Série Guias Didáticos de Ciências – Nº 78

Saneamento básico urbano:

formação de professores com enfoque CTS/CTSA

Felipe Sarmenghi Rangel
Sidnei Quezada Meireles Leite

FELIPE SARMENGHI RANGEL
SIDNEI QUEZADA MEIRELES LEITE

SANEAMENTO BÁSICO URBANO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES
COM ENFOQUE CTS/CTSA
Série Guias Didáticos de Ciências – Nº 78

1ª Edição

VITÓRIA
INSTITUTO FEDERAL DE DUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
2020

Edifes
Centro de Referência em Formação e Educação a Distância Instituto Federal do Espírito Santo
Rua Barão de Mauá, 30, Bairro Jucutuquara, Vitória -ES, CEP: 29040-860, Tel.: (27) 3198-0934, e-mail: editora@ifes.edu.br
Comissão Científica
Ana Raquel Santos de Medeiros Garcia
Marize Lyra Silva Passos
Thiago de Melo Costa Pereira
Coordenação Editorial
Sidnei Quezada Meireles Leite
Carlos Roberto Pires Campos
Projeto Gráfico, Diagramação e Revisão
José Almeida
Produção e Divulgação
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática
Centro de Referência em Formação e Educação a Distância Rua Barão de Mauá, 30
Bairro Jucutuquara, Vitória, Espírito Santo. CEP: 29040-860
Copyright @ 2020 by Instituto Federal do Espírito Santo
Depósito legal na Biblioteca Nacional conforme Decreto nº. 1.825 de 20 de dezembro de 1907.
O conteúdo dos textos é de inteira responsabilidade dos respectivos autores.
Material didático público para livre reprodução, citada a fonte.
Material bibliográfico eletrônico.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Rangel, Felipe Sarmenghi.
R196s
Saneamento básico urbano: formação de professores com enfoque CTS/CTSA
[recurso eletrônico] / Felipe Sarmenghi Rangel / Sidnei Quezada Meireles Leite
. – Vitória: Editora Ifes, 2020.
7748Kb: il.; PDF (Série guias didáticos de ciências ; 78)
Publicação Eletrônica.
Modo de acesso: http://educimat.ifes.edu.br/index.php/produtoseducacionais
Produto Educacional (Pós-Graduação Stricto Sensu) Instituto Federal do
Espírito Santo, Cefor, Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, 2020.
Inclui bibliografia
ISBN: 978-65-86361-39-1
1. Ciência – Estudo e ensino. 2. Formação de professores. 3. Saneamento
básico. 4. CTS/CTSA I. Leite, Sidnei Quezada Meireles. II. Instituto Federal do
Espírito Santo. IV. Cefor. V. Título.
CDD: 507

Instituto Federal do Espírito Santo
Jadir José Pela
Reitor
Adriana Piontkovsky Barcellos
Pró-Reitora de Ensino
André Romero da Silva
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós- Graduação
Renato Tannure Rotta de Almeida
Pró-Reitor de Extensão
Lezi José Ferreira
Pró-Reitoria de Administração e Orçamento
Luciano de Oliveira Toledo
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

CEFOR - Centtro de Referência em Formação em Educação a Distância
Mariella Berger Andrade
Diretora do Cefor
Márcia Gonçalves de Oliveira
Coordenadoria Geral de Pesquisa e Extensão
Larissy Alves Cotonhoto
Coordenadoria Geral de Ensino

Resumo do currículo dos autores

Felipe Rangel

Sidnei Quezada Meireles Leite

Mestre em Educação em Ciências e Matemá-

Professor Titular do Instituto Federal do Espírito

tica pelo Programa de Pós-Graduação em

Santo (IFES). Coordenador no Programa de

Educação em Ciências e Matemática do

Pós-graduação em Educação em Ciências e

Instituto Federal do Espírito Santo (IFES),

Matemática (Educimat) do IFES. Desde 2003,

possui graduação em Engenharia Química

desenvolve

pela Faculdade de Aracruz (2006), Pós-Gra-

inicial e continuada de professores das Ciências

duação em Engenharia Sanitária e Ambiental

da Natureza e diálogos entre espaços de edu-

pelo Instituto pelo IFES) e Licenciatura em

cação formal e não formal, com enfoque Ciên-

Matemática pela UNIFRAN. É Secretário

cia-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTS/CT-

Executivo do Comitê das Bacias Hidrográfi-

SA). É formado em Química e Engenharia

cas do Litoral Centro-Norte do Espírito Santo

Química pela UFRJ, com Doutorado em Enge-

(CBH LCN), coordenador do Fórum Perma-

nharia Química pela Coppe/UFRJ. Possui Está-

nente das Águas de Aracruz, conselheiro do

gio Pós-doutoral em Educação pela UnB e pela

Parque

"Waldemar

Universidade de Aveiro - Portugal. É membro da

Devens" em Aricanga e conselheiro Munici-

Associação Ibero-Americana CTS, ABRAPEC,

pal de Saneamento Básico de Aracruz/ES.

SBPC, SBENBIO e SBQ (Divisão de Educação

Atuou como Assessor Técnico do Serviço

Química). É líder do Grupo de Estudos e Pes-

Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

quisa em Educação Científica e Movimento

(SAAE) e professor do Curso Técnico em

CTSA (GEPEC).

Natural

Municipal

Química na Faculdade de Aracruz (FAACZ-FSJB). Atualmente é professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico do IFES-Campus Aracruz.

investigações

sobre

formação

Apresentação
Este Guia Didático de Ciências é resultante de um estudo científico desenvolvido entre
os anos de 2018 e 2020, durante a realização do curso de mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (Educimat) do Instituto Federal do Espírito Santo. Está vinculado a uma pesquisa que visou a estudar os aspectos
teóricos e metodológicos de uma formação continuada de professores da educação
básica em Saneamento Básico, na cidade de Aracruz.
O curso "Práticas Escolares em Saneamento Básico – Formação de Profissionais da
Educação Básica em Serviços Públicos Essenciais e Saneamento Básico (FORSAB)",
com carga horária de 96 horas, foi oferecido em modalidade semipresencial, visando à
abordagem de temas e à realização de práticas pedagógicas relacionadas ao abastecimento de água, drenagem de águas urbanas, tratamento de efluentes e resíduos sólidos.
Os aspectos pedagógicos da formação de professores convergiram para as propostas
de Moacir Gadotti (2007), Shulman (1986), Tardif (2002) e Nóvoa (1992). Os aspectos
metodológicos da ação foram planejados considerando a Metodologia da Mediação
Dialética (MMD) proposta por Maria Eliza Arnoni (2012) e o movimento da libertação de
Enrique Dussel (1977) e Paulo Freire (2005). As questões sociofilosóficas e sociocientíficas da Educação CTS/CTSA foram fundamentadas em Wildson Santos (2007), Santos
e Auler (2011) e Santos e Mortimer (2000).
A intervenção pedagógica buscou discutir o tema do Saneamento Básico Urbano (SBU)
a partir das perspectivas sociais, ambientais, econômicas, científicas e culturais, e
promovendo análises de situações, hipotéticas ou não, que envolvem a realidade de
pessoa em condições de vulnerabilidades relacionadas à infraestrutura sanitária. A
abordagem problematizadora adotada visou a desafiar os participantes do Projeto
FORSAB a refletirem sobre suas práticas profissionais, a delimitarem situações-problema para contextualização do tema junto aos estudantes e a discutirem metodologias de
ensino que favoreçam a emancipação dos sujeitos.
A formação foi alicerçada em uma relação dialógica, compreendendo as etapas Resgatar, Problematizar, Sistematizar e Produzir da MMD a qual contribuiu para a superação
de alguns paradigmas tradicionais. Durante todas as etapas da formação, valorizou-se
a dialogicidade, o respeito à autonomia, pensando o ser humano como um sujeito em
construção e a educação, como um processo de troca.
Este guia didático de ciências visa a orientar futuras formações continuadas de professores
em saneamento básico, apresentando-se como um documento útil para abordagens dos
aspectos conceituais, pedagógicos e curriculares inerentes à temática. Espera-se que esse
produto educacional possa potencializar a implementação de práticas pedagógicas inovadoras, problematizadoras e integradas a temas sociocientíficos, tecnológicos e culturais.
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Introdução
A Lei Federal no 11.445/2007 traz a definição de saneamento básico como o conjunto de
serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo
das águas pluviais urbanas. Ainda que a referida lei tenha sido homologada há quase
treze anos e apresenta o saneamento básico como um direito social, a realidade brasileira
é bastante precária no que diz respeito ao atendimento à população (BRASIL, 2007).
Os valores médios dos índices de atendimento com redes de água e esgoto das macrorregiões brasileiras, bem como o índice de coleta e tratamento de esgotos, são objetos do
relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) , apresentados
na Tabela 1 (BRASIL, 2017).
Tabela 1 – Níveis de atendimento com água e esgotos e tratamento de esgotos dos
municípios, cujos prestadores de serviços são participantes do SNIS em 2017, segundo macrorregião geográfica e Brasil
Índice de atendimento com rede (%)
Macrorregião

Coleta de esgotos

Água

Índice de tratamento
de esgotos (%)
Esgotos
gerados

Esgotos
coletados

Total

Urbano

Total

Urbano

Total

Urbano

Norte

57,5

70,0

10,2

13,0

22,6

84,6

Nordeste

73,3

88,8

26,9

34,8

34,7

80,8

Sudeste

91,3

95,9

78,6

83,2

50,4

67,3

Sul

89,7

98,4

43,9

50,6

44,9

93,3

Centro-Oeste

90,1

98,1

53,9

59,5

52,0

92,6

Brasil

83,5

93,0

52,4

60,2

46,0

73,7

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (BRASIL, 2017), adaptado pelo autor

Os dados indicam que os níveis de atendimento com rede de água no Brasil nas áreas
urbanas são mais elevados nas regiões Sul 98,4%, Centro-Oeste 98,1% e Sudeste
95,9%. A região Nordeste possui 88,8% de atendimento e, em último lugar, está a região
Norte apenas 70,0% desse atendimento.
Em relação à coleta de esgotos nas áreas urbanas, os índices são ainda piores. A região
Sudeste lidera o ranking com 83,2% de esgoto coletado, seguida das regiões Centro-Oeste 59,5%, Sul 50,6% e Nordeste com 34,8%. Em último lugar aparece a região Norte,
com apenas 13,0%. Somente 60,2% das áreas urbanas do país têm seus esgotos coletados, o que provoca impactos no meio ambiente e na saúde pública.
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No Espírito Santo, os dados relacionados ao Saneamento Básico apresentados pela
Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD) do ano de 2015, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2015), registram índices de abastecimento
de água de 87,1%, o que significa que 176.000 residências não possuem acesso à rede
de água tratada. Em relação ao esgotamento sanitário, 23,9 % das residências não
possuem cobertura de rede de esgotamento sanitário, o que indica que cerca de
320.000 residências ainda utilizam o sistema de fossa rudimentar ou séptica, como
alternativa de esgotamento sanitário ou lançam esgoto doméstico diretamente no solo
ou em corpos hídricos. Os números relacionados aos serviços de coleta de lixo indicam
que 8,5% dos domicílios capixabas, aproximadamente 120.500 residências, não são
contemplados com o recolhimento de resíduos sólidos urbanos.
No contexto local, o Painel de Saneamento apresentado pelo Instituto Trata Brasil
(2020), com dados do ano de 2017, indica que, em Aracruz, cidade da região Norte do
Estado do Espírito Santo, 12,7% da população não tem acesso à água potável, enquanto 30,2% das pessoas não contam com o serviço de coleta de esgoto. Em relação ao
tratamento de esgoto, apenas 16,7% do esgoto coletado é tratado, o que indica que
3.448,56 milhões de m3 são lançados em mananciais sem tratamento (Figura 1).
Figura 1 - Painel de Saneamento com índices de acesso aos principais serviços de
saneamento básico disponibilizados na cidade de Aracruz em 2017

Fonte: Instituto Trata Brasil (2020)
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Diante deste cenário, é imprescindível que o professor realize as provocações necessárias para envolver os estudantes em um processo dialógico de práticas reflexivas, possibilitando a problematização e a compreensão da realidade. A apropriação de conhecimento de saneamento básico urbano, considerando o contexto da saúde e do ambiente
nos conteúdos de drenagem pluvial, tratamento de água, tratamento de esgoto e
descarte de resíduo sólido e semissólido, torna o trabalho docente expressivo ao debater as temáticas sociais na escola.
A promoção de debates educativos sobre os problemas vinculados ao saneamento
básico urbano torna o professor um sujeito contextualizador que, de acordo com
Tardif (2002), deve estar apto a transformar a escola. Neste viés, a formação continuada de professores em SBU pode ser entendida como uma intervenção que
potencializa a reflexão crítica dos profissionais da educação sobre o poder de transformação do processo ensino-aprendizagem enquanto ato político, com perspectiva
sociocultural emancipatória para abordagem de conteúdos socialmente relevantes
(FREIRE, 2005; SANTOS, 2007).
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Educação CTS/CTSA
A formação cidadã crítica requer a inclusão de temas sociocientíficos no currículo para
que questões ambientais, econômicas, políticas, éticas, sociais e culturais sejam tratadas à luz da ciência e tecnologia (SANTOS, 2007). Desta forma, temas como a contaminação descontrolada de sistemas aquáticos, a urbanização acelerada e desordenada,
esgotamento de recursos naturais, degradação generalizada dos ecossistemas, saneamento e saúde, entre outros, passaram a ser abordados com mais frequência nas práticas com enfoque CTS/CTSA (VILCHES; PEREZ; PRAIA, 2011).
O objetivo central da educação com enfoque CTS/CTSA é desenvolver a educação científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando-lhes o aluno a construir conhecimentos,
habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de
ciência e tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões. Para Santos
(2007), uma educação da perspectiva CTS promove posicionamento críticos questionando os modelos e valores do desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade.
Freire (2005) entende que a formação de cidadãos responsáveis implica uma autoformação que resulta em uma postura interferente do homem sobre o seu contexto. Para Auler
(2002), a concepção freiriana de educação perpassa pela necessidade de “reinvenção”,
em que a dinâmica social, que se relaciona diretamente com os avanços científicos e
tecnológicos, torna o ensino de Ciências Naturais desafiador. Nesse sentido, a reinvenção da concepção freiriana deve incluir uma compreensão crítica sobre as interações
entre ciência-tecnologia-sociedade.
Iglesia (1997) ressalta que uma das principais ações a serem empreendidas na formação de professores consiste em ajudá-los a conhecer suas próprias crenças e valores,
produzindo uma compreensão realista sobre as interações entre CTS. Para Auler (2002),
a realização de uma formação de professores sob o enfoque CTS e freiriano deve
promover a análise das modalidades de integração CTS no currículo escolar de ciências,
com foco na implementação, avaliação dos materiais curriculares já existentes, delineamento de novas atividades e materiais, discussão sobre a utilização de recursos comunitários e desenvolvimento de técnicas que contribuam para a avaliação do processo. Para
Auler (2002) a análise de problemas locais é um dos aspectos básicos da educação
CTS, incentivando uma ampla ação social. Para Freire (1985), os temas extraídos da
prática de vida dos educandos são o ponto de partida para a descoberta de novos significados e são geradores de ação-reflexão-ação.
Santos (1992) aponta que, na educação CTS os temas sociais são o ponto de partida
para discussão dos conceitos científicos, os quais geram novas discussões sobre os
aspectos sociais. Entre os temas agrupados por Santos e Mortimer (2000) podem ser
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destacados: poluição ambiental, recursos hídricos, saneamento básico, destinação do
lixo, saúde humana e doença. Tais temas possuem grande potencial de exploração na
área de Ciências, com dimensão multidisciplinar, mas exigem que o professor realize
aproximações entre os assuntos sociais e o ensino de ciências.
A discussão de temas geradores sobre o saneamento básico, como por exemplo, a
contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos, contribui para a elaboração de intervenções pedagógicas que propiciem uma análise crítica dos impactos à
saúde e ao meio ambiente. Além da discussão sobre as principais doenças urbanas de
veiculação hídrica, a construção de práticas de identificação de culturas de microorganismos e a revisão de bibliografia sobre a classificação das concepções de tratamento dos
efluentes, a formação de professores permite aproximar o conteúdo científico dos recursos hídricos e os aspectos políticos e sociais da gestão hídrica.
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Breve reflexão sobre a formação de professores
Gadotti (2000) afirma que a educação se apresenta numa dupla encruzilhada: enquanto
o desempenho do sistema escolar não tem dado conta da universalização da educação
básica de qualidade, as novas matrizes teóricas não apresentam a integração plena
necessária para indicar caminhos seguros numa época de profundas e rápidas transformações. Para o autor, a educação voltada para o futuro se caracteriza como uma educação contestadora, voltada para a transformação social. Nesse contexto, Gadotti
(2007) afirma que:
[...] educar é sempre impregnar de sentido todos os atos da nossa vida
cotidiana. É entender e transformar o mundo e a si mesmo. É compartilhar o mundo: compartilhar mais do que conhecimentos, ideias... compartilhar o coração. Numa sociedade violenta como a nossa é preciso
educar para o entendimento. Educar é também desequilibrar, duvidar,
suspeitar, lutar, tomar partido, estar presente no mundo (GADOTTI
2007, p. 42).

Para uma educação contestadora, que busque a valorização das identidades e que
desperte a responsabilidade social, é imprescindível a melhoria da qualidade do ensino,
que se mede tanto pela formação de um aluno politizado e crítico, quanto pela formação
de seus professores (GADOTTI, 2007). A formação continuada de professores deve
prover aos docentes avaliação de sua própria prática que, segundo Imbernón (2010),
potencializam um processo de reflexão sobre o fazer docente, essencial para sistemas
educacionais que enfrentam grandes desafios diante da generalização da informação
na sociedade, chamada por muitos de “sociedade do conhecimento” (GADOTTI, 2007).
Nessa sociedade as cidades têm ensinado e aprendido, multiplicando seus espaços de
formação:
[...] A escola, nesse novo contexto de impregnação do conhecimento,
não pode ser mais um espaço, entre outros, de formação. Precisa ser
um espaço organizador dos múltiplos espaços de formação, exercendo
uma função mais formativa e menos informativa. Precisa tornar-se um
círculo de cultura (GADOTTI, 2007, p. 85-86).”

A escola como um espaço múltiplo de formação é essencial para a formação contínua
do próprio professor. Gadotti (2007) afirma que, para se formar professor, é necessário
possuir rigorosidade metódica, realizar pesquisa, respeitar os saberes dos educandos,
ter criticidade, ética e estética, corporificar as palavras pelo exemplo, assumir riscos,
aceitar o novo, rejeitar qualquer forma de discriminação e desenvolver reflexão crítica
sobre a prática.
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Ao analisar os aspectos históricos e teóricos da formação de professores no contexto
brasileiro, Saviani (2009) pontua que existem dois modelos que contrapõem o processo
formativo docente: a) Modelo dos conteúdos culturais-cognitivos, em que a formação do
professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos de sua área
de conhecimento e o b) Modelo pedagógico-didático, que considera a completude da
formação do professor, quando este adquire efetivo preparo pedagógico didático. Para
o autor, tanto os conteúdos de conhecimento e quanto os procedimentos pedagógico-didáticos precisam estar integrados ao processo de formação inicial de professores.
Gauthier (1998) explica que, apesar de o ensino ser uma atividade que se realiza desde
a antiguidade, ainda pairam dúvidas conceituais em torno do fazer docente. Existem
representações que ainda consideram a prática docente uma mera transmissão de
conhecimentos, bastando, para tanto, conhecer o conteúdo de objeto de ensino ou
então utilizar-se de bom senso, talento e intuição em suas atividades, ainda que muitos
considerem que, para atuar como docente, basta ao professor agir com base na experiência e cultura adquiridas.
A refletir sobre a essência dos programas de formação e certificação de professores,
Shulman (1986) apresentou contribuições para o fortalecimento do campo dos saberes
docentes ao distinguir três categorias de conhecimentos que o professor precisa ter: O
conhecimento do conteúdo da matéria ensinada, o conhecimento pedagógico da matéria e o conhecimento curricular.
O conhecimento do conteúdo da matéria ensinada é determinado como sendo o
conhecimento do próprio objeto de ensino, construído a partir da literatura acumulada
na área e o conhecimento filosófico e histórico sobre a natureza do conhecimento no
campo de estudo (DE ALMEIDA; BIAJONE, 2007). O conhecimento pedagógico da
matéria está relacionado à capacidade que o professor tem de formular e apresentar
o conteúdo de forma aplicada e compreensível aos alunos. De Almeida e Biajone
(2007) descrevem esses modos como sendo analogias, ilustrações, exemplos, explanações e demonstrações.
Já o conhecimento curricular está relacionado com o conhecimento necessário que os
professores precisam desenvolver a respeito de programas e ferramentas produzidos
para o ensino de assuntos e tópicos específicos de seu plano de aula (DE ALMEIDA;
BIAJONE, 2007). Freire (1991) entende a formação dos professores como processo
constante e permanente, apresentando para tanto, em seu livro “A educação na cidade”,
os princípios norteadores da formação de professores:
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[...] 1) O educador é o sujeito de sua prática, cumprindo a ele criá-la e
recriá-la.
2) A formação do educador deve instrumentalizá-lo para que ele crie e
recrie a sua prática através da reflexão sobre o seu cotidiano.
3) A formação do educador deve ser constante, sistematizada, porque
a prática se faz e se refaz.
4) A prática pedagógica requer a compreensão da própria gênese do
conhecimento, ou seja, de como se dá o processo de conhecer.
5) O programa de formação de educadores é condição para o processo
de reorientação curricular da escola.
6) O programa de formação de educadores terá como eixos básicos:
- a fisionomia da escola que se quer, enquanto horizonte da nova
proposta pedagógica;
- a necessidade de suprir elementos da formação básica aos educadores nas diferentes áreas do conhecimento humano;
- a apropriação pelos educadores, dos avanços científicos do conhecimento humano que possam contribuir para a qualidade da escola que
se quer (FREIRE, 1991, p. 80).

Para Saul e Silva (2011), o programa de formação proposto por Freire caracterizava-se pelo trabalho com grupos de professores que tinham o objetivo de discutir
suas práticas e descobrir a teoria nelas existentes, confrontando teoria e prática,
em um constante movimento de ação-reflexão-ação.
Nóvoa (1992) destaca a necessidade de a formação docente instigar o professor a
refletir sobre o contexto e as condições de desempenho do seu trabalho. Para o
autor, a criticidade do professor e sua atuação produzem transformação cultural.
Parece ser consenso que a formação docente deve possibilitar um saber-fazer
prático e racional, fundamentado em um conhecimento constituído de vivências e
análises que permitam constante diálogo entre a prática profissional, a formação
teórica e a experiência concreta nas salas de aula e na pesquisa.

16

Movimento da libertação
4.1 Filosofia da libertação de Enrique Dussel
Em seu livro Filosofia da Libertação na América Latina, Enrique Dussel (1977) menciona
que, na proximidade histórica, o povo se apresenta anteriormente ao mundo, assim
como a realidade do outro e a responsabilidade sobre o fraco está anterior ao ser.
Quando se pensa no saneamento básico como atividades que visam à satisfação e ao
benefício da coletividade, é possível perceber que o atendimento responsável às necessidades básicas do povo para aquisição da qualidade de vida apresenta relações de
proximidade defendidas por Dussel:
[...] Aproximar -se é surgir do além da origem do mundo. É anterioridade anterior a toda anterioridade. Se o sistema ou mundo é o anterior as
coisas que habitam nele; se a responsabilidade pelo mundo do outro é
anterior ao próprio mundo; Aproximar-se à imediatez da proximidade é
anterioridade de toda anterioridade. [...] Encurtar distância é a práxis. É
um agir para o outro como outro; é uma ação ou atualidade que se
dirige a proximidade (DUSSEL, 1977, p. 23).

Essa filosofia visa a romper com a hegemonia de uma natureza injusta de sociedade
que desumaniza e que mantém o sujeito alienado apenas à sua existência. Isso implica
uma mudança de visão de mundo, passando a considerá-lo como o horizonte diário
dentro do qual vivemos. Sob essa ótica, o mundo não é visto apenas como um somatório de coisas reais, mas uma totalidade instrumental, de sentido (DUSSEL, 1977, p. 28).
Para Dussel, existem três vertentes, pelas quais a libertação se concretiza: Política (que
trata das relações do homem como ser social), Erótica (que trata vida doméstica e as suas
intersubjetividades) e Pedagógica (que avalia as variadas relações hierárquicas). O conceito de política apontado por Dussel não inclui somente a ação de um profissional da política,
mas de toda ação humana que não seja erótica ou pedagógica (DUSSEL 1977 , p. 74).
O processo político de libertação atua na libertação social das classes com organização de
uma nova formação social. Quando os serviços essenciais não são oferecidos à população
de modo a atender a seus direitos, a libertação política parece motivar a luta pela universalização do acesso a uma infraestrutura social qualitativa. A libertação erótica, porém, passa
pela libertação da mulher, pela recuperação da sensibilidade do homem, pela libertação do
patriarcalismo com o foco na plena realização de justiça (DUSSEL 1977, p. 90).
Já a vertente pedagógica trata da proximidade pai-filho, mestre-discípulo, a qual (DUSSEL
1977, p. 93) converge para libertação política e erótica, já que a filosofia pedagógica não
se ocupa apenas da educação da criança, mas também da juventude e do povo por meio
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por meio das instituições escolares, universitárias, científicas, tecnológicas e pelos
meios de comunicação.
Dussel afirma que a transmissão das culturas acumuladas é contemporizada por meio
de sistemas pedagógicos, desde os mais antigos e simples aos mais recentes e complexos (DUSSEL, 1977). O primeiro sistema, o pedagógico erótico ou doméstico é onde se
articulam as subjetividades relacionadas aos aspectos sociais da família, enquanto o
segundo sistema, o pedagógico político ou social, é aquele em que o onde o indivíduo
aprende as regras sociais por meio do contato com instituições sociais (DUSSEL, 2011).

4.2 Pedagogia libertadora freiriana
A pedagogia libertadora freiriana apresenta a politicidade da educação como um instrumento indispensável e necessária para a construção da existência humana e social,
humanizada e humanizante (GADOTTI, 2008).
Os currículos propostos por Freire em suas pedagogias, como na Pedagogia da Autonomia
(2004), sugerem a vivência prática do que se ensina, ao apresentar uma educação transformadora. Nesse contexto, Freire apresenta uma educação que visa a superar posturas
passivas e antidialógicas, transitando da heteronomia para a autonomia e a participação
ativa. Para Gadotti (2007), essa educação democratizante transcende o ambiente escolar
formal e produz o sentimento de pertencimento, que é pré-condição da participação.
A educação conscientizadora prioriza valores como diálogo e o respeito, favorecendo a
criação e recriação, a partir das situações-problema retiradas da realidade do educando
(Gadotti, 2007). Nesse modelo, a escola é lugar de mediações, apresentando-se como o espaço
por onde perpassam os conflitos da sociedade. Em convergência com a pedagogia da Autonomia, o autor reforça que o professor deve possibilitar o diálogo, comprometido com a formação
do indivíduo na busca por uma educação libertadora, que culmine na promoção do senso crítico
para percepção de mundo. A dialogicidade é vista como essência da prática da liberdade por
meio da problematização. Nela o povo pode concretizar a sua própria leitura de mundo.
Nesse sentido, a formação de professores para produção de uma educação libertadora,
contextualizada e com reflexão crítica - é consoante às teorias apresentadas, sobretudo
porque os estudos da prestação dos serviços de SB estão diretamente relacionados aos
direitos sociais do homem, que perpassam pelos conceitos de coletividade e humanização. Tais temas, discutidos como objeto de formação, podem produzir ações críticas
que contrapõem os saberes cotidianos, provocando debates, pesquisas sobre as vivên-
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cias relacionadas à problemática dos serviços públicos.

Práxis educativa e mediação dialética
Noronha (2010) apresenta a práxis como sendo o guia de transformação que permite a
interpretação do mundo e a compreensão do processo de formação do educador. Isso,
porque para a autora, a práxis deve ser entendida como a atividade social em que o
homem modifica a natureza, se modifica e modifica os outros homens.
Esse conceito implica entender que à medida em que o sujeito, como ser social, se
relaciona com o mundo para transformá-lo, ele próprio é transformado pela relação
dialética. Nesse entendimento, a pedagogia da práxis considera o aluno e o professor
sujeitos históricos.
Para Pio, Carvalho e Mendes (2014), a reflexão sobre essa relação de transformação é
a ação central da práxis educativa freiriana, que produz a modificação da consciência
humana e da estrutura social, gerando uma aproximação crítica e reflexiva da realidade
a ser estudada. A ação do homem autônomo e autêntico, capaz de mudar a sua realidade, é a práxis que Paulo Freire defende com vistas à libertação dos oprimidos e ao combate de toda e qualquer forma de opressão.
Para Noronha (2010), uma formação de professores com foco na práxis educativa deve
articular o saber e o fazer, a teoria e a prática, imprimindo historicidade às experiências
e produzindo reflexões críticas sobre o próprio trabalho docente. Trata-se de formar um
professor que tenha tanto o domínio teórico-epistemológico quanto o técnico-científico
para que possa avançar na construção de ações pedagógicas comprometidas com a
transformação das relações sociais.
Pio, Carvalho e Mendes (2014) sugerem que a formação e o trabalho docentes, sob
uma perspectiva freiriana e dialética, devem ser entendidos como uma confluência de
práticas político-educativas que produzam uma práxis pedagógica comprometida ética
e politicamente. Para os autores, essa práxis é capaz de superar a fragmentação do
ensino, potencializar a compreensão da realidade educacional e organizar práticas
docentes orientadas para a emancipação humana (PIO; CARVALHO; MENDES, 2014).
Arnoni (2012) considera que o pensamento pedagógico emancipatório e libertador estabelece o entendimento de que uma das funções da práxis educativa é organizar a
sociedade por meio da formação integral dos sujeitos. Para a autora, os elementos
imprescindíveis da práxis educativa precisam ser compreendidos tanto pelos professores quanto pelos alunos, já que ambos se apresentam como seres sociais que se relacionam dialeticamente com o conhecimento.
Nessa direção, a práxis educativa atua num espaço-tempo de formação humana em
que o movimento de organização da cultura e superação do senso comum produz a
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transformação da realidade (SAUL; VOLTAS, 2017). Para Arnoni (2008), a organização
dessa práxis sob uma perspectiva ontológica está centrada na aplicação das categorias
de um método dialético-totalidade, que considera movimento, contradição, superação,
momento predominante e mediação.
Ao compreender esse processo de superação que se estabelece entre as ideias iniciais
sobre o conceito a ser ensinado e o próprio conceito, o professor torna-se o produtor de
sua práxis, que articula a fatores sociais, políticos e culturais, que compõem o processo
de ensino-aprendizagem. Visando a organizar o planejamento processual da práxis
educativa que considera a ontologia do ser social que se efetiva na relação dialética
entre aluno e professor, Arnoni (2012) desenvolveu a Metodologia da Mediação Dialética (MMD), derivada da Mediação Dialético-Pedagógica.
A MMD articula a relação método-metodologia-lógica destacando o papel fundamental
do professor ao proporcionar um referencial teórico e operacional que permite que o
ensino e a aprendizagem dos estudantes caminhem juntos (Figura 2). Nela, a mediação
estabelecida entre o professor, que realiza o ofício do ensino e o aluno, que realiza a
aprendizagem, é sistematizada desde as etapas de planejamento da aula ao diagnóstico de aprendizado (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007).
Figura 2 - Diagrama da Metodologia da Mediação Dialética
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Fonte: ARNONI (2012)

No modelo apresentado pela MMD, que preconiza a interdisciplinaridade e a superação
de suas ideias iniciais a respeito dos conceitos a serem desenvolvidos, a organização
do ensino é voltada para a compreensão do conteúdo e elaboração de sínteses cognitivas que contribuem para a tomada de decisões mais conscientes de mundo. Para tanto,
a metodologia é composta, de forma didática, por 04 momentos pedagógicos com base
na dialética e ontologia do ser social, quais sejam: Resgatando; Problematizando; Sistematizando e Produzindo (ARNONI, 2003).
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Saneamento básico e as doenças associadas
à falta de saneamento básico
6.1. Breve histórico do saneamento básico no brasil
A utilização coletiva das fontes de águas até o século XIX possuía apenas a finalidade
de atender a atividades de cunho econômico e comerciais, como a construção de engenhos e moendas no ciclo açucareiro ou operações ligadas à mineração (FONSECA;
PRADO FILHO, 2006). Modelos de intervenção sanitária para suprimento de água e
coleta de esgotos sanitários às populações surgiram na Europa e nos Estados Unidos
em meados do século XIX, baseados na centralização dos sistemas por meio de redes
de tubulações (BRAADBAART, 2013).
A construção de redes de coleta de esgotos sanitários e o tratamento das águas de
abastecimento, por etapas de filtração, tornaram-se importantes ações no combate de
doenças epidêmicas, como a cólera. Murtha et al. (2015), afirmam que as reformas
urbanas em diversas cidades brasileiras, realizadas entre o final do século XIX e o início
do século XX, lançaram as bases do modelo urbanista brasileiro, constituído de obras
viárias, de SB e embelezamento paisagístico.
O conceito de SB, porém, restringia-se historicamente aos serviços de coleta, transporte e tratamento da água e do esgoto (WARTCHOW, 2009). Segundo Heller e De Paula
(2006), o SB passou a compreender um viés ambiental englobando os Serviços de
Abastecimento de Água, Serviço de Esgotamento Sanitário, o Manejo de Resíduos
Sólidos e o Controle de Águas Pluviais Urbanas, quando discussões em torno dos
impactos sobre o meio ambiente surgiram.
Andreazzi, Barcellos e Hacon (2007) concordam que os serviços de SB são considerados um direito dos cidadãos, imprescindível para melhoria da qualidade de vida. Desde
as primeiras intervenções de saneamento nas grandes cidades, no fim do século XIX,
houve uma significativa redução em indicadores como a mortalidade infantil e a ocorrência de epidemias.
A necessidade de fornecer água com quantidade, qualidade e pressão adequadas e, ao
mesmo tempo, recolher, tratar e realizar a destinação correta dos resíduos, é consequência direta do processo de urbanização e do adensamento populacional, sendo, ainda,
um dos maiores desafios da gestão dos serviços públicos essenciais. As principais
questões que regulam o setor de saneamento são preconizadas pela Lei 11.445/2007,
marco regulatório do setor. A Lei, em seu artigo 3o, inciso I, determina como saneamento os seguintes conjuntos de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais:
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[...] a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas
e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a
captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; c)
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e
vias públicas; d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de
cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (BRASIL, 2007).

Quanto à universalização e qualificação do setor, o novo marco legal do saneamento
básico, sancionado em 15 de julho de 2020, por meio da Lei 14.026, apresenta a meta
de atendimento a 99% da população em 2033 em relação à distribuição de água potável
e de 90% para o tratamento de esgoto (BRASIL, 2020). Em relação aos contratos de
concessão, a nova lei torna obrigatória a licitação, gerando concorrência à vaga de
prestação de serviços. Com o novo marco do saneamento, a contratação de serviços
poderá ser realizada em blocos de municípios, ao passo em que é criado o Comitê Interministerial do Saneamento Básico, presidido pelo Ministérios do Desenvolvimento
Regional, cuja demanda é melhorar a articulação entre os órgãos federais que atuam no
setor (BRASIL, 2020).

6.1.1 Abastecimento de água
A água tem fundamental importância para o desenvolvimento das atividades humanas,
o que reforça a relevância social do abastecimento de água, sobretudo considerando
sua relação com a saúde pública (HELLER, 2006).
O abastecimento de água tem importante papel na garantia do estado de higidez de
populações urbana e rural, podendo inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de endemias ou epidemias veiculadas pelo meio ambiente, por meio de um conjunto de técnicas de melhoria da qualidade da água. Uma concepção de abastecimento de água
apropriada à realidade social dos centros urbanos deve estimular hábitos sanitários
saudáveis, reduzir a disseminação de enfermidades, atender às necessidades básicas
da população, apresentar inocuidade ambiental, contribuir para a conservação dos
recursos naturais, adotar soluções de baixo custo e financeiramente viáveis. As principais unidades componentes de um sistema de abastecimento de água, conforme

26

Heller (2006), são identificadas na Figura 3.

Figura 3 - Esquema das unidades componentes de um sistema de abastecimento de água

Fonte: Heller (2006)

Heller (2006) relata que as variações na concepção da instalação de abastecimento de
água para atendimento a uma comunidade requer a definição de uma sequência cuidadosa de formulações que devem considerar levantamentos topográficos e geofísicos,
socioeconômicos, características demográficas, disponibilidade de fontes de água e
cálculos de demanda, entre outros.
De acordo com Duarte (2011), 64,5% dos municípios brasileiros utilizam os mananciais
de superfície como a principal fonte de abastecimento, o que requer o uso de tecnologias de tratamento apropriadas para compensar o impacto sobre os corpos aquáticos. A
Figura 4 apresenta a sequência de etapas encontradas em estruturas que tratam águas
brutas oriundas de mananciais superficiais, como rios e lagoas.
Figura 4 - Sequência de etapas para o tratamento das águas brutas coletadas em
mananciais superficiais

Fonte: Rosa, Vieira e Menaia (2009)
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Em relação às concepções que se destinam ao tratamento de água subterrânea, Rosa,
Vieira e Menaia (2009) descrevem que estas estruturas geralmente apresentam menor
quantitativo de etapas físico-químicas destinadas à remoção de impurezas causadoras de
cor, proporcionando estruturas relacionadas à oxidação de metais e pesticidas (Figura 5).
Figura 5 - Esquema da sequência de etapas para o tratamento das águas brutas
coletadas em mananciais subterrâneos

Fonte: Rosa, Vieira e Menaia (2009)

Para Heller (2006), o acesso a estruturas de abastecimento de água apropriadas à realidade social das populações é um desafio que deve envolver toda a sociedade, incluindo
técnicos, pesquisadores, professores, estudantes e o poder público. O desenvolvimento
de uma educação sanitária, que reforça a compreensão da importância dos serviços de
saneamento básico e seus efeitos para a melhoria da saúde pública, é apontado pelo
autor como o meio de exigir soluções adequadas para o abastecimento de água, considerando os aspectos técnicos, sociais, ambientais e econômicos.

6.1.2 Drenagem pluvial
De acordo com Tucci (2006), o crescimento urbano das cidades brasileiras tem impactado os ecossistemas terrestre e aquático e a própria população com inundações, doenças e perda de qualidade de vida devido à concentração populacional em pequenas
áreas, urbanização espontânea e não planejada, impermeabilização e canalização de
rios urbanos, ocupação irregular de planícies de inundação ribeirinhos e má gestão dos
espaços urbanos.
Para Tucci (2005), o desenvolvimento descontrolado das cidades torna os sistemas de
drenagens defasados e inadequados, contribuindo para o aumento da freqüência e do
nível das inundações, piora da qualidade da água, acréscimo de resíduos sólidos no
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escoamento pluvial e proliferação de doenças de veiculação hídrica.

Ramos et al. (1999) relatam que o sistema de drenagem faz parte do conjunto de obras
de melhoramentos públicos mais solicitados pela população urbana, assim como a rede
de abastecimento de água e de coleta de esgotos sanitários, redes de cabos elétricos e
telefônicos, iluminação pública, pavimentação de vias e construção de áreas de lazer.
Ramos et al. (1999) destacam que o escoamento das águas das chuvas sempre ocorrerá, independentemente da existência do sistema de drenagem adequado, sendo que a
amplitude dos prejuízos à população será determinada pela qualidade dessas obras.
Os principais efeitos de uma gestão de drenagem urbana focada na simples transferência de escoamento e a falta de controle da ocupação das áres ribeirinhas, determinados
por Tucci (2005) são apresentados no Quadro 1 a seguir.
Quadro 1 - Descrição das causas prováveis dos impactos ocasionados por sistemas
de drenagem pluvial inadequados
Causas prováveis

Impactos
Aumento das vazões
máximas de escoamento
Aumento da produção
de sedimentos
Deterioração da
qualidade da água

Danos materiais
e humanos

Ampliação da capacidade de escoamento de condutos e
canais para comportar os acréscimos de vazão gerados
pela impermeabilização das superfícies.
Desproteção das superfícies e a produção de resíduos
sólidos (lixo).
Lavagem das ruas, transporte de material sólido, contaminação de aqüíferos e as ligações clandestinas de esgoto
cloacal e pluvial.
Inundações, ocupação de áreas ribeirinhas, pontes e
taludes de estradas que obstruem o escoamento; redução
de seção do escoamento por aterros; deposição e obstrução
de rios, canais e condutos por lixo e sedimentos; projetos
e obras de drenagem inadequadas.

Fonte: Tucci (2005), adaptado pelo autor

A impermeabilização do solo por meio de telhados, ruas, calçadas e pátios sobrecarregam as estruturas de drenagem pluvial dos centros urbanos, uma vez que a água que
poderia infiltrar no solo passa a escoar pelos condutos, aumentando o escoamento
superficial (TUCCI, 2006). Parte do volume que escoava lentamente pela superfície do
solo e ficava retido pelas plantas, passa a escoar através de superfícies impermeáveis,
entre eles condutos e canais, exigindo maior capacidade de escoamento e aumento das
seções e declividade do conduto ou canal.
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6.1.3 Coleta e tratamento de efluentes domésticos
Depois de retirada do ambiente para abastecimento e utilizada em residências, indústrias, estabelecimentos públicos ou comerciais, a água passa a incorporar impurezas
que alteram suas características físicas, químicas e biológicas naturais (SCOTTÁ,
2015). Essas águas, cuja qualidade coloca em risco o equilíbrio ambiental e a saúde da
população, compõem uma massa líquida comumente produzida nos centros urbanos
chamada esgoto ou água residuária (CORNELLI et al., 2015).
Cornelli et al. (2015) concordam que a instalação de um sistema que propicie a coleta e
o tratamento de esgotos traz benefícios para a melhoria da saúde global e do saneamento, reduzindo a propagação de doenças de veiculação hídrica, reduzindo a sobrecarga do sistema de saúde. Para os autores, a maior parte das doenças que surgem do
contato com as águas residuárias são causadas por agentes patogênicos, sendo os
mais comuns as bactérias, os parasitas e os vírus.
De acordo com Piveli e Kato (2005), as técnicas para redução do quantitativo de agentes
patogênicos e resíduos orgânicos aplicadas às estações de tratamento de esgoto
diferem-se dos processos utilizados no tratamento de água por adotarem etapas biológicas de tratamento. Dessa maneira, as etapas físico-químicas de coagulação e floculação
normalmente não são empregadas por resultarem em maiores custos operacionais e
menor eficiência na remoção de matéria orgânica biodegradável (PIVELI; KATO, 2005).
O tratamento biológico é realizado considerando a presença de microrganismos aeróbios,
anaeróbios e facultativos, que reduzem o teor de matéria orgânica em condições específicas de metabolismo, em que a presença ou ausência de oxigênio é fator determinantes
(CORNELLI et al., 2015). Piveli e Kato (2005) mencionam que os processos biológicos
também são classificados em função do tipo de reator, que considera a retenção de biomassa aderida ou a suspensão dos flóculos contendo os microrganismos decompositores.
As concepções de estações de tratamento de esgoto mais utilizadas no Brasil visando a
redução da matéria orgânica biodegradável, medida pela Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO) e o controle de agentes patogênicos, são classificadas por Von Sperling
(2005) em convencionais e simplificadas, sendo esta última uma concepção comumente
aplicada a pequenas comunidades rurais e nas periferias dos grandes centros urbanos.
I. Lagoas de Estabilização
Entre os sistemas simplificados, cuja qualidade esperada do efluente é semelhante à
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proporcionada pelos sistemas convencionais, está um arranjo que prevê a combinação

de uma lagoa anaeróbia seguida por uma lagoa facultativa ou lagoa de maturação (VON
SPERLING, 2005). Enquanto as duas primeiras estabilizam a matéria orgânica, as
lagoas de maturação têm a função de remover microrganismos patogênicos (Figura 6).
Figura 6 - Esquema de uma ETE do tipo Lagoa de Estabilização

Fonte: Von Sperling (2005)

II. Tanques Sépticos
De acordo com Von Sperling (2005), o tanque séptico é outro tipo de sistema simplificado que remove a maior parte dos sólidos em suspensão por meio da sedimentação e
digestão anaeróbia potencializada pela decantação do lodo no fundo do tanque. O lodo
removido periodicamente do tanque é encaminhado para uma unidade de desaguamento visando à disposição final em aterros. O princípio de funcionamento pode envolver
etapas de decantação, flotação, desagregação e digestão de sólidos sedimentáveis e
de material flotante, ainda que o principal fenômeno que ocorra sobre o efluente nessa
concepção seja de ação física, através de decantação (CORNELLI et al., 2015).
Conforme apresentado na Figura 7, o efluente do tanque séptico é encaminhado ao filtro
anaeróbio, para remoção complementar de DBO, enquanto os microrganismos responsáveis pela estabilização da matéria orgânica crescem no fundo do filtro e também são
aderidos ao material de enchimento (VON SPERLING, 2005).
Figura 7 - Esquema de uma ETE contendo tanque séptico em sua composição

