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RESUMO 

PRSYBYCIEM, Moisés Marques. A Experimentação Investigativa em um enfoque 
CTS no ensino das funções químicas inorgânicas ácidos e óxidos na temática 
ambiental. 2015. 212 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia) - 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia. Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2015.  

As pesquisas em Ensino de Química têm apontado que as atividades experimentais 
investigativas podem ser usadas, para uma maior participação do estudante no 
processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, esse estudo se refere a um 
trabalho desenvolvido no ano letivo de 2013, em contra turno, no período vespertino, 
na modalidade projeto, que visou abordar os conceitos de Química por meio de um 
tema sociocientífico: a chuva ácida. Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho foi 
verificar as contribuições da experimentação investigativa em um enfoque Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS) para o ensino e aprendizagem das funções 
inorgânicas ácidos e óxidos. A pesquisa foi realizada com 25 alunos de 1º e 2º ano 
do Ensino Médio de um colégio da rede estadual do Estado do Paraná. A 
abordagem metodológica utilizada foi à qualitativa de natureza interpretativa, com 
observação participativa. Para a coletados dados utilizaram-se, questionários, 
anotações em diário de campo, pesquisas bibliográficas, elaboração e análise de 
mapas conceituais, produção de vídeos e fotos. As atividades desenvolvidas foram 
divididas em oito momentos pedagógicos, nas quais se buscou estabelecer as 
relações entre Ciência e Tecnologia e suas implicações para sociedade, abordando 
os conteúdos funções inorgânicas, ácidos e óxidos, entre outros. Os principais 
resultados evidenciaram que a utilização da experimentação investigativa em um 
enfoque CTS despertou a curiosidade e a motivação, oferecendo uma nova 
dinâmica para o Ensino de Química, favorecendo uma participação ativa dos alunos 
na construção do conhecimento, tais como: planejar, levantar e testar as hipóteses, 
avaliar os resultados e propor soluções para a questão investigada. Além dessa 
verificação, cita-se como resultado uma evolução dos conceitos e significados 
científicos de Química em relação às concepções prévias dos estudantes, 
contribuindo para mudança de atitudes e ações em relação ao meio ambiente, que 
possibilitou reflexões sobre as implicações sociais da Ciência e da Tecnologia, 
culminando com a construção de História em Quadrinhos, abordando conceitos 
químicos e demonstrando habilidades como comunicação e tomada de decisão. 
 
Palavras-chave: Experimentação Investigativa. CTS. Ensino de Química. Chuva 
Ácida. Educação Ambiental. 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

 

PRSYBYCIEM, Moisés Marques. The Investigative Trial in a CTS approach in the 
teaching of inorganic chemical functions acids and oxides on environmental 
issues. 2015. 212 f. Dissertation (Master in Science and Technology Education) - 
Graduate Program in Science and Technology Education. Federal Technological 
University of Paraná. Ponta Grossa, 2015. 

Research in Chemistry Teaching have pointed out that the investigative experimental 
activities can be used for increased student participation in the process of teaching 
and learning. Thus, this study refers to a work in the academic year 2013, in counter 
part, in the afternoon, in design mode, which aimed to address the chemistry 
concepts through a social-scientific theme: acid rain. In this sense, the objective of 
this study was to assess the contributions of the investigative experiment in a science 
focus, Technology and Society (STS) for teaching and learning functions of inorganic 
acids and oxides. The survey was conducted with 25 students of 1st and 2nd year of 
high school a college of the state of Paraná. The methodological approach used was 
the qualitative interpretative nature, with participatory observation. To collect the data 
we used, quizzes, notes in field diary, literature searches, preparation and analysis of 
conceptual maps, production of videos and photos. The activities were divided into 
eight educational moments in which we sought to establish the relationship between 
science and technology and its implications for society by addressing the content 
inorganic functions, acids and oxides, among others. The main results showed that 
the use of investigative experimentation in a CTS approach aroused the curiosity and 
motivation by offering a new dynamic for the Chemistry Teaching, encouraging the 
active participation of students in the construction of knowledge, such as: planning, 
raising and testing hypotheses, evaluate the results and propose solutions to the 
issue investigated. In addition to this check, is quoted as a result of an evolution of 
the scientific concepts and meanings of Chemistry in relation to previous conceptions 
of students, contributing to changing attitudes and actions in relation to the 
environment, which allowed reflections on the social implications of science and 
technology, culminating in the construction of Comic addressing chemical concepts 
and demonstrating skills such as communication and decision making. 

 

Keywords: Investigative Experimentation. STS. Chemistry Teaching. Acid Rain. 
Environmental Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O ENSINO DE QUÍMICA: PAPEL DO PROFESSOR E DO ALUNO 

Tendo ficado em sono profundo durante décadas, um homem acorda e 
percorre, espantado, o novo mundo que o cerca: as pessoas movem-
se em máquinas que ele nunca vira antes. As casas são outras, de 
materiais que ele também desconhecia. Intrigado, encontra caixas de 
onde saem imagens e sons. As pessoas vestem-se de modo estranho. 
Assustado, refugia-se em um prédio onde, ao entrar em uma sala, 
depara com jovens sonolentos, fingindo prestar atenção em uma 
pessoa mais velha que lhes fala sobre algo que só a ela parece 
interessar. Uma suave sensação de alívio o envolve, aquela sensação 
de quem, numa terra estranha, encontra algo que conhece de longa 
data (CAMPOS; SILVA, 1999, p. 18). 

Essa é uma parábola que permite observar o conservadorismo da 

escola, enquanto estrutura. No entanto, não é apenas na sua organização 

estrutural que a escola mantém-se conservadora, mas também na seleção de 

conteúdos, e, talvez até mais, na alternativa metodológica escolhida pelo 

professor. Dessa forma, esse conjunto de fatores contribui para desmotivação e 

desinteresse dos estudantes em aprender as diversas disciplinas do currículo no 

Ensino Médio (EM), particularmente, aqui, a Química.  

Essa crítica ao “ensino tradicional”, muitas vezes, refere-se à ação 

passiva do estudante que apenas participa como ouvinte que recebe o conteúdo 

transmitido pelo professor (GUIMARÃES, 2009). As pesquisas em Ensino de 

Química, no decorrer das últimas décadas, apontam diversas causas para o 

fracasso no processo de ensino e aprendizagem (SUART, 2008). Entre essas 

causas, podem-se citar, por exemplo, a fragmentação do conhecimento, a 

descontextualização e a aprendizagem mecânica.  

Como consequência, pesquisadores e professores dessa área de 

conhecimento buscam alternativas metodológicas que, ao menos, minimizem 

tais dificuldades, priorizando, por exemplo, a participação do aluno na 

construção dos conceitos científicos e no desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e atitudinais (SUART, 2008). Nesse sentido, no Ensino de Química, 

verifica-se que há um esforço, por parte dos professores, em abordar os 

conteúdos de maneira crítica e reflexiva. Para tanto, torna-se necessário que os 

currículos sejam organizados priorizando a seleção de conteúdos e 
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metodologias adequadas à educação para a cidadania (PCN, 2006), ao invés de 

focar somente na aprovação em vestibulares. 

Todavia, apesar desse esforço, muitos professores ainda abordam os 

conteúdos por meio de tendências pedagógicas tradicionais, centralizadas 

somente na transmissão de conteúdo, fórmulas e cálculos, de tal modo a 

considerar o aluno um receptáculo de informações imutáveis que deverão ser 

reproduzidas nas provas. 

 Nessa perspectiva, a Química é concebida pela maioria dos estudantes, 

como uma grande vilã, desconectada de sua realidade, contribuindo para a 

fragmentação e descontextualização do conhecimento, desconsiderando as 

questões históricas, científicas, tecnológicas, sociais, políticos, econômicas e 

éticas que influenciam diretamente na construção do conhecimento Químico. 

Assim, os estudantes apresentam dificuldades e certa resistência em relação à 

Química. 

Na visão de Silva (2007, p. 12), “o ensino de Química pode ser visto 

como instrumento de construção social e cultural para uma sociedade 

sustentável”. Para isso faz-se necessário repensar a maneira de abordar os 

conceitos e significados de Química. Nesse processo, o professor poderá 

assumir o papel de articulador e/ou mediador entre a tríade: Conhecimento 

Químico (ciência), os produtos/processos que envolvem o conhecimento 

Químico (tecnologia) e as relações socioambientais para o aluno (sociedade).  

Assim, para uma ação mais efetiva do seu papel de mediador e 

articulador na construção do conhecimento Químico na escola, o professor 

necessita identificar os conhecimentos prévios dos alunos (MOREIRA; MASINI, 

2010), associado às alternativas metodológicas diferenciadas, como a 

investigação, o lúdico, os filmes, as músicas, a experimentação, entre outras. 

Todavia, para a realização de tal papel, há necessidade de mudança de postura, 

passando de transmissor de conhecimento a agente problematizador, 

questionador e reflexivo. Assim, o aluno terá condições de perceber a Química 

como algo integrante de sua realidade, deixando de concebê-la uma “vilã”. 

A Química é uma ciência de base potencialmente experimental. Como 

consequência dessa característica, as atividades experimentais deveriam ser as 

estratégias didáticas mais utilizadas no processo educacional, sendo 
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consideradas importantes na contribuição para melhoraria dos resultados no 

processo de ensino e aprendizagem no Ensino dessa disciplina. 

No entanto, muitos trabalhos e pesquisas apresentam críticas ao modo 

pelo qual as atividades experimentais têm sido propostas e executadas em sala 

de aula (SUART, 2008). Assim, pesquisadores como Hodson (1994); Gil-Pérez e 

Valdés Castro (1996) e Guimarães (2009) mostram que muitos professores 

utilizam a experimentação valorizando a demonstração, o caráter indutivo e a 

comprovação de teorias, os quais de forma estanque muito pouco contribuem 

para construção de significados em Química. 

De acordo com Hodson (1988), citado por Suart (2008), é importante 

alertar-se em relação à maneira como as atividades experimentais vem sendo 

desenvolvidas, uma vez que foi criado o mito de que a observação e o 

experimento fornecem dados confiáveis e que independem do corpo teórico. 

Os experimentos utilizados na ciência vão além da observação e da 

coleta de dados, devendo constituir-se num processo que possibilite a 

elaboração de hipóteses, permitindo verificação e avaliação (HODSON, 1988). 

Porém, essa dimensão não é atingida apenas com estratégias e conteúdos que 

valorizem essas características. É imprescindível a participação do estudante na 

construção do conhecimento por meio da experimentação investigativa 

(CARVALHO et al., 1999). 

Portanto, neste trabalho, com o objetivo de verificar as contribuições da 

experimentação investigativa, relacionada aos conceitos Químicos, à Educação 

Ambiental (EA), e sob a ótica Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), são 

sugeridas algumas estratégias que podem ser desenvolvidas em sala de aula a 

fim de auxiliar o professor na aproximação dos conceitos científicos (Química) ao 

cotidiano do estudante. 

1.2 POR QUE ABORDAR A TEMÁTICA AMBIENTAL NO ENSINO DE 
QUIMICA? 

Desde minha infância, meu interesse pelos fenômenos do cotidiano e as 

questões ambientais estiveram presentes. Sempre questionava os “porquês das 

coisas”; queria saber o motivo de determinada transformação ou quando me 
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deparava, por exemplo, com a retirada de araucárias ou pinheiro-do-paraná, 

situação muito forte na época, na região onde morava, para extração da madeira 

e agropecuária, eu me perguntava o porquê dessa ação de agressão para com a 

natureza.  

Na escola, quando cursava o ensino fundamental, percebia que eram 

poucas às vezes que um professor abordava as questões ambientais. E, no 

ensino médio, esse fato também se repetiu. Tive a oportunidade de cursar 

disciplinas como Química, Física e Biologia, e, apesar, dessas disciplinas serem 

ditas como experimentais, foram poucas as vezes que tive aulas experimentais, 

as quais eram meramente demonstrativas, em que o professor realizava o 

experimento, e o aluno apenas observava e anotava o resultado, sem uma 

participação ativa no processo. 

Assim, as aulas de Química eram apenas teóricas, com fórmulas, nomes 

e cálculos que eu deveria decorar para reproduzir nas provas. Não havia 

nenhuma relação com o cotidiano, ou, de seu real significado e de sentido para a 

vida em sociedade. Nesse processo, também foi notório que não houve 

nenhuma referência às questões ambientais. Raramente houve 

questionamentos e discussões que permitissem reflexão.  

Por isso, essas e outras experiências influenciaram na escolha do meu 

curso de graduação, uma vez que meu interesse pelos fenômenos científicos e 

naturais aumentou, e, sempre buscava saber mais. Dessa forma, no ano de 

2007, iniciei o curso de Licenciatura em Química, na Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG).  

Ainda em formação acadêