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MORETTI, ANDRESSA ALGAYER DA SILVA. Termoquímica e a Poluição 
atmosférica: um estudo na perspectiva CTSA. 2019. 81 p. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Curso de Licenciatura em Química). Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná-UTFPR. Londrina, Paraná. 
 

RESUMO 

A perspectiva educacional de Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente 
(CTSA) proporciona o estudo dos conceitos científicos a partir de situações reais, o 
que motivou esta pesquisa cujo fulcro é estudar os fenômenos relacionados à ciência 
Química, aos aspectos tecnológicos, sociais e ambientais, o que colabora para a 
desconstrução de uma imagem de “Ciência” distante do cotidiano dos alunos. Neste 
contexto, foi elaborada uma sequência didática nos moldes CTSA com a temática 
“Qual a Química que você respira?” organizada em uma dinâmica didático-
pedagógica, conhecida como os Três Momentos Pedagógicos de Delizoicov e Angotti 
(1982) - problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 
conhecimento, e aplicada em uma turma do 2o ano do Ensino Médio, em um Colégio 
Estadual do município de Londrina. No primeiro momento analisou-se os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre termoquímica mediante aplicação de 
questionário e iniciou-se a problematização a partir de uma charge adaptada pelo 
professor, conduzindo-os para a temática de poluição atmosférica. No segundo 
momento, os conteúdos científicos intrínsecos à Termoquímica foram estudados 
mediante teoria, textos, resolução de exercícios e atividade experimental. No terceiro 
momento foi aplicado o questionário final, o mesmo do inicial, como forma de verificar 
os conhecimentos obtidos pelos alunos veiculado por essa metodologia na 
perspectiva CTSA e foi pedido a eles que escrevessem uma história no sentido de 
desafiá-los a relacionar os conceitos estudados em aula. A proposta didática foi 
promissora para o ensino de termoquímica na perspectiva CTSA visto que, por meio 
das análises dos dados quantitativos e qualitativos, foi constatado que os estudantes 
foram capazes de relacionar conceitos da Química trabalhados aos efeitos da poluição 
atmosférica e na saúde, além de instiga-los à tomada de decisão a partir das 
atividades realizadas. Sobretudo foi notória a afinidade entre os pressupostos de 
CTSA e a alfabetização científica pautados pelos indicadores elencados por Sasseron 
e Carvalho (2008; 2010). A partir dos pressupostos de CTSA houve uma percepção 
primorosa no que se refere a conscientização ambiental, por parte dos alunos, ao 
perceberem os efeitos no meio ambiente e na saúde culminando na apresentação de 
algumas medidas mitigadoras para evitar ou diminuir a poluição atmosférica. Face aos 
resultados obtidos recomenda-se a utilização da proposta visando a melhoria da 
aprendizagem em química.  

 
 
 
Palavras-chave: Termoquímica. Poluição atmosférica. CTSA. Alfabetização Científica  
  



 
 

MORETTI, ANDRESSA ALGAYER DA SILVA. Thermochemistry and Air Pollution: 
a study in the STS perspective. 2019. 81 p. Monograph for graduation in Chemistry. 
Federal Technological University of Paraná-UTFPR. Londrina, Paraná. 
 

ABSTRACT 

The educational perspective of Science Technology Society and Environment (STS) 
provides the study of scientific concepts from real situations, which motivated this 
research whose fulcrum is to study the phenomena related to chemical science, to the 
aspects Technological, social and environmental, which contributes to the 
deconstruction of an image of "science" distant from the daily lives of the students. In 
this context, a didactic sequence was elaborated in the STS molds with the theme 
"which chemistry do you breathe?" organized in a didactic-pedagogical dynamic, 
known as the three pedagogical moments of Delizoicov e Angotti (1982) - initial 
problematization, organization of Knowledge and application of knowledge, and 
applied in a class of the 2nd year of High school, in a state college in the city of 
Londrina. In the first moment, the students previous knowledge about 
Thermochemistry was analyzed by applying a questionnaire and the problematization 
began with a comic strip adapted by the teacher, leading them to the theme of 
atmospheric pollution. In the second moment, the scientific contents intrinsic to 
thermochemistry were studied through theory, texts, exercise resolution and 
experimental activity. At the third moment the final questionnaire was applied, the 
same as the initial one, as a way to validate the knowledge obtained by the students 
conveed by this methodology in the STS perspective and they were asked to write a 
story in order to challenge them to relate the concepts studied in class. The didactic 
proposal was promising for the teaching of thermochemistry in the STS perspective, 
since, through the analysis of quantitative and qualitative data, it was found that the 
students were able to relate concepts of chemistry worked to the effects Air pollution 
and health, besides instigating them to the decision making from the realized activities. 
Most notably, the affinity between the STS assumptions and the scientific literacy 
based on the indicators listed by Sasseron and Carvalho (2008; 2010) was noted. It 
can be inferred that from the assumptions of STS there was an exquisite perception 
regarding the environmental awareness, by the students, by perceiving the effects on 
the environment and health culminating in mitigating measures to prevent or reduce 
air pollution. In view of the results obtained, it is recommended to use the proposal in 
order to improve the learning in chemistry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da química como ciência, no decorrer da história da 

humanidade, ocorreu principalmente por meio de experimentações a partir da 

observação da natureza e suas transformações. A essência da química, bem como 

outras ciências, concentra-se na resolução dos porquês, que, depois de solucionados, 

contribuem para o avanço científico-tecnológico e, consequentemente, para a 

sociedade. 

Entretanto, ao se analisar o ensino da química nas escolas, como conteúdo 

científico, notam-se grandes dificuldades por parte dos alunos em entender e aplicar 

os conceitos ao seu cotidiano, fato este que pode transformar essa disciplina em algo 

alheio, abstrato e totalmente desinteressante a eles. A química é caracterizada pela 

interpretação da natureza não observável, como por exemplo, os átomos, e segundo 

Gómez Crespo (1996) correlacionar a estrutura não observável com propriedades 

observáveis da matéria configura uma das grandes dificuldades em compreender a 

química. De acordo com Méndez (2004) essa dificuldade é agravada quando o 

observável não se encontra na vivência do aluno. 

Embora as cobranças de uma sociedade contemporânea, em relação aos 

métodos educativos nas escolas, vêm ganhando destaque, o ensino de química ainda 

se conforma no velho tradicionalismo, reduzindo-se apenas a transmissão e a 

memorização do conteúdo, sem qualquer relação com a vida do aluno e, portanto, 

estabelecendo baixos níveis cognitivos. 

Diante do exposto, atualmente a perspectiva educacional Ciência Tecnologia 

Sociedade e Ambiente (CTSA) vem adquirindo destaque por associar e inserir o 

contexto social do aluno ao conteúdo curricular. Essa perspectiva educacional tem 

como principal característica a inserção da contextualização no ensino das Ciências, 

no qual o conteúdo é iniciado pela apresentação de situações problemas que são 

condizentes à realidade do aluno. O ensino por CTSA por estudar os fenômenos que 

relacionam a ciência química aos aspectos tecnológicos, sociais e ambientais 

proporciona ao aluno o estudo dos conceitos científicos a partir de situações reais, o 

que favorece a desconstrução de uma ideia de “Ciência” inaplicável e distante do seu 

cotidiano. 

Associada à perspectiva educacional de CTSA, a metodologia de Delizoicov 

& Angotti (1988) denominada de “os três momentos pedagógicos” (3MP) contribui 
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para a estruturação de uma sequência didática em que ocorre a aproximação do 

conteúdo curricular ao cotidiano do aluno, tendo em vista que sua estrutura contempla: 

a problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do 

conhecimento. 

Nas escolas, o ensino do conteúdo de Termoquímica, por vezes, pode gerar 

compreensões distorcidas sobre as formas de energias envolvidas nas 

transformações físicas e químicas da matéria. Desta forma, desenvolver uma 

metodologia de ensino que relacione o conteúdo de termoquímica e poluição 

atmosférica no sentido de fomentar discussões sobre as principais consequências da 

poluição atmosférica e possíveis alternativas de mitigação aos impactos causados 

pelos gases poluentes, permite ao aluno a possibilidade de visualizar o conteúdo de 

química como algo real e próximo ao seu cotidiano. 

Os gases e alguns materiais particulados presentes na atmosfera são 

invisíveis aos nossos olhos, entretanto por vezes não se é dada a devida importância 

dos seus efeitos na saúde humana e ambiental. Ultimamente, estudos como os de 

Dapper (2016), Nascimento (2006) e Gouveia (2003), comprovam que algumas 

doenças respiratórias, neurológicas e até mesmo cancerígenas podem se agravar 

devido ao excesso de poluição atmosféricas provenientes de fontes como as de 

atividades industriais, os veículos automotores, a agricultura e os lixões. Além disso, 

já são demonstrados cientificamente que as elevadas concentrações de gases 

poluentes no meio ambiente provocam o agravamento do aquecimento global, do 

efeito estufa e da chuva ácida. 

Face a demanda por um ensino de química que envolva os estudantes com 

situações problemas que fazem parte de seu cotidiano, foi elaborada uma proposta 

pedagógica de ensino em um modelo de sequência didática1 fundamentada nos três 

momentos pedagógicos associada à perspectiva CTSA com a temática: “Qual a 

química que você respira?” que tem como objetivo proporcionar aos alunos a 

aproximação do conteúdo científico com o cotidiano, por meio das relação entre os 

conceitos da termoquímica com a poluição atmosférica e os efeitos na saúde humana 

e meio ambiente.

                                                             
1 São considerados como Produtos Educacionais: Propostas de ensino, mídias educacionais, material textual, 
materiais interativos e atividades de extensão, de acordo com a Instrução Normativa nº 06/2015 – PPGEN, UTFPR 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar os efeitos da aplicação de uma proposta de ensino de termoquímica 

contextualizada à problemática de poluentes atmosféricos, em alunos do 2º ano do 

Ensino Médio, a partir do planejamento de uma sequência didática na perspectiva 

CTSA, fundamentada nos três momentos pedagógicos, para a aprendizagem desses 

conceitos no sentido de relacioná-los às principais consequências da poluição 

atmosférica e as alternativas de mitigação aos impactos causados pelos gases 

poluentes. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desenvolver uma proposta de sequência didática nos moldes dos 3MP com o 

tema “Qual a Química que você respira?”; 

• Aplicar a sequência didática mediante aulas dialogadas e com atividades 

interativas como aula prática, análise de charges, vídeos, desenvolvimento do 

conteúdo por meio da criação de histórias narrativas e/ou dissertativas;  

• Analisar os efeitos da aplicação da sequência didática na aprendizagem do 

conteúdo de termoquímica relacionado aos poluentes atmosféricos. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Embora o número de pesquisas sobre metodologias didáticas aplicadas ao 

Ensino de Química tenha aumentado nos últimos anos, ainda é possível notar uma 

abordagem bastante tradicional e conceitual, como ciência pura, ainda muito distante 

da realidade dos educandos, de forma que as aprendizagens que são geradas, 

quando são, necessitam de significação a esses sujeitos, o que nos permite olhar para 

outras abordagens mais interativas, que permitam a indissociabilidade entre teoria e 

prática educativa (CARVALHO, 2016). Uma das maneiras de solucionar essa questão 

é buscar a aproximação da ciência com a vida dos alunos, ou seja, vincular o conteúdo 

científico ao seu cotidiano. O estudo de Termoquímica com um viés em Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), pode ser uma boa alternativa de ensino-

aprendizagem, tendo em vista que um dos objetivos principais desta perspectiva 

educacional é a construção de cidadãos mais críticos. A poluição atmosférica é a 

presença de um ou mais contaminantes lançados para o ar atmosférico, 

principalmente pela queima de combustíveis fósseis por meio da combustão. As 

consequências deste tipo de poluição afetam a sociedade como um todo, 

considerando o agravamento do efeito estufa, o aquecimento global e a chuva ácida 

e os efeitos na saúde a nível mundial.  Sendo assim, apresentar a origem, as 

consequências e as formas de mitigação da poluição atmosférica dentro da esfera do 

conteúdo disciplinar da Química, é uma alternativa para conscientizar os alunos a 

partir da compreensão de um contexto real.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Considerando a relação entre a ciência e o desenvolvimento humano, no 

campo das Ciências da Natureza nota-se o crescente interesse na busca de novas 

metodologias de ensino e aprendizagem dos conteúdos científicos em substituição ao 

ensino dito tradicional. Desenvolver um trabalho que possibilite estimular os alunos a 

ter uma participação efetiva em sala de aula e a expandir sua consciência crítica é o 

que o professor, em seu papel de educador, almeja. Assim, o ensino de Química com 

enfoque CTSA se atenta em ampliar o processo de ensino e aprendizagem para além 

da área escolar, se utilizando da compreensão das matérias não com um fim em si 

mesmo, mas como um meio suficiente para promover a formação crítica do indivíduo. 

Dessa forma, nos próximos tópicos serão discutidos os referenciais teóricos, os quais 

fundamentaram este trabalho. 

 

4.1 OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Delizoicov e Angotti (1982), fundamentados nos princípios de Paulo Freire, 

enquanto realizavam um projeto de formação de professores no Ensino de Ciências 

na Guiné Bissau, desenvolveram uma dinâmica didático-pedagógica aplicada para um 

contexto de educação formal que passou a ser conhecida como “Os Três Momentos 

Pedagógicos”.  

Essa metodologia é caracterizada por uma educação dialógica, na qual o 

professor deve mediar as relações entre o conteúdo curricular que aluno estuda em 

sala de aula com a realidade de seu cotidiano. Segundo Delizoicov e Angotti (1988) 

esta metodologia se divide em: 

 

• Problematização inicial: momento em que são apresentadas questões 

ou situações para se discutir com os alunos. A problematização inicial deve 

relacionar o conteúdo específico com o cotidiano dos alunos, ou seja, 

situações reais vivenciadas por eles, mas que não conseguem interpretar 

completa ou corretamente porque provavelmente não dispõem de 

conhecimentos científicos suficientes. Deve-se levar em consideração dois 

aspectos em relação à problematização – os conhecimentos prévios dos 

alunos e a necessidade da aquisição de novos conhecimentos para a 
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compreensão do assunto. A problematização no primeiro momento 

pedagógico é chave fundamental para as próximas etapas que são: a 

organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. 

 

• Organização do conhecimento: neste segundo momento, os 

conhecimentos específicos necessários para a compreensão do tema 

central e da problematização inicial serão sistematicamente estudados. O 

centro do conteúdo específico de cada tópico será preparado e 

desenvolvido, durante o número de aulas necessárias, em função dos 

objetivos de aula. Então serão ressaltados pontos importantes e sugeridas 

atividades, com as quais se poderá trabalhar para organizar a 

aprendizagem. Numa perspectiva metodológica, cabem as atividades mais 

diversas, entre as quais – leitura de textos, trabalhos extraclasse, 

experiências, entre outras. 

 

• Aplicação do conhecimento: no último momento pedagógico deve-se 

abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo incorporado 

pelo aluno para analisar e interpretar a problematização inicial e também 

outras situações que não estejam diretamente relacionadas ao motivo 

inicial, mas que podem ser explicadas pelo mesmo conhecimento. 

 

A aplicação dessa metodologia proporciona ao aluno perceber que o 

conhecimento “[...] além de ser uma construção historicamente determinada, desde 

que apreendido é acessível a qualquer cidadão, que dele pode fazer uso” 

(DELIZOICOV e ANGOTTI,1988, p.25), e desta forma, ser transformado para o 

exercício da cidadania, por meio do aprimoramento do seu senso crítico, envolvendo-

se com questões que necessitam ser solucionadas, para um bem maior, em 

comunidade. 

 

4.2 A PERSPECTIVA EDUCACIONAL CIÊNCIA TECNOLOGIA, SOCIEDADE E 

AMBIENTE (CTSA)  

 

Devido à intensificação dos impactos ambientais, discussões a respeito do 

conhecimento científico e sua função social ganharam proporções maiores na década 
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de 60, o que culminou na origem de um movimento mundial que passou a refletir 

criticamente sobre as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, denominado 

CTS (SANTOS, 2007), e que posteriormente, com a inclusão das implicações 

ambientais, passou a ser designado Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente – 

CTSA.  

No campo da educação, este movimento ganhou destaque no Brasil nos anos 

90 e apresenta-se como uma perspectiva educacional que reflete os interesses dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e das Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Médio (DCNEM), tendo em vista que ambas políticas 

contemplam a necessidade da contextualização e da aproximação do conteúdo 

disciplinar ao cotidiano dos alunos pois, além de compreenderem os conteúdos 

específicos, devem ser capazes de construir um conhecimento científico em estreita 

relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, 

políticas e econômicas. 