Fonte: Von Sperling (2005)
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III. Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente seguido por filtro anaeróbio
No reator anaeróbio de fluxo ascendente, o esgoto é distribuído no fundo do reator e o
efluente é coletado no topo da unidade por meio do fluxo ascendente do efluente, proporcionando a estabilização da matéria orgânica por meio da passagem do esgoto pela
biomassa, o que promove a geração de gás e mais lodo biológico (NUCASE, 2008).
De acordo com Von Sperling (2005), a biomassa que cresce no sistema, constitui o lodo
biológico, cujo excesso é descartado periodicamente do reator e encaminhado para
unidades de secagem. Na parte superior do reator, há uma estrutura que promove a
separação do gás, do sólido e do líquido, permitindo a saída do efluente clarificado e o
retorno do lodo ao sistema. O gás coletado pode ser reaproveitado (energia do metano),
devendo ser, ao menos, queimado.
Para Cornelli et al. (2015), trata-se de uma tecnologia baseada na decomposição
anaeróbia da matéria orgânica em que os gases gerados pelas bactérias anaeróbias
são coletados e queimados ou reaproveitados. Para Von Sperling (2005), o reator
anaeróbio de fluxo ascendente pode ser utilizado de maneira isolada ou seguido de
alguma forma de pós- tratamento, visando ao atendimento aos padrões ambientais. O
filtro anaeróbio, utilizado como pós-tratamento do efluente do reator, visa a promover a
remoção complementar da matéria orgânica, conforme Figura 8.
Figura 8 - Esquema de um ETE utilizando o reator anaeróbio de fluxo ascende como
etapa principal do tratamento secundário

Fonte: Von Sperling (2005)
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IV. Lodos ativados
Entre as concepções de tratamento de esgoto convencionais encontra-se o processo de
lodos ativados, bastante utilizados em situações em que se deseja elevada qualidade do
eﬂuente com baixos requisitos de área. Trata-se de um arranjo com significativa complexidade operacional, com bom nível de mecanização e consumo energético mais elevados, quando comparados aos outros processos de tratamento (NUCASE, 2008).
De acordo com Cornelli et al. (2015), as ETE do tipo Lodos Ativados são constituídas por
reator e decantadores primário e secundário, sendo que o decantador primário visa à
remoção da matéria orgânica sedimentável, enquanto o secundário promove a estabilização da matéria orgânica, por microrganismos aeróbios. O arranjo comumente encontrado nesse tipo de ETE é apresentado pela Figura 9.
Figura 9 - Representação de um ETE do tipo lodos ativados

Fonte: Von Sperling (2005)

De acordo com Von Sperling (2005), um fator importante nesse processo é a concentração da biomassa em suspensão no meio líquido, que favorece a proliferação de
bactérias para assimilação e degradação da matéria orgânica presente no esgoto bruto.

33

O princípio básico dessa concepção de tratamento é o retorno dos microrganismos ao
tanque de aeração, onde o tratamento biológico efetivamente ocorre.

6.1.4 Gestão dos resíduos sólidos
Para Silva (2015), um dos objetivos da gestão urbana é a sustentabilidade ambiental
associada à qualidade da infraestrutura das cidades, nas quais o manejo dos resíduos
sólidos produz impactos tanto na saúde pública quanto nos ecossistemas. Com o
aumento populacional e o desenvolvimento industrial, a quantidade de resíduos sólidos
tem aumentado significativa, quantitativa e qualitativamente (SANTAELLA et al., 2014).
De acordo com Santaella et al. (2014), a disposição final imprópria dos diversos tipos de
resíduos urbanos ainda é um dos principais fatores responsáveis pelos impactos negativos relacionados a questões ambientais, sociais e de saúde pública em muitos países em
desenvolvimento. Para os autores, essa disposição final imprópria produz grandes perdas
econômicas decorrentes do desperdício de material com potencial reciclável, produzem
os impactos ambientais devido aos riscos de contaminação do solo, do ar, da água e
pioram a qualidade de vida da população por meio da proliferação de diversos vetores
transmissores de doenças. Do ponto de vista social, a disponibilização dos resíduos no
meio ambiente de forma inadequada tem propiciado o surgimento de atividades econômica em condições subumanas como a catação de lixo (SANTAELLA et al. 2014).
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na Norma Brasileira 10.004 de 31
de maio de 2004 define resíduos sólidos como sendo:
[...] resíduos nos estados sólidos e semi-sólido, que resultam de atividades
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços
e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004, p. 6).

Para Deus, Battistelle e Silva (2015), a classificação dos resíduos sólidos pode ser realizada a partir da procedência ou origem desses materiais, sendo as classes mais comuns
de resíduos: a) residencial; b) comercial; c) institucional; d) construção e demolição; e)
serviços municipais; f) centrais de tratamento; g) industrial e; h) agrícola.
Para Besen, Jacobi e Freitas (2018), ainda que a classificação dos resíduos contribua
para o estudo das suas principais características físicas, químicas e biológicas, a falta

34

de uma gestão de resíduos é um problema que afeta todo o tecido social. Existem alter-

nativas tecnológicas que podem facilitar a disposição dos resíduos sólidos desviando-os
da destinação final em aterros sanitários. A utilização de métodos sustentáveis, como a
compostagem de resíduos orgânicos, e a recuperação de materiais por meio da reciclagem são alternativas incipientes em países de desenvolvimento que carecem de trabalhos de educação e conscientização (BESEN; JACOBI; FREITAS, 2018).
Ainda que a problemática dos resíduos sólidos envolva o crescente aumento de lixo em
centro urbanos, Neta (2011) considera a questão da coleta de resíduos sólidos relativamente bem equacionada no Brasil, com quase 90% de abrangência de residências. A
destinação final dos resíduos, porém, é apresentada como um dos maiores desafios
sanitários das cidades. O autor mensura que 50,8% dos municípios brasileiros ainda
utilizaam como destino final os vazadouros a céu aberto, como os lixões.

6.2 Doenças associadas à falta de saneamento básico
Para Franco Netto, Villardi e Almeida (2018), a concepção ampliada de saúde, que inclui
a determinação social como fundamental para a compreensão do processo saúde-doença, estabeleceu novas possibilidades conceituais sobre a relação entre saneamento
e saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS (2019), direitos
humanos, sustentabilidade ambiental e promoção da saúde surgiram como importantes
perspectivas das políticas e das intervenções de saneamento básico, extrapolando as
discussão estritamente técnicas.
Franco Netto, Villardi e Almeida (2018) mencionam que quando os serviços de saneamento básico são vistos de forma estanque e não articulados com outras dimensões de
saúde e ambiente, ainda que prioritários, a promoção de territórios saudáveis e sustentáveis fica comprometida. Para o autor, quando as condições sanitárias não consideram a
proteção e a preservação das coleções hídricas, o uso racional da água, o controle da
poluição, o manejo e aproveitamento das águas pluviais, as técnicas agroecológicas
adequadas e as ações educativas necessárias, existe um problema de saúde ambiental.
Viali et al. (2014) mencionam que a gestão do saneamento desempenha uma interface
direta com a saúde ambiental e que as doenças infecciosas se apresentam como a principal causa de morbidade e mortalidade, quando há deficiência de infraestrutura sanitária. De acordo com o Instituto Trata Brasil (2018), a carência de serviços de água potável, coleta e de tratamento de esgoto cria um ambiente propício ao desenvolvimento de
doenças graves, como a diarreia, hepatite A, verminose e outros. De acordo com a
Fiocruz (2018), a maior parte das doenças relacionada à falta de saneamento básico se
desenvolve devido à água contaminada.
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Para Franco Netto, Villardi e Almeida (2018), as doenças emergentes e reemergentes
da atualidade, como as arboviroses, representadas pela dengue, zika e chikungunya,
têm estreita relação com o saneamento, já que a precariedade e a inadequação da
oferta de serviços de saneamento são determinantes para a ocorrência e a manutenção
desses agravos, assim como para as doenças diarreicas e enteroparasitoses.
Redes de esgoto inadequadas ou ausentes, inexistência de coleta ou destinação inadequada de resíduos sólidos, áreas de alagamentos e enchentes são condições que favorecem a permanência de focos de vetores. Os tipos e a forma mais comum de transmissão das doenças de veiculação hídrica, associados às condições ambientais e sanitárias inadequadas, são apresentados pelo Quadro 2.
Quadro 2 - Impacto das doenças devido à falta de saneamento básico
Grupo de doenças

Doenças

Problemas ambientais

Doenças de transmissão feco-oral

Diarreia, Giardíase, Hepatite A, Hepatite B, Rotavírus

Falta de saneamento, água
contaminada ou não tratada
adequadamente, falta de higiene

Doenças transmitidas por inseto vetor

Dengue, Febre Amarela,
Doença de Chagas,
Leishmaniose, Filariose

Doenças transmitidas pelo contato
com a água

Cólera, Leptospirose,
Ascaridíase, Febre Tifóide

Falta de saneamento,
água contaminada, falta
de higiene

Doenças
relacionadas à
higiene básica

Tracoma,
Conjuntivite, Micoses

Poluição do ar, falta de
abastecimento de água,
falta de higiene

Falta de saneamento, má disposição do lixo, foco de vetores de
doenças nas redondezas

Fonte: Manual de Saneamento (BRASIL, 2016), adaptado pelo autor

O saneamento básico é o tipo de intervenção pública na saúde de menor custo com
efetividade para combater doenças de transmissão feco-oral relacionadas à água, ainda
que a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico sejam precários
em países em desenvolvimento (UHR; SCHMECHEL;UHR, 20116).
Para a OMS (2020), o fornecimento de água potável, o acesso ao saneamento básico
e os adequados padrões de saneamento básico são essenciais para proteger a saúde
humana durante os surtos de doenças, incluindo a doença do coronavírus de 2019. De
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acordo com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC, 2020), a falta de acesso a

serviços de saneamento levanta questões sobre a possibilidade de o novo coronavírus
ser transmitida pelo esgoto. A discussão em torno dessa possibilidade é produzida em
virtude da detecção de ácido ribonucleico viral em amostras em contato com a água
(IFSC, 2020).
Estudos da OMS (2020) sugerem que o vírus da Covid-19 é encapsulado e menos estável em ambiente hídrico do que vírus humanos que possuem transmissão conhecida
pela água, como os rotavírus e a hepatite A. Porém, uma das conclusões do documento
é a de que métodos de tratamento da água que utilizam a filtração e a desinfecção são
importantes para inativar o novo coronavírus.
Já a presença do vírus em fezes foi confirmada por pesquisadores da cidade de Zhuhai,
na China (THE LANCET, 2020). O estudo considerou os resultados dos exames de 98
pacientes com Covid-19 entre janeiro e março deste ano e concluiu que o RNA viral permanece ativo em amostras fecais por uma média de 11,2 dias após as amostras do trato respiratório se tornarem negativas para o RNA. De acordo com o IFSC (2020), tal resultado
pode sugerir que o vírus se replica ativamente no trato gastrointestinal do paciente e que a
transmissão fecal-oral pode ocorrer mesmo após a liberação viral no trato respiratório.
O fato é que as condições insalubres vinculadas às deficiências na estrutura sanitária
potencializam a transmissão de doenças, favorecendo a disseminação da resistência
microbiana. Tal efeito é explicada pela Organização devido ao fato de que o uso de
antibióticos contra infecções facilmente evitáveis pode contribuir para o surgimento de
resistência de microorganismos (OMS, 2019).
De acordo com o Instituto Trata Brasil (2018), cerca de 40% das internações hospitalares de crianças menores de 5 anos no mundo são causadas por doenças frequentemente associadas à presença de bactérias, vírus e protozoários presentes na água. No
Brasil, as doenças de transmissão feco-oral, como diarréias, febres entéricas e hepatite
A foram responsáveis por 87% das internações causadas pelo saneamento ambiental
inadequado no período de 2000 a 2013 (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018).

6.2.1 Doenças diarréicas agudas
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2019), as doenças diarréicas
agudas (DDA) ainda se apresentam como um grande problema de saúde pública, sendo
uma das principais causadoras de mortes em crianças menores de cinco anos, em
países de baixa e média renda. Por ano, as DDA são responsáveis por 20% das mortes
de crianças dessa faixa etária em todo o mundo, sendo geralmente associadas a distúrbios virais ou bacterianos.
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Em geral, os sintomas da DDA incluem aumento da frequência dos movimentos intestinais,
alteração de consistência das fezes, com possibilidade de presença de sangue e muco,
desconforto perianal, incontinência ou combinação desses fatores (JOVENTINO et al.,
2010). De acordo com o Guia de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Ministério da Saúde
(BRASIL, 2010), as DDA incluem doenças infecciosas e parasitárias, tais como cólera,
febres tifóide e paratifóide, shiguelose, amebíase, gastroenterite, disenteria, entre outras.
Segundo Portela (2013), a doença diarréica pode ocorrer por diversos fatores no indivíduo, sendo os determinantes sociais da saúde as condições de vida, de trabalho de
indivíduos e de saneamento básico, que se relacionam diretamente à escassez de
recursos. De acordo com Busato et al. (2013), as medidas de controle das DDA incluem
políticas de saneamento básico, introdução da terapia de reidratação oral, diminuição
da desnutrição infantil e a introdução da vacina oral de rotavírus humano. Para indicação do tratamento adequado das DDA, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019) também
considera imprescindível a avaliação clínica do estado de hidratação do paciente, que
permite levantar dados importantes sobre a presença de doenças crônicas e a possibilidade de ocorrência de surtos.
Na análise dos dez municípios com melhores e piores índices de atendimento em serviços de saneamento, realizado pelo Instituto Trata Brasil (2018) para o ano de 2017,
foram contabilizados 92.338 internações por diarréia nos 10 municípios com as estruturas sanitárias mais deficitárias, enquanto nas 10 cidades com os melhores índices de
acesso a saneamento foram contabilizadas 22.746 internações.
A taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos causada por doenças diarreicas estado do Espírito Santo durante o ano de 2011 foi de 0,4 para cada 100.000 habitantes, o que sugere que no período foram registrados pelo menos 16 óbitos de crianças
na faixa etária considerada (FIOCRUZ, 2012). Em Aracruz, o maior índice de mortalidade de crianças com idade inferior a cinco anos para o período de 2000 a 2011 ocorreu
no ano de 2006, quando foram contabilizados 3,0 óbitos.

6.2.2 Esquistossomose
De acordo com a Fiocruz (2018), a esquistossomose é uma doença transmitida pelo
parasita Schistosoma mansoni que tem como hospedeiro intermediário caramujos de
água doce. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), a doença conhecida como
xistose ou barriga d’água é inicialmente assintomática, mas pode causar morte quando
o desenvolvimento do parasita nas veias do mesentério e do fígado propiciam o aumen-
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to deste e do baço, provocando hemorragia digestiva e hipertensão pulmonar humana.

O lançamento de esgotos em rios, lagoas e em valas próximas às residências tem
criado ambientes que propriciam a transmissão de doenças parasitárias, como a esquistossomose (FIOCRUZ, 2018). Nesses ambientes, as pessoas tornam-se vulneráveis ao
adoecimento ao serem expostas a locais contaminados com material fecal. Na fase
aguda, o paciente infectado por esquistossomose pode apresentar sintomas como
febre, dor de cabeça, fraqueza, dor muscular, tosse e diarreia. A taxa de mortalidade da
doença no Espírito Santo no ano de 2011 foi de 0,4 para cada 100.000 habitantes,
sendo o maior índice de mortalidade por esquistossomose na região, considerando o
período que compreende os anos de 2000 e 2011 (FIOCRUZ, 2012).

6.2.3 Leptospirose
De acordo com a Fiocruz (2015), a leptospirose é uma doença bacteriana causada por
bactérias do gênero Leptospira spp. que afeta seres humanos e animais, transmitida
pelo contato com água infectada pela urina de ratos e outros animais. Sua ocorrência
está relacionada às precárias condições de infraestrutura sanitária e à alta infestação de
roedores infectados que, em inundações, propiciam a disseminação e a persistência do
agente causal no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos.
Segundo Oliveira (2012), após a penetração da leptospira pela pele ou mucosa, as
bactérias são distribuídas por todo o organismo por meio da corrente sanguínea,
acumulando-se no fígado, rins, coração e tecido musculoesquelético. Para De Souza et
al. (2020), a leptospirose é uma zoonose que merece atenção por parte da saúde pública por estar diretamente associada à pobreza e a condições de vida inadequadas. Por
apresentar elevada incidência, a doença oferece grande risco de mortalidade, que pode
chegar a 40% dos casos de infecção (FIOCRUZ, 2015).
No levantamento de dados sobre as internações relacionadas à leptospirose, os dez
municípios brasileiros com as estruturas sanitárias mais deficitárias contabilizaram
1.124 internações para o período de 2007 a 2015, enquanto os dez municípios com os
melhores índices de saneamento registraram 212 internações para o mesmo período
(INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018). Entre os estados da região sudeste do Brasil, o
Espírito Santo apresentou a maior taxa de mortalidade por leptospirose no ano de 2011,
sendo 0,4 para cada 100.000 habitantes contra o índice o segundo maior índice, de 0,3
para cada 100.000 habitantes no Rio de Janeiro.
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6.2.4 Febre tifóide
A febre tifóide é uma doença infecciosa, de gravidade variável cujos sintomas são caracterizados por um quadro de febre prolongada, cefaléia, sintomas gastrointestinais e
tosse, podendo levar à morte por perfuração intestinal, hemorragia ou toxemia severa
(ARRUDA; ARAÚJO, 1997). Segundo Netto (2018), trata-se de uma doença de veiculação hídrica e alimentar, cuja transmissão pode ocorrer pelo contato direto com as mãos
do portador, ou de forma indireta, por meio do consumo de água ou alimentos contaminados com fezes ou urina do doente ou portador.
De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), a febre tifóide é uma doença
bacteriana aguda, cujo agente etiológico é a Salmonella typhi, de distribuição mundial. No
Brasil, a doença ocorre sob a forma endêmica em regiões isoladas, com algumas epidemias onde as condições de vida e de saneamento são mais precárias. A doença acomete,
com maior freqüência, pessoas da faixa etária entre 15 e 45 anos, em áreas endêmicas
e a resistência do agente causador pode ser de até quatro semanas em água doce, em
mariscos e moluscos e de até dois meses em alimentos como manteiga (BRASIL, 2010).
Arruda e Araújo (1997) mencionam que após o período de incubação, que pode variar
de 3 a 56 dias, o paciente pode apresentar um conjunto de sintomas, cuja evolução
pode gerar complicações como hemorragia intestinal, pneumonia, colecistite, perfuração intestinal com peritonite, septicemia e óbito. A febre tifóide apresenta sintomas mais
brandos em crianças, com quadros frequentes de diarreia. O tratamento adequado
prevê o uso de antimicrobianos (BRASIL, 2019).
No Espírito Santo, a taxa de internação de febre tifóide em 2012 foi de 0,1 para cada
100.000 habitantes, mesmo índice registrado no estado de Minas Gerais para o
mesmo período. Uma possível epidemia no município de Laranja da Terra, no estado
do Espírito Santo, gerou grande repercussão no ano de 1996, quando um surto com
cerca de 680 casos de suspeita da doença foi registrado em 25 semanas de levantamento de dados (ARRUDA; ARAÚJO, 1997).
Segundo os autores, 230 casos foram confirmados por meio de exames laboratoriais,
com o registro de 02 óbitos, sendo que um deles foi comprovado clinicamente. Na
ocasião, o município, que possuía 10.635 habitantes, apresentava um índice de
abastecimento de água tratada próximo de 27%, enquanto apenas 6,0% da população tinha acesso a coleta de esgoto doméstico. Em relação à coleta de lixo, apenas
8,0% da moradores de Laranja da Terra possuía serviço de coleta domiciliar de resíduos sólidos, sendo que 60% da população fazia a destinação final em terrenos
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baldios (ARRUDA; ARAÚJO, 1997).

6.2.5 Hepatite A
Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), a Hepatite se configura como sendo a
inflamação do fígado que pode ser causada por vírus, pelo uso de medicamentos ou
drogas ou por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. As hepatites virais são classificadas por letras do alfabeto em A, B, C, D (Delta) e E, podendo não apresentar sintomas.
Passos (2003) defende que essa classificação é agrupada de acordo com o mecanismo
habitual de transmissão, em que o primeiro grupo corresponde àquelas cuja transmissão se faz pelas vias fecal e oral, que engloba as hepatites A e E, e o segundo grupo
em que se situam as hepatites B, C e Delta transmitidas por outros mecanismos, como
a predominante via parenteral.
Silva Jr e Figueiredo (2008) mencionam que no Brasil a hepatite A possui elevada taxa de
endemicidade. Passos (2003) menciona que essa doença tem alta prevalência em regiões
com graves problemas de saneamento e saúde ambiental. Como a transmissão ocorre pelas
vias fecal e oral, as condições sanitárias precárias favorecem a disseminação, potencializada
por uma combinação de fatores geográficos, climáticos e biológicos (BRAGA et al., 2008).
De acordo com a Guia de Doenças Infecciosas e Parasitárias (BRASIL, 2010), os sintomas
se assemelham a uma síndrome gripal, com o surgimento de dor muscular, desconforto
abdominal, fadiga, náusea e vômitos, febre, urina escura e amarelamento da pele e olhos.
O quadro clínico é mais intenso à medida que aumenta a idade do paciente, sendo que a
ocorrência de quadros ictéricos variam de 5 a 10% em menores de 6 anos e 70 a 80% nos
adultos. Como método de prevenção, o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente
vacinas para hepatite A e B nas unidades do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2019).
No Espírito Santo, a taxa de incidência de hepatite A foi de 0,7 por 100.000 habitantes,
no ano de 2012, enquanto em São Paulo a taxa de incidência para o mesmo período foi
de 0,2 por 100.000 habitantes (FIOCRUZ, 2012). Em Aracruz, o maior índice de disseminação da doença registrado para o período de 2000 a 2012 ocorreu no ano de 2005,
quando 26 casos foram confirmados (FIOCRUZ, 2012).

6.2.6 Arbovirose
As arboviroses são doenças transmitidas por insetos vetores, cuja proliferação é agravada
pelas estruturas sanitárias ineficientes. De acordo com Donalisio, Freitas e Von Zuben
(2017), os arbovírus constituem um conjunto de vírus que compartilham a característica de
serem transmitidos por artrópodes, em sua maioria mosquitos. Eles têm causado grande
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preocupação em relação à saúde pública em todo o mundo, pois apresentam grande plasticidade genética e alta frequência de mutações (DONALISIO; FREITAS; VON ZUBEN, 2017).
Camara (2016) menciona que, historicamente, a maior parte dos patógenos responsáveis por doenças infecciosas humanas possuem ciclos que envolvem um vetor e um
animal silvestre. Entretanto, a autora credita à modificação ambiental antrópica a transmissão dos patógenos ao homem por insetos vetores, o que torna emergencial os
controle das arboviroses, como Dengue, Chikungunya, Febre do Oeste do Nilo e Zika.
Para Netto (2018), uma questão relevante a ser explorada sobre as arboviroses é a
investigação da ocorrência dessas doenças em escalas microambientais, que permite
auxiliar na formulação de práticas de combate e controle dos vetores locais. Dessa
maneira, a relação entre os determinantes sanitários e a incidência de dengue, zika e
chikungunya permite definir ações sistemáticas e contínuas, como as de oferta e melhoria de serviços de saneamento para o combate das doenças.
De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), a dengue é uma das principais
doenças causadas por um arbovírus, sendo classificada em quatro tipos. O inseto vetor
da dengue é o mosquito Aedes aegypti, que também transmite zika e chikungunya. Para
se proliferar, o mosquito necessita de água parada, o que potencializa a disseminação
da doença em períodos chuvosos. Hábitos adequados de higiene, boa infraestrutura
sanitária e o controle do acúmulo de água parada são apontados como meio de prevenção da doença, já que os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano até encontrar
as melhores condições para se desenvolverem (BRASIL, 2019).
A infecção por dengue pode ser assintomática, leve ou grave, podendo levar até a
morte. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta (39° a 40°C),
que pode durar de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça e dores no corpo e articulações. Prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, perda de
peso, náuseas e vômitos também são sintomas relacionados à doença (BRASIL, 2019).
O Instituto Trata Brasil (2018) avaliou o quantitativo de internações causadas pela
dengue considerando os 10 municípios com as melhores infraestruturas de saneamento
básico e os 10 municípios com as piores acessos aos serviços de saneamento básico
urbano. Os dados levantados indicam que nas 10 cidades com boas condições sanitárias houve 4.728 internações entre os anos 2007 e 2015, enquanto que nas 10 cidades
com estruturas deficientes de saneamento básico foram registradas 19.102 internações.
Nesses municípios foram notificados 145.690 casos da doença, enquanto nas cidades
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com bom acesso aos serviços de saneamento foram registrados 42.977 casos. O quan-

titativo de óbitos confirmados causados pela dengue para essas localidades foi de 33
para os municípios com bom controle sanitário contra 149 óbitos para as cidades com
saneamento deficitário (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018).
Os dados do boletim epidemiológico com dados do monitoramento dos casos de arboviroses urbanas transmitidas pelo Aedes divulgado pelo Ministério da Saúde (BRASIL,
2019) para o período de 30 de dezembro de 2018 a 24 de agosto de 2019 indicam que
houve o registro de 1.439.471 casos prováveis de dengue em todo o país. O número de
incidência da doença apresenta um acréscimo de quase 600% quando comparado com
o mesmo período de 2018.
De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), a média de ocorrência da doença
no Brasil é de pouco mais de 6 mil casos por dia, sendo que o Espírito Santo apresentou
o quarto maior quantitativo de casos registrados no Brasil, com 59.318 ocorrências.
Durante o mesmo período do ano anterior foram registrados 7.175 casos prováveis de
dengue, apresentando uma variação de 726%.
Ainda de acordo com o boletim, Minas Gerais é o estado com o maior número de ocorrências, com um total de 471.165 seguido por São Paulo com 437.047 e Goiás, com
108.079 ocorrências. Foram confirmados 591 óbitos para o período, enquanto outros
486 óbitos estão sendo investigados. No Espírito Santo foram confirmados 26 óbitos,
enquanto 22 registros de óbitos aguardam confirmação (BRASIL, 2019).
Em relação à chikungunya, o boletim indica que para o período de dezembro de 2018 a
agosto de 2019 foram registrados 110.627 casos, sendo que 1.286 deles ocorreram no
Espírito Santo. Os dados relacionados aos óbitos indicam que houve 57 óbitos confirmados, sendo que um deles ocorreu no estado. Quanto à zika, foram identificados 9.813
casos prováveis, sendo que 622 deles foram registrados no estado do Espírito Santo.
Dois óbitos por infecção por zika foram confirmados no período no estado da Paraíba.
Para Netto (2018) ainda que a relação entre saneamento e saúde seja discutido há
muito tempo, ainda existem lacunas de compreensão que precisam ser superadas para
a efetiva extensão dos serviços de saneamento a toda a população. A Organização
Mundial de Saúde (OMS, 2019) afirma que a sustentabilidade no saneamento é alcançada quando há reflexão conceitual e real compreensão da sua importância para a
melhoria das condições de vida, que perpassa pela a universalidade do direito à saúde,
a equidade e a integralidade nas soluções sanitárias e ambientais. Para Netto (2018),
esses desafios convocam as instituições de ensino a promover uma educação que aproprie a compreensão do saneamento nas perspectivas da tecnologia, dos direitos humanos, da promoção da saúde e dos aspectos sociais, políticos, culturais, ambientais.
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Projeto FORSAB
Trata-se de um curso de extensão de formação de professores em Saneamento Básico
desenvolvido no campus Aracruz do Ifes entre os meses de setembro a novembro de 2019.

7.1 Planejamento
O curso de extensão FORSAB está inserido na perspectiva da educação emancipadora
(FREIRE, 2005) em que um dos objetivos da formação de professores é instaurar o
exercício dialético da ação-reflexão-ação a respeito das experiências cotidianas. A abordagem temática da mediação dialética (ARNONI, 2012) na perspectiva da educação
CTS/CTSA foi aplicada ao curso FORSAB considerando os pressupostos da práxis educativa que, segundo Saul e Voltas (2017), visa a:
a) desenvolver a reflexão crítica no espaço de formação e no trabalho
com os estudantes; b) ampliar os espaços de diálogo e de participação
e decisão dos educandos; c) lutar pela construção de relações mais
tolerantes e humanizadoras na escola e fora dela; e d) persistir no fazer
cotidiano e utópico de uma educação com qualidade social (SAUL;
VOLTAS, 2017, p. 147).

Nessa perspectiva, buscou-se planejar ações voltadas para uma educação contextualizada visando uma formação em que a reflexão crítica e interativa propiciasse o desenvolvimento de atitudes e valores relevantes para a tomada de decisões responsáveis
diante de situações reais. Os aspectos da formação foram baseados nos três pilares
educacionais de Shulman (1986) enquanto a abordagem pedagógica fundamenta-se no
movimento da Libertação que abarca a Filosofia da Libertação de Enrique Dussel e a
Educação Libertadora Freiriana.
A estrutura geral do curso foi organizada considerando os fundamentos filosóficos da
Lógica Dialética e da Ontologia, em que a Metodologia da Mediação Dialética (MMD) é
utilizada por valorizar a mediação dialético-pedagógica, conferindo dinamicamente a
direção e o sentido da luta pela formação integral do professor e do estudante à prática
educativa (ARNONI, 2012).
Com objetivo de institucionalizar o Projeto FORSAB no âmbito do Ifes, foi encaminhada
a proposta para sua realização à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da instituição por
meio do Processo No 23150.000725/2019-06 que, após avaliação, recebeu parecer
favorável, sendo aprovada na data do dia 23 de julho de 2019.
Visando a construir uma identidade única ao projeto de extensão, com potencial de gerar
reconhecimento visual por parte do público para facilitar sua divulgação, construiu-se
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sua identidade imagética por meio de uma logomarca (Figura 10) que considera o
contexto a que se propõe a formação de professores em Saneamento Básico. A logomarca foi desenvolvida considerando-se os ícones que representam alguns dos serviços públicos essenciais que se relacionam às etapas do SBU.
Figura 10 - Logomarca criada para divulgação do curso

Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Em seguida, procedeu-se com as etapas do processo de seleção dos cursistas que
culminou na elaboração de um documento próprio para reger o certame. O Edital no
07 foi publicado pela Direção Geral do campus Aracruz do Ifes no dia 07 de agosto de
2019. Este documento tornava público o Curso de Extensão FORSAB com oferta de
40 vagas.
Figura 11 - Divulgação do edital do curso de extensão, material de divulgação e a
logomarca do curso combinada com as logomarcas do Ifes e do EDUCIMAT

Fonte: Dados da Pesquisa (2019)
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O cronograma com todas as etapas do processo seletivo é apresentado pela Tabela 2.
Tabela 2 - Metodologia de Mediação Dialética (MMD) aplicada na construção de
uma intervenção pedagógica, perpassando 4 (quatro) momentos com base em
Arnoni (2012), não necessariamente consecutivos
Etapa

Evento

Data

1

Publicação do Edital

07/08/2019

2

Retificação do Edital

16/08/2019

3

Período de Inscrição com envio de documentos

4

Publicação da Relação de Inscritos

30/08/2019

5

Homologação das matrículas

09/09/2019

6

Início do Curso FORSAB

14/09/2019

12/08/2019 a 28/08/2019

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Vale ressaltar que a duas semanas antes da publicação do Edital foi realizada
uma ampla divulgação do curso por meio das redes sociais, site oficial do Ifes
campus Aracruz, visitas a instituições e afixação de cartazes nas escolas estaduais e municipais da sede e distritos de Aracruz, além de envio de e-mail para a
Secretaria Municipal de Educação.
As inscrições ocorreram presencialmente na Coordenadoria de Extensão do campus
Aracruz do Ifes, por meio do preenchimento do formulário de inscrição fornecido ao
candidato, com classificação por ordem de inscrição. Ao todo 45 inscritos participaram
do certame, quantitativo superior à quantidade de vagas ofertadas, ocasionando um
registro de 05 candidatos suplentes. O resultado final foi divulgado no quadro de avisos
e no site oficial do campus Aracruz do Ifes. A matrícula foi efetivada por 32 dos 45 inscritos, incluindo os suplentes que foram convocados.
A turma de alunos matriculados no curso Práticas Escolares em Saneamento Básico
(FORSAB) apresentou perfil heterogêneo, sendo que, dos 32 participantes, 24 são
mulheres e 08 são homens, com idades entre 22 e 56 anos. Residentes no município de
Aracruz, os cursistas apresentaram diversas funções, quais sejam professotres, pedagogos, auxiliares de pedagogo e assistentes de aluno e alunos de graduação em licenciatura (Figura 12).
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Figura 12 - Funções exercidas pelos cursistas na Educação Básica
Graduando em
Licenciatura

50%

Assistente de Aluno

10%

Pedagogo

15%

Auxiliar de Pedagógico

10%

Professor

10%

Estagiário de Pedagogia

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

O tempo de atuação dos cursistas na Educação Básica não ultrapassou os 10 anos,
sendo que a maior parte dos profissionais que exercem alguma atividade na área tem
tempo de atuação inferior a 01 ano. Proporcionalmente ao número de cursistas em
formação em cursos superiores está o quantitativo de estudantes, que ainda não atuam
na Educação Básica (Figura 13).
Figura 13 - Tempo de atuação profissional dos cursistas na Educação Básica
entre 01 e 05 anos
4,8%
entre 05 e 10 anos
4,8%

até 01 ano
38,1%
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

ainda não atua
52,4%

A equipe executora do Projeto FORSAB foi composta por um professor colaborador, que
atuou como coordenador adjunto, a coordenadora de Extensão e a pedagoga do
campus, além de três mestrandos, vinculados ao Programa de Pós-graduação, stricto
sensu, EDUCIMAT/Ifes, que atuaram em palestras, apoio pedagógico, desenvolvimento
de dinâmicas e outras estratégias de desenvolvimento da formação.

7.2 Intervenção
Considerando o arranjo metodológico da MMD de Arnoni (2012), o curso de Práticas
Escolares em Saneamento Básico (FORSAB) foi estruturado visando a formar profissionais da educação para promover debates sobre o saneamento básico da cidade (urbano) e os conhecimentos de fronteira que abrangem as consequências de sua aplicação.
A abordagem de situações do cotidiano na perspectiva do movimento CTS/CTSA visou
a conferir dimensão social aos fenômenos para que conteúdos científicos e tecnológicos
fossem estudados concomitantemente à discussão de seus aspectos históricos, éticos,
políticos e socioeconômicos (LÓPEZ; CEREZO, 1996).
Para tanto, a metodologia do curso foi elaborada abrangendo quatro momentos, a saber:
a) Encontros Presenciais: Visavam a propiciar debates sobre os aspectos de conteúdos
conceituais (teoria/prática), conteúdos pedagógicos e conteúdos que tratam da fronteira
do conhecimento - questões socioculturais, sociopolíticas, saúde, socioeconômicas e
socioambientais;
b) Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): Eram tratados aspectos de conteúdos
conceituais (teoria/prática) articulados às questões pedagógicas;
c) Estudos Dirigidos: Consistiam em estudos realizados pelos grupos de trabalho para
desenvolver as atividades pedagógicas, que consistiam de pequenos projetos de
ensino, leituras de artigos, entre outras atividades e;
d) Culminância: Para a apresentação de trabalhos como o Plano de Intervenção Escolar
e a exposição sobre Sujeito Hipotético do Saneamento Básico.
As avaliações foram aplicadas por meio da realização de três grupos de atividades,
quais sejam:
a) Projeto I - Plano de Intervenção Escolar: Consiste na construção de um plano hipotético de intervenção escolar ou não escolar (espaço de educação formal ou não formal),
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a partir da abordagem de uma temática de Saneamento Básico (por exemplo, água
potável, esgoto, descarte de lixo, água pluvial etc.);
b) Projeto II - Sujeito Hipotético do Saneamento Básico: Prevê a realização de um seminário com relatos sobre a construção de um sujeito hipotético que vive um contexto sem
saneamento básico. Cada aluno recebeu um boneco de pano de algodão, sem identidade definida, sem idade definida, mas vivendo uma situação hipotética de saneamento
básico (por exemplo, sem acesso à água potável encanada, sem esgoto em casa, sem
recolhimento de lixo, sem drenagem de água pluvial na rua, entre outros);
c) Atividades Pedagógicas: Relacionam-se às atividades pedagógicas realizadas durante
do curso considerando as atividades do ambiente virtual como atividades presenciais e
visitas técnicas, fórum de debates, questionários online e construção de glossário, no AVA.
A organização dos conteúdos previstos foi baseada na visão de Hofstein, Aikenhead e Riquarts
(1988), para quem o ensino do conteúdo de ciências [e áreas de fronteiras] deve abranger
o contexto do correspondente meio tecnológico e social, para que os estudantes integrem
o conhecimento científico à tecnologia e ao mundo social de suas experiências cotidianas.
Dessa maneira, a proposta curricular remete a Santos (2007) e a Freire (2005) por sua
estrutura de blocos temáticos para contextualização de intervenções pedagógicas abordadas nos encontros presenciais e nas atividades de construção colaborativa e diagnóstica, na modalidade de Educação a Distância (EaD). A definição dos temas e conteúdo objetivou a produção de debates sobre as potencialidades do ensino de ciências a
partir da realidade local, abarcando aspectos relativos aos estudos científicos, tecnológicos, culturais, sociais, econômicos, políticos, ambientais e de saúde.
Assim, as 10 semanas de aula foram divididas em blocos temáticos, sendo que os
encontros presenciais ocorreram aos sábados nas dependências do campus Aracruz do
Ifes, das 8:00 às 12:00 horas, totalizando 06 encontros com duas horas de aulas teóricas e outras duas horas de aulas práticas, que incluíram 02 aulas de campo com os
respectivos momentos de pré-campo e pós-campo.
As atividades foram planejadas a partir da Metodologia de Mediação Dialética em que
teoria e método possibilitam a interpretação da realidade e constituem os fundamentos
que reiteram o vínculo entre os fundamentos teóricos e a metodologia, evitando que a
questão metodológica caia na esteira estigmatizada de um trabalho secundário.
Arnoni (2012) ressalta que a MMD visa a conferir dinâmica e direção à prática educativa,
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voltada para a compreensão do conteúdo e elaboração de sínteses cognitivas. A organi-

zação metodológica do conteúdo do ensino, de acordo com MMD, é formada por quatro
etapas, a saber: (1) Resgatar: etapa em que são investigadas as ideias iniciais a respeito do
o conceito a ser ensinado; (2) Problematizar: momento pedagógico em que a implementação de atividades educativas tornam evidentes as contradições entre as ideias iniciais e o
conceito desenvolvido pelo professor; (3) Sistematizar: momento pedagógico em que a
análise das respostas obtidas na etapa anterior leva o professor a planejar atividades educativas para discutir a questão-problema, de modo a potencializar a superação das ideias
iniciais e a elaboração de síntese cognitiva; (4) Produzir: etapa em que atividade educativa
permite a expressão da síntese cognitiva elaborada ao vivenciar as etapas da MMD.
Um dos aspectos relevantes dessa metodologia é permitir a comparação das produções
dos participantes ao longo das etapas da MMD, o que contribui para verificação do
modo como ele está compreendendo o que se ensina, tendo por base a intencionalidade pretendida (ARNONI, 2012). As etapas da MMD que nortearam a estrutura do curso,
com base nas ações educacionais realizadas em cada bloco do curso FORSAB, são
apresentadas pela Figura 14.
Figura 14 - Articulação entre ações educacionais do curso FORSAB e as etapas da
Metodologia da Mediação Dialética

RESGATAR

DIAGNÓSTICO
E PANORAMAS

Retomada da representação dos estudantes em
relação ao conteúdo de
ensino. Saber imediato

PROBLEMATIZAR

AULAS DE
CAMPO E
PALESTRAS

Contradições estabelecidas
entre o conhecimento
prévio (imediato) e
científico (mediato)

SISTEMATIZAR

PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
E OFICINAS

Discussão das contradições
e do saber mediato
correspondente a elas.
Superação e elaboração de

FORSAB

PRODUZIR

ATIVIDADES DE
PIE E SUJEITO
HIPOTÉTICO

Expressão da síntese. Ponto
de chegada. Parte articulada
do todo. Novo ponto de
partida. Saber mediato.

Fonte: Arnoni (2012), adaptado pelo autor

As estratégias pedagógicas adotadas durante o curso visando à apropriação de conteúdos nas etapas da MMD são apresentadas pelo Quadro 3.
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Quadro 3 - Estratégias pedagógicas planejadas e aplicadas nos encontros presenciais
do curso FORSAB
Etapa da MMD

Resgatar

Problematizar

Sistematizar

Produzir

Tema abordado

Práticas e estratégia

Atribuição das Concessionárias
de Saneamento Básico, Benefícios do Saneamento Básico,
Índices de universalização do
Saneamento Básico, Desafios e
infraestruturas locais.

Palestra

Abastecimento de água

Aula de Campo na Estação
de Tratamento de Água

Gestão pública no Saneamento
Básico e a abordagem na
Educação

Palestra

Tratamento de
efluentes domésticos

Aula de Campo em Estação
de Tratamento de Esgoto

Doenças causadas por falta de
Saneamento Básico, Contaminação por microorganismos e
Epidemiologia

Prática de cultura de
microorganismos em
gelatina, Palestra com a
Vigilância Sanitária

Etapas do tratamento de água

Prática Pedagógica de filtro de
garrafa plástica

Gestão de resíduos
sólidos urbanos

Prática Pedagógica de produção
de sabão e reciclagem de papel

Drenagem pluvial

Palestra

Práticas pedagógicas articuladas
ao Saneamento Básico

Plano de Intervenção Escolar

Aspectos sócio-filosóficos do
Saneamento Básico

Narrativa do Sujeito Hipotético

Fonte: Manual de Saneamento (BRASIL, 2016), adaptado pelo autor

As Tabelas 3-A e 3-B apresentam uma síntese da estrutura geral do curso FORSAB, planejado na perspectiva da mediação pedagógica-dialética e da contextualização, considerando os aspectos da prática educativa e as potencialidades para uma educação CTS/CTSA.
Esta formação vinculada ao Ifes foi ofertada de forma gratuita, não havendo nenhum
tipo de cobrança para o cursista. As despesas com a alimentação dos palestrantes,
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apostilas e material de apoio foram custeadas com recursos da equipe executora desta

intervenção pedagógica. Apenas os gastos relativos ao transporte para a participação
dos seis encontros presenciais foram de responsabilidade do próprio estudante.
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7.3 Práxis educativa e metodologia da mediação dialética
Ancorados no referencial do Filosofia da Libertação de Enrique Dussel e da Pedagogia
Libertadora Freiriana, a formação continuada possibilitou aos sujeitos discussões sobre a
importância da visão crítica da realidade e da participação dos alunos e professores nos
processos decisórios da sociedade. As práticas realizadas ao longo de todo o curso visaram a apresentar propostas de intervenções pedagógicas aplicáveis em escolas inseridas
no contexto local e permitiram a apropriação dos conteúdos relacionados ao SBU.
Segundo Oliveira, Almeida e Arnoni (2007), as situações de ensino discutidas não são
estanques e isoladas, mas interligadas e interdependentes, de maneira que seu limite
não é claramente demarcado. Isso significa que os encontros e atividades realizadas
durante o projeto FORSAB podem ter perpassado por mais de uma etapa da MMD, cujo
objetivo é operacionalizar a organização do ensino. Sendo assim, durante o processo
de análise foram identificados aspectos das etapas metodológicas da intervenção,
sendo elas: Resgatar, Problematizar, Sistematizar e Produzir.

7.3.1 Resgatar
A ideia de contextualização entrou nos debates da reforma da educação básica de
1996, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (BRASIL, 1996), cujo
foco é a compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano. Posteriormente, o conceito foi mais debatido nos PCN (BRASIL, 1998).
De acordo com esses documentos, a organização curricular da educação básica deve
abranger conteúdos de ensino de modo contextualizado, aproveitando as relações entre
conteúdos e contexto para estimular o protagonismo do estudante e sua autonomia
intelectual. As DCN (BRASIL, 2013), que preconizam uma educação com qualidade
social, determinam que o foco das práticas contextualizadoras precisa perpassar pela
relação educação-tecnologia-ciência-cultura, direitos humanos, sustentabilidade, trabalho-educação e pesquisa-educação.
Para realizar uma contextualização inicial, o primeiro encontro presencial (Figura 15)
propiciou a apresentação de um panorama do saneamento local, em que informações
prévias que os participantes possuíam sobre os serviços de saneamento local foram
confrontadas. Por exemplo, as noções iniciais sobre o índice de atendimento de redes
de água e abrangência do sistema de coleta e tratamento de esgoto no município foram
identificadas em uma roda de conversa inicial, com o objetivo de recuperar o conhecimento prévio dos estudantes conforme os pressupostos de Arnoni (2012).
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Figura 15 - Momentos da aula inaugural do curso FORSAB: Apresentação da equipe
executora com a Diretoria Geral do campus e Coordenador do SAAE, palestras iniciais
e prática de primeiro acesso a sistemas EaD em laboratório de informática

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

A abrangência de atendimento dos serviços de saneamento básico na sede e distritos
do município, com destaque para a concepção de tratamento de água e esgoto e os
impactos sociais e ambientais relacionados às obras foram temas da palestra do Coordenador Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Aracruz.
Para Oliveira, Almeida e Arnoni (2007) é a etapa de o professor conhecer a realidade
dos sujeitos quanto ao conteúdo. Visando a confrontar as ideias iniciais e vislumbrar a
superação do conhecimento imediato, proporcionou-se um momento para elaboração
de perguntas e discussão dos dados apresentados.
Para Arnoni (2012), é essencial que a contradição entre as ideias iniciais e os conceitos
abordados seja também percebida pelos alunos por meio de atividades que favoreçam
em sentido e direção ao processo de ensino-aprendizagem. Para a autora, esse é o
momento da práxis em que o professor apresenta aos alunos uma série de atividades
que envolvem o conteúdo trabalhado e o aluno, ao desenvolvê-las, apresenta suas
idéias iniciais sobre o conteúdo (ARNONI, 2006).
Para tanto, foram desenvolvidas e disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na modalidade EaD as atividades de resgate e diagnóstico inicial. As ativida-
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des referentes ao Bloco I de conteúdos incluíram os fóruns de apresentação e discus-

são complementadas por um breve relato histórico sobre o SBU e vídeos sobre as políticas públicas de recursos hídricos e saneamento básico (Figura 16).
Figura 16 - Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA do curso Práticas Escolares para
Profissionais da Educação Básica em Saneamento Básico (FORSAB)

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

Nessa etapa, o pesquisador, o professor orientador e o palestrante estabeleceram a
apresentação de alguns conceitos que possibilitaram que o processo de ensino-aprendizagem seguisse de maneira contínua às outras etapas da MMD. Os cursistas, ao
realizarem as atividades e participarem da intervenção, deixaram evidente um dos
polos da mediação dialética: o imediato, cuja contraposição é representado pelo conteúdo científico (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007).

7.3.2 Problematizar
A problematização é apresentada por Arnoni (2012) como sendo o momento pedagógico
em que as situações-problema são preparadas para contrapor às ideias iniciais dos estudantes. Nesta etapa, as intervenções pedagógicas consistem no reconhecimento do
contexto das situações relacionadas ao tema, entre eles, por exemplo, as doenças causadas por falta de saneamento básico ou as condições necessárias para universalização
dos serviços de abastecimento de água, discutidas no âmbito de uma bacia hidrográfica.
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Uma estratégia de problematização planejada para o FORSAB e discutida com os participantes foi quanto às potencialidades da aula de campo enquanto prática pedagógica
articulada aos conteúdos de ciências. Para Arnoni (2006), a atividade problematizadora
deve ser capaz de gerar tensão entre o saber específico do aluno e o saber geral da
produção científica e de estimular o aluno na busca de novos saberes.
A aula de campo para problematizar questões relacionadas ao abastecimento de água
ocorreu na Estação de Tratamento de Água (ETA) da sede do município de Aracruz, no
segundo encontro presencial do curso (Figura 17). Para Almeida (2019), a aula de
campo em ETA apresenta-se como uma práxis educativa que potencializa a apropriação de conteúdos teóricos por meio da visão prática a respeito das etapas de tratamento de água estudadas previamente.
A etapa de pré-campo foi realizada a partir da palestra do Coordenador Geral do SAAE
e em atividades EaD, com a leitura de dois artigos sobre aula de campo e apresentação
de um vídeo sobre aulas em ETA.
Figura 17 - Momentos da aula de campo na ETA do SAAE na sede do município de Aracruz

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

Enquanto na etapa anterior o conhecimento imediato sobre o saneamento básico e
tratamento de água foram investigados, na aula de campo foram produzidas algumas
contradições que visaram a complementar as informações adquiridas a partir do pano-
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rama apresentado pelo Coordenador Geral do SAAE nas aulas de pré-campo. A leitura dos
artigos no ambiente EaD propiciou um nivelamento a respeito dos termos utilizados na operação das estações de tratamento de água para que a problematização pudesse ser realizada.
Neste contexto, a etapa de pós-campo consistiu na produção de filtro de garrafa plástica
para discussão sobre o tratamento de água no terceiro encontro presencial e, em atividades EaD, no fórum de debates, e em questionários do AVA, com sentenças sobre os
assuntos abordados na etapa de pré-campo e na aula de campo, além da apresentação.
Nesta etapa houve ainda um momento de discussão sobre a relação da gestão pública
nos serviços de saneamento básico com as políticas educacionais por meio de uma
palestra com um professor da educação básica de Aracruz com formação em gestão
pública e atuação na gestão municipal (Figura 18).
Figura 18 - Momentos do terceiro encontro presencial do curso FORSAB com apresentação de palestras e discussões sobre intervenções pedagógicas

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)
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Neste momento, os aspectos relacionados à saúde pública e os desafios de uma educação contextualizada e problematizadora culminaram na realização de práticas pedagógicas em saneamento com uma professora de Sistemas de Abastecimento de Água,
Resíduos Sólidos e Monitoramento Ambiental de uma instituição educacional privada da
Grande Vitória, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências
e Matemática – EDUCIMAT.
Ainda relacionado à problemática da água, realizou-se uma aula de campo a uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) durante o quarto encontro presencial. A universalização do sistema de coleta de esgoto e a proliferação de doenças de veiculação hídrica tais como a diarreia, disenteria bacteriana, febre tifóide, cólera, leptospirose, hepatite
A, verminoses e arboviroses foram assuntos abordados que culminaram na proposta de
uma prática escolar para estudar o desenvolvimento microbiótico (Figura 19).
Figura 19 - Momentos do quarto encontro presencial do curso FORSAB em que ocorreram aula de campo e discussões sobre intervenções pedagógicas aplicadas ao estudo
da proliferação de microorganismos patogênicos

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

60

A intervenção, realizada etapa de pós-campo da aula, consistiu no cultivo de bactérias
em gelatina, pasta de farinha de aveia e de maizena como meio de cultura para discussões sobre a propagação de doenças de veiculação hídrica. Na compreensão de Freire
(2005), a práxis é constituída de ação e reflexão, o que requer do professor a compreensão da dimensão de uma educação problematizadora.
Como atividade de problematização, os participantes foram desafiados a produzir relatos sobre as situações apresentadas em fóruns e questionários do AVA, a fim de externar as contradições locais/regionais a ponto de compreenderem a necessidade de
produzir novos conhecimentos, com os quais possam interpretar as situações mais
adequadamente.
Se na etapa anterior da MMD foi possível verificar que o participante vinculava a importância da ETE à melhora da qualidade da água dos mananciais superficiais, nesta
etapa da metodologia, o cursista já demonstrou a aptidão de refletir sobre o padrão
adequado de lançamento dos efluentes em corpos d'água para reduzir os impactos
ambientais sobre os recursos hídricos. Associações sobre o nível de qualidade do
esgoto, o metabolismo microbiótico adequado à concepção de tratamento adotada e a
capacidade de diluição do efluente no corpo receptor foram inferidas a partir dos diálogos produzidos.

7.3.3 Sistematizar
Com a finalidade de discutir ações relacionadas ao saneamento básico para superação
das ideias iniciais, foram realizadas práticas pedagógicas de análise das informações
conceituais, estudadas nas etapas anteriores, para potencializar a elaboração de sínteses cognitivas.
A partir destas, foram propostas atividades de sistematização baseadas em questionários, construção de glossários e produção de textos colaborativos no AVA relacionadas
às práticas pedagógicas do bloco V - que consistiu na confecção do filtro de garrafa
plástica para estudo das potencialidades pedagógicas do ensino das etapas de tratamento da água; do bloco VIII - que debateu a o controle microbiológico dos efluentes a
partir da prática de cultura de microrganismos em gelatina e; o bloco X - que culminou
na realização de uma oficina de reciclagem de papel e de óleos usados ao tratar da
problemática dos resíduos sólidos. A Figura 20 apresenta recortes das atividades de
sistematização disponibilizadas no AVA, que incluiu a construção colaborativa de glossários, questionários, wiki, fóruns e relatos.
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Figura 20 - Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA do curso Práticas Escolares
para Profissionais da Educação Básica em Saneamento Básico (FORSAB)

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

A partir da realização das atividades de sistematização, os participantes sugeriram a
organização de uma oficina de resíduos sólidos para debater os aspectos sociais,
ambientais e educativos aplicados à temática da geração de lixo. A proposta visou a
desenvolver práticas relacionadas à coleta seletiva, ao reaproveitamento e à reciclagem dos resíduos urbanos que pudessem gerar, como resultado, a confecção de
produtos com potencial de utilização por alunos e comunidades.
Assim, os cursistas realizaram, no quinto encontro presencial, atividades aplicadas à
reciclagem de papel e ao reaproveitamento do óleo de cozinha para produção de sabão.
As práticas foram executadas utilizando materiais e métodos possíveis de serem reproduzidos em sala de aula e contaram com o auxílio de professores matriculados no
programa de mestrado EDUCIMAT. O encerramento desse momento contou com a
apresentação de uma palestra com 03 servidoras da Vigilância Sanitária de Aracruz
sobre epidemiologia, em que dados locais sobre as principais doenças relacionadas ao
saneamento básico foram discutidos. A Figura 21 apresenta registros das atividades
presenciais do momento de sistematização.
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Figura 21 - Registros do quinto encontro presencial do curso FORSAB com apresentação da palestra “O Saneamento e os impactos na saúde” e realização de atividades
sobre a reciclagem de papel e reaproveitamento de óleo para produção de sabão

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

7.3.4 Produzir
Do ponto de vista metodológico, o objetivo desta etapa foi evidenciar e superar as
ideias iniciais e elaborar sínteses cognitivas por meio de diferentes linguagens e aplicação de diversas atividades (ARNONI, 2012). Para a autora,
[...] Produzir é desenvolver situações de ensino para que o aluno
possa expressar as sínteses cognitivas elaboradas, ao vivenciar as
etapas da “Metodologia da mediação dialética”. O aluno, por intermédio das diferentes linguagens, representa o saber elaborado, os
conceitos. É o ponto de chegada do processo de ensino, um saber
provisório que se torna imediatamente um novo ponto de partida,
constituindo-se em um elemento imprescindível para avaliar o referido
processo (ARNONI, 2006, p. 8).
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Visando a potencializar a expressão das sínteses cognitivas desenvolvidas ao longo do
curso, foram propostas as atividades de produção do Plano de Intervenção Escolar e
das narrativas do Sujeito Hipotético. Enquanto a elaboração do PIE visou a identificar
as apropriações relacionadas à metodologias de ensino e à produção de intervenções
escolares ou não-escolares articuladas à temática de Saneamento Básico, a atividade
do Sujeito Hipotético do Saneamento Básico foi aplicada aspirando relacionar os conteúdos sociofilosóficos assimilados durante as etapas da MMD. A seguir apresenta-se o
detalhamento das atividades aplicadas na etapa Produzir.
a) Plano de Intervenção Escolar
O PIE, construído ao longo de todo o curso, foi proposto para ser potencialmente
aplicável na escola, considerando, preferencialmente, a realidade da escola em que o
cursista atuava. A partir do envio da atividade no ambiente virtual do curso, os cursistas
apresentaram suas propostas de intervenção escolar em saneamento básico no último
encontro presencial (Figura 22). Essa atividade foi acompanhada e discutida, coletivamente, no momento final de cada um dos seis encontros presenciais, de modo que as
intervenções foram pensadas de maneira colaborativa.
Figura 22 - Seminário de apresentação dos PIE produzidos ao longo do curso, no
último encontro presencia

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

O desenvolvimento do PIE com foco na construção de conhecimentos em SBU propiciou a produção de resultados que possibilitaram ao participante a identificação de
situações de risco à saúde e de impacto ao meio ambiente com vistas a propor práticas
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pedagógicas para a discussão em torno da temática no ensino de ciências.

Consequentemente, o desenvolvimento dessa atividade visou a contribuir para a transformação social almejada, com vistas à identificar soluções viáveis para possíveis
angústias educacionais, sobretudo na aplicação da contextualização da educação
CTS/CTSA no âmbito da educação básica, vivenciadas pelo professor.
a) Construção do Sujeito Hipotético
Esta atividade buscou tratar, além das questões relacionadas à ciência subjancentes aos
serviços de saneamento básico, de outros fatores, como aqueles de ordem social, cultural,
econômica e ambientais que estão, diretamente, ligados às vulnerabilidades de uma
pessoa frente às situações de risco quando aspectos importantes do SBU são ignorados.
Para esta atividade, o cursista recebeu, no primeiro encontro presencial, um boneco de
pano descaracterizado. A única informação que sabia a respeito era da condição de
SBU do local em que ele viveria. A partir daí, o cursista deveria, ao longo do curso, construir este sujeito – nome, idade, orientação sexual, histórico familiar, profissional e o que
mais julgasse importante. Além de construir uma identidade para este sujeito o cursista
devia caracterizá-lo (Figuras 23 e 24).
Figura 23 - Apresentação da atividade do Sujeito Hipotético em SBU

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)
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Figura 24 - Apresentação da Atividade do Sujeito Hipotético em SBU

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

Por meio da construção deste sujeito hipotético, em uma contexto de SBU, pretendeu-se retratar, refletir e compreender melhor, a partir de diferentes aspectos, a realidade
da pessoa sujeita a condições inadequadas de saneamento básico. Em consonância
com Freire (2005), foi possível identificar que as narrativas produzidas apresentaram
riqueza de informações sociocientíficas aplicadas ao contexto do aluno.
Além de propiciar as inferências sobre as possíveis conexões que os participantes
construíram a partir das atividades, esta etapa da MMD contemplou a aplicação de um
questionário para avaliação do curso. A avaliação foi aplicada por meio de um formulário
eletrônico com questões abertas e fechadas para levantamento dos pontos positivos e
dos itens a serem melhorados.
Para Santos e Auler (2011), a abordagem de conteúdos escolares prevendo a interação
entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente com significativo papel para a formulação de hipóteses e tomada de decisões, desenvolvendo uma perspectiva problematiza-
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dora de caráter motivador e participativo. A apropriação dos conteúdos de ciências

aplicados ao saneamento básico sob o enfoque integrador da educação CTS/CTSA, a
partir da MMD, propiciou a formação de professores com foco principal a análise da
realidade para posicionamentos sociopolíticos em favor de uma educação emancipatória (SANTOS; AULER, 2011).

7.4 Certificação
Uma vez que a formação continuada foi institucionalizada no âmbito do Ifes sob o formato de Curso de Extensão, a ação foi cadastrada no Sistema de Registro e Emissão de
Certificados – SRC do Ifes. Para os cursistas que satisfizeram aos requisitos exigidos
para aprovação previsto no edital, sendo eles a frequência mínima de 75% e a média
final ≤ a 60 pontos, foram disponibilizados certificados com carga horária total de 96
horas, emitidos digitalmente pelo SRC e encaminhados para cada cursista através do
e-mail cadastrado. Ao todo foram aprovados 23 participantes, que receberam certificados emitidos pelo Ifes conforme modelo apresentado pela Figura 25.
Figura 25 - Modelo de certificado entregue aos cursistas

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)
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Considerações finais
O curso Práticas Escolares para Profissionais da Educação Básica em Saneamento
Básico (FORSAB), planejado com apoio do grupo de pesquisa que investiga a formação de professores, foi executado no campus Aracruz do Ifes na modalidade semipresencial para promoção de momentos de debates e reflexões sobre o desenvolvimento
de atividades pedagógicas aplicadas ao SBU.
Os conteúdos abordados no curso foram estruturados considerando a etapas da Metodologia da Mediação Dialética (MMD) e a Abordagem Temática Freiriana (ATF) articulada aos estudos CTS/CTSA para a produção de temas geradores. A partir destes, questões de fronteiras do conhecimento permitiram discutir situações existenciais necessárias para a promoção da cidadania, como por exemplo, a infraestrutura dos serviços de
saúde, a infraestrutura urbana, as condições sanitárias e as desigualdades sociais.
Os encontros presenciais e os conteúdos disponibilizados no ambiente virtual promoveram importantes ponderações sobre a atuação docente na sala de aula para abordagem
desses temas. O uso da EaD no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), alocado na
plataforma Moodle, foi de suma importância para a produção de conhecimento colaborativo e troca de experiências, por meio de fóruns, questionários, chats e envio de
vídeos e atividades de estudos dirigidos.
A práxis educativa foi realizada e apropriada por meio de aulas de campo, planejamento
e execução de práticas pedagógicas e atividades de síntese, como a construção do
Plano de Intervenção Escolar e a produção de narrativas para caracterização de Sujeitos Hipotéticos. Neste contextos, a práxis buscou promover a ação crítica do ser social,
no sentido de produzir transformação, sobretudo pela superação da teoria na prática e
da prática na teoria (ARNONI, 2006).
Os aspectos teóricos dos SBU, que visaram a estudar o abastecimento de água, o sistema
de drenagem pluvial, o sistema de esgotamento sanitário e a gestão dos resíduos sólidos
foram debatidos enquanto objetos de aprendizagem aplicados ao ensino e como prática
de estudo docente. Além de discutir a lógica dialética na práxis para a interpretação crítica
da realidade, foi possível inferir a superação do imediato pelo mediato a partir das contradições geradas pelas etapas Resgatar, Problematizar, Sistematizar e Produzir da MMD.
A execução do curso de formação de professores no contexto da cidade de Aracruz
contribuiu para promoção de discussões em torno da necessidade de fomento de novos
cursos de extensão para a comunidade, a criação de políticas locais sobre a formação
de professores articulada a temas contemporâneos e a utilização de ferramentas pedagógicas colaborativas em ambiente de EaD.
Por fim, o objeto desse trabalho ressalta a importância da prática docente e educativa
para a formação da cidadania que produz equidade social, equilíbrio ambiental, desenvolvimento econômico eficiente e a diversidade cultural a partir de uma educação crítica,
dialógica, humanizada e libertadora.
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Anexo II:

Avaliação Macro do Processo Educacional - Formação de professores de Ciências
Ins�tuto Federal do Espírito Santo
Centro de Referência em Formação e Educação a Distância – Cefor
Grupo de Pesquisa em Educação Cien�ﬁca e Movimento CTSA
VALIDAÇÃO E AVALIAÇÃO MACRO DO PROCESSO EDUCACIONAL - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS
Comissão ad hoc (de 3 a 5 pessoas)
[ ] Nome: ________________________________________________________E-mail: ______________________________
[ ] Nome: ________________________________________________________E-mail: ______________________________
[ ] Nome: ________________________________________________________E-mail: ______________________________
[ ] Nome: ________________________________________________________E-mail: ______________________________
[ ] Nome: ________________________________________________________E-mail: ______________________________
PRIMEIRA VALIDAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PRÁTICAS ESCOLARES EM SANEAMENTO BÁSICO - Formação de Proﬁssionais da Educação
Básica em Serviços Públicos Essenciais e Saneamento Básico (FORSAB)
Autor: Felipe Sarmenghi Rangel
Ano: ______________Data:_______________________Hora:________________________
Validação da Formação de Professores
1 - Tipo de Formação de Professores (marque mais de uma opção se for o caso):
[ ] Sequências didá�ca/Sequência de Ensino Inves�ga�vo na sala de aula de ensino de ciências.
[ ] Aprendizagem baseada em problemas (ABP/PBL) na sala de aula de ensino de ciências.
[ ] Projeto escolar realizado no contraturno ou dentro da sala de aula.
[ ] A�vidade pedagógica em espaço de educação não formal, tais como aula de campo ou visita técnica.
[ ] Metodologia lúdica no ensino de ciências tais como cineclube na escola, teatro pedagógico, etc.
[ ] Jogo pedagógico no ensino de ciências tais como Júri Pedagógico, Tabuleiro, etc.
[ ] Tecnologia educacional no ensino de ciências tais como WISE, Quiz, etc.
[ ] Formação de professores.
[ ] Levantamento da história e memórias de processos educacionais ou de personalidades da educação.
2 – Descreva as características da Formação de Professores:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3 – Incorporação do Sistema Educacional?
[ ] Nacional.
[ ] Estadual/Municipal.
[ ] Privado ou Local.
[ ] Não se aplica.
4 – Após ser finalizado, o produto educacional ficará disponível da seguinte forma:
[ ] Repositório internacional, nacional ou de ins�tuição federal com livre acesso.
[ ] Repositório do programa de pós-graduação com livre acesso.
[ ] Rede fechada sem acesso livre.
[ ] Não será disponibilizado.
5 – Tipo de registro:
[ ] ISBN.
[ ] Crea�ve Commons.
[ ] Patente.
[ ] Não se aplica.
Formulário de análise de livro/material didático impresso ou eletrônico - Validação do recurso didático.
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6 – Número de pessoas envolvidas na Formação de Professores.
[ ] até 100 pessoas.
[ ] entre 100 a 500 pessoas.
[ ] entre 500 a 1000 pessoas.
[ ] mais que 1000 pessoas.
[ ] Não se aplica.
7 – Potencial de impacto da Formação de Professores.
[ ] até 100 pessoas.
[ ] entre 100 a 500 pessoas.
[ ] de 500 a 1000 pessoas.
[ ] mais que 1000 pessoas.
[ ] Não se aplica.
8 – Cópias produzidas ou distribuídas.
[ ] até 100 cópias.
[ ] entre 100 a 1000 cópias.
[ ] entre 1000 a 10000 cópias.
[ ] mais que 10000 cópias.
[ ] Não se aplica.
9 - ANÁLISE DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
9.1 - Quanto à clareza da estrutura e organização da Formação de Professores?
[ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5
O que pode ser melhorado?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
9.2 - Quanto à adequação ao público-alvo (ao contexto educacional)?
[ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4
O que pode ser melhorado?

[ ]5

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
9.3 - Quanto aos conteúdos e conceitos abordados com a proposta de Formação de Professores no ensino regular?
[ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5
O que pode ser melhorado?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
9.4 - Quanto aos conteúdos e conceitos abordados com a proposta de Formação de Professores de forma complementar ao
ensino regular?
[ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5
O que pode ser melhorado?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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9.5 - Quanto ao potencial de melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Formação de Professores?
[ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5
O que pode ser melhorado?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
9.6 - Quanto ao potencial da reprodução da proposta de Formação de Professores no contexto educacional?
[ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5
O que pode ser melhorado?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
9.7 - Quanto ao potencial da reprodução da proposta de Formação de Professores em outro contexto educacional?
[ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5
O que pode ser melhorado?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

10 – Sugestões para melhorar a Formação de Professores:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Data: ____/_________/_______
Nome do Avaliador: ____________________________________________________________

Assinatura: ___________________________________________________________________
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Anexo III:

Avaliação Micro do Processo Educacional - Formulário construído
com base nas indicações de Guimarães e Giordan (2011)
INSTRUMENTO DE ANÁLISE, VALIDAÇÃO E AVALIAÇÃO MICRO DO PROCESSO EDUCACIONAL
DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

O instrumento representado no quadro abaixo foi composto por 20 itens agrupados em 4 dimensões de análise, no qual, para cada item avaliativo deve ser atribuído um conceito semi-qualitativo:
insuficiente (1), suficiente (2) ou mais que suficiente (3). O item Insuficiente deve ser escolhido
quando houver pouca ou nenhuma relação da Formação de Professores (FP) com as questões
associadas ao item; Suficiente quando os critérios forem atendidos basicamente e Mais que
suficiente se existir alta relação entre o item avaliativo e a proposta apresentada na FP.
INSTRUMENTO DE ANÁLISE, AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PRÁTICAS ESCOLARES EM SANEAMENTO BÁSICO - Formação de Profissionais da Educação Básica
em Serviços Públicos Essenciais e Saneamento Básico (FORSAB)
DATA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
PÚBLICO-ALVO: Profissionais da Educação Básica
NOME DO PROFESSOR AVALIADOR:
Área de conhecimento do avaliador:
A – ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
Este grupo de análise está dividido em quatro itens de avaliação, tendo como função avaliar aspectos de
apresentação das FP, sendo necessário a observância dos elementos organizacionais, de redação,
clareza linguística, componente temporal e adequação da bibliografia indicada.
ITENS / VALOR
1 2 3
A1. Qualidade e originalidade da FP e sua articulação com os temas da disciplina:
Observar a originalidade da FP, se promoveu interesse dos alunos e se os conteúdos
abordados compõem o currículo de ciências.
A2. Clareza e inteligibilidade da proposta: Considerar se a FP possui uma redação clara e
direta, contendo as explicações necessárias para um entendimento do que é proposto e como
esta deve ser aplicada em sala de aula.
A3. Adequação do tempo segundo as atividades propostas e sua executabilidade:
Analisar se o tempo designado foi condizente com as atividades e metodologias elencadas.
A4. Referencial Teórico/ Bibliografia: Analisar se a bibliografia atendeu e foi suficiente para
o desenvolvimento dos conteúdos propostos, respeitando o nível de escolarização ao qual se
refere a FP.
B – PROBLEMATIZAÇÃO
A problematização é o foco em torno do qual os elementos da FP devem se articular. É por meio deste
momento que a formulação dos problemas deve ser construída, o que, por sua vez, gera a necessidade
de trabalhar um novo conceito evidenciando o emprego dos conteúdos para compreensão da problemática
levantada e da realidade, o que acaba por promover a apropriação dos conhecimentos ao se buscar
resolver tais problemas. Neste quesito, observar os seguintes itens de análise:
ITENS / VALOR
1 2 3
B1. O Problema: Sobre sua abrangência e foco: Observar se a escolha e formulação do
problema foram construídas segundo a temática proposta, se é atual e principalmente se a
resolução de tal problema, conforme apresentado, é ou torna-se uma necessidade.
B2. Coerência interna da FP: A problemática foi construída durante toda a FP por meio de
uma estrutura problematizadora que se conectou aos diversos elementos de ensino que
constituem as situações de aprendizagem?
B3. A problemática nas perspectivas Social/ Científica: Em relação a este item, uma FP
bem estruturada deve responder afirmativamente as seguintes questões: A problemática,
conforme apresentada, forneceu elementos para análise de situações sociais sob a perspectiva
científica? Os problemas fazem parte da realidade social e/ou do cotidiano vivencial dos
alunos? É estabelecida claramente a relação entre a Sociedade, o Ambiente, a Ciência, a
Tecnologia e as implicações sociais do tema?
B4. Articulação entre os conceitos e a problematização: Houve relação entre a problemática
da sequência didática e os conceitos chaves? Tais conceitos precisam ser capazes de
responder o problema apresentado, para que se alcancem os objetivos que tal FP se propõe.
B5. Contextualização do problema: O contexto foi considerado na abordagem que se propõe
ao problema? A contextualização deve promover um melhor entendimento do problema e
consequentemente uma melhor solução.
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B6. O problema e a sua resolução: Ainda que se apresente um problema aberto, espera-se
que sua resolução ou possibilidades de resolução sejam apresentadas ou desenvolvidas no
decorrer das aulas e que este exercício de busca coletiva na resolução de tais
questionamentos, além de envolver e motivar, também construa significados científicos. Desta
forma, as conclusões alcançadas se vincularam diretamente ao problema proposto?

C – CONTEÚDOS E CONCEITOS
A aprendizagem, conforme entendido nesta avaliação, não se limita aos conteúdos, mas em uma
perspectiva mais ampla que abrange tudo aquilo que se deve aprender para que se alcancem os objetivos
educacionais propostos, englobando as capacidades cognitivas e também as demais capacidades.
ITENS / VALOR
1 2 3
C1. Objetivos e Conteúdos: Os objetivos estabelecem as intenções educativas à qual certa
proposta de ensino se determina. Os objetivos foram claramente informados? Estes se
vinculam com a problemática e os conceitos apresentados e estão efetivamente direcionados
à aprendizagem dos conteúdos e conceitos propostos?
C2. Conhecimentos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais: Diferenciar conteúdos de
aprendizagem segundo uma determinada tipologia contribui para identificar com maior precisão
as intenções educativas, pois esta intenção se reflete na relação de importância que se atribui
a cada um dos conteúdos. As atividades e conteúdos propostos foram necessários e suficientes
para que se alcancem os objetivos elencados?
C3. Conhecimento Coloquial e Científico: Avaliar se a contextualização foi ponto de partida
para o desenvolvimento de um conteúdo científico que sirva como elemento explicativo de
determinada situação ou mesmo como potencial agente solucionador da problemática social.
C4. Organização e Encadeamento dos Conteúdos: Avaliar se os conteúdos foram
encadeados de forma lógica e gradativa (Houve algum tipo de conexão entre as aulas ou foram
eventos independentes?) e se a quantidade de conteúdos desenvolvidos foi condizente com o
número de aulas.
C5. Tema, Fenômeno, Conceitos: Avaliar se os conceitos desenvolvidos pela FP forneceram
elementos para discussão do fenômeno proposto segundo tema de ensino. Se houve sentido
trabalhar tal tema na busca de responder a problemática construída.
D – METODOLOGIAS DE ENSINO E AVALIAÇÃO
As metodologias de Ensino e Avaliação utilizadas no desenvolvimento de uma atividade de ensino têm
caráter primordial, porque é principalmente através delas e de seu desenvolvimento que as situações de
aprendizagem se estabelecem e os agentes do processo ensino e aprendizagem (aluno, professor e
conhecimento) se inter-relacionam. Nesse sentido, pretende-se com esta dimensão de análise avaliar se
estas metodologias promoveram a aprendizagem dos alunos e consequentemente se os objetivos da FP
foram alcançados.
ITENS / VALOR
1 2 3
D1. Aspectos Metodológicos: Avaliar neste item se os aspectos metodológicos foram
adequados e suficientes para alcançar os objetivos planejados. Verificar também se as
estratégias didáticas foram diversificadas e apropriadas para o desenvolvimento da
problemática proposta.
D2. Organização das atividades e a contextualização: Verificar se as atividades foram
devidamente apresentadas aos alunos e se promoveram, em consequência, a contextualização
dos conteúdos.
D3. Métodos de avaliação: Os instrumentos de avaliação propostos foram adequados e
suficientes às metodologias apresentadas?
D4. Avaliação integradora: Verificar se os métodos de avaliação foram condizentes com os
objetivos e conteúdos (Conceituais, Procedimentais e Atitudinais) propostos. Verificar também
se a avaliação foi integrada ao longo da FP ou apresentada apenas no final, ou seja, avaliouse todo o percurso do aluno ou a avaliação foi prioritariamente classificatória, vinculada aos
resultados a serem atingidos.
D5. Feedback da Avaliação: Quando a avaliação possui objetivo formativo os resultados desta
avaliação servem de informação para compreender os avanços alcançados, as dificuldades
enfrentadas pelos alunos e estabelecer as atitudes a serem tomadas. Portanto, observar com
este critério de análise se existiram instrumentos de feedback para os alunos dos resultados
obtidos nas avaliações, os quais fornecem importantes elementos sobre porque se avalia.
Evidencie pontos fortes e fracos da FP, sugerindo mudanças para melhoria da estratégia:
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Fonte: GUIMARÃES; GIORDAN (2011)

