Agencia Nacional das Águas), criada em 2000,
alerta que as informações sobre a qualidade da água no país ainda é insuficiente ou inexistente
em várias bacias.
As regiões hidrográficas brasileiras estão apresentadas na Figura A5.4. Na região
hidrográfica do Paraná estão as bacias do Alto Iguaçu (Curitiba), Alto Tietê (São Paulo),
Piracicaba (Campinas), Meia Ponte (Goiânia), Rio Preto (São José do Rio Preto); na região
hidrográfica do São Francisco estão as bacias do rio das Velhas, Pará e Paraopeba (Belo
Horizonte); na região hidrográfica Atlântico Leste encontram-se a bacia dos rios Joanes e
Ipitanga (Salvador); na região hidrográfica Atlântico Sul temos a bacia dos rios dos Sinos e
Gravataí (Porto Alegre); na região hidrográfica Atlântico Sudeste estão a bacia do rio Paraíba
do Sul (Juiz de Fora), bacia do rio Jucu (Vitória) e na região hidrográfica do Paraguai
encontra-se a bacia do rio Miranda (Aquidauana).
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Figura A5.4: Regiões hidrográficas do Brasil

Fonte: Cadernos de Recursos Hídricos (ANA, 2005)

Nas bacias brasileiras, as principais fontes que modificam a qualidade da água são:
•

Esgotos domésticos;

•

Resíduos industriais (todo material descartado nos rios pelas indústrias);

•

Resíduos agrícolas (consistem nos fertilizantes e agrotóxicos);

•

Desmatamento e manejo desenfreado do solo (ocorre a partir da ocupação
ilegal e da devastação de áreas para produção agrícola e pecuária sem
controle);

•

Mineração (atividade que lança elevadas cargas inorgânicas ao meio);

•

Resíduos sólidos jogados nos lixões inadequados;

•

Dejetos liberados na suinocultura (atividade intensa na região Sul);

•

Poluição difusa em áreas urbanas (poluentes que são encontrados nos centros
urbanos e que são carregados pela chuva);
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•

Salinização (ocorre principalmente nos açudes Nordeste devido ao regime de
operação e as altas taxas de evaporação);

•

Acidentes ambientais (derramamentos de produtos tóxicos, rompimento de
barragens de rejeitos, acidentes ferroviários, rodoviários ou em embarcações);

•

Inundações de áreas (comumente ocorrem visando a construção de barragens
para produção de energia elétrica ou abastecimento público)

•

Aqüicultura (cultivo de peixes e camarão sem critérios de segurança
ambiental).

No Brasil, apenas 47% dos municípios possuem rede coletora de esgoto e somente
18% dos esgotos recebem algum tipo de tratamento. Isso acarreta num elevado lançamento de
dejetos nos rios e reservatórios, contribuindo para a disseminação da eutrofização. Vale
ressaltar que o maior problema enfrentado refere-se ao lançamento de esgotos e a poluição
difusa. Isso acontece em especial nas regiões com alta densidade populacional.
Na tentativa de delimitar os problemas e gerar discussões em sala de aula que visem
ações efetivas para a manutenção das águas, a seguir são levantadas algumas das
características das regiões hidrográficas brasileiras, baseadas em informações obtidas nos
Cadernos de Recursos Hídricos (ANA, 2005).

•

A região Norte compreende uma área de 3,87 milhões de km2 (45,3% do território
nacional). Ela é conhecida pela abundância e disponibilidade de água. É uma
região com baixa densidade populacional, além de ser pouco desenvolvida. As
condições sanitárias são precárias. Há muito desmatamento, queimadas e
mineração. A água é utilizada principalmente para navegação, pesca,
abastecimento público e produção de energia.

•

Na região Sudeste, com 927 mil km2 (10,9% do território nacional), o crescimento
e urbanização são extremamente elevados. É a região com maior número de
indústrias e as atividades agrícolas são as mais intensas do país. O aumento da
densidade populacional e a diversificação dos usos múltiplos são as principais
causas do elevado preço da água o que representa um empecilho ao crescimento
econômico e ao desenvolvimento. A escassez relativa deve-se a alta concentração
populacional, intensa urbanização, grande número de espécies exóticas
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introduzidas, eutrofização, toxicidade, contaminação e retirada excessiva das águas
confinadas nos aqüíferos. A água é utilizada para abastecimento público, geração
de energia, turismo, recreação, pesca, navegação e uso industrial.
•

A região Sul que compreende 577 mil km2 (6,8% do território nacional) é a que
apresenta os melhores índices de desenvolvimento do país. Mas também é uma
região que enfrenta problemas com água. Tal como na região Sudeste, a
diminuição da água per capita devido ao aumento das atividades agrícolas e
industriais, dos custos do tratamento e a diversificação dos usos múltiplos, é um
empecilho ao desenvolvimento. Também há abundância de água com tendência á
escassez relativa por concentração de população. A água é utilizada para
abastecimento público, irrigação, obtenção de energia elétrica, navegação, pesca,
uso industrial, turismo e recreação.

•

A região Nordeste, com 1,56 milhões de km2, apresenta grandes dificuldades de
desenvolvimento seja devido à escassez no semi-árido, a contaminação por
doenças tropicais de veiculação hídrica ou pela ausência de saneamento básico.
Apresenta o índice de desenvolvimento mais baixo do país. A água superficial ou a
dos aqüíferos podem ser salobras ou apresentar problemas com salinização. Ela é
utilizada principalmente na pesca, navegação, abastecimento público, produção de
energia elétrica e irrigação.

•

A região Centro-Oeste, com 1,61 milhões de km2, é considerada a região de
expansão das atividades agrícolas. Nela encontra-se grande diversidade de
organismos aquáticos. O ciclo hidrológico nessa região (rios e lagos) sofre grande
influencia do efeito “esponja” do Pantanal e de sua capacidade de retenção das
águas nos milhares de quilômetros de lagos e áreas alagadas. A água é utilizada
principalmente para pesca, navegação, abastecimento, turismo e recreação.

Em síntese, em grande parte do Brasil temos problemas com esgotos não tratados,
degradação dos mananciais, contaminação dos aqüíferos e deposição de resíduos sólidos nas
bacias hidrográficas. Desse modo, um dos desafios para o país no século XXI será garantir o
suprimento adequado de água para as regiões metropolitanas e urbanas (20% da população
brasileira não recebem água tratada, recorrendo a outras fontes para seu suprimento).
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No Brasil, devido o volume disponível abundante em quase todo o território, a água
tem um valor muito baixo. No entanto, as pessoas que não tem água encanada pagam mais
por ela. Isso é reflexo de um problema social cada vez mais próximo da realidade do país:
pessoas com condições financeiras melhores e com saneamento garantido pagam menos pela
água do que aquelas que estão marginalizadas.
Outro aspecto interessante para suscitar discussões em sala de aula, refere-se aos
métodos de cobrança da água. Por exemplo, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos da
América muitas casas não utilizam o hidrômetro para medir o volume de água consumida, já
que a cobrança é feita a partir do valor taxável do imóvel. Esse método não parece adequado
já que numa pesquisa realizada nos EUA ficou evidente que as casas sem hidrômetro gastam
muito mais água, chegando a ser o dobro do consumo. No entanto, é a partir da análise desses
tipos de tentativas que será possível estabelecer um programa de abastecimento mais justo.