Devido ao contexto histórico em que o movimento CTS foi originado e suas 

repercussões nas diversas esferas política, social, cultural e educacional à época até 

os dias atuais, nota-se uma certa complexidade em se definir ou ainda conceituar o 

que seria o ensino na perspectiva CTS. Corroborando com essa ideia, o autor 

Aikenhead (2005) apud Chrispino et al. descreve com clareza em seu artigo 

“Educação ciência-tecnologia-sociedade (CTS): uma boa ideia de como quer que seja 

chamado”(tradução nossa), sobre esta dificuldade, o que representa a diversidade de 

abordagens e a interação entre as diversas áreas do conhecimento na construção do 

que se conhece como CTS.    

Assim, autores como Auler (1988), Santos (1999), Aikenhead (2009), 

consideram o ensino de ciências nos pressupostos de CTS/CTSA, como sendo:  

 

“Promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com as 
aplicações tecnológicas e os fenômenos da vida cotidiana e abordar o estudo 
daqueles fatos e aplicações científicas que tenham uma maior relevância 
social; abordar as implicações sociais e éticas relacionadas ao uso da 
tecnologia e adquirir uma compreensão da natureza da ciência e do trabalho 
científico.” (AULER, 1998, p.1) 
 
“A concepção de CTS de ensino de Ciências aponta para um ensino que 
ultrapasse a meta de uma aprendizagem de conceitos e de teorias centrados 
em conteúdos canônicos. Um ensino que tenha uma validade cultural, para 
além da validade científica, e como meta ensinar a cada cidadão o essencial 
para chegar a sê-lo de facto aproveitando os contributos de uma educação 
científica e tecnológica.” (SANTOS, 1999, p.25). 
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 “ [...] interação entre ciência e tecnologia, ou entre ciência e sociedade; com 
qualquer outra combinação dos seguintes elementos: Um artefato, processo 
ou conhecimento tecnológico; ou as interações entre tecnologia e sociedade; 
ou uma questão social relacionada à ciência ou tecnologia; ou o conteúdo de 
ciências sociais que lança luz sobre uma questão social relacionada à ciência 
e tecnologia; ou uma questão filosófica, histórica ou social dentro da 
comunidade científica ou tecnológica.” (AIKENHEAD, 2009, p.32) [tradução 
nossa] 

 

Diante do exposto, nesta pesquisa ressalta-se que devido ao fato de não ser 

possível ignorar os efeitos das relações diretas e indiretas entre a Ciência, Tecnologia 

e Sociedade ao Meio Ambiente, optou-se por se utilizar a sigla CTSA em substituição 

à CTS. 

 

4.3 CTSA E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Nas escolas, a identificação da necessidade de promover um ensino que 

integrasse os conteúdos de diversas disciplinas aliado com um caráter 

contextualizado despertou nos educadores, de maneira geral, o interesse em 

promover uma didática que considerasse as relações entre a ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente. 

Para amparar esta perspectiva educacional em CTSA, Sasseron e Carvalho 

(2008) retratam que a alfabetização científica, discutida por diferentes autores (Auler 

e Delizoicov, 2001, Chassot, 2000, Santos e Mortimer, 2001), possui como essência 

a preocupação com o ensino de Ciência, ou seja, as razões que norteiam o 

planejamento desse ensino para a construção de benefícios práticos para as pessoas, 

a sociedade e ao meio ambiente.   

A alfabetização científica (AC) é considerada, sobretudo, a associação de 

conhecimentos que beneficia a leitura de mundo e possibilita algumas vivências dos 

participantes (CHASSOT, 2011). Sasseron e Carvalho (2008) definem o termo 

“alfabetização cientifica” baseado no conceito de alfabetização de Paulo Freire, já que 

o pedagogo considera que “a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico 

e mecânico de técnicas de escrever e ler”,  e por isso, partindo desta ótica, a 

alfabetização deve proporcionar ao aprendiz a capacidade de organizar seu 

pensamento de maneira lógica, além de colaborar na construção de uma consciência 

crítica em relação ao mundo que o cerca. 
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Considerando o exposto, o cerne do ensino CTSA na educação é promover a 

alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, isto é, contribuir para que o aluno 

possa construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar 

decisões responsáveis e conscientes sobre questões de ciência e tecnologia na 

sociedade e atuar na solução de tais questões (SANTOS e SCHNETZLER, 2010).   

De acordo com Santos (2007, p.5), 

   

“Compreender as diferentes funções da abordagem de aspectos sócio 
científicos permite uma compreensão de que formar cidadãos não se limita a 
nomear cientificamente fenômenos e materiais do cotidiano ou explicar 
princípios científicos e tecnológicos do funcionamento de artefatos do dia-a-
dia.” (SANTOS, 2007, p.5) 

 

Portanto, alfabetizar os cidadãos em ciência e tecnologia é hoje uma 

necessidade do mundo contemporâneo (SANTOS e SCHNETZLER, 2010). Chassot 

(2011) salienta como seria importante se os indivíduos alfabetizados cientificamente 

não detivessem somente a visão de mundo facilitada, mas que pudessem contribuir 

ativamente na transformação do mundo para melhor.   

Santos e Schnetzler (2010) relatam que educar para a cidadania é contribuir 

para a formação do indivíduo em participar de uma sociedade democrática, pois 

possibilita a garantia de seus direitos bem como o comprometimento do exercício de 

seus deveres por meio do desenvolvimento da capacidade de julgar.  

Nesse sentido, presume-se que educação também tem o papel de fortalecer 

no indivíduo o interesse por assuntos comunitários, de maneira que ele assuma uma 

postura de comprometimento com a busca conjunta na solução de questões 

cotidianas.  

Sasseron e Carvalho (2008; 2010) identificaram três pontos considerados os 

mais importantes ao se pensar em alfabetização científica e denominaram de Eixos 

Estruturantes da Alfabetização Científica. As autoras reuniram as habilidades 

necessárias para compor cada eixo estruturante, e os dividiram como segue na Tabela 

1. Para o ensino de ciências, os eixos estruturantes são tidos como importante pois, 

segundo Sasseron e Carvalho (2008, p.335; 2011, p.75-76) “[...] são eles que nos 

servem de apoio na idealização, planejamento e análise de proposta de ensino que 

almejem AC”. 
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Tabela 1 – Os três Eixos Estruturantes da AC 
Eixos 

Estruturantes 
da AC 

Habilidades Importância 

Primeiro  

Compreensão básica de 
termos, conhecimentos e 

conceitos científicos 
fundamentais 

Sua importância reside no fato da necessidade exigida 
em nossa sociedade de se compreender conceitos-
chave como forma de poder entender até mesmo 
pequenas informações e situações do dia-a-dia. 

Segundo 

Compreensão da 
natureza da ciência e 
dos fatores éticos e 

políticos 

No cotidiano é comum se defrontar com 
informações e conjunto de novas circunstâncias 

que nos exigem reflexões e análises, considerando 
o contexto antes de proceder 

Terceiro 

Entendimento das relações 
existentes entre ciência, 

tecnologia, sociedade e meio 
ambiente 

Entende-se que praticamente todo fato da vida de 
algum ser humano tem sido influenciado, de alguma 

forma, pelas ciências e tecnologias, tornando 
imprescindível ser trabalhado quando se tem o 

desejo de um futuro saudável e sustentável para a 
sociedade e para o planeta. 

Fonte: Adaptado de Sasseron e Carvalho (2008;2010). 

 

A partir dos eixos estruturantes da AC, as autoras em questão citam a 

necessidade em se trabalhar algumas habilidades que elucidam a forma como 

alguém, considerado alfabetizado cientificamente, reage e age quando se depara a 

alguma problematização ou conhecimento que integra os eixos estruturantes. Assim, 

as autoras propõem alguns indicadores da AC elencados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Indicadores de AC 

Grupo 
1 

Seriação  
de Informações 

Relaciona-se ao estabelecimento de bases para a ação investigativa. Não prevê 
uma ordem a ser estabelecida para as informações: pode ser um rol ou lista de 

dados trabalhados ou com os quais se pretende trabalhar. 

 

Organização  
de Informações 

Ocorre quando se discute o modo como um trabalho foi realizado. Pode ser 
entendido quando se busca mostrar um arranjo de informações novas ou já 

elencadas anteriormente e pode ocorrer tanto no início da proposição de um tema 
quanto na retomada de uma problematização. 

 

Classificação  
de Informações 

Ocorre quando se pretende proporcionar hierarquia às informações obtidas, 
constituindo-se em um momento de ordenação dos elementos com os quais se está 

trabalhando procurando uma relação entre eles. 

 

Grupo 
2 

Raciocínio 
Lógico 

Compreende o modo como as ideias são desenvolvidas e apresentadas. Está 
relacionada diretamente com a forma como o pensamento é exposto. 

 

Raciocínio 
Proporcional 

Compreende a maneira como as variáveis têm relações entre si, ilustrando a 
interdependência que pode existir entre elas. 

 

Grupo 
3 

Levantamento 
de Hipóteses 

Aponta instantes em que são alçadas suposições acerca de certo tema. Pode surgir 
tanto como uma afirmação quanto sob a forma de uma pergunta (atitude muito 

usada entre os cientistas quando se defrontam com um problema). 

 

Teste de 
Hipóteses 

Refere-se as etapas em que se coloca à prova as suposições anteriormente 
levantadas. Pode ocorrer tanto diante da manipulação direta de objetos quanto no 

nível das ideias, quando o teste é feito por meio de atividades de pensamento 
baseadas em conhecimentos anteriores. 

 

Justificativa 
Ocorre quando, em uma afirmação qualquer proferida, lança mão de uma garantia 
para o que é proposto. Isso faz com que a afirmação ganhe aval, tornando-a mais 

segura. 

 

Previsão 
É explicitado quando se afirma uma ação e/ou fenômeno que sucede associado a 

certos acontecimentos. 
 

Explicação 

Surge quando se buscam relacionar informações e hipóteses já levantadas. 
Normalmente a explicação é seguida de uma justificativa para o problema, mas é 

possível encontrar explicações que não recebem essas garantias. Mostram-se, pois, 
explicações ainda em fase de construção que certamente receberão maior 

autenticidade ao longo das discussões. 

 

Fonte: Adaptado de Sasseron e Carvalho (2008;2010). 
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A alfabetização científica no ensino de química é elemento essencial a ser 

considerado no processo de ensino e aprendizagem, quando se almeja que o 

indivíduo seja capaz de compreender os fenômenos das relações que envolvem 

CTSA em seu cotidiano, e por ventura, aplica-las em benefício da sociedade.  

Sasseron e Carvalho (2011), esclarece que a AC multidimensional ocorre 

quando os estudantes possuem propriedade do vocabulário científico que, ao ser 

empregado em situações em que é requerido tais conceitos, passam a 

compreenderem a importância das relações entre a ciência, tecnologia e natureza, e 

a aplicarem a ciência em seu cotidiano.  

No ensino por CTSA, o autor Aikenhead (2005), em seu artigo, elenca cinco 

razões para se usar esta perspectiva em sala, sendo: (1) Para tornar os aspectos 

humanos e culturais, ciência e tecnologia mais acessível e relevante para os 

estudantes (por exemplo, sociologia, filosofia e história da ciência, assim como suas 

inter-relações com a sociedade); (2) para ajudar os alunos a se tornarem  pensadores 

críticos, solucionadores de problemas criativos e, especialmente, melhores tomadores 

de decisão num contexto do cotidiano; (3) para aumentar a capacidade dos alunos em 

se comunicar e ser auto afirmativo com a comunidade científica ou tornar-se seus 

porta-vozes (ou seja, ouvir, ler, responder, etc.); (4) para aumentar os compromissos 

dos alunos com a responsabilidade social; e (5) gerar interesse e, portanto, aumentar 

o sentimento de conquista em aprender o conteúdo de ciência verdadeira [tradução 

nossa].  

A Figura 1 apresenta duas imagens, a primeira se refere à figura estruturada 

por Aikenhead (2009) e a segunda uma releitura de autoria própria. O autor, em seu 

artigo original, ilustra o ensino de ciências pela perspectiva CTSA, representado pelos 

elementos que compõe a figura abaixo, que se inicia no universo da sociedade 

(representado pelo quadrado), a partir de uma problematização. Com a intenção de 

se compreender um determinado problema social há, geralmente, alguma tecnologia 

passível de ser pesquisada, mesmo que superficialmente. O domínio da tecnologia é 

representado pelo “donut” preto. A tecnologia preocupa-se principalmente com o 

desenvolvimento de conhecimentos e concepção de processos, em resposta às 

necessidades humanas e problemas sociais, e a relação de ambos cria a necessidade 

de se conhecer algum conteúdo científico (representado pelo círculo central). O fato 

de a seta revisitar a tecnologia representa a possibilidade de os alunos 
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compreenderem um significado mais profundo da ciência e da tecnologia. E por fim, a 

seta se encerra no universo da sociedade onde será aplicado o conhecimento 

científico agregado [tradução nossa]. 

  

Figura 1 – Sequência para o ensino de ciência por CTS  

  
Fonte: Aikenhead (2009) Fonte: Adaptado pela autora 

 

Considerando o rápido desenvolvimento tecnológico que abarca o mundo 

atualmente, a adaptação da figura original se justificou pelo fato em se considerar a 

possibilidade de retomar a problematização inicial pelo professor, a qualquer momento 

em sala de aula, relacionando-a com outros conteúdos de ciências, tendo em vista 

que mesmo com a tomada de decisão crítica realizada pelos alunos, após a 

apropriação do conhecimento cientifico, as soluções para os problemas sociais não 

são únicas, ou seja, existem inúmeras possibilidades que podem ser reavaliadas 

constantemente. Desta forma, a seta se fecha formando um ciclo, representando a 

possibilidade de se revisitar a questão problema a qualquer momento do ensino de 

ciências, além de caracterizar simultaneamente a mediação do conhecimento 

científico pelo professor e o processo de reflexão constante, aprimorando ainda mais 

a tomada de decisão pelos alunos. 

Em relação às estratégias de ensino Holfstein et al. (1988) apud Santos e 

Schnetzler (2010, p.91) apontam que: 

  

“Nos cursos de CTS, várias estratégias de ensino têm sido utilizadas. Elas 
vão além das práticas atuais de palestras, demonstrações, sessões de 
questionamentos, soluções de problemas e experimentos no laboratório. O 
ensino CTS inclui jogos de simulação e desempenho de papéis, fórum e 
debates, projetos individuais e em grupos, redação de cartas para 
autoridades, pesquisa no campo de trabalho, palestrantes convidados e ação 
comunitária.”  
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O fato de a Química estar presente no dia a dia das pessoas e de se relacionar 

nas diversas esferas científicas é mais do que suficiente para justificar a necessidade 

do indivíduo ser informado sobre ela. Nesse aspecto, cabe ao educador buscar 

estratégias de ensino diferenciadas que permitam a evolução do aluno, não apenas 

no ambiente escolar, mas também como cidadão ativo em sua comunidade.  

 Temas como a poluição atmosférica e seus efeitos no meio ambiente e na 

saúde é uma realidade próxima ao dia a dia dos alunos e apresentar o conteúdo de 

termoquímica envolvido neste contexto pode contribuir para melhor compreensão não 

apenas do conteúdo curricular, mas também do papel da ciência na sociedade. 

 

4.4 TERMOQUÍMICA  

 

Nos séculos XVIII e XIX, estudos sobre a natureza do calor estavam presentes 

no dia a dia dos químicos e físicos. À época, Lavoisier sustentava a hipótese de que 

o calor se devia à transmissão de um fluido (calórico) dos corpos mais quentes para 

os mais frios. A importância de entender mais sobre o calor sucedeu devido ao 

desenvolvimento de máquinas à vapor e principalmente ao interesse de melhorar sua 

eficiência energética, o que resultou na criação de um campo de estudos dos 

fenômenos térmicos, a termodinâmica (OLIVEIRA e SANTOS, 1998).  

Dessa forma, a termoquímica é o ramo da termodinâmica que estuda as 

trocas de calor durante reações químicas (ATKINS, 2013). A formação e a ruptura de 

ligações químicas envolvem a interação da energia com a matéria. A quantidade de 

energia calculada refere-se à variação de entalpia, representado pela letra “ΔH” em 

processos que podem ser endotérmicos, com absorção de calor (ΔH>0), ou 

exotérmico, com liberação de calor (ΔH<0). (LISBOA et al. 2016).  

Para determinar se um processo é endotérmico ou exotérmico deve-se 

considerar a energia absorvida na ruptura das ligações dos reagentes e a energia 

liberada na formação das ligações dos produtos. O saldo energético entre eles indica 

se o processo é endotérmico ou exotérmico e é denominado de entalpia de reação 

(LISBOA et al. 2016). 

Existem diferentes formas de se calcular as entalpias de acordo com as 

propriedades e o estado da matéria, sendo a entalpia de vaporização, entalpia de 

combustão, entalpia padrão, entalpia de ligação, entalpia de reação, entre outros. 
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Para Lisboa et al. (2016) a entalpia de combustão é a energia associada ao 

processo de combustão, que quando considerada completa produz gás carbônico 

(CO2) e água (H2O), entretanto se incompleta libera também porcentagens de 

monóxido de carbono (CO), que é extremamente tóxico. O processo de combustão 

sempre será exotérmico, e por tanto ΔH<0.  

Um exemplo prático de combustão é a queima de combustíveis fósseis 

(octano) e de biocombustíveis (etanol) que estão representadas pelas Equação 1 e 

Equação 2, respectivamente.  

 

   Equação 1: C8H18 + 25/2 O2 → 8 CO2 + 9 H2O + energia ΔH<0 

 

Equação 2:  C2H6O + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O + energia  ΔH<0 

 

 

   Equação 1 balanceada mostra que em uma combustão completa para 

queima de 1 mol de octano foram necessários 25/2 mols de O2 liberando-se 8 mols 

de CO2 e 9 mols de H2O. Já na Equação 2  para o etanol nas mesmas condições, a 

cada mol, utilizou-se 3 mols de O2 produzindo 2 mols de CO2 e 3 mols de H2O.      

Segundo a Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – 

ANP (2018) a gasolina é um combustível relativamente volátil e inflamável, de 

composição complexa de hidrocarbonetos que podem variar de 5 a 12 carbonos, 

sendo o octano o principal componente. Em sua composição são encontrados, em 

menores quantidades, substâncias que contém átomos de enxofre, nitrogênio, 

oxigênio e metais além de benzeno. 

Já os biocombustíveis são derivados de biomassa renovável que podem 

substituir em proporções os combustíveis fósseis em motores a combustão. Os dois 

principais biocombustíveis usados no Brasil são o etanol, obtido a partir de cana-de-

açúcar, e, em escala crescente, o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais 

ou de gorduras animais (ANP, 2018).  

Hernández, Domínguez e Mata (2012), salientam que os benefícios 

ambientais do uso de biocombustíveis em grande escala, como o caso do etanol, 

encontram-se no potencial de reduzir significativamente as emissões líquidas de CO2, 

um gás de efeito estufa, que atualmente afeta o planeta através do fenômeno da 

mudança climática. Esta redução nas emissões de CO2 não ocorre no próprio 
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processo de combustão, mas, na produção global de sua emissão, já que as plantas 

absorvem o CO2 atmosférico para seu crescimento e desenvolvimento, tornando-se 

então um processo renovável.   

A queima da gasolina libera para atmosfera diversos gases, que podem 

formar os óxidos ácidos. O aumento da acidez na água da chuva tem como principal 

responsável o dióxido de enxofre - SO2 (SILVA, et al. 2013).  

O SO2 pode sofrer oxidação, devido ao contato com o oxigênio atmosférico, 

formando o trióxido de enxofre - SO3 (SILVA, et al. 2013). A Equação 3, ilustra a 

reação de oxidação do SO2. 

 

Equação 3: SO2 + ½ O2  → SO3 

 

O SO3 ao entrar em contato com a água da chuva forma o ácido sulfúrico que 

é um ácido forte (SILVA, et al. 2013). A         Equação 4 ilustra a reação que origina o 

ácido sulfúrico consumindo o oxigênio e a água na atmosfera. 

 

        Equação 4: SO3 + H2O → H2SO4       ΔH<0 

 

 O valor da entalpia desta reação é menor que zero indicando ser uma reação 

exotérmica, ou seja, libera quantidade de calor para o ambiente. Nas reações 

químicas de combustão ocorrem quebras e formação de novas ligações químicas e a 

“energia química excedente”, que pode ser chamada de energia livre de Gibbs ou ΔG, 

deverá ser liberada para o meio.  

Para compreender a espontaneidade de reações exotérmicas (e mesmo as 

endotérmicas), é necessário considerar outro termo energético além da entalpia. Esse 

termo está relacionado com uma função chamada entropia que é, de certa forma, uma 

medida do número de estados possíveis que um determinado sistema pode atingir 

(SABADINI e BIANCHI, 2007).  

Então, a variação da energia livre (energia livre de Gibbs) resulta do balanço 

entre a variação de entalpia e de entropia da reação. A Segunda Lei da 

Termodinâmica (Equação 5) a qual prevê a variação desta energia, propõe a 

existência de uma função, a entropia, que permite determinar o sentido das 

transformações e o seu ponto de equilíbrio (SABADINI e BIANCHI, 2007).  
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Equação 5:  ΔG = ΔH – TΔS 

 

Desta forma, em uma dada temperatura e pressão, um processo que libera 

energia (exotérmico) e que leva a um aumento da entropia é duplamente favorecido, 

pois os dois fatores levam à diminuição da energia livre do sistema (ΔG < 0) 

(SABADINI e BIANCHI, 2007).  

 

4.5 DEFINIÇÃO E OS EFEITOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NO MEIO 

AMBIENTE E NA SAÚDE HUMANA 

 

O ar é indispensável à existência de vida em nosso planeta devido às suas 

funções vitais. Sua composição natural está ilustrada na Figura 2. 

  
Figura 2 – Composição natural do ar atmosférico 

 
Fonte: autoria própria 

  

Entretanto, ultimamente o ar vem sendo comprometido pelas diversas 

atividades humanas (industriais, agropecuária, queima de combustíveis fósseis, 

lixões, entre outros) que ao se utilizarem de fontes não renováveis de energia, lançam 

para a atmosfera gases que podem se tornar tóxicos à nossa saúde, os chamados 

poluentes atmosféricos. 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB (2018) define 

poluição atmosférica como sendo:  

 

“[...] qualquer substância presente no ar e que, pela sua 
concentração, possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à 
saúde, causando inconveniente ao bem-estar público, danos 
aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao 
uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 
comunidade.”  
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Saldiva e Coelho (2013), salientaram que a United States Environmental 

Protection Agency (EPA – http:// www.epa.gov) elegeu os poluentes que se encontram 

em maiores quantidades na atmosfera e que são considerados maléficos à saúde 

humana. Entre eles estão: o ozônio (O3), dióxido de enxofre (SO2), dióxido de 

nitrogênio (NO2), material particulado inalável (diâmetro < 10 µm) e monóxido de 

carbono (CO).  

Os gases poluentes são classificados pela CETESB (2018) como primários, 

aqueles emitidos diretamente pelas fontes de emissão ou secundários, aqueles 

formados na atmosfera através da reação química entre poluentes primários e 

componentes naturais da atmosfera. Na Tabela 3 são descritas as classificações das 

substâncias poluentes.   

 

Tabela 3 – Classificação das substâncias poluentes  
Compostos 

de 
Enxofre 

Compostos 
de 

Nitrogênio 

Compostos 
Orgânicos 

Monóxido 
de 

Carbono 

Compostos 
Halogenados 

Metais 
Pesados 

Material 
Particulado 

Oxidantes 
Fotoquímicos 

SO2 NO 
hidrocarbonetos 

álcoois 

CO 

HCl Pb 

mistura de 
compostos 
no estado 
sólido ou 
líquido 

O3 

SO3 NO2 aldeídos HF Cd formaldeído 

Compostos 
de Enxofre 
Reduzido: 

NH3 cetonas cloretos As acroleína 

(H2S, 
Mercaptanas, 
Dissulfeto de 
carbono,etc) 

HNO3 
ácidos 

orgânicos 
fluoretos Ni PAN 

Sulfatos nitratos - - - - 

Fonte: CETESB, 2018. 

 

Os gases poluentes atingem o organismo predominantemente por via 

respiratória, e, portanto, é de se esperar que seus principais efeitos se manifestem no 

trato respiratório. O ozônio quando acima dos limites permitidos pode causar 

desconforto no peito, diminuir função pulmonar e causar inflamação das vias aéreas 

(isto é, irritação e lesão do tecido das vias aéreas). Os Materiais particulados (MP), 

também podem causar problemas respiratórios, e foi comprovado que podem 

aumentar o risco de problemas cardíacos em idosos. Além disso, as exposições tanto 

ao ozônio quanto aos MP podem aumentar o risco de morte prematura (BALMES, 

2011). 

Um dos compostos altamente tóxicos presentes na gasolina é o benzeno com 

concentração de até 1%, e por isso é uma importante fonte de exposição ocupacional 

e ambiental. É estimado que por meio das emissões dos veículos automotores, as 

concentrações desse poluente no ar podem alcançar 100 ppb nos centros urbanos 
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com elevado tráfego. Devido às suas características físico-químicas, o benzeno é 

facilmente absorvido por via oral, dérmica e pulmonar que uma vez absorvido, é 

distribuído para diversos órgãos e sistemas do organismo. Os principais efeitos 

tóxicos do benzeno sobre a saúde humana ocorrem por sua ação mutagênica e 

carcinogênica (MENDES, 2017).  

Sullivan Jr. e Kimmel (2016), apontam que além dos efeitos adversos às vias 

respiratórias, a exposição a longo prazo à poluição do ar pode causar câncer e danos 

ao sistema imunológico, neurológico, reprodutivo e em casos extremos, pode até 

causar a morte. 

Além de afetar à saúde humana, os gases poluentes também causam efeitos 

adversos ao meio ambiente quando em elevadas concentrações. Entre os principais 

efeitos destacam-se: a chuva ácida, o aquecimento global, e o efeito estufa. Esse 

último apesar de ser considerado ação natural é observado seu agravamento nas 

últimas décadas, tornando o ambiente hostil.  

Assim Sullivan Jr. e Kimmel (2016) definem chuva ácida como sendo a 

precipitação de quantidades perigosas de ácidos nítrico e sulfúrico. Estes ácidos são 

formados principalmente por óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre (liberados na 

atmosfera pela queima dos combustíveis fósseis). Esses ácidos alcançam a Terra ou 

como precipitação úmida (chuva, neve ou neblina) ou precipitação seca (gás e 

partículas). No meio ambiente a chuva ácida danifica as árvores e faz com que os 

solos e corpos de água acidifiquem, tornando a água imprópria para o sistema 

aquático e outros animais selvagens.  

As mudanças climáticas são consideradas como sendo alguma variação 

significativa nos valores médios dos elementos climáticos, sustentada ao longo de um 

período temporal finito. Àquelas mudanças que estão associadas diretamente com o 

aumento da temperatura superficial da terra remete ao que conhecemos como o 

aquecimento global - um aumento natural ou induzido pelo homem da temperatura 

média da atmosfera próxima à superfície do planeta (OLIVEIRA e VECCHIA, 2013) 

O efeito estufa é considerado um fenômeno natural que tem se intensificado 

devido ao incremento dos gases poluentes associado às emissões de radiações 

eletromagnéticas. Certos gases na atmosfera são absorvedores eficazes de radiação 

infravermelha (ou calor), que ao reemitir parte desta radiação para a atmosfera, 

provoca a elevação da temperatura. As moléculas poliatômicas, ou seja, os principais 

gases do efeito estufa (vapor de água - H2O, dióxido de carbono -CO2, metano -CH4, 
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alguns dióxidos de nitrogênio - NOx, e compostos halogenados CFC’s) quando 

absorvem a radiação sofrem vibrações ou rotações ocasionando deformações 

angulares contribuindo para a elevação da temperatura. Nas espécies 

homonucleares, como N2 e O2, principais componentes da atmosfera, isto não ocorre 

devido sua simetria (não permite alterações nos momentos de dipolo) e, portanto, não 

contribuem para o agravamento do efeito estufa (OLIVEIRA e VECCHIA, 2013).       

Outra preocupação ambiental é o buraco na camada de ozônio que também 

é um dos efeitos observados devido à liberação de substâncias tóxicas ao ar. O ozônio 

é um gás que ocorre tanto na atmosfera inferior quanto na atmosfera superior, 

conhecida como a estratosfera. Na atmosfera inferior o ozônio é um poluente que 

pode prejudicar a saúde humana. Entretanto na estratosfera o ozônio forma uma 

camada que protege a vida na terra dos raios ultravioletas (UV) nocivos do sol. Mas 

com a poluição do ar esse "bom" ozônio é gradualmente destruído pelos 

clorofluorocarbonetos, hidroclorofluorocarbonetos, principalmente que são 

encontrados em solventes, pesticidas e propelentes de aerossóis. A redução da 

camada protetora de ozônio pode causar maiores incidência de radiação UV que ao 

alcançar a Terra, pode levar a mais casos de câncer de pele (SULLIVAN JR. e 

KIMMEL, 2016).  

A Tabela 4, conforme segue, é um resumo dos poluentes atmosféricos, suas 

causas e efeitos na saúde humana e no meio ambiente. 

 
Tabela 4 – Poluentes atmosféricos, suas causas e efeitos na saúde humana e no meio ambiente 
Poluentes 

atmosféricos 
Causas Efeitos na saúde humana Efeitos no meio ambiente 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

Combustão incompleta, 
reações fotoquímicas na 
atmosfera, oxidação 
biológia por organismos 
marinhos 

Dor de cabeça, alerta mental 
reduzido, ataque cardíaco, 
doenças cardiovasculares   
desenvolvimento fetal 
prejudicado, morte 

Contribui para formação do 
smog fotoquímico 

Dióxido de 
Enxofre (SO2) 

Queima de combustíveis 
fósseis, queima de 
florestas, industrias, 
erupções vulcânicas 

Irritação nos olhos, problemas 
respiratórios, doenças do coração 

Formação da Chuva Ácida, 
Danos a planta e redução da 
visibilidade 

Dióxido de 
Nitrogênio 

(NO2) 

Combustão, queimadas de 
florestas, usinas 
termelétricas, industrias 

Irritação pulmonar, sintomas 
respiratórios, susceptibilidade a 
infecções respiratórias 

Contribui para formação do 
smog fotoquímico, chuva ácida, 
redução da visibilidade e 
deterioração da qualid. da água 

Ozônio (O3) 
Formado na atm. pela 
combinação de elementos 
com a radiação UV 

Irritação nos olhos, problemas 
respiratórios, asma 

Danos às plantas e 
ecossistemas, diminuição da 
produtividade de colheitas, 
efeito no aquecimento global 

Material 
particulado 

(MP) 

Combustão de produtos da 
gasolina que contém 
chumbo 

Asma, efeito cardiovasculares, 
doenças alérgicas 

Prejuízo de visibilidade, 
impactos nos ciclos de gases 
traço, formação de nuvens e 
nevoeiros, radiação de 
absorção e dispersão 

Fonte: Adaptado de Ashfaq e Sharma (2012) 
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4.6 REVISÃO DE PESQUISAS SOBRE A TEMÁTICA EM ESTUDO 

 

Com base na revisão de trabalhos científicos que se utilizaram da perspectiva 

CTSA para fundamentarem suas respectivas pesquisas elencou-se alguns artigos que 

corroboram com este estudo. Vale destacar que na literatura nacional foram poucos 

os artigos encontrados que trabalhassem com a relação da termoquímica e poluição 

atmosférica na perspectiva CTSA nos moldes dos 3MP e devido a este fato foram 

descritos trabalhos com temáticas próximas à proposta por este trabalho. 

Em seu artigo Rocha et al. (2016), trabalhou os conceitos da termoquímica 

em uma perspectiva CTSA, nos moldes de uma sequência didática, para alunos do 

segundo ano do ensino médio. Como resultados os autores perceberam que mesmo 

que os alunos já tendo tido contato anteriormente com a matéria, apresentaram 

dificuldades em expressar os conceitos e associá-los. Segundo ela, a sequência 

didática utilizada como ferramenta foi capaz de contribuir para o entendimento da 

termoquímica, tendo em vista os debates e a avaliação final.  

 Utilizando os conceitos de CTSA Mendes et al. (2010), abordou o tema 

“Poluição do ar e consequências da Chuva Ácida”, com aulas interativas e 

experimentais. Segundo o autor, as aulas foram consideradas mais dinâmicas e 

atrativas e estimulam os alunos na formação de um senso crítico, ainda que de início 

se mostraram desinteressados, fato este que foi revertido com as aulas experimentais. 

Além disto, auxiliou no esclarecimento de problemas relacionados à poluição do ar e 

à formação da chuva ácida, além de incentivá-los a buscar novas soluções para esta 

problemática. 

Barbosa, Silva e Castro (2014), teve como objetivo de sua pesquisa construir 

e avaliar uma sequência didática com ênfase no enfoque CTSA para o conteúdo de 

Gases com alunos do 3° ano do Ensino Médio de uma escola pública do Município de 

Campina Grande-PB. Utilizando-se de uma metodologia caracterizada como 

investigação exploratória, os resultados obtidos pela autora revelaram que 83% dos 

alunos aprovaram a sequência didática proposta devido ao professor ter aproximado 

o conteúdo com o contexto social, além de contribuir para formação científica.  

Em sua pesquisa Esteves et al. (2015), empregando a abordagem CTSA aos 

estudantes do ensino médio politécnico de uma escola da rede estadual de ensino, 

contextualizou o conteúdo de Química relacionando com poluição atmosférica. A 

proposta foi gerada partindo de uma situação problema devido a presença de uma 
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termoelétrica na região em que os estudantes deveriam se posicionar contra ou a 

favor da instalação de uma nova usina. Os resultados foram transcritos em formato 

de gráficos sendo que inicialmente é demonstrado que a maioria dos alunos ou não 

sabiam ou sabiam pouco sobre a definição de poluição atmosférica. Ao final, com a 

aplicação do debate a autora relatou que devido ao comprometimento dos alunos em 

solucionar a situação problema, os gráficos mostraram que a maioria dos alunos 

aprenderam sobre poluição atmosférica, pois foram em busca de embasamento que 

pudessem organizar seus questionamentos e argumentos para defender seu grupo, 

evidenciando a contribuição da perspectiva CTSA.   

As pesquisas descritas demonstram a importância da contribuição do ensino 

de ciência com viés CTSA, cuja essência é colaborar com o processo de pensamento 

reflexivo do aluno e sua formação cidadã.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

A pesquisa realizada em questão é de natureza predominantemente qualitativa, 

pois, de acordo com Marconi e Lakatos (2010), proporciona ao pesquisador ter o 

contato direto e prolongado com o ambiente e a situação que está sendo investigada, 

podendo coletar o maior número de dados possíveis para depois analisá-los. 

Complementando tais concepções, para Oliveira (2002, p.117) as pesquisas 

que se utilizam da abordagem qualitativa: 

 

“[...] possuem a facilidade de poder descrever a complexidade de uma 
determinada hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por grupos 
sociais, apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou 
formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau de 
profundidade, a interpretação das particularidades dos comportamentos ou 
atitudes dos indivíduos” (OLIVEIRA, 2002, p.117). 

 

Entretanto alguns aspectos quantitativos também foram considerados 

importantes para fundamentar os resultados obtidos. Bardin (2011) afirma que a 

abordagem quantitativa e a qualitativa, não têm o mesmo campo de ação, sendo que 

a primeira, obtém dados descritivos através de um método estatístico e por isso sua 

análise é considerada mais objetiva, mais fiel e mais exata e a segunda corresponde 

a um procedimento mais intuitivo, e também mais maleável e mais adaptável, a índices 

não previstos o que favorece deduções especificas sobre um acontecimento. 

Assim, em pesquisas qualitativas, a observação pode ser considerada um 

elemento fundamental bem como os registros do professor em documentos, diários, 

filmes, gravações de áudio de fatos, reações, situações e falas da interação social dos 

alunos com as atividades propostas. Nesta pesquisa foram utilizadas as respostas 

discursivas das atividades aplicadas aos alunos e observações feitas em sala. 

    

5.2 SOBRE A PESQUISA 

  

A pesquisa em questão foi aplicada em um Colégio Estadual que oferta o 

Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM) localizado na região Sul do município 

de Londrina – PR, durante os meses de setembro, outubro e novembro do ano de 
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2018, cujo o público foi uma turma de 24  estudantes do 2o ano do Ensino Médio. Para 

isso, foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de Participação 

na Pesquisa (Apêndice A) e entregue aos estudantes antes do início da pesquisa. No 

total foram realizados 5 encontros com duração de duas horas/aulas cada, sendo o 

primeiro para o contato com a direção da escola e explicação aos estudantes sobre a 

pesquisa a ser desenvolvida por meio de uma sequência didática (SD) e os demais 

encontros para a aplicação desta SD tendo em vista os instrumentos de coleta de 

dados da pesquisa, a configurar o desenvolvimento da pesquisa em si.   

 

5.3 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Com o intuído de alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, a sequência 

didática foi organizada e delineada nos três momentos pedagógicos de Delizoicov e 

Angotti (1988), utilizando-se da perspectiva educacional CTSA. A sequência didática, 

com a temática “Qual a química que você respira?”, encontra-se no Apêndice B deste 

documento e está descrita abaixo.   

 

5.3.1 Problematização Inicial 

 

No primeiro momento foi aplicado um questionário inicial contendo 5 questões 

abertas (Apêndice C) com a intenção de se verificar os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre termoquímica e os efeitos na saúde e no meio ambiente. Como forma 

de iniciar a problematização, em uma aula expositiva e dialogada, foram mostradas 

algumas charges (Apêndice D), referente à poluição ambiental e à saúde. Então 

questões como: “o que é a poluição atmosférica? Quais os riscos relacionados à 

saúde que a poluição atmosférica pode causar? Quais as principais fontes de poluição 

atmosférica? Quais as consequências no meio ambiente?” foram mediadas pelo 

professor em forma de debate. Em seguida, conceitos de aquecimento global, chuva 

ácida e efeito estufa foram debatidos com os alunos. Ao final deste primeiro momento 

foi transmitido dois vídeos de curta duração: o primeiro sobre poluição atmosférica e 

o meio ambiente e o segundo sobre poluição atmosférica e a saúde. 
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5.3.2 Organização do conhecimento 

 

No segundo momento, a aula foi iniciada trazendo o cotidiano do aluno como 

centro do debate, com a seguinte pergunta: “Qual veículo vocês utilizam para chegar 

até a escola? Carro, ônibus, bicicleta, a pé, ou outros. No município de Londrina, 

alguns ônibus da cidade começaram a utilizar biocombustíveis como fonte de energia 

para locomoção, e então os alunos foram questionados sobre o motivo pela 

substituição dos combustíveis fósseis. Para complementar o debate foi realizada a 

leitura de uma reportagem sobre os biocombustíveis (Apêndice E). A partir do diálogo 

inicial, foi introduzido o conteúdo científico de Termoquímica, relacionando o tema 

ambiental com as reações químicas de combustão do octano e do etanol e as reações 

químicas de formação da chuva ácida. Um exercício com o objetivo de calcular a 

entalpia de combustão do octano e do etanol foi resolvido no quadro em conjunto com 

os alunos. E então as perguntas “Qual a diferença entre o biocombustível e o 

combustível fóssil?” e “Porque optamos, normalmente, pelo etanol se comparado à 

gasolina a quantidade calor emitido em ambos casos são equivalentes?” (Apêndice 

F) foram entregues aos alunos para que respondessem individualmente. Também foi 

exibido aos alunos um vídeo sobre a produção do biocombustível. Em relação à parte 

prática da aula (Apêndice G), 3 alunos foram convidados para serem responsáveis 

em iniciar o experimento em suas casas, outra forma de salientar a aplicação da 

química no dia a dia. Na aula seguinte, os alunos seguiram o roteiro de aula prática e 

responderam à questão “Neste experimento, a vaselina representa qual órgão interno 

quando comparando com nosso corpo humano? Por que?”.  

  

5.3.3 Aplicação do conhecimento 

 

No terceiro momento, os alunos responderam o questionário final (Apêndice 

H), que contém as mesmas perguntas do questionário inicial, uma forma de verificar 

a associação dos novos conhecimentos aos conhecimentos prévios. E ainda nesta 

etapa foi solicitado aos alunos que criassem uma história dissertativa ou em formato 

de desenho (Apêndice I), demonstrando conceitos debatidos em sala sobre 

termoquímica e que são relacionados a poluição atmosférica e suas consequências 

no meio ambiente e na saúde. Também foi solicitado que escrevessem medidas 

mitigadoras para as questões argumentadas no texto. 
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5.4 ESTRUTURA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A sequência didática aplicada com a temática “Qual a química que você 

respira?” foi estruturada, como segue Tabela 5, em 4 encontros presenciais de 2 

horas/aulas cada nos meses de outubro e novembro do ano letivo de 2018. 

 

Tabela 5 - Desenvolvimento da Sequência Didática 
Aulas Etapas do Momento Pedagógico Atividades 

Aula 1 Primeiro Momento pedagógico 

-Apresentação do tema: "Qual a química que você respira?";  
-Aplicação de questionário inicial;  
-Apresentação de slides;  
-Debate com charges;  
-Apresentação de vídeos. 

Aula 2 Segundo Momento pedagógico 

-Resgate do cotidiano dos alunos com questionamentos 
dirigidos;  
-Leitura de notícias em jornal;  
-Desenvolvimento dos conceitos científicos da Química;  
-Apresentação de vídeo;  
-Início da aula experimental  

Aula 3  Segundo Momento pedagógico 

- Finalização do conteúdo científico;  
-Resolução de exercício ao quadro;  
-Aplicação de questões dissertativas;  
-Finalização da aula experimental. 

Aula 4 Terceiro Momento pedagógico 
-Aplicação de questionário final; 
-Proposta de elaboração de uma história. 

Fonte: autoria própria 

 

5.5 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Considerou-se como instrumentos de coleta de dados o questionário inicial 

(Apêndice C) e o final (Apêndice H), respectivamente.  Ambos questionários possuem 

as mesmas perguntas, tendo em vista que o objetivo foi verificar a evolução das 

respostas fornecidas pelos alunos. Também foi considerado instrumento de coleta as 

questões a respeito das diferenças entre biocombustíveis e combustíveis fósseis 

(Apêndice F) e a questão sobre a aula experimental (Apêndice G), cujo objetivo foi 

verificar se os alunos foram capazes de associar o experimento sobre poluição 

atmosférica com o fator saúde. Além desses questionários, a história ou desenho, 

feitos pelos alunos em duplas (Apêndice I), igualmente será considerado como 

instrumento nas coletas de dados, tendo em vista a finalização da sequência didática 

e a expressão da aprendizagem a partir dos conhecimentos prévios e que foi 

reconstruída após todo conteúdo cientifico e contextualizado trabalhado.   
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5.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para fundamentar os dados coletados nessa pesquisa, optou-se pela 

análise de conteúdo de Bardin (2011), tendo em vista que esta metodologia de 

pesquisa é usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos e textos.  

A interpretação dos dados, utilizando-se como referência a análise de 

dados por Bardin (2011), pressupõe três etapas:  

• Pré-análise: quando ocorre a sistematização das ideias iniciais de 

maneira a conduzir num plano de análise.  

• Exploração do material: quando ocorre a aplicação sistemática das 

decisões tomadas;  

• Tratamento dos resultados e interpretação: quando os resultados são 

tratados de maneira a serem significativos e válidos.  

Nesta pesquisa, a pré-análise dos dados ocorreu durante a organização dos 

materiais recolhidos após a aplicação da sequência didática em sala pois, houve um 

momento reflexivo sobre como organizar de maneira sistêmica todas as atividades 

realizadas pelos alunos. A exploração do material, ocorreu em seguida quando, após 

a análise inicial, utilizou-se ferramentas da informática, como o Excel, para 

organização sistemática dos dados e leitura crítica das respostas dos alunos. E por 

fim, o tratamento dos resultados obtidos, momento em que, por meio da interpretação, 

os resultados se tornaram significativos, optou-se por estruturá-los utilizando a 

categorização a priori por Bardin, (2011). 

Segundo a autora (2011, p.118) “classificar elementos em categorias, impõe 

a investigação do que cada um deles tem em comum com outros. O que vai permitir 

o seu agrupamento, é a parte comum existente entre eles.”  Assim, elementos como 

os indicadores de alfabetização científica elaborados por Sasseron e Carvalho (2008; 

2010) também foram considerados para a análise interpretativa dos dados, 

fornecendo maior sustentação teórica a este trabalho. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

As análises dos resultados obtidos com a aplicação da sequência didática 

foram organizadas nesta pesquisa de acordo com os 3MP e com as atividades que 

foram exercidas em sala de aula.  

As análises quantitativas das respostas dos alunos referente ao questionário 

inicial e final foram organizadas e categorizadas segundo o critério de palavras 

chaves, ou seja, aquelas citadas o maior número de vezes, e utilizou-se como 

ferramenta o software editor de planilhas Microsoft Excel. Para facilitar o 

entendimento, os questionários foram nominados conforme o tipo e o número da 

questão, como por exemplo: Questionário Inicial - questão 1: QI.1 até Questionário 

Inicial – questão 5: QI. 5. O mesmo padrão foi adotado para o Questionário Final.   

Para a análise qualitativa, com a finalidade de resguardar a identidade de cada 

aluno, os nomes verdadeiros foram omitidos e os estudantes foram enumerados de 

A1 a A24. Foi mantida a integridade das respostas, como a originalidade da escrita, e 

erros de linguística não foram considerados relevantes no âmbito desta pesquisa. 

Além disto, os referenciais teóricos utilizados no decorrer desta pesquisa foram 

retomados com o propósito de contribuir para a discussão dos resultados obtidos 

devido à aplicação da sequência didática.  

  

6.1 UMA ANÁLISE DO PRIMEIRO MOMENTO  

 

O questionário inicial foi composto por 5 questões dissertativas, conforme a  

Tabela 6, e foi aplicado com o intuito de se avaliar os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre o conteúdo de termoquímica e suas relações com o meio ambiente e a 

saúde.   

 
Tabela 6 – Questionário inicial 

Questionário Inicial 

Questão 1 O que tem no ar que você respira? 

Questão 2 O que é poluição atmosférica? 

Questão 3 Quais as consequências da poluição atmosférica? 

Questão 4 No seu cotidiano, em que situações você identifica a poluição atmosférica? 

Questão 5 Qual a relação entre a Termoquímica/entalpia e a poluição atmosférica? Justifique. 

Fonte: autoria própria 
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A QI.1, “O que tem no ar que você respira?” foi elaborada com o objetivo de 

compreender qual a percepção dos alunos em relação a composição do ar, tendo em 

vista que os gases presentes na atmosfera não são visíveis a olho nu. Nota-se, por 

meio da Figura 3, que 15% dos alunos identificaram apenas o componente oxigênio e 

45% dos alunos, ou seja, aproximadamente a metade da sala, a presença dos gases 

oxigênio e gás carbônico na atmosfera. 10% citaram a presença de vários gases, 

entretanto não identificaram quais seriam e, cerca de 10%, citaram a palavra poluição. 

Apenas 10% indicaram a presença de organismos vivos como os vírus e as bactérias, 

além dos gases oxigênio e gás carbônico. E apenas 10% destacaram a presença do 

vapor de água além de outros gases e as impurezas presentes na atmosfera. 

 

 Figura 3 – Gráfico referente as respostas do questionário inicial, questão 1. 

 
Fonte: autoria própria 

 

Ao observar os resultados, foi possível inferir que, mesmo que os alunos 

tenham identificado a presença de alguns gases na atmosfera, quase a totalidade das 

respostas demonstraram um conhecimento fragmentado da composição do ar, 

evidenciado em trechos como:  

 

A15: “Oxigênio, Gás Carbônico, poluição” 
 
A16: “Oxigênio, Gás Carbônico, doenças e muitos outros gases, hélio” 
 

A20: “Vários gases, vapor de água, impurezas” 

 

A23: “Oxigênio, Gás Carbônico, poluição” 

 

15%

45%10%

10%

10%
10%

QI.1 - O que tem no ar que você respira?

Oxigênio

Oxigenio e gás carbônico

Oxigenio e gás carbônico e
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Vários gases

Oxigênio, gás carbônico,
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Entretanto, alguns alunos como o A15, o A20 e o A23, por exemplo, citaram 

as palavras poluição e impurezas indicando uma maior percepção das substâncias 

que são introduzidas na atmosfera. Nota-se na resposta do aluno A16, que citou a 

palavra doença, uma tentativa de expressar a presença de microrganismos 

patogênicos no ar. 

A QI.2, “O que é poluição atmosférica?”, foi formulada com a intenção de 

compreender se os alunos apresentavam o conhecimento de tal conceito. Na Figura 

4 é possível perceber que 35% dos alunos citaram degradação das camadas, 25% 

poluição do ar, 20% acúmulo de substâncias tóxicas, e 20% gás que faz mal. 

  

Figura 4 - Gráfico referente as respostas do questionário inicial, questão 2 

 
Fonte: autoria própria 

 

Mediante análise das respostas dos estudantes foi possível observar que a 

maioria possui algum conhecimento a respeito do assunto. Alguns alunos associaram 

a poluição do ar com a degradação das camadas atmosféricas, como foi o caso de A1 

e A18.  

 

A1: “Degradação das camadas que protegem a terra” 
 
A18: “Degradação das camadas que protegem a terra dos raios ultravioletas” 

 

Os alunos A5 e A20 vincularam a poluição com a presença de substâncias 

tóxicas presentes na atmosfera.   

 

A4: “Tudo que vemos no dia a dia como, queimadas, fumaças de fábricas, o 
acumulo de substancias tóxicas na atmosfera” 
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A5: “É o acumulo de substancias tóxicas no ambiente, principalmente gás 
carbônico” 

 
A20: “São substâncias toxicas e químicas” 

 

A resposta do aluno A16 se destacou dentre as demais devido à associação 

pertinente entre a poluição atmosférica e os efeitos no meio ambiente e na saúde, pois 

retratou a temática desta pesquisa.  

 

A16: “São todos os gases que fazem mal para a saúde ou até mesmo que 
não faça tanto mal para as pessoas, mas também pro meio ambiente” 

 

Para verificar as concepções dos alunos a respeito das consequências da 

poluição atmosférica, foi proposta a QI.3, com a seguinte questão “Quais as 

consequências da poluição atmosférica?”. O gráfico apresentado na Figura 5 aponta 

as principais palavras-chaves destacadas pelos alunos em que 44% citaram buracos 

na camada de ozônio, 22% aquecimento global, ou seja, cerca de 66% dos alunos 

relacionaram com a questão ambiental, 28% relacionaram ao fator problemas na 

saúde, e 6% não souberam correlacionar a poluição do ar com as suas 

consequências. 

  

Figura 5 - Gráfico referente as respostas do questionário inicial, questão 3 

 
Fonte: autoria própria 

 

Nas respostas dos alunos A7 e A19, foi possível perceber alguma semelhança 

em relação à construção dos conceitos. O aluno A7 se referiu ao aquecimento global 

de maneira indireta, pois citou consequências como aumento da temperatura da terra, 

derretimento das calotas polares e aumento do nível de água, já o aluno A19 utilizou 

44%

28%

22%
6%

QI.3 - Quais as consequências da poluição 
atmosférica?

Buracos na camada de
ozônio

Problemas na saúde
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o termo científico aquecimento global. Ambos alunos, portanto, relacionaram as 

consequências da poluição do ar com o meio ambiente.  

 

A7: “A degradação das camadas no ar permitindo que a radiação do sol entre 
mais fácil aumentando a temperatura da terra e derretendo as calotas 
polares e aumentando o nível de água” 

 
A19: “As consequências são a entrada de raios de sol pelo buraco criado nas 

camadas fazendo com que ocorra o aquecimento global” 

 

O aluno A17 ao expressar sobre a dificuldade em se respirar como uma das 

consequências da poluição do ar correlacionou de maneira simplória o conteúdo 

científico ao seu cotidiano. 

 
A17: “Fica difícil de respirar, causa problemas na saúde, causa doenças etc” 

 

A questão QI.4, “No seu cotidiano, em que situações você identifica a poluição 

atmosférica?”, foi proposta aos alunos para que eles relacionassem os conceitos 

científicos com experiências já vivenciadas. Desta forma, na Figura 6 foram 

destacadas, em porcentagem, as palavras-chaves manifestadas por eles. Cerca de 

66% dos alunos indicaram as situações de queimadas e fumaças de indústrias e 

automóveis, 22% associaram com mudanças climáticas, 6% escreveram que não 

sabiam e 6% deixaram a questão em branco, ou seja, não responderam. 

   

Figura 6 - Gráfico referente as respostas do questionário inicial, questão 4 

 
Fonte: autoria própria 

 

As respostas dos alunos A4, A15 e A21 revelam que os principais exemplos 

de fontes de poluição atmosférica perceptíveis no cotidiano deles são os automóveis 
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e as indústrias. O aluno A16 destacou ainda exemplos que acontecem dentro de sua 

própria casa, como a queima de gás para a utilização do fogão e fumantes.    

 

A4: “Queimadas, a fumaça que sai de automóveis, e de grandes fábricas.” 
 
A15: “Nos gases liberado pelo escapamento dos veículos e pelo forte calor 

que "sentimos".” 
 
A16: “Em quase tudo desde dentro de casa ligando o fogão e também os 

carros pela rua, pessoas fumando ou até mesmo botando fogo em 
alguma coisa na rua etc. e também no tempo muito quente.” 

 
A21: “Quando os carros liberam aquela fumaça, ou quando está muito calor 

e ao invés de céu estar azulzinho, ele fica esbranquiçado.” 

 

A QI.5 foi elaborada com a intenção de verificar se os alunos seriam capazes 

de associar o conteúdo científico de termoquímica com a poluição atmosférica. Por 

meio da Figura 7 fica claro que quase a totalidade dos alunos deixaram a questão em 

branco (90%) ou responderam não sei (5%). Apenas 5% responderam que a relação 

seria o calor.  

 

Figura 7 - Gráfico referente as respostas do questionário inicial, questão 5 

 
Fonte: autoria própria 

 

Nota-se na resposta do aluno A10 que houve a relação do conteúdo de 

termoquímica com a poluição do ar por meio da expressão variação da quantidade de 

calor envolvida nas reações químicas.  

 
A10: “Uma relação de liberação de calor por que entalpia é a variação da 
quantidade de calor envolvida nas reações químicas.” 
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De maneira geral, a partir da aplicação do questionário inicial foi possível 

constatar que a maioria dos alunos identificaram apenas a presença de gás oxigênio 

e gás carbônico na atmosfera, e poucos foram aqueles que citaram poluição e/ou a 

presença de microrganismos. Além disto, eles descreveram sucintamente sobre as 

consequências da poluição do ar em relação ao meio ambiente e à saúde e 

identificaram em seu cotidiano algumas fontes de poluição como os automóveis e as 

indústrias. Entretanto, quando questionados sobre a relação do conteúdo curricular 

de termoquímica com a geração de poluição atmosférica, um número expressivo de 

alunos não foi capaz de responder.  

Guimarães (2009, p.199) diz que “se a pretensão do educador é ensinar 

significativamente, basta que este avalie o que o aluno já sabe e então ensine de 

acordo com esses conhecimentos”. A aplicação do questionário inicial para os alunos, 

normalmente, tem como objetivo avaliar os conhecimentos prévios por eles adquiridos 

por experiências vivenciadas no cotidiano ou ainda por aprendizagens na escola.  

Nesta perspectiva o professor, ao elaborar o questionário inicial, espera que o aluno 

seja capaz de organizar e expor suas ideias sobre determinado tema, 

independentemente de os conceitos estarem corretos ou não, pois será a partir disto 

que acontecerá a reconstrução de conceitos e o embasamento da alfabetização 

científica. 

 

6.2 UMA ANÁLISE DO SEGUNDO MOMENTO 

 

O segundo momento foi destinado a apresentar o conteúdo curricular de 

termoquímica. Durante as aulas buscou-se correlacionar o conteúdo com o cotidiano 

dos alunos, por meio das reações químicas para cálculos de entalpia com a formação 

dos gases poluentes, pela resolução de exercícios, os quais exigiram uma certa 

consciência crítica a respeito de qual combustível escolher diante das consequências 

da poluição atmosférica sobre o meio ambiente, e pela atividade experimental 

proposta, a qual visava refletir sobre os efeitos da poluição do ar sobre a saúde, ou 

seja, a saúde deles mesmos.  

Para o questionário que versava sobre biocombustíveis, foram apresentadas 

duas questões. A questão 1 “Quais as principais diferenças entre Biocombustíveis e 

Combustíveis Fósseis? Explique” foi elaborada com o intuito dos alunos refletirem 

sobre a origem de cada combustível. A questão 2 “Porque optamos, normalmente, 
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pelo etanol se comparado à gasolina a quantidade calor emitido em ambos casos são 

equivalentes?” foi proposta após a resolução de um exercício no quadro que envolvia 

o cálculo da entalpia de combustão do etanol e da gasolina, para que eles pudessem, 

diante dos cálculos, raciocinarem a respeito das emissões de CO2 de cada 

combustível e relacionarem o por que um é considerado renovável e outro não. Uma 

breve discussão foi realizada neste momento pelo professor para esclarecer as 

relações entre entalpia e a poluição atmosférica.  

Em relação às respostas da questão 1 dos alunos A2, A10 e A19 foi possível 

constatar a compreensão deles sobre os biocombustíveis serem fontes renováveis 

enquanto os combustíveis fósseis não. Além disso, o aluno A10 explicou o motivo pelo 

qual os biocombustíveis são considerados renováveis pois, em sua resposta, 

descreveu que a planta consome o gás CO2 e transforma-o em gás oxigênio liberando 

para a atmosfera.  

 

A2: “O biocombustível se renova mais rapidamente e é retirado a partir de 
plantas tais como a cana-de-açúcar, milho e soja e polui em escala menor. O 
combustível fóssil demora muito para se renovar e polui em escala menor.”  

 
A10: “Biocombustível é uma fonte muito mais renovável do que os 
combustíveis fósseis, pelo simples fato do CO2 já ser consumido pelas 
plantas e transformado em O2 que cria um ciclo de renovação praticamente 
infinito fazendo com que plantemos mais plantas e consequentemente deixa 
nossa atmosfera mais limpa e pura e o biocombustível pode vir de vários 
produtos vindo da terra. Já o combustível fóssil demora muito muito muito 
mesmo para se renovar e libera uma quantidade de CO2 muito massiva e 
também é mais difícil de se conseguir e se forçar a coleta deste combustível 
prejudica e muito o meio ambiente.”   

 
A19: “A diferença é que os combustíveis fósseis demoram anos e anos para 
se renovar, enquanto o biocombustível se renova mais fácil e pode ser 
extraído de várias coisas como: plantas, cana-de-açúcar, entre outras.” 

 

Observam-se evidências de AC na explicação de tais alunos ao apropriarem-

se dos indicadores de raciocínio lógico e de raciocínio proporcional pois, 

compreenderam o modo como os conceitos foram desenvolvidos e apresentados a 

eles neste segundo momento e a maneira como as diferentes variáveis trabalhadas 

relacionaram-se entre si, esclarecendo a interdependência existente entre os 

elementos  biocombustíveis, poluição atmosférica e consumo de CO2 pelas plantas, 

ou o biocombustível ser renovável por ser retirado de plantas enquanto o combustível 

fóssil não.  
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Com relação a resposta da questão 2 o aluno A10 destacou novamente o 

consumo do CO2 pelas plantas, que é transformado em gás oxigênio. Já o aluno A15 

enfatizou a questão de os preços serem mais baixos para o etanol salientando 

questões econômicas. Por intermédio da resposta do aluno A16 pode-se inferir que 

ele se referia à liberação dos gases de NOx e SOx ao mencionar que o etanol emite 

menos gases poluentes que a gasolina e que o etanol é renovável.  

 

A10: “Porque o etanol se renova muito mais rápido liberando o CO2 que é 
consumido pelas plantas quase imediatamente sendo assim muito mais 
prático e limpo e com menor poluição.” 
 
A15: “Porque possui menor custo e polui menos por ser uma fonte renovável, 
vem da cana-de-açúcar” 
 
A16: “Porque é mais barato que a gasolina e também emite menos gases 
poluentes que a gasolina além de ser renovável.” 

 

Neste caso, pode-se considerar que foram encontrados indícios de AC, 

principalmente do indicador previsão, nas respostas absolutas de tais alunos pois, 

afirmaram uma ação que ocorre associada a uma sequência de situações.   

A atividade experimental proposta teve como objetivo examinar a poluição do 

ar presente em diferentes ambientes que os alunos frequentam no dia a dia. Foi um 

experimento considerado de simples execução pois consistiu em deixar uma lâmina 

com vaselina exposta ao ar por alguns dias para depois examina-la em microscópio. 

O conjunto formado por lâmina e lamínula foi armazenado em potes plásticos rígidos 

para que os alunos não se machucassem com o vidro. 

A questão a ser respondida nesta atividade foi: “Neste experimento, a vaselina 

representa qual órgão interno se comparada com o nosso corpo humano? Por que?”. 

Todos os alunos foram capazes de relacionar a vaselina ao pulmão, alguns ainda 

citaram o nariz como outra possibilidade, conforme seguem algumas respostas. 

 

A7: “O pulmão, mas o nariz também.” 
 
A10: “Pulmão porque os pelos que temos no nariz não conseguem filtrar 
todas as sujeiras para que elas não contaminem nosso pulmão.” 
 
A14: “Pulmão porque o nosso nariz ainda deixa passar algumas impurezas 
do ar.” 

 

     No laboratório da escola havia apenas um microscópio e por isso foi 

possível analisar apenas uma das três lâminas preparadas pelos alunos, tendo em 
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vista a quantidade de alunos e o limitado tempo para a aula. A grande maioria nunca 

havia tido contato com o equipamento e, por este motivo, demonstraram interesse em 

seu funcionamento e curiosidade em visualizar como eram as partículas ampliadas. A 

Figura 8 apresenta fotos durante a aula experimental. 

 

Figura 8- Fotos da aula experimental 

 
Fonte: autoria própria 

 

Guimarães (2009) afirmou que a experimentação pode ser um recurso 

eficiente para a criação de problemas reais que permitem a contextualização e o 

estímulo de questionamentos pelos estudantes, além de contribuírem na construção 

do conhecimento científico, pois a aprendizagem é facilitada pela aproximação do 

cotidiano que a atividade prática promove. 

Desta forma a atividade experimental possibilitou aos alunos a percepção real 

da presença das partículas no ar pois, ao associar a aderência de tais partículas na 

vaselina com o órgão interno pulmão, proporcionou o entendimento dos riscos e dos 

efeitos da poluição do ar para a saúde humana. 

Na análise das diferentes atividades que os alunos desenvolveram no 

segundo momento pedagógico foi possível perceber avanços na aprendizagem de 

conceitos científicos a partir dos conhecimentos prévios. Quando os alunos 

relacionaram a utilização do biocombustível com os benefícios à saúde, bem como 

nas correlações entre a menor poluição gerada pelo uso de biocombustíveis e o fato 

de eles serem renováveis evidenciando-se indícios da alfabetização científica. 
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Essas relações descritas por eles mostraram a reflexão dos impactos sociais 

no âmbito da saúde, da economia e do meio ambiente, deixando explicitas algumas 

das conexões existentes entre a sociedade, a ciência e a tecnologia. Sasseron e 

Carvalho (2008) destacaram em relação ao ensino de ciências por alfabetização 

científica que: 

 

“É preciso também proporcionar oportunidades para que os alunos tenham 
um entendimento público da ciência, ou seja, que sejam capazes de receber 
as informações sobre temas relacionados à ciência, à tecnologia e aos modos 
como estes empreendimentos se relacionam com a sociedade e com o meio 
ambiente e, frente a tais conhecimentos, sejam capazes de discutir tais 
informações, refletirem sobre os impactos que tais fatos podem representar 
e levar à sociedade e ao meio ambiente e, como resultado de tudo isso, 
posicionarem-se criticamente frente ao tema.” (SASSERON E CARVALHO, 
2008, p.336) 

 

6.3 UMA ANÁLISE DO TERCEIRO MOMENTO 

  

O terceiro momento foi utilizado para o fechamento das ideias argumentadas 

durante toda a aplicação da sequência didática. Desta forma, foi realizado um 

feedback com os alunos a respeito de todo o conteúdo trabalhado e, em seguida, foi 

entregue o questionário final (idêntico ao inicial) com a intenção de avaliar o que 

mudou em relação ao conhecimento adquirido por eles neste processo.  

Ao observar a Figura 9, que descreve sobre a QF.1 “O que tem no ar que você 

respira?”, 12% indicaram apenas a presença de gás oxigênio na atmosfera, 6% 

responderam oxigênio e gás carbônico, 23% indicaram a presença de sujeiras e vapor 

de água além de oxigênio e a grande maioria, cerca de 59%, responderam a presença 

de vários gases, fumaça, poluição e sujeiras particuladas.  

Ao comparar as questões QI.1 e QF.1 nota-se que as respostas dos alunos 

continuaram sendo apresentadas de maneira fragmentada, pois não apontaram a 

presença de outros gases como o nitrogênio, hélio e argônio. Além disto, não houve 

resposta indicando a presença de microrganismos como anteriormente. Entretanto 

nota-se um aumento significativo das respostas que indicaram a presença de 

poluição, fumaças e sujeira particulada, demonstrando que os alunos compreenderam 

a presença destes materiais no ar. 
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Figura 9 – Comparativo dos gráficos referentes as respostas do questionário inicial, questão 1 (QI.1) 
e do questionário final, questão 1 (QF.1) 

 
Fonte: autoria própria 

 

Nas respostas dos alunos A2, A9 e A18 pode-se presumir que o termo sujeira 

particulada ou pequenas partículas escritas pelos alunos A2 e A18 referem-se à 

presença de material particulado, mencionado no primeiro momento pedagógico 

quando foi abordado sobre a composição do ar. O aluno A9, procurou enfatizar a 

origem da poluição ao mencionar fumaças dos carros e as queimadas além dos 

demais gases.  

 

A2: “Vários gases, sujeira particulada e fumaça.” 
 
A9: “Tem oxigênio, gás carbônico, vários gases, tem tanta poluição e fumaças 
dos carros e as queimadas.” 
 
A18: “Oxigênio, pequenas sujeiras, vários gases, poluição.” 

 

A Figura 10 representa a análise da QF.2 “O que é poluição atmosférica?”, 

em termos de porcentagem. É possível perceber que, diferentemente da QI.2, na QF.2 

cerca de 62% dos estudantes associaram o conceito de poluição ao fator humano e 

19% ao fator humano e às causas naturais. Isso ocorreu provavelmente pelo fato de 

ter sido abordado, no primeiro momento pedagógico, sobre os tipos de fontes de 

poluição (natural ou antropogênica e estacionária ou difusa). Outra diferença notável 

foi em relação ao termo científico nocivo que significa causa algum dano ou é 

prejudicial, que anteriormente não foi citado nas respostas e que foi descrito nesta 

questão. 
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Figura 10 – Comparativo dos gráficos referentes as respostas do questionário inicial, questão 2 (QI.2) 
e do questionário final, questão 2 (QF.2) 

 
Fonte: autoria própria 

 

As respostas dos alunos A9, A10, A11 e A19 foram transcritas abaixo.  

 

A9: “Poluição atmosférica é danos causado pelo homem poluindo o meio 
ambiente, fumaça, queimadas, fábricas, etc, mais também tem as que é 
causada pela natureza.” 
 
A10: “É a introdução do homem direta e indiretamente de substâncias nocivas 
na atmosfera.” 
 
A11: “Poluição atmosférica se dá pelo aumento da quantidade de gás 
carbônico (CO2) que acentua o efeito estufa e contribui para o aquecimento 
global.” 
 
A19: “Poluição atmosférica é a poluição liberada por carros e indústrias as e 
vezes por acontecimentos naturais, como queimadas.” 

 

A Figura 11 apresenta os resultados da QF.3. Do total, 39% relacionaram as 

consequências da poluição ao fator saúde, 22 % ao fator ambiental, como efeito 

estufa, chuva ácida, queimadas, aquecimento global, e derretimento das calotas 

polares e 39% a ambos fatores, saúde e ambiental, queimadas, chuva ácida, efeito 

estufa e problemas respiratórios. Em comparação ao QI.3, no QF.3 não houveram 

respostas do tipo não sei. Ademais, foi possível notar que as respostas fornecidas 

pelos estudantes se apresentaram de forma mais completa e com o uso de termos 

científicos mais consolidados como efeito estufa, chuva ácida, aquecimento global e 

derretimento das calotas polares.  
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Figura 11 - Comparativo dos gráficos referentes as respostas do questionário inicial, questão 3 (QI.3) 
e do questionário final, questão 3 (QF.3) 

 
Fonte: autoria própria 

 

Ao analisar as respostas dos alunos A1, A2, A6 e A10 foi possível constatar, 

de maneira geral, que os alunos ampliaram suas percepções a respeito da extensão 

das consequências da poluição atmosféricas ao citarem em conjunto os efeitos na 

saúde e no meio ambiente. 

 

A1: “É prejudicial à saúde porque todo o ar poluído nós respiramos e prejudica 
o pulmão.” 
 
A2: “Devido a poluição pode haver doenças respiratórias.” 
 
A6: “Superaquecimento do planeta, descongelamento das geleiras, mortes 
de algumas espécies de seres vivos.” 
 
A10: “Queimadas, chuva ácida, efeito estufa, a morte de animais através da 
chuva ácida problemas respiratórios.” 

 

O gráfico representado na Figura 12 apresenta os resultados da QF.4 em 

comparação ao QI.4. Anteriormente, cerca de 12% dos alunos deixaram a questão 

em branco ou responderam não sei quando questionados sobre identificar a poluição 

atmosférica no cotidiano. Entretanto, após a aplicação da sequência didática cujo viés 

é em CTSA, todos os alunos foram capazes relacionar a poluição atmosférica a 

alguma situação do seu cotidiano como a emissão de gases de carros e indústrias ou 

calor excessivo ou ainda aos lixões e aos desmatamentos.  
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Figura 12 - Comparativo dos gráficos referentes as respostas do questionário inicial, questão 4 (QI.4) 
e do questionário final, questão 4 (QF.4) 

 
Fonte: autoria própria 

 

Por fim, a Figura 13 aponta os resultados das respostas da QF.5. Em especial 

pode-se destacar a diferença em relação às porcentagens das respostas entregues 

em branco pelos alunos no questionário inicial em relação ao final. Cerca de 65% 

foram capazes de relacionar, ainda que de forma sucinta, com o calor. 21% se 

utilizaram das definições de termoquímica e de entalpia para fazer a relação com a 

poluição atmosférica. 21% deixaram a questão em branco e 5% associaram à 

temperatura. 

 

Figura 13 - Comparativo dos gráficos referentes as respostas do questionário inicial, questão 5 (QI.5) 
e do questionário final, questão 5 (QF.5)    

 
Fonte: autoria própria 



43 
 

 

 

Por meio da análise das respostas dos alunos A10, A12, A19 e A22 nota-se a 

correlação conceitual da termoquímica com as consequências da poluição do ar, 

como o aumento de temperatura, e sensação de calor, devido ao aumento da 

concentração dos gases na atmosfera, principalmente expressas por justamente uma 

reação química que envolve o calor, e envolvem trocas de calor que ocorrem durante 

uma reação química ou ainda em ambas estudam o calor. 

 

A10: “É o ramo da química que estuda o calor envolvido nas reações químicas 
por meio da absorção ou liberação de energia e a poluição é justamente uma 
reação química que envolve o calor.” 
 
A12: “A entalpia faz parte da termoquímica que estuda os princípios da 
termoquímica que envolvem as trocas de calor que ocorrem durante uma 
reação química” 
 
A19: “Ambas estudam o calor. Termoquímica: estuda o calor envolvido nas 
reações químicas. Entalpia: é a variação da quantidade de calor envolvida 
nas reações químicas.” 
 
A22: “A relação entre as duas é o calor.” 

 

Ao observar a comparação quantitativa entre os questionários QI.5 e QF.5 e 

também o corpo das respostas argumentadas pode-se inferir que o ensino utilizando 

os preceitos de CTSA possibilitou aos estudantes associar suas experiências do 

cotidiano ao conhecimento científico. Aikenhead (2009), presumia este benefício ao 

enfatizar que “no ensino de ciências por CTS, o conteúdo de ciência tradicional é 

certamente ensinado, mas os alunos aprendem este conteúdo constantemente 

ligando-o com seu mundo cotidiano” [tradução nossa]. 

Por fim, a última questão “Em duplas, criem uma história que relate sobre a 

poluição atmosférica e suas consequências no meio ambiente e na saúde. Podem ser 

situações do seu cotidiano. Lembre-se de demonstrar conceitos da Termoquímica que 

foram trabalhados. Ao final escreva medidas mitigadoras para as questões 

argumentadas no seu texto. Solte sua imaginação!!!!” foi proposta aos alunos com o 

intuito de promover a reflexão e o senso crítico.  

Sasseron e Carvalho (2010) salientam que o estudo das interações 

discursivas em sala de aula, como elas ocorrem e como os alunos se expressam, seja 

por meio dos argumentos orais ou de produções gráficas, pode fornecer evidências 

de como o processo da AC se desenvolve entre os estudantes.  
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O fato de ter sido opcional a criação da história em desenho, dissertativa ou 

ambos foi essencial para que eles organizassem os conceitos trabalhados 

anteriormente e expressassem suas ideias de maneira criativa sendo primordial para 

o afloramento dos indícios da alfabetização científica. Nessa etapa da análise são 

apresentados alguns dos desenhos e ilustrações realizados pelos alunos. 

Na Figura 14 foi possível constatar indícios de justificativa quando os alunos 

A5 e A14 afirmam que a utilização de biodiesel garantirá o bem estar da população 

de Riverdale. Ademais, ao relacionarem a figura política de um prefeito ao incentivo 

da utilização de biodiesel pelos veículos demonstram a presença do indicador 

raciocínio proporcional ao compreender a relação de poder entre a política e 

sociedade. 

 

  Figura 14 – Ilustração das alunas A5 e A14 

 
Fonte: autoria própria 

 

Na Figura 15, observa-se o levantamento de hipótese utilizados pelos alunos 

A2 e A19 quando mencionaram no primeiro quadro ao invés de queimarem, não seria 

melhor colocar em sacos de lixo, pois julgaram melhor armazenar os resíduos em 
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sacos do que queimarem, evitando assim a poluição do ar. A imagem do primeiro 

quadro complementa o conceito apresentado, pois retrata a ação de um homem 

queimando os resíduos na calçada e um jovem de bicicleta que exclama logo cedo e 

o Sr. já poluindo.  

No segundo quadro, ao analisar o conjunto desenho e escrita, são 

pressupostos os indícios de previsão em conjunto com levantamento de hipóteses, 

pois na ilustração os alunos A2 e A19 afirmaram a ação do homem em jogar o cigarro 

no pasto seco tendo como consequência a queimada (ao lado o desenho de uma pilha 

de feno seco esboçado) e na caixa de diálogos há a presença de duas hipóteses 

quando mencionam não seria melhor apagar ou não jogar. 

No terceiro quadro há indícios de raciocínio proporcional pois a partir da 

ilustração pode-se presumir que os alunos compreenderam a relação entre a emissão 

de gases pelos carros e a poluição atmosférica. Além disto, também é observado na 

caixa de diálogo o indício de explicação pois são elencadas algumas hipóteses que 

em seguida se qualifica como o fato de ser melhor para a natureza e para a saúde. 

O processo de construção da história ilustrativa provavelmente retrata 

situações do cotidiano dos alunos que a compuseram, evidenciando o senso reflexivo 

e crítico descritos nas caixas de diálogo.  

 

 Figura 15 – Ilustração dos alunos A2 e A19 

 
Fonte: autoria própria 

1 2 3 
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No caso da Figura 16, os alunos A10 e A16 utilizaram os indícios de seriação 

de informações seguida de classificação das informações para descreverem o 

desenho pois exibem uma sequência das fontes de poluição como o carro, a casa e a 

indústria e os relacionam com os efeitos da chuva ácida, sinalizada pelos peixes sem 

vida nos lagos e as árvores sendo atingidas pela chuva. Além disso, é vislumbrado o 

indicador de previsão quando eles mencionam que as pessoas inalam a fumaça e 

desenvolvem problemas respiratórios que agravam o câncer de pulmão. Por fim, as 

ações de mitigação propostas, trazidas como “dicas”, possuem vestígios de 

justificativa pois ao afirmarem que plantar mais árvores ou andar de bicicleta ou a pé 

ou ainda não descartar resíduos químicos na natureza são apresentadas como 

garantia de que irão ajudar a limpar o ar e a não desenvolver problemas respiratórios. 

Os alunos, por meio da ilustração, descreveram as relações entre o 

desenvolvimento industrial e as consequências para a sociedade, representadas 

pelas fumaças, chuva ácida e a representação de pessoas no hospital do câncer. A 

reflexão crítica desenvolvida por eles se complementa quando eles citam algumas das 

ações a serem tomadas para minimizar tais consequências para sociedade. Este 

desenho representa um forte indicativo das relações CTSA, que foram trabalhadas 

durante a sequência didática.  

 

  Figura 16 – Ilustração dos alunos A10 e A16 

 
Fonte: autoria própria 
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Os alunos A4 e A22, na Figura 17, inicialmente fazem uma seriação das 

informações ao descrever os sintomas que Seu José sente como falta de ar e dor no 

peito. No segundo parágrafo, os alunos apresentam raciocínio lógico pela maneira 

como foi construído o pensamento sequencialmente ao mesmo tempo em que 

classificam as informações quando escrevem “os poluentes causam mal a natureza e 

a saúde” e também qualificam as informações pois afirmam que faz mal. No terceiro 

parágrafo há indícios de raciocínio proporcional pois os alunos demonstraram as 

relações entre as variáveis e sua interdependência quando escreveram que depois de 

alguns tratamentos o câncer não estava regredindo, ele percebeu que seu ambiente 

de trabalho estava lhe fazendo mal e não queria que mais pessoas da população 

sofressem com isso. Seu José começou a dedicar seu tempo livre no plantio de 

árvores e com atitudes que ajuda na prevenção e evita a poluição. Por fim, a lista de 

medidas que auxiliam para o bem-estar demostra mais uma seriação de informações. 

      

Figura 17 – Ilustração dos alunos A4 e A22 

 
Fonte: autoria própria 
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O último parágrafo da história demonstra veementemente os indícios da 

perspectiva CTSA, pois os alunos narraram sobre um personagem que, após ter sua 

saúde comprometida devido à exposição da poluição do ar proveniente da indústria 

por um longo período, tomou consciência dos efeitos nocivos ao meio ambiente e à 

sociedade (não queria que mais pessoas da população sofressem com isso) seguida 

de uma tomada de decisão explicita no seguinte trecho Seu José começou a dedicar 

seu tempo livre no plantio de árvores e com atitudes que ajuda na prevenção e evita 

a poluição.  

A Figura 18 elaborada pelos alunos A17 e A24 inicia-se com indícios de 

classificação das informações no primeiro e segundo quadros quando escreveram é 

um lugar tão lindo, tão bom de ficar, cachoeira maravilhosa e linda ou ainda floresta 

agradável pois qualificaram o espaço, representado na harmonia com o desenho ao 

lado.  

No terceiro quadro, houve indícios de raciocínio proporcional pois 

relacionaram a presença antrópica com a poluição e a mudança no uso do solo 

representado no desenho pelos peixes mortos, prédios, carros, plantas sem vida e 

lixos e esgotos sendo despejados no rio.  

No último quadro pode ser observado a utilização da classificação das 

informações quando escreveram destruindo totalmente a natureza, mas também pode 

ser observado o raciocínio proporcional por terem relacionado as variáveis do 

desenho como os animais e os tocos das árvores com o quadro dissertativo ao 

descreverem árvores cortadas, queimadas e animais fugindo apavorados. 

As diferentes representações de poluição criadas pelos estudantes nos 

quadros 3 e 4, na Figura 18, como a hídrica, do solo, e a atmosférica demonstram os 

avanços antrópicos no meio ambiente, exemplificadas pela construção de prédios e 

pontes e na utilização de veículos automotores, ao mesmo tempo em que revelam 

seus efeitos nocivos ao ambiente, este representado pelos peixes mortos, por uma 

mancha escura ocasionada pelo descarte de efluentes e resíduos sólidos flutuando 

sobre o corpo hídrico e pela emissão de gases poluentes. O conjunto de tais indícios 

de AC evidencia a percepção das relações de causa e efeito entre a CTSA. 
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Figura 18 – Ilustração dos alunos A17 e A24 

 
Fonte: autoria própria 

 

É notória, portanto, a importância de se utilizar metodologias de ensino-

aprendizagem que tenham como principal foco a contextualização e a apresentação 

de uma problematização com situações do cotidiano e que favoreçam o pensamento 

reflexivo e crítico do aluno, tornando-o capaz de aplicar o conhecimento científico em 

seu dia a dia, mediante tomada de decisões. 

  

3 

1 

2 

4 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A sequência didática estruturada nos moldes dos 3MP com perspectiva CTSA 

foi desenvolvida e aplicada à uma turma do segundo ano de um Colégio Estadual de 

Londrina- PR e se caracterizou como um produto educacional, pois pode ser utilizado 

por outros professores que busquem metodologias de ensino-aprendizagem com foco 

na formação cidadã. 

A utilização dos mais variados recursos didáticos como análise de charges e 

notícias de jornal, vídeos, aula experimental, desenvolvimento do conteúdo por meio 

da criação de histórias associada com as aulas expositivas e dialogadas tornou a sala 

de aula um espaço dinâmico, o que contribuiu para desenvolvimento e aprimoramento 

dos conhecimentos científicos dos alunos.  

A abordagem utilizada oportunizou um ambiente de reflexão a partir da 

observação das relações dinâmicas entre os elementos de CTSA no contexto escolar, 

com a formação cidadã dos educandos, pois o desenvolvimento do pensamento 

crítico favoreceu a elaboração de propostas para a solução de problemas de âmbito 

social e ambiental, evidenciadas principalmente pelas histórias criadas pelos alunos.      

A atividade experimental proporcionou aos alunos, por meio da correlação 

entre as partículas impregnadas na vaselina com o pulmão, uma percepção real dos 

efeitos da poluição do ar na saúde. Assim como comprovado por Mendes et al. (2010) 

a parte experimental possibilitou aulas dinâmicas e atrativas e estimulou os alunos na 

formação de um senso crítico. 

Corroborando com os resultados de Rocha et al. (2016), ainda que os alunos 

tenham demonstrado algum conhecimento prévio do conteúdo, comprovado pela 

análise do questionário inicial, constatou-se dificuldades em expressar conceitos e 

associá-los ao cotidiano. Nesse ponto, a sequência didática utilizada como ferramenta 

foi capaz de contribuir para o entendimento das relações da termoquímica com a 

poluição atmosférica e os efeitos no meio ambiente e na saúde. 

Os indícios de AC foram apresentados pelos alunos durante todas as 

atividades propostas, tornando-se mais evidente com a criação das histórias, 

momento este destinado à criatividade, reflexão e organização do pensamento crítico. 

Diante das considerações apresentadas pode-se concluir que a proposta 

didática foi promissora para o ensino de termoquímica na perspectiva CTSA visto que, 

por meio das análises dos dados quantitativos e qualitativos, foi constatado que os 
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estudantes foram capazes de relacionar conceitos de Química trabalhados nesta 

sequência didática aos efeitos da poluição atmosférica e na saúde, além de instiga-

los à tomada de decisão a partir das atividades realizadas. Sobretudo foi notória a 

afinidade entre os pressupostos de CTSA e a alfabetização científica pautados pelos 

indicadores elencados por Sasseron e Carvalho (2008; 2010).  

A partir dos pressupostos de CTSA houve uma percepção primorosa no que 

se refere a conscientização ambiental, por parte dos alunos, ao perceberem os efeitos 

no meio ambiente e na saúde culminando na apresentação de algumas medidas 

mitigadoras para evitar ou diminuir a poluição atmosférica.  

Por fim, o presente trabalho contribuiu com o aperfeiçoamento da minha 

formação inicial docente tendo em vista os estudos, as pesquisas e o aprimoramento 

de tais metodologias de ensino e aprendizagem que fogem do tradicionalismo. Além 

disto, a relação aluno-professor-aluno me despertou um olhar afetuoso no que diz 

respeito ao entendimento em relação ao desenvolvimento do aluno enquanto aprendiz 

e construtor de seu próprio conhecimento.  Assim, face aos resultados obtidos 

recomenda-se a utilização da proposta visando a melhoria da aprendizagem em 

química. 

         

  



52 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

AIKENHEAD, G. What is STS Science Teaching?. Theory into Practice. ed. 31. p.27-35. 
2009. 

AIKENHEAD, G. Research into STS science education. Educación Química. vol.16. p.384-
397, 2005 

ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. 
2018. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/petroleo-derivados/155-combustiveis >. 
Acesso em: 13 de novembro de 2018.  

ASHFAQ, A.; SHARMA, P. Environmental effects of air pollution and application of 
engineered methods to combat the problem. Journal of Industrial Pollution Control. 2012. 
Disponível em: <http://www.icontrolpollution.com/articles/environmental-effects-of-air-
pollution-and-application-of-engineered-methods-to-combat-the-problem-.php?aid=45739> 
Acesso em: 12 de novembro de 2018. 

ATKINS, P. W. 1940. Físico Química: v.1 [reimp.]. LTC, Rio de Janeiro, 2013. 

AULER, D.; DELIZOICOV, D. Alfabetização Cientifico-Tecnológica Para Quê?. Ensaio – 
Pesquisa em Educação em Ciência. v3. n.1. 2001. 

BRASIL, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Ensino Médio. Parte III – Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias, Brasília: MEC/SEMT, 2000.  

BALMES, J. R. Air Pollution and Health. Committee of the Environmental and 
Occupational Health Assembly of the American Thoracic Society. ATS Patient Health 

Series. 2011.  

BARBOSA, M. B. M.; SILVA, T. P.; CASTRO, S. L. Relação CTSA em aulas de química: 
avaliação de uma proposta de ensino para o conteúdo de gases. Congresso Nacional de 
Educação. Campina Grande – PB. 2014. 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. 

São Paulo: Edições 70, 2011. 

CARVALHO, C. S.; SANTOS, J. G.; SILVA, P. C.; SALVIANO, F. G., MAYNARTE, M. C.; 
ARICO, E. M.; CINTRA, E. P. O Brilho das radiografias sob a perspectiva CTS no ensino de 
Química. Indagatio Didactica. v. 8, n.1, p.1267-1678.  2016.  

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Qualidade do ar. São 
Paulo, 2018. Disponível em: < https://cetesb.sp.gov.br/ar/poluentes/ >. Acesso em: 11 de 
novembro de 2018. 

CHASSOT, A. Alfabetização Cientifica – Questões e Desafios para Educação. Ijuí, 

Editora Unijuí, 2000.   

CHASSOT, A. Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação. Ijuí: Ed. 
Unijuí. 2011. 

DAPPER, S. N.; SPOHR, C.; ZANINI, R. R. Poluição do ar como fator de risco para a saúde: 

Uma revisão sistemática no estado de São Paulo. Estudos Avançados. p. 83-97. 2016. 



53 
 

 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. P. Física. São Paulo. 1988. 

DELIZOICOV, D. Concepção problematizadora do ensino de ciências na educação 

formal. Dissertação de mestrado. IFUSP/FEUSP. São Paulo. 1982. 

ESTEVES, K. G. C.; PIRES, C. S.; PACHECO, A. M. A.; SOARES, K. B.; SIMÕES, G. Q. F.; 
RODRIGUES, G. M. B.; FIRME, M. V. F.; SINCKS, U. E. Uma abordagem CTS: 
Contextualizando Química com o tema poluentes atmosféricos. 35O Encontro de debates 
sobre o Ensino de Química: os caminhos do educador em Química. Porto Alegre – RS. 
2015. 

GUIMARÃES, C. C. Experimentação no ensino de química: caminhos e descaminhos rumo 
à aprendizagem significativa. Química Nova na Escola. v.31, n.3. p.198-202. 2009. 
 
GÓMEZ CRESPO, M.A. Ideas y dificultades en el aprendizaje de la química. Alambique. 
Didáctica de las Ciencias Experimentales. p. 37-44. 1996.   
 
GOUVEIA, N.; MENDONÇA G. A. E. S.; LEON A. P.; CORREIA J. E. M.; JUNGER W. L.; 
FREITAS C. U.; DAUMAS, R. P.; MARTINS, L. C.; GIUSSEPE, L.; CONCEIÇÃO G. M. S.; 
MANERICH A.; CUNHA-CRUZ, J. Poluição do ar e efeitos na saúde nas populações de 
duas grandes metrópoles brasileiras. Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde. v.12, 

n.1. Brasília. 2003. 

HERNÁNDEZ, P. C.; DOMÍNGUEZ, A. M. MATA P. C. Análisis de las propiedades 
fisicoquímicas de gasolina y diesel mexicanos reformulados con Etanol. Ingeniería, 
investigación y tecnología. v.13. n.3. México. 2012.   

LISBOA, J. C. F.; BRUNI, A. T.; NERY, A. L. P.; BIANCO, P. A. G.; LIEGEL, R. M.; ÁVILA, 
S. G.; YDI, S. J.; LOCATTELLI, S. W.; AOKI, V. L. M. Ser protagonista: Química 2. 3aed. 
p.274. São Paulo. 2016. 

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 
MENDES, S. B.; VIEIRA, J. V.; CAIXETA, E. F. V.; NUNES, S. M. T. Conceitos e 
Contribuição da Poluição no Aumento das Chuvas Ácidas do ponto de vista do ensino 

CTSA. XV Encontro Nacional de Ensino de Química (XV ENEQ). Brasília.  2010.  

MENDES, M. et al. Normas ocupacionais do benzeno: uma abordagem sobre o risco e 
exposição nos postos de revenda de combustíveis. Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional. p.19. 2017. 

MÉNDEZ, M. M. A. La Ciencia de lo cotidiano. Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias. v.1, n.2, p.109-121, Abr, 2004.  

NASCIMENTO, L. F. C.; PEREIRA, L. A. A.; BRAGA, A. L. F.; MÓDOLO, M. C. C.; 
CARVALHO JR, J. A. Efeitos da poluição atmosférica na saúde infantil em São José dos 

Campos, SP. Revista Saúde Pública. p.77-82. 2006.  

OLIVEIRA, R. J.; SANTOS, J. M.; A energía e a química. Revista Química Nova na 
Escola. n.8. p. 19-21. 1998. 

OLIVEIRA, S. L. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI, TCC, 

monografia, dissertação e teses. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.  



54 
 

 

OLIVEIRA, M. J.; VECCHIA, F. A. S. Mudanças climáticas. In: CALIJURI, M. C.; CUNHA, D. 
G. F. Engenharia Ambiental: Conceitos, Tecnologia e Gestão. Elsevier. Rio de Janeiro. p. 

366-401. 2013. 

ROCHA, P. L.; PACIERI, T. Z.; ROCHA, G. P.; MONTEIRO, A.; INGLEZ, I. S. S. A 
termoquímica e o cotidiano: uma sequência didática sob perspectiva CTSA. V Simpósio 
Nacional de Ciência e Tecnologia. Ponta Grossa – PR. 2016.  

SANTOS, M. E. Encruzilhadas de mudança no limiar do século XXI: co-construção do saber 
científico e da cidadania via ensino CTS de ciências. In: Atas do II Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências. 1999. 

SANTOS, W. L. P. Contextualização no ensino de ciências por meio de temas CTS em uma 

perspectiva crítica. Revista Ciência & Ensino. v.1, n. especial. 2007. 

SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. Educação em química: compromisso com a 
cidadania. 4ª ed. Ijuí: Inijuí, 2010. 

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F.  Tomada de decisão para ação social responsável no 

ensino de ciências. Ciência e Educação. v.87, n2, p.95-111. 2001.   

SABADINI, E.; BIANCHI, J. C. A. Ensino do conceito de equilibrio químico: uma breve 
reflexão. Química nova na escola. n.25. 2017.  

SALDIVA, P. H. N.; COÊLHO, M. S. Z. S. Poluição atmosférica e saúde humana. In: 
CALIJURI, M. C.; CUNHA, D. G. F. Engenharia Ambiental: Conceitos, Tecnologia e Gestão. 
Elsevier. Rio de Janeiro. p. 345-365. 2013. 

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Almejando a alfabetização científica no ensino 
fundamental: a proposição e a procura de indicadores do processo. Revista Investigações 

em Ensino de Ciência. v.3. p. 333-352. 2008. 

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Escrita e desenho: Análise de registros 
elaborados por alunos do Ensino Fundamental em aulas de Ciências. Revista Brasileira de 
Pesquisa em Educação em Ciências. v.10. 2010. 

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. 
Investigação em Ensino de Ciência. v. 16. p. 59-77. 2011. 

SILVA, T. E. P.; CARVALHO, D. O.; SILVA, M. J. P.; SANTOS, N. E. S.; COSTA, P. P. R. 
Enxofre: um poluente em potencial na composição do óleo diesel brasileiro. IV Congresso 

Brasileiro de Gestão Ambiental. Salvador – BA. p.6. 2013. 

SULLIVAN JR, R. K.; KIMMELL, K. L. Health & Environmental Effects of Air Pollution. 
Department of Environmental Protect. Commonwealth of Massachusetts. 2016. 
Disponível em: < https://www.mass.gov/files/documents/2016/08/vl/health-and-env-effects-

air-pollutions.pdf>. Acesso em: 12 de novembro de 2018.  

 
  



55 
 

 

APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DE 

PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Será garantido o 

sigilo total da identidade de todos os pesquisados envolvidos neste estudo, lhe assegurando (a) que seu nome 

não aparecerá, sendo mantido o mais rigoroso sigilo através da omissão total de quaisquer informações que 

permitam identificá-lo(a). Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte 

do estudo, assine o documento de consentimento de sua participação. Em caso de recusa você não será 

penalizado de forma alguma, bem como se ficar constrangido em responder alguma das perguntas feitas em 

questionários, entrevista ou outra forma de coleta de dados e terá todo direito de não a responder.  

Em caso de dúvida, você pode entrar em contato pessoalmente com a discente Andressa Algayer da 

Silva Moretti através do e-mail: andressa_algayer@hotmail.com ou por telefone: (43) 99935-4653  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto: Termoquímica e Poluição Atmosférica: um estudo na perspectiva CTSA. 

Descrição da pesquisa: A Pesquisa refere-se à um estudo sobre metodologias de ensino-

aprendizagem na disciplina de Química para o Ensino Médio, utilizando uma perspectiva em CTSA. Sabe-se 

que atualmente alunos de ensino médio possuem dificuldades em compreender o conteúdo curricular da 

Química e em vista disto, surgiu o interesse da aplicação de metodologias de ensino alternativas contraposto às 

tradicionais, como os Momentos Pedagógicos (Problematização inicial, Organização do conhecimento e 

Aplicação do conhecimento), que busca desenvolver a curiosidade e mostrar a importância da química para o 

cotidiano dos alunos, tornando-os cidadão mais críticos. Desta forma, a Pesquisa se configura nos moldes da 

aplicação de uma Sequência Didática, utilizando-se como ferramenta os Três Momentos Pedagógicos. A 

temática abordada será a relação da Termoquímica com a poluição atmosférica, a saúde e o meio ambiente.  

Observações importantes: A sua participação na Pesquisa ocorrerá através de respostas à 

questionários, participação em sala de aula, entrevistas e fotos pelos quais os dados serão coletados e 

possibilitarão registrar e identificar aspectos relevantes com o propósito do estudo, pois as perguntas serão 

elaboradas anteriormente, de acordo com o objetivo da aprendizagem. A pesquisa não envolve riscos à saúde, 

integridade física ou moral daquele que será sujeito da pesquisa. Não será fornecido nenhum auxílio financeiro, 

por parte dos pesquisadores, seja para transporte ou gastos de qualquer outra natureza. A coleta de dados deverá 

ser autorizada, pois os resultados obtidos com os dados coletados serão sistematizados e posteriormente 

divulgados na forma de um Trabalho de Conclusão de Curso, que será apresentada em sessão pública de 

avaliação e disponibilizado para consulta através da Biblioteca Digital da UTFPR, campus Londrina. 

Acredito ter sido suficiente informado a respeito das informações que li sobre a Pesquisa. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos e a garantia de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso aos resultados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício 

que eu possa ter adquirido. 

 

__________________________________  Londrina, ___/___/___     

Assinatura do aluno participante 

 

__________________________________  Londrina, ___/___/___     

Assinatura dos pais ou responsável 

Nome Aluno:________________________________________________ CPF:_____________ 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

 

__________________________________  Londrina, ___/___/___     

Assinatura do Discente Pesquisador 
  

  

mailto:andressa_algayer@hotmail.com
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APÊNDICE B 

 Fonte: freepik.com 
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“QUAL A QUÍMICA QUE VOCÊ RESPIRA?” 

 

Introdução  

Embora o número de pesquisas sobre metodologias didáticas aplicadas ao Ensino de 

Química tenha aumentado nos últimos anos, ainda é possível notar uma abordagem bastante 

disciplinar e conceitual, como ciência pura, de forma que as aprendizagens que são geradas, quando 

são, necessitam de significação para os alunos (CARVALHO, 2016). Uma das maneiras de solucionar 

esta questão é buscar a aproximação da ciência com a vida dos alunos, ou seja, seu cotidiano.  

A perspectiva educacional de Ciência Tecnologia Sociedade e Meio Ambiente (CTSA) tem 

como principal característica a inserção da contextualização no cotidiano do aluno, contudo não se 

limita apenas a isso. Essa metodologia proporciona o estudo dos conceitos científicos a partir de 

situações reais, ou seja, estuda os fenômenos relacionados à ciência Química, aos aspectos 

tecnológicos, aos sociais e ambientais, o que colabora para a desconstrução de uma imagem de 

Ciência distante do cotidiano.  

Neste contexto, foi elaborada uma sequência didática nos moldes CTSA com a temática 

“Qual a Química que você respira?”. Esta sequência didática foi organizada em uma dinâmica 

didático-pedagógica, conhecida como os Três Momentos Pedagógicos (3MP) que segundo 

Delizoicov e Angotti, 1990 apud Muenchen e Delizoicov, 2014 são:  

• Problematização inicial: apresentam-se questões ou situações reais que os alunos 

conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas. Nesse momento pedagógico, 

os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre as situações, a fim de que o 

professor possa ir conhecendo o que eles pensam. Para os autores, a finalidade desse 

momento é propiciar um distanciamento crítico do aluno ao se defrontar com as 

interpretações das situações propostas para discussão, e fazer com que ele sinta a 

necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém. 

Professora - Pesquisadora: Andressa Algayer da Silva Moretti                                                     

Curso: Licenciatura em Química da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR, campus Londrina. 

Email:andressa_algayer@hotmail.com  

Professora Orientadora: Dra. Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha  
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• Organização do conhecimento: momento em que, sob a orientação do professor, os 

conhecimentos científicos necessários para a compreensão dos temas e da 

problematização inicial são estudados. 

• Aplicação do conhecimento: momento que se destina a abordar sistematicamente o 

conhecimento incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto as situações 

iniciais que determinaram seu estudo quanto outras que, embora não estejam diretamente 

ligadas ao momento inicial, possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento.   

Os momentos pedagógicos serão trabalhados com alunos do 2o ano em um Colégio Estadual 

do município de Londrina e terão duração de 90 minutos (aulas geminadas). Na aula 1 pretende-se 

analisar os conhecimentos prévios dos alunos sobre termoquímica mediante aplicação de questionário 

inicial e iniciar a problematização a partir de uma Charge elaborada pelo próprio professor, 

conduzindo-os para a temática de poluição atmosférica. Nas aulas 2 e 3, os conteúdos científicos 

intrínsecos à Termoquímica serão estudados mediante teoria, textos e resolução de exercícios 

propostos. Neste momento, ao final da aula o professor poderá explicar como será a atividade 

experimental, que será realizada no último momento pedagógico. Na aula 4, será realizada a atividade 

experimental e será aplicado o mesmo questionário inicial, denominado de questionário fnal, uma 

maneira de comparar e validar os conhecimentos obtidos pelos alunos devido à aplicação desta 

metodologia. Neste momento também será pedido a eles que escrevam uma história, desafiando-os a 

relacionar os conceitos estudados em aula. O professor irá instigá-los a realizar uma tomada de 

decisão a partir de tudo o que foi trabalhado, e para isso, eles poderão escrever algumas medidas 

mitigadoras para evitar ou diminuir a poluição atmosférica e o motivo desta escolha.  

Desta forma, o objetivo deste estudo é identificar as contribuições de uma sequência 

didática, elaborada nos moldes dos Três Momentos Pedagógicos para a compreensão do conteúdo de 

Termoquímica, em uma abordagem CTSA.   

 

Referências 

 

CARVALHO, C. S. et al.. O Brilho das radiografias sob a perspectiva CTS no ensino de Química. 

Indagatio Didactica. Desenvolvimento Curricular e Didática. Universidade de Aveiro. v.8 2016. 

MUENCHEN, C.; DELIZOICOV, D. Os três momentos pedagógicos e o contexto de produção do 

livro “Física”. Revista Ciência e Educação. Bauru, v. 20, n. 3, p. 617-638, 2014 
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Aula 1: Poluição atmosférica e suas consequências. 

 

Conteúdo: Poluição atmosférica, Aquecimento global, Efeito estufa, Chuva ácida, Doenças 

causadas pela poluição. 

 

Objetivos 

● Conceituar Poluição atmosférica; 

● Identificar as principais fontes de poluição atmosférica; 

● Relacionar a poluição atmosférica com doenças como asma, rinite e Alzheimer;  

● Conhecer os principais gases poluentes na atmosfera. 

● Compreender a definição de aquecimento global, efeito estufa, chuva ácida;  

 

Metodologia 

A aula será iniciada com um breve resgate dos conhecimentos prévios dos alunos, por meio 

da aplicação do Questionário inicial (Apêndice C). Neste momento o professor deverá realizar uma 

breve introdução ao tema e disponibilizar o questionário para ser respondido. A partir disto, como 

forma de iniciar a problematização, com uma aula expositiva e dialogada, serão mostradas algumas 

Charges (Apêndice D), referente à poluição ambiental e à saúde. O professor mediará um debate 

questionando-os: “O que é a poluição atmosférica? Quais os riscos relacionados à saúde que a 

poluição atmosférica pode causar? Quais as principais fontes de poluição atmosférica? Quais as 

consequências no meio ambiente?” Dependendo dos feedbacks dos alunos, o professor poderá 

escrever no quadro “Aquecimento Global”, “Efeito Estufa”, “Chuva Ácida”. Este debate deve durar 

cerca de 30-40 minutos.    

Após este momento, o professor poderá detalhar no quadro um esquema sobre as principais 

fontes de poluição (fonte estacionária e fonte móvel/ fonte natural e fonte antropogênica) e questioná-

los: “onde podemos enxergar a química neste processo?” Espera-se que os alunos resgatem 

conhecimentos prévios como o aumento no tráfego de carros e efeitos da combustão. Caso isso não 

ocorra, o professor deverá instigá-los a pensar nesse viés e conduzi-los para, então, introduzir o 

conteúdo disciplinar de Termoquímica. Ao final da aula, como forma de reforçar o que foi discutido, 

o professor poderá mostrar um vídeo, um recurso didático audiovisual. Os links dos vídeos estão 

disponíveis no Youtube:  
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Relacionado à saúde 

• https://www.youtube.com/watch?v=6OopxyQd4Bc 

 Relacionado ao meio ambiente 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZU6swIjSwAA 

 

Recursos Didáticos 

Quadro, Giz, Charge, Questionário, Vídeo, Datashow, Computador. 

 

Avaliação 

A forma de avaliação neste primeiro momento será de avaliação prévia, por meio do 

questionário inicial respondidos, discussão das Charges e feedbacks dos alunos. Durante a aula, eles 

devem ser capazes de definir as consequências da poluição atmosférica com o meio ambiente e com 

a saúde e relacioná-la ao conteúdo disciplinar de Termoquímica. 

 

Referências 

 

CALIJURI, M. C.; CUNHA, D. G. F. Engenharia Ambiental: Conceitos, Tecnologia e Gestão. 

Elsevier. Rio de Janeiro. 2013. 

ROCHA, M. E. Poluição atmosférica. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=ZU6swIjSwAA > Acesso em: 23 de setembro de 2018. 

BBC NEWS BRASIL. Como a poluição do ar afeta a nossa saúde?. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=6OopxyQd4Bc> Acesso em: 23 de setembro de 2018. 
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Aulas 2 e 3: Termoquímica 

 

Conteúdo: Termoquímica, Reações Exotérmicas e Endotérmicas, Reação de Combustão, 

Combustão Completa, Combustão Incompleta, Combustíveis Fósseis e Combustíveis Renováveis.  

 

Objetivos 

● Compreender a definição de Termoquímica; 

● Diferenciar reações exotérmicas de reações endotérmicas; 

● Entender como calcular entalpia; 

● Diferenciar reações de combustão completa e incompleta;  

● Compreender as reações de combustão envolvidas na queima de combustíveis 

fósseis; 

● Correlacionar as reações químicas de combustão completa e incompleta com a 

poluição atmosférica e seus efeitos na saúde. 

 

Metodologia 

A aula será iniciada resgatando o que foi trabalhado na aula anterior. Após esse início, o 

professor deverá questionar qual o meio de transporte que os alunos vão para as aulas: de ônibus, de 

carro, a pé ou de bicicleta. Então o professor deverá anotar em um canto do quadro a quantidade de 

alunos por tipo de veículo, como uma forma de mostrar aplicação do conteúdo ao cotidiano deles. 

Num momento posterior, o professor deverá falar sobre os diferentes tipos de combustíveis por tipo 

de veículo. Em Londrina, foi observado que alguns ônibus da cidade começaram a utilizar 

Biocombustíveis, questioná-los o porquê? (Poderá ser trabalhada uma reportagem sobre o início da 

utilização dos biocombustíveis, Apêndice E). Na sequência, será introduzido o conteúdo disciplinar 

de termoquímica, reações endotérmica e exotérmica, diferença entre entalpia de formação, de reação, 

de ligação e de combustão. Para que os estudantes reflitam sobre a poluição que os meios de 

transportes causam, o professor poderá ilustrar o quadro com reações de combustão com o etanol e a 

gasolina e, fornecendo o poder calorífico de cada, poderá pedir que calculem a entalpia de cada reação 

de combustão, lembrando-os da etapa de estequiometria. A entalpia calculada pela emissão de CO2, 

deverá ser muito próxima, então pedir que expliquem o porquê da preferência pelo etanol ao invés da 

gasolina. Ao final da discussão, o professor poderá resgatar os motivos da utilização do 

biocombustível na cidade de Londrina. O professor poderá retomar e relacionar a quantidade de 



62 
 

 

emissões de gases poluentes aos fenômenos ambientais trabalhados na aula anterior destacando 

medidas mitigadoras para a poluição ambiental.     

Nesta etapa é relevante, além de utilizar o quadro e giz para elucidar o conteúdo científico, 

apresentar um vídeo sobre a substituição dos biocombustíveis nos municípios, comparados ao etanol 

e a gasolina. O vídeo é sobre os biocombustíveis e está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rdmNYhjbwiw 

Neste momento pedagógico, a aula será predominantemente expositiva e dialogada, sendo o 

foco principal no feedback que os alunos darão durante a exposição do conteúdo. 

O professor também escolherá 3 alunos para ficarem responsáveis em iniciar o experimento. 

A parte experimental (Apêndice G) consistirá em colocar uma certa quantidade de vaselina em uma 

lâmina e deixá-la exposta ao tempo por cerca de 3 dias, após este período, será visualizado em 

microscópio óptico a quantidade de material particulado aderido à vaselina.  

 

Recursos didáticos 

Vídeo, Quadro e Giz 

 

Avaliação 

A avaliação consistirá em avaliar as respostas dos alunos diante da pergunta exposta no 

quadro: “Qual a diferença entre o biocombustível e o combustível fóssil?” e “Porque optamos, 

normalmente, pelo etanol se comparado à gasolina a quantidade calor emitido em ambos casos são 

equivalentes?” (Apêndice F). Assim, espera-se que o aluno seja capaz de descrever de maneira 

simples, porém objetiva sobre fontes renováveis de combustível e não renováveis, diferenciando 

ambos. 

Referências 

 

PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4º ed. São Paulo: Moderna, 

v. 2. 2010.  
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https://www.youtube.com/watch?v=rdmNYhjbwiw> Acesso em: 24 de set. de 2018. 
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Aula 4: Relação da poluição atmosférica com a química e suas 

consequências 

 

Conteúdo: Relação da poluição atmosférica com a química e suas consequências 

 

Objetivos 

●  Desenvolver uma história dissertativa ou não sobre a temática “Qual a química que 

você respira” envolvendo os conteúdos de Termoquímica e os efeitos no meio ambiente e na 

saúde.  

● Compartilhar a história criada com os demais da sala. 

 

Metodologia 

A aula será iniciada pedindo para que os alunos respondam ao mesmo questionário aplicado 

no primeiro dia de aula (Apêndice H). Então o professor pedirá aos alunos que ficaram responsáveis 

pela lâmina que a tragam até a frente para ser observada em microscópio. O professor deverá 

relacionar todo o material particulado aderido na vaselina com o nosso pulmão e realizar a 

contextualização das medidas mitigadoras para que não soframos tais consequências.  

Após a parte experimental, o professor pedirá que os alunos se dividam em grupos de 3 a 4 

alunos e será solicitado que escrevam uma história (Apêndice I) , desafiando-os a relacionar os 

conceitos, trabalhados durante todas as aulas, de aquecimento global, de efeito estufa, de chuva ácida, 

de efeitos da combustão de automóveis, de gases poluentes, de saúde e doenças. Ao final do texto, 

eles serão orientados a propor medidas mitigadoras (ou seja, aquelas capazes de contribuir para 

melhoria da cidade, da qualidade de vida da comunidade) na história que eles próprios criaram.  

Caso os estudantes tenham dificuldades para concluir a atividade, o professor poderá 

orientar os grupos sugerindo ideias criativas, com o intuito de instigar os alunos a pensarem em 

soluções para os problemas propostos.  

A atividade será desenvolvida com a turma, em folha de papel, considerando o tempo de 

uma aula de 50 minutos. O tempo seguinte será reservado para os grupos apresentarem as ideias à 

classe, promovendo um debate sobre a temática “Relação da poluição atmosférica com a química e 

suas consequências”. 
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Nos 5 minutos restantes o professor deverá concluir a atividade e agradecê-los por 

participarem da Oficina.  

 

Recursos didáticos 

Quadro, giz e folha de papel, textos e dados estatísticos. 

 

Avaliação 

A avaliação consistirá em analisar o desempenho dos estudantes por meio do interesse na 

temática, da interação em grupos, do debate e da história escrita em folha de papel. É fundamental 

que os alunos saibam os conceitos de aquecimento global, efeito estufa, combustão, gases poluentes, 

e efeitos na saúde para a conclusão da história e como as medidas mitigadoras se relacionam com 

estes. O debate de ideias é importante para o crescimento social, tendo em vista a capacidade de 

relacionar-se em sociedade e a tomada de consciência para as questões ambientais locais.  
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APÊNDICE C 

 

Questionário Inicial  

 

1) O que tem no ar que você respira? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) O que é poluição atmosférica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3) Quais as consequências da poluição atmosférica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4) No seu cotidiano, em que situações você identifica a poluição atmosférica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5) Qual a relação entre a Termoquímica/entalpia e a poluição atmosférica? Justifique. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Fonte: autoria própria  
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APÊNDICE D 

 

 

Charge 

 

 

Fonte: Internet. Adaptado pela autora. 
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APÊNDICE E 

 

Reportagem: Biocombustíveis podem tirar o País da dependência da gasolina. Disponível em: 

https://jornal.usp.br/atualidades/biocombustiveis-podem-tirar-o-pais-da-dependencia-da-gasolina/. 

Acesso: 15 out 2018. 

 

 



68 
 

 

APÊNDICE F 

 

 

Questionário sobre biocombustíveis  

 

1) Quais as principais diferenças entre Biocombustível e Combustíveis Fósseis? Explique 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Porque optamos, normalmente, pelo etanol se comparado à gasolina a quantidade calor 

emitido em ambos casos são equivalentes?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Fonte: autoria própria  
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APÊNDICE G 

 

Aula Experimental  

INTRODUÇÃO 

A poluição do ar é algo frequentemente discutido atualmente, contudo pode-se dizer 

que este tipo de poluição é experimentado, ao invés de visto. Os poluentes atmosféricos, 

como emissões de veículos, subprodutos industriais e aterros sanitários produzem gases de 

efeito estufa. Esses gases absorvem energia do sol aquecendo assim a Terra, causando o 

aquecimento global. Prevê-se que este aumento de temperatura conduza a aumentos do nível 

do mar, mudanças no calendário sazonal e uma diminuição na biodiversidade.  

Os cientistas usam contadores de partículas para classificar e quantificar os 

poluentes no ar em determinadas localidades.  

Neste experimento, examinaremos a poluição do ar em nosso próprio ambiente 

prendendo as partículas transportadas pelo ar e examinando-as sob um microscópio.  
OBJETIVO 

Examinar a poluição do ar presente em diferentes ambientes que frequentamos no 

dia a dia.  
MATERIAIS 

• Lâminas de microscópio 

• Laminulas 

• Vaselina 

• Microscópio (pelo menos 10x de ampliação) 

PROCEDIMENTO 

Pegue uma lâmina de vidro e espalhe uma fina camada de vaselina na superfície superior, 

garantindo que toda a superfície seja revestida. Deixe a lâmina com a vaselina exposta em um 

ambiente fechado e outro em ambiente aberto, onde o ar flui livremente. Espere 1-2 dias e colete suas 

lâminas.  

Usando um microscópio, examine as partículas que foram capturadas pela vaselina.  

RESPONDER 

 

Neste experimento, a vaselina representa qual orgão interno quando comparando com 

nosso corpo humano? Por que? 

 

Fonte: Adaptado e traduzido de Science Project: air polution.  Disponível em: < 

https://www.education.com/science-fair/article/measuring-local-air-pollution/>. Acesso em: 19 set. 

de 2018 

Fonte: Adaptado de education.com  
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APÊNDICE H 

 

 

Questionário Final (Questionário 4) 

1) O que tem no ar que você respira? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) O que é poluição atmosférica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3) Quais as consequências da poluição atmosférica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4) No seu cotidiano, em que situações você identifica a poluição atmosférica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5) Qual a relação entre a Termoquímica/entalpia e a poluição atmosférica? Justifique. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Fonte: autoria própria  
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APÊNDICE I 

 

Em duplas, criem uma história que relate sobre a poluição atmosférica e suas consequências 

no meio ambiente e na saúde. Podem ser situações do seu cotidiano. Lembre-se de demonstrar 

conceitos da Termoquímica que foram trabalhados. Ao final escreva medidas mitigadoras 

para as questões argumentadas no seu texto. Solte sua imaginação!!!! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Fonte: autoria própria  


