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 Este guia didático é um material auxiliar para nortear o trabalho do professor no 

desenvolvimento de suas aulas. Assim, tem como objetivo apresentar os caminhos para 

realização de uma atividade experimental investigativa num enfoque Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. Essa proposta é resultado de um trabalho de conclusão do curso de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciência e Tecnologia, desenvolvido pelo professor Moisés 

Marques Prsybyciem, com orientação da professora Drª. Rosemari Monteiro Castilho 

Foggiatto Silveira e coorientação da professora Drª. Elenise Sauer, na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Ponta Grossa, com o título: “A 

Experimentação Investigativa em um enfoque CTS no ensino das funções Químicas 

inorgânicas ácidos e óxidos na temática ambiental”.

 Nesse contexto, esse material é destinado para professores de Química do ensino 

médio para os diversos níveis de ensino (fundamental e . No entanto, pode ser adaptado 

superior), bem como para todo o ensino de ciências (Química, Biologia e Física). 

 Essa atividade foi pensada e organizada a partir do trabalho realizado com 25 

alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio de um colégio público do Estado do Paraná, em 

forma de um projeto em contra turno, na disciplina de Química, visando abordar os 

conceitos de Química por meio de um tema sociocientífico como estruturador dos 

conteúdos de Química num enfoque CTS. Além disso, este guia didático possibilita a troca 

de experiência e vivência na escola a partir da participação ativa do estudante durante todo 

o processo de ensino e aprendizagem. 

 As atividades desenvolvidas apresentam-se dispostas em de oito (8) momentos 

pedagógicos, em que são abordadas a ciência e a tecnologia e suas implicações sociais 

para o estudo das Funções Químicas Inorgânicas ácidos e óxidos de forma 

contextualizada e interdisciplinar. 

 Portanto, cabe ao professor criar situações de aprendizagem de forma que o 

estudante pense científica e tecnologicamente sobre o mundo e as implicações sociais e 

ambientais. Assim, o professor deve se necessário, fazer adaptações das atividades com a 

realidade da comunidade escolar .

1 INTRODUÇÃO



 

2.1 ENSINO DE QUÍMICA PARA A FORMAÇÃO DA CIDADANIA

 
  As pesquisas em Ensino de Química apontam sua desconexão com a realidade do 

estudante, desconsiderando as questões tecnológicas, históricas, sociais, econômicas, 

étnicos, ambientais entre outras. Esse distanciamento contribui para desmotivação e 

desinteresse dos estudantes pela disciplina de Química. Por isso, a maneira com o ensino 

ocorre na maioria das escolas, é inútil ou quase não faz diferença (CHASSOT, 2002). 

 Por esse motivo, torna-se necessário que os currículos sejam organizados, visando 

á seleção dos conteúdos e metodologias adequadas para a formação cidadã (PCN, 2006). 

Conforme Silva (2007), o ensino de Química deve possibilitar os valores éticos para 

formação da cidadania, além dos saberes científicos, pois segundo, Santos e Schnetzler 

(2010), a simples presença da Química no cotidiano das pessoas é suficiente para justificar 

o cidadão ser informado sobre ela. 

 No entanto, para atingir esses objetivos os estudantes necessitam conhecer as 

implicações socioambientais dos conhecimentos científicos e tecnológicos para uma 

maior participação no processo decisório. Nesse sentido, Carvalho (2006), colabora 

questionando como ensinar e planejar o trabalho cotidiano em sala de aula para alcançar 

os objetivos propostos? Muitos professores e pesquisadores como: Santos e Schnetzler 

(2010); Auler (2007); Suart (2008) defendem o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS). Com o objetivo de contribuir para diminuição desse distanciamento dos conteúdos 

científicos com o cotidiano do estudante.
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 O desenvolvimento científico e tecnológico traz muitos benefícios para 

humanidade. Porém, geraram diversas implicações para sociedade, meio ambiente entre 

outros. Segundo Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007), é necessário que cada vez mais a 

população, possa ter acesso a participar e avaliar o processo de tomada de decisão sobre 

a Ciência e a Tecnologia (C&T). 

 Dessa forma, com a degradação e os impactos ambientais; as tecnologias ligadas à 

guerra fizeram com que a sociedade desconfiasse dos benefícios do desenvolvimento da 

C&T para a humanidade (AULER, 2007). As obras "A estrutura das revoluções científicas" 

de Thomas Kuhn e "Silent Spring" de Rachel Carsons (AULER; BAZZO, 2007), também 

contribuíram para discussões iniciais sobre as relações entre CTS. Portanto, de maneira 

sintética a expressão CTS surgiu por vota das décadas de 60/70 com o objetivo de criticar e 

avaliar a C&T e suas implicações para a sociedade e meio ambiente. 

 O enfoque CTS vem se destacando em muitas pesquisas no campo educacional, 

como no ensino de Ciências, Santos e Mortimer (2001); Auler (2007); Santos e Schnetzler 

(2010). Dessa forma, os objetivos da educação CTS, em trabalho feito por Santos e 

Schnetzler (2010) são: 

Ÿ Desenvolver a capacidade de tomada de decisão; 

Ÿ Compreender a natureza da ciência e do seu papel na sociedade; 

 Para Santos e Mortimer (2001), o objetivo da educação CTS é possibilitar o cidadão 

reconhecer e exercer a linguagem da C&T nas práticas sociais. Por isso, há necessidade 

de mudança no campo curricular, que deve ser mais aberta a problemas sociais relevantes, 

sendo os problemas ambientais representantes 

típicos (AULER, 2007). Por isso, as pesquisas em 

ensino de Química procuram elaborar estratégias, 

que visem a Alfabetização Científica e Tecnológica 

(ACT) (SUART, 2008). Por que não criar problemas 

reais e concretos por meio de temas sociocientífico 

para os estudantes para construção do seu próprio 

conhecimento? Entende-se que isto pode ser feito 

por meio da experimentação investigativa.  

2.3 QUAIS OS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO CTS? 



 A Química, enquanto campo do conhecimento é uma ciência basicamente 

experimental. Dessa forma, a experimentação no ensino de Química é considerada um 

recurso que possibilita promover a aprendizagem. Conforme Giordan (1999), a 

experimentação desperta a motivação e o interesse do aluno. No entanto, as pesquisas 

apontam que muitos professores apresentam uma visão simplista da experimentação, 

imaginando ser possível apenas comprovar a teoria no laboratório ou que a partir do 

laboratório se possa chegar à teoria (LIMA; MARCONDES, 2005). 

 Conforme Suart (2008), muitos professores do Ensino Médio utilizam a 

experimentação de forma acrítica e descontextualizada do cotidiano do estudante. Além 

disso, utilizam a experimentação como "receita de bolo", buscando a resposta esperada 

pelo professor.
 
 Muitos desafios e dificuldades são relatados 

por professores para utilização da experimentação, 

tais como: a falta de tempo para elaboração e 

execução das atividades e a falta de material de 

apoio (SUART, 2008) e acabam realizando a  

experimentação como ilustração, 

demonstração,  manipu lação de 

materias e comprovação de teorias. 

Assim, trabalhar dessa maneira faz com 

que os estudantes acreditem que a 

ciência não é provisória e questionável, 

mas sim, pronta e acabada. 

 No entanto, Guimarães (2009) 

considerada a experimentação uma 

estratégia eficiente para criação de 

problemas reais relacionados com a 

realidade do aluno, para o estímulo de 

questionamentos de investigação e 

para a contextualização. 
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2.4 O QUE É EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA? 
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Quadro 1 - Tipos de atividades experimentais. 
Fonte: Autoria própria, baseada na tabela proposta por OLIVEIRA; SOARES (2010). 

Essa atividade inicia-se com uma ou mais questão (es) problematizadora (s). Nessas 
atividades nenhum roteiro é dado aos estudantes (GONDIM; MÓL, 2007) e (SUART; 
MARCONDES, 2009). No entanto, os procedimentos são elaborados no pré – 
laboratório. Todo o processo é realizado pelo estudante, que levanta hipótese, debate 
e sugere estratégias de verificação para pertinência da hipótese levantada. O 
professor possui um papel muito importante, pois é o mediador na construção do 

Essa atividade é realizada pelo estudante que manipula todo o material sob a direção 
do professor (OLIVEIRA; SOARES, 2010). A experimentação ilustrativa é utilizada 
para comprovar leis e teorias. Nesse tipo de atividade, o roteiro e os materiais para 
realização da prática já se encontram disponíveis para o aluno, que apenas realiza a 

Investigativa

A atividade experimental é realizada apenas pelo professor, que faz a demonstração 
do fenômeno. O estudante deve ter o conhecimento do material utilizado (reagentes, 
vidrarias e equipamentos), na qual faz observações e anotações. Nessa atividade, é 
utilizado um roteiro pré-determinado, como uma “receita de bolo” que não pode dar 

Conforme Oliveira e Soares (2010), a atividade experimental descritiva é realizada 
pelo estudante com observação ou não do professor. Assim, permite ao mesmo entrar 
em contato com o fenômeno estudado. Porém, não apresenta um caráter 
investigativo.

Demonstrativa

Ilustrativa

Descritiva

Experimentação Descrição das atividades experimentais

 Nesse sentido, apresenta-se os tipos de experimentação e suas descrições no 

quadro 1, a seguir: 

 A experimentação deve ser utilizada em sala de aula, independente do tipo ou 

classificação. Porém, apenas com as atividades investigativas é possível desenvolver o 

espírito científico, uma maior participação do estudante e a tomada de decisão. Conforme 

Hodson apud Carvalho et al. (2006), os estudantes aprendem mais sobre ciências, quando 

participam de atividades de investigação, parecidas com as realizadas nos laboratórios de 

pesquisas.
 
 Ressalta-se que nesse trabalho apresenta-se sugestões para se trabalhar a 

experimentação investigativa  em um enfoque CTS.

 O ensino de Química, na maioria das escolas vem ocorrendo com ênfase apenas na 

memorização de fórmulas, conceitos e nomes, pois visa à aprovação em vestibulares e 

testes de conhecimento essencialmente memorístico. O que Freire (2005), chama de 

transmissão acrítica e aproblemática do conhecimento. Dessa forma, muitas das críticas 

ao ensino "tradicional" referem-se à ação passiva do estudante no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Nesse contexto, diversos professores e pesquisadores Auler (2007); Pinheiro, 

Silveira e Bazzo (2007); Santos e Schnetzler (2010); Carvalho et al., (2006); Suart (2008) 

apontam para a necessidade de estratégias que possibilitem uma maior participação do 

aluno, visando uma formação para cidadania. Assim, acredita-se que a experimentação 

investigativa num enfoque CTS é uma estratégia eficiente. 

2.5 O QUE É EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NUM ENFOQUE
CTS PARA O ENSINO DE QUÍMICA? 



 
 Essas atividades investigativas no enfoque CTS implicam em propor situações 

problemas reais (problematização), por meio de um tema sociocientífico, para nortear o 

processo de investigação. As atividades experimentais investigativas iniciam-se sem 

nenhum roteiro seja dado aos estudantes (GONDIM; MÓL, 2007). No  entanto, a (s) 

questão (es) problema (s) orientam e direcionam todo o processo de investigação. 
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 Costa et al., (1985) citado por Gondim e Mól (2006, p.4-5), organizou uma estrutura 

para experimentação em escala de diretividade considerando: o problema, os 

procedimentos e as respostas, em níveis: 

 Esses níveis de diretividade indicam o grau de investigação em relação ao 

problema, os procedimentos e as respostas. Os níveis zero e um são os mais empregados 

tanto no ensino básico e superior, esses processos são lineares, seguem uma "receita" 

pré-determinada. Nesse tipo de atividade não há uma reflexão do processo realizado. Já 

os níveis dois e três são menos comuns de ser empregados. Essas atividades instigam o 

estudante à resolução de problemas reais e controversos, a levantar hipóteses e definir 

estratégias para investigá-lo, bem como permite a relação observação – ação – reflexão - 

formação, ou seja, formar pela pesquisa.

  Considerando os níveis neste estudo, aborda-se o nível dois, uma vez que apenas 

o problema é dado, mas os caminhos, os meios e as respostas ficam em aberto.

Ÿ Nível zero: o problema, os caminhos e meios e a resposta são dados. Este nível, 

embora seja amplamente empregado em cursos de graduação, não favorece o 

desenvolvimento da investigação. Nesses casos, os estudantes recebem roteiros 

lineares das aulas práticas a serem realizadas, tornando-se simples executores de 

tarefas. 

Ÿ Nível  um: o problema, os caminhos e meios são dados, ficando somente a resposta 

em aberto. Encontrado nas aulas experimentais de química, tanto no ensino básico 

como no superior. 

Ÿ Nível  dois: o problema é dado, mas os caminhos, os meios e as respostas ficam em 

aberto. Pouco comum. 

Ÿ Nível  três: o problema, os caminhos e meios e a resposta ficam em aberto. Neste 
nível, os estudantes defrontam-se com situações que devem instigá-los a definir um 
problema, criar hipóteses e definir um método para investigá-lo. Raríssimo. 
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 Pensando-se dessa forma e baseado em diversos autores Guimarães (2009), 

Gondim e Mól (2007), Carvalho et. al. (2006), apresenta-se os sete passos (caminhos) 

para realização de uma atividade investigativa, a seguir: 

1 – Problematização: 

 O problema inicial deve ser proposto em forma de 

uma ou mais perguntas para orientar o estudo, estimular 

a curiosidade e motivar os estudantes para o 

conhecimento científico e tecnológico. Conforme 

Carvalho (2006, p.28), “É importante também que essa 

questão não seja muito específica, de modo que possa 

gerar uma discussão bastante ampla”. Além desses 

aspectos, a questão deve levar em consideração a 

Educação Ambiental e partir de uma problemática real, 

contextualizada e controversa, como por exemplo:

Por que uma flor quando exposta a determinados níveis de chuva ácida muda sua 
coloração e seu aspecto? 

2 – Abordagem Teórica:

 Após, aplicar a(s) questão(es) problema(s) aos alunos, são ensinados conceitos 

teóricos que possibilitem a reflexão e discussão do problema inicial. De acordo com 

Guimarães (2009), ensinar ciência na escola deve-se levar em consideração que toda 

observação não é feita num vazio conceitual, mas a partir de um corpo teórico que orienta e 

direciona todo processo de aprendizagem. Sobre a questão problema são abordados 

conteúdos como: funções inorgânicas (ácidos, óxidos, base e sais), reações Químicas, 

ligações químicas, tabela periódica e solubilidade (realizado no momento 4).

 No entanto, esse corpo teórico não trabalha diretamente a questão problema, mas 

conceitos que possibilite aos alunos resolver e responder o problema apresentado. 

3 – Hipóteses:

Conforme Carvalho et al. (2006, p. 28), “proposto o 

problema, os alunos devem levantar hipóteses sobre a 

solução do problema por meio de uma discussão”. Com 

essa discussão (debate) e embasados teoricamente pode-

se conduzir a outras hipóteses. Por isso, essas atividades 

se aproximam do trabalho de um cientista, pois existem 

possibilidades de diversos caminhos para resolver o 

problema proposto. Assim, o estudante percebe que a 
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ciência não é pronta e acabada com verdades absolutas, mas sim, que é provisória e 
questionável.

4 – Pré - Laboratório:

 Com as hipóteses levantadas os estudantes reúnem-se 
para discussão de como será a realização do experimento. 
Carvalho et al. (2006), chama essa etapa de “elaboração do plano 
de trabalho” e diz que nesse momento será determinado como a 
atividade experimental será realizada, quais os materiais 
necessários, como montar o arranjo experimental, a coleta de 
dados e a análise dos dados obtidos.

Essa discussão deve ser mediada pelo professor e com base no 
corpo teórico trabalhado após a problematização, decidir em equipe quais as hipóteses 
mais pertinentes e viáveis para realização no laboratório. Decididas quais hipóteses serão 
testadas no laboratório, cada equipe vai detalhar por escrito quais os procedimentos e 
métodos escolhidos. 

5 – Laboratório:

 Nessa etapa, que chamamos de laboratório, será realizado a montagem e 
separação de equipamentos, vidrarias e reagentes, bem como a 
verificação da possibilidade de utilização de materiais alternativos.

6 – Experimentação:

Esta etapa é a mais prática, uma vez que o estudante manipula materiais e equipamentos 
testando várias vezes às hipóteses e variando suas condições de realização, bem como o 
estudante sai da inércia e vai a campo pesquisar, pensar, agir e questionar. É importante 
lembrar que nenhum roteiro é dado para os estudantes (GONDIM; MÓL, 2007), (SUART; 
MARCONDES, 2009), eles apenas partem da questão problematizadora e do 
procedimento e método elaborado e decidido no pré – laboratório.

Nesse momento do trabalho, também será efetuado a coleta de dados de forma planejada 
e organizada no pré – laboratório. O professor apenas orienta e direciona quando 
necessário à realização dos experimentos e discussão das dúvidas e conclusões.

7 – Pós – Laboratório:

Para fechamento dessa estratégia os alunos reúnem-se novamente para 
discussão, no chamado pós-laboratório. Nessa etapa, será retomada a 
análise dos dados e resultados encontrados durante o experimento, possibilitando refletir 
sobre as possíveis soluções e respostas para a(s) questão (es) problema(s), pois nesse 
momento deve-se apresentar uma resposta ao problema inicial e discutir a pertinência (ou 
não) das hipóteses iniciais.
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 Nessa parte do trabalho os alunos apresentam mais dificuldades, uma vez que se 

trata da tradução gráfica ou algébrica dos resultados obtidos (CARVALHO et al., 2006). 

Além da organização das ideias e conceitos, deve-se buscar refletir sobre as relações 

CTS, socioambientais e conceitos Químicos. Dessa forma, apresenta-se um esquema 

com os passos de uma experimentação investigativa na figura 1:

Figura 1: Inter-relações dos sete passos para uma experimentação investigativa.
Fonte: Autoria própria

 Dessa forma, se pode observar, os caminhos, em sete passos para uma 

experimentação com caráter investigativo, os quais se encontram  relacionados um com o 

outro, uma vez que ocorrem de forma integrada e sempre com orientação/mediação do 

professor no processo de ensino e aprendizagem. Cabe destacar que esse processo não é 

linear, esses são apenas passos para orientar a realização de uma experimentação 

investigativa, pois a atividade experimental com caráter investigativo leva em 

consideração todo o processo, diversos caminhos e possíveis variáveis que aparecem 

promovendo reflexões sobre as relações socioambientais durante o desenvolvimento do 

trabalho.

 Conforme Carvalho et al. (2006), o objetivo da experimentação investigativa é fazer 

o estudante participar do processo educacional, pensando, questionando e agindo em 

situações novas, usando para isso o conhecimento científico.

 Por sua vez, os objetivos pedagógicos em relação à experimentação investigativa 

são resumidos em uma lista de seis grupos, no quadro 2, extraído de Blosser (1998) citado 

por Carvalho et al. (2006, p.24):

2.6 OS OBJETIVOS DA EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA
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Grupos Objetivos Pedagógicos

Habilidades

Conceitos

Habilidades 
Cognitivas

Compreensão da
Natureza da Ciência

Atitudes

De manipular, refletir, questionar, investigar, organizar e comunicar. 
Elaborar conceitos, levantar hipóteses, modelo teórico, categoria 

Pensamento crítico, soluções de problemas, aplicação, síntese. 

Empreendimento científico, cientista e como eles trabalham, a existência 
de multiplicidade de métodos científicos, inter-relações entre ciência e 
tecnologia e entre várias disciplinas científicas. 

Curiosidade, interesse, correr risco, objetividade, precisão, perseverança, 
satisfação, responsabilidade, consenso, colaboração, gostar de ciência. 

Levantar hipóteses, modelo teórico, categoria taxionômica. 

Tomada de decisão
Conhecimento construído, multidisciplinar e alternativas múltiplas para 
resolução do mesmo problema.

Quadro 2: Objetivos pedagógicos da experimentação investigativa. 
Fonte: Autoria Própria, baseada em Blosser (1998) extraído de Carvalho et al. (2006, p.24). 

 Esses objetivos só são possíveis apenas em aulas investigativas, pois essa 

estratégia permite a participação ativa do estudante. Cabe destacar que é papel do 

professor possibilitar e articular os conteúdos do currículo em Química, para permitir a 

utilização da experimentação investigativa e alcançar tais objetivos. Carvalho et al. (2006, 

p.21) diz que:  

 Como apresentado até aqui, a experimentação investigativa busca a construção do 

conhecimento pelo aluno com mais autonomia e participação ativa no processo, por meio 

da procura de soluções de problemas reais e controversos, incentivando o trabalho em 

equipe com o professor, o qual possui o papel de mediação.

é importante que uma atividade de investigação faça sentido para o aluno, de modo 
que ele saiba o porquê de estar investigando o fenômeno que a ele é apresentado. 
Para isso, é fundamental nesse tipo de atividade que o professor apresente um 
problema sobre o que está sendo estudado. A colocação de uma questão ou 
problema aberto como ponto de partida é ainda um aspecto fundamental para 
criação de um novo conhecimento. 
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2.7 O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL?

          As discussões sobre Educação Ambiental no Brasil são recentes na Educação 

(VASCONCELLOS, 2008). Esse debate faz-se necessário, uma vez que enfrentamos 

impactos negativos, em relação ao desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia de 

maneira descontrolada. Conforme Dias (2002, p.10),”poluímos o ar que respiramos, 

degradamos o solo que nos alimenta e contaminamos a água que bebemos [...], vive como 

se fosse à última geração sobre a terra”.

         Dessa forma, a falta de consciência ambiental, política, e, o analfabetismo ambiental 

são  desafios e podem ser combatidos por Educação Ambiental e a Ética (DIAS, 2002). Por 

isso, a importância de se  entender o que é EA.

          A Educação Ambiental “sensibiliza as pessoas sobre o meio ambiente (como 

funciona, como dependem dele e como o afetam), levando-as a participar ativamente de 

sua defesa e melhoria” (DIAS, 2002, p.67). Já Reigota (2006), entende por Educação 

Ambiental como educação política, na qual prepara os sujeitos para participar de forma 

ativa, reivindicando, assim, a ética, a justiça social em suas relações entre a sociedade e a 

natureza.

 Nesse sentido, a Educação Ambiental é considerada um processo político, que 

busca desenvolver uma nova filosofia de vida, com educação (Ciência e Tecnologia) e suas 

implicações para a sociedade, visando a mudança de atitudes e hábitos para preservar o 

meio ambiente. 

 Portanto, o que podemos fazer para contribuir para a sustentabilidade? Segundo 

Capra (1996, p.23), “há soluções para os principais problemas de nosso tempo, algumas 

delas até mesmo simples. Mas requerem uma mudança radical em nossas percepções, no 

pensamento e nos nossos valores”. Dias (2002), apresenta algumas contribuições para 

sustentabilidade:

Ÿ Seu voto é um poderoso instrumento de mudança;
Ÿ Conheça a legislação ambiental, uma vez que é um poderoso instrumento 

para exercemos nossos direitos;
Ÿ As árvores são um importante patrimônio público;
Ÿ Precicle, de preferência a produtos que exibam cuidado com ambiente;
Ÿ Reduzir a produção de resíduos (lixo);
Ÿ Economize água potável e energia elétrica;
Ÿ Exija que a escola de seus lhos trate a questão ambiental.
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3.1 MOMENTO PEDAGÓGICO 1

Objetivo: 

Ÿ Compreender as concepções prévias dos alunos sobre questões ambientais, CTS e 

Ensino de Química;

Metodologia:  Aplicação de Questionários
Duração: 4 aulas
Encaminhamento:

 Solicitar aos alunos para que respondam os questionários (ver apêndice A) com ou 

sem identificação  sobre questões ambientais (chuva ácida, poluição e lixo), CTS e Ensino 

de Química (Funções inorgânicas ácidos e óxidos). Esse momento é muito importante, 

uma vez que direciona as atividades a partir das concepções prévias dos alunos.

3 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EM MOMENTOS  3 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EM MOMENTOS  3 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EM MOMENTOS  
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3.2  MOMENTO PEDAGÓGICO 2

Objetivos: 

Ÿ Conhecer o que são mapas conceituais e como podem ser usados;
Ÿ Construir  mapas conceituais sobre  diversos temas.

Metodologia: Leitura de artigo científico
Duração: 10 aulas

Ÿ  Encaminhamento:
Ÿ
 Ler e discutir o texto: MOREIRA, Marco Antonio. Mapas Conceituais e 

Aprendizagem Significativa, [s.n]. Nesse sentido, após a discussão pedir para cada aluno 

elaborar um mapa conceitual de diversos temas de seu interesse (drogas, lixo, 

sentimentos), com o intuito de conhecer e aprender a fazer um mapa de conceitos.

Avaliação: Análise dos mapas conceituais e observação na leitura e discussão 

(participação, iniciativa, atitude) do estudante.

3.3 MOMENTO PEDAGÓGICO 3

Objetivo Geral: 

Ÿ Discutir de maneira crítica os textos da revista Química e sociedade (Anexo A) e 

elaborar mapas conceituais sobre os temas discutidos.

Em seguida, apresentamos os objetivos específicos, de cada tema sociocientífico 

abordado:

Lixo:

•  Refletir sobre o que é realmente considerado lixo e seu impacto para meio ambiente;

•  Refletir as possíveis soluções para reduzir a produção de lixo no mundo;

• Refletir sobre a quantidade de lixo no oceano pacífico provenientes do descarte de 
materiais como o plástico e suas implicações para o meio ambiente e a sociedade;

• Entender as consequências para meio ambiente e sociedade do consumismo 
desenfreado;

• Entender os problemas socioambientais causados pelos lixões

• Discutir  a partir da temática  lixo as interelações  CTS .

Poluição atmosférica:

• Refletir sobre a responsabilidade dos cientistas no aumento ou redução da poluição;

• Entender a influência da ciência e da tecnologia para poluição;

• Compreender a relação de poluição atmosférica e chuva ácida;
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• Entender os riscos para saúde humana e doenças causadas pela poluição atmosférica;

• Verificar quais os gases responsáveis pela poluição atmosférica e como são gerados.

Efeito estufa

• Discutir o conceito de efeito estufa;

•  Compreender a relação entre desenvolvimento econômico e aquecimento global;

• Refletir sobre as consequências para a sociedade e meio ambiente do aquecimento 

global;

• Entender a influência da ciência e da tecnologia para o efeito estufa, relacionando com 

conceitos químicos;

• Desenvolver a oralidade e a capacidade de tomada de decisão, por meio do trabalho em 

equipe.

• Discutir as possíveis soluções para o aquecimento do planeta.

Educação ambiental

• Entender o conceito de a educação ambiental;

• Compreender a importância da educação ambiental para o desenvolvimento sustentável;

• Refletir sobre a importância da educação ambiental para desenvolver atitudes, valores e 

comportamentos sobre meio ambiente;

• Desenvolver a capacidade de tomada de decisão.

Metodologia: Leitura de textos de revista científica, debate e utilização de vídeo como 

recurso didático.

Duração: 16 aulas

Conteúdos trabalhados:

Lixo:
 
Ÿ Misturas homogêneas e heterogêneas;

Ÿ Separação de misturas homogêneas e heterogêneas envolvendo o lixo 
(magnetização, levigação, flotação e catação);

Ÿ Consumismo, sustentabilidade e educação ambiental,lixo e as relações CTS;

Ÿ Fenômenos físicos e Químicos;

Poluição atmosférica e efeito estufa: 

Ÿ Mudanças de estados físicos da matéria;

Ÿ Tabela periódica;
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Ÿ Substâncias simples e compostas;

Ÿ Identificação de algumas substâncias (CO , CH , CO, SO , H SO , HNO , H CO ) 2 4 3 2 4 3 2 3

envolvendo poluição atmosférica e efeito estufa e as relações CTS.

Ÿ Ligações químicas: Iônica e covalente.

Encaminhamento: Solicitar a leitura prévia de textos com temas controversos e 

sociocientífico da revista Química e Sociedade (SANTOS, 2003) (Anexo B). Em seguida, 

solicitar a construção de mapas conceituais, após cada discussão. Pedir para os alunos 

antes de cada leitura dos textos em sala, para estudar previamente em casa, anotando 

suas dúvidas e apontamentos para discussão durante a aula.

Avaliação: Análise dos mapas conceituais e observação na leitura e discussão 

(participação, iniciativa, atitude) do estudante.

Obs: Depois da discussão dos textos sobre lixo, apresentar os vídeos: a) “a história das 

coisas” b) “sopa plástica: o lixão do oceano pacífico’’ c) ‘‘Ilha das flores’’, e fazer uma 

discussão.

3.4 MOMENTO PEDAGÓGICO 4

Objetivo: 
Ÿ Compreender os conteúdos como subsídios para as investigações

Objetivos específicos:

Ÿ Reconhecer as diferentes funções inorgânicas no cotidiano;
Ÿ Compreender quais são os óxidos não - metálicos responsáveis pela poluição 

atmosférica;
Ÿ Conhecer os principais óxidos e ácidos presentes no cotidiano;
Ÿ Compreender as reações entre um óxido e um ácido;
Ÿ Compreender as reações de neutralização e suas influências na sociedade e meio 

ambiente;
Ÿ  Entender quais elementos são importantes para o meio ambiente e corpo humano;
Ÿ Compreender as diferentes ligações químicas (iônica e covalente), presentes nas 

funções inorgânicas;
Ÿ Entender a solubilidade de diferentes substâncias do cotidiano.

Metodologia: Aula expositiva dialogada 
Duração: 14 aulas

Conteúdos trabalhados:
Ÿ Funções inorgânicas (ácidos, óxidos, bases e sais);
Ÿ Tabela periódica;
Ÿ Reações químicas;
Ÿ Solubilidade.

Encaminhamento:
Abordar os conteúdos, visando fornecer subsídios para resolução da questão problema 
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apresentada no momento 5. Trabalhar os conteúdos com questionamentos relacionados à 

CTS e ligados com a realidade do estudante. No entanto, sem abordar diretamente a 

questão problema. 

Avaliação: Observação nas aulas (participação, iniciativa, atitude) do estudante, 

resolução de exercícios reflexivos.

3.5  MOMENTO PEDAGÓGICO 5

Objetivo: 

Ÿ Realizar uma atividade experimental investigativa com o tema chuva ácida

Objetivos Específicos:

Ÿ Conhecer as etapas do trabalho de um cientista, visando contribuir para formação do 

espírito científico;
Ÿ Desenvolver a capacidade de levantar hipóteses, dados e estratégia para realização da 

experimentação;
Ÿ Desenvolver o espírito investigativo de pesquisa, na qual o aluno tem uma participação 

ativa na construção do conhecimento;
Ÿ Entender experimentalmente como ocorre o processo da chuva ácida, relacionando 

com ácido, óxido e as reações Químicas;
Ÿ Compreender as causas, consequências e possíveis soluções para chuva ácida;
Ÿ  Compreender os efeitos da chuva ácida para sociedade;
Ÿ Conhecer os principais poluentes que causam a chuva ácida;
Ÿ Refletir sobre as diversas tecnologias que influenciam na chuva ácida;

Metodologia: Experimentação investigativa

Duração: 14 aulas

Conteúdos trabalhados:
Ÿ Vidrarias, equipamentos e normas de laboratório;
Ÿ Funções inorgânicas ácidos e óxidos;
Ÿ Reações Químicas;
Ÿ Combustão;
Ÿ pH e pOH; e indicadores ácido-base;
Ÿ Solubilidade.

Encaminhamento:

Pensando, em relação às atividades investigativas num enfoque CTS, e partindo de um 
tema sociocientífico, a chuva ácida, apresentamos os caminhos resumidamente, a 
seguir, em sete passos para realização de uma atividade com caráter investigativo:

1 – Problematização: Uma questão problema abrangente foi apresentada aos alunos, 

com objetivo de permitir uma ampla discussão, a saber:

Por que uma flor quando exposta a determinados níveis de chuva ácida 

muda sua coloração e seu aspecto?
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Nesse contexto, além da questão mais abrangente, outras questões específicas podem 

ser apresentadas, como:

Ÿ Qual a influência da ciência e da tecnologia em relação à chuva ácida?
Ÿ O que vem causando o excesso de acidez na chuva de grandes cidades?
Ÿ O que significa chuva ácida? Quais as consequências da acidez das chuvas para 

sociedade e meio ambiente?
Ÿ Qual a equação da reação de combustão do enxofre e a reação do gás produzido com 

água?
Ÿ Quais as substâncias responsáveis pela poluição atmosférica e que contribuem para 

chuva ácida?
Ÿ Quais as causas, as consequências e as possíveis soluções para reduzir os níveis de 

chuva ácida?

           Essa questão, e, as questões específicas vão direcionar todo o processo 
investigativo, sob mediação do professor. 

2 – Abordagem teórica: Após, o desafio ser lançado para os estudantes, abordar no 
ambiente pedagógico, os conteúdos que forneçam subsídios para os estudantes levantem 
hipóteses e respondam a (s) questão (es) problema (s).Conforme Guimarães (2009), fazer 
ciências no campo científico e no âmbito escolar não pode ser ateórico.  Por isso, é 
importante fornecer subsídios teóricos (realizada no momento 4). Porém, não se pode 
abordar diretamente a problemática.

3 – Hipóteses: Em seguida, disponibilizar um período de tempo para pesquisas em 
diversas fontes (biblioteca e internet), buscando elaborar hipóteses e estratégias para 
solucionar a (s) questão (es) problema (s). Esse período de tempo deve ser adaptado 
conforme a realidade da comunidade escolar e carga horária da disciplina.

4 – Pré – laboratório: Esse passo, é muito importante. Conforme Carvalho et al. (2006), é 
a etapa do plano de trabalho, ou seja, como será realizado, a metodologia e os materias 
necessários. Assim, discutir em equipe com mediação do professor, quais hipóteses 
devem ser testadas e avaliadas, elaborar os procedimentos e decidir quais materiais 
utilizar neste processo.

5 – Laboratório: Essa etapa ocorre à separação e montagem de equipamentos e 
vidrarias. Decidir com os estudantes, quais materiais utilizar e realizar a montagem para 
próxima etapa. É importante ressaltar, que  deve-se incentivar a utilização de materiais 
alternativos. Porém, é nesse momento que o professor deve abordar o nome dos 
equipamentos, vidrarias e sua função.

6 – Experimentação: Etapa prática, coleta de dados, validação ou refutação das 
hipóteses selecionadas. Realizar os experimentos com os procedimentos elaborados no 
pré-laboratório, procurando a discussão dos fenômenos e relacionando com o enfoque 
CTS sobre a temática e os conteúdos Químicos.

7 – Pós – laboratório: É a etapa em que os dados e resultados são retomados e as 
possíveis dúvidas são sanadas. No entanto, nesse momento os alunos apresentam 
dificuldades, pois nessa etapa ocorre o tratamento algébrico dos resultados. Pedir para os 
estudantes em equipe a elaboração de um relatório sobre a atividade realizada, apontando 
os materiais utilizados, procedimentos, resultados e discussões, considerações finais, 
uma auto-avaliação, as dificuldades e concepções sobre a estratégia.

Avaliação: Observação da (participação, iniciativa, atitude) do estudante e análise de 
relatório.
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3.6 MOMENTO PEDAGÓGICO 6 
Objetivo:
 
Ÿ Elaborar e executar um “júri simulado” sobre a temática chuva ácida.

Objetivos específicos:

Ÿ Estudar o tema chuva ácida, levando todos os participantes das equipes a debater e 

tomar decisões;
Ÿ Desenvolver um pensamento crítico e discurso sobre questões ambientais;
Ÿ Entender as implicações da ciência e tecnologia para o meio ambiente e para a 

sociedade;
Ÿ Compreender as causas, as consequências e as possíveis soluções relacionadas à 

chuva ácida.

Metodologia: Debate

Duração: 12 aulas

Conteúdos trabalhados:
Ética, discurso, comunicação e conteúdo de química.

Encaminhamento:

Dividir os participantes em três equipes. Dessa forma, uma equipe vai defender que os 

benefícios da C&T justificam os problemas ocasionados pela chuva ácida (a favor da chuva 

ácida) e a outra equipe vai (contra a chuva ácida), mostrando seus malefícios e problemas 

ambientais, levando em consideração todo o contexto envolvido. E a terceira equipe são os 

relatores que registraram toda a discussão.

Portanto, os atores sociais envolvidos no júri são:

- Contra a chuva ácida;
- A favor dos benefícios da C&T que justificam os problemas ocasionados pela chuva ácida;
- Relatores.

Nessa perspectiva, são apresentados no quadro 3, a seguir as etapas para direcionar a 

realização de um júri simulado:

Quadro 3: Etapas para realização do júri simulado
Fonte: Autor

Como sugestão, apresenta-se a seguir, os onze (11) passos para realização de um “júri 
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simulado”:

1º Passo: O professor com os alunos escolhem o tema a ser trabalhado (chuva ácida);

2º Passo: Os alunos vão pesquisar sobre o tema para ter subsídios para as discussões;

3º Passo: O professor participa como orientador das equipes, direcionando as pesquisas e 

organização do “júri simulado”;
4º Passo: O professor (Juiz) abre a sessão (o professor apenas participa como mediador);

5º Passo: Dois membros, da equipe de acusação, acusam o réu ou a questão em pauta: a 

chuva ácida;

6º Passo: Dois membros da equipe de defesa defendem o réu ou a questão em pauta;

7º Passo: Abre-se para discussão entre ambas as equipes, cada equipe defendendo seu 

ponto de vista;

8º Passo: Apresentação das considerações finais por cada equipe;

9º Passo: Discussão entre as equipes para verificação da pertinência ou não dos 

apontamentos realizados durante o julgamento;

10º Passo: Leitura e justificativa da decisão tomada pelas equipes em conjunto com o 

professor, ou seja, a decisão combinada, colocando as evidências, as contradições e 

dando ênfase os argumentos elementares.

11º Passo: Avaliação do júri simulado: realizada em equipe por meio de um debate (auto-

avaliação) da seguinte pergunta: Quais as contribuições da dinâmica realizada?

Avaliação: Observação na leitura e discussão (participação, iniciativa, atitude) do 

estudante e uma auto-avaliação.

3.7 MOMENTO PEDAGÓGICO 7

Objetivo: 

Ÿ Apresentar e discutir sobre o tema chuva ácida;

Objetivos específicos:

Ÿ Utilizar os recursos tecnológicos para produzir um vídeo informativo sobre as causas, 

consequências e possíveis soluções para reduzir os níveis de chuva ácida;
Ÿ Desenvolver a tomada de decisão frente às questões ambientais;

Ÿ Desenvolver atitudes e ações para preservar o meio ambiente;

Metodologia: Utilização de slides e debate, bem como a elaboração de um vídeo 

informativo (produto).
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Duração: 14 aulas 

Conteúdos trabalhados:
Comunicação, atitude, tomada de decisão e implicações sociais da ciência e da técnologia 
sobre chuva ácida.

Encaminhamento:

 Dividir esse momento em três etapas. Na primeira etapa, apresentar para os 

estudantes uma aula expositiva dialogada com slides sobre chuva ácida (ver apêndice B). 

Na segunda etapa refletir sobre chuva ácida e suas implicações sociais como debate. 

Nessa etapa os alunos foram instigados a relacionarem todo conhecimento obtido durante 

o desenvolvimento do projeto para se posicionarem sobre o tema. Na terceira etapa, lançar 

um desafio para os alunos planejarem e elaborarem um vídeo informativo, mostrando os 

conceitos químicos sobre chuva ácida, bem como suas implicações para a sociedade.

Avaliação: Observação da (participação, iniciativa, atitude) do estudante na elaboração 

do vídeo. Análise posterior do vídeo produzido.

3.8 MOMENTO PEDAGÓGICO 8

Objetivo: 

Ÿ Planejar, organizar e desenvolver uma mostra científica, na temática ambiental, 

relacionando ao ensino de Química;

Objetivos específicos:
Ÿ Construir Histórias em Quadrinho (HQs) de uma temática ambiental, relacionando a 

Química;
Ÿ Trabalhar de forma interdisciplinar e contextualizada, visando a elaboração do produto;
Ÿ Desenvolver a capacidade de organização e tomada de decisão.

Metodologia: Problematização

Duração: 28 aulas

Encaminhamento:

 Realizar uma mostra científica como fechamento da estratégia proposta. Dessa 

forma, deixar em aberto para o estudante escolher um tema de interesse, visando 

desenvolver a atitude e a tomada de decisão. Com isso, fornecer um período de tempo 

para pesquisa em revistas, jornais, livros e internet. Após, a pesquisa como produto sugerir 

a construção de História em Quadrinhos (HQs), visando à educação ambiental e a 

conexão com a Química.

Avaliação: Observação no planejamento e elaboração (participação, iniciativa, atitude) do 

estudante na mostra científica. Pedir uma auto-avaliação e analisar as HQs elaboradas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Compreende-se que com as atividades propostas neste guia didático, o ensino e 
aprendizagem do conteúdo funções Químicas inorgânicas ácidos e óxidos entre outros, 
partindo de temas sociais na temática ambiental no enfoque CTS por meio da 
experimentação investigativa, possibilita uma maior aproximação entre os conhecimentos 
científicos e o cotidiano do estudante. Além disso, observa-se que a Educação Ambiental 
pode ser usada como eixo temático para organizar os conteúdos de Química, a partir de um 
tema sociocientífico, visando possibilitar uma discussão e reflexão sobre o conhecimento 
Químico e as relações  socioambientais da ciência e da tecnologia. 
 
 Ressalta-se que, estruturar os conteúdos básicos e específicos de Química por 
meio de um tema social não significa esvaziamento de conteúdos, pelo contrário, permite 
uma visão de vários contextos e aspectos, valorizando a contextualização e a 
interdisciplinaridade, o que promove a formação para cidadania e para tomada de decisão 
de forma consciente e responsável em relação as questões científicas e tecnológicas.
 
 Entende-se que, essa proposta permite uma participação ativa do estudante na 
construção do conhecimento científico, desperta a curiosidade, a motivação, bem como se 
identifica uma evolução conceitual em relação às concepções prévias e uma autonomia 
inte lectual ,  uma vez que o estudante constró i  seu conhecimento pela 
investigação/pesquisa. Dessa forma, aliar a experimentação investigativa no enfoque CTS 
possibilita uma Alfabetização Científica e Tecnológica.
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APÊNDICE 

Apêndice A – Questionário concepções prévias dos alunos sobre questões ambientais.

Aluno (a): ______________________      Data: __/__/______   Disciplina: Química

                                              

01) Você tem interesse em estudar temas que abordam questões ambientais? Explique. 

(   ) Sim                                                               (   ) Não

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

02) O que se entende por educação ambiental?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

03) No seu município qual o principal problema ambiental? Explique.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

04) Em relação a imagem abaixo, na sua opinião, o que a imagem reflete sobre meio 
ambiente? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

05) O que você entende por lixo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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06) O que você entende por poluição? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

07) O que significa ciência, tecnologia e sociedade?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

08) Para você, a ciência e a tecnologia influenciam na sociedade? Explique.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Apêndice A – Questionário concepções prévias dos alunos sobre chuva ácida e funções 
inorgânicas.

Aluno (a): ______________________      Data: __/__/______   Disciplina: Química                                     

Questionário chuva ácida:

01) O que você entende por chuva ácida?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

02) Para você, quais as causas e as consequências da chuva ácida para

sociedade?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

03) Para você, quais são as possíveis soluções para diminuir a chuva ácida? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Questionário: funções inorgânicas (ácidos e óxidos)

04) O que você entende por ácidos? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

05) O que você entende por óxidos? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

06) Para você, qual composto abaixo é um ácido? Justifique sua resposta.

(   ) H CO                   (   ) NaOH                     (   ) CO (   ) NaCl2 3 2                                       

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

07) Para você, qual composto abaixo  é um óxido? Justifique sua resposta.

(   ) KOH                  (   ) CaCO                       (   ) SO (   ) HNO3 3                                        3

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXOS

Fonte: Santos e Mól (2003).
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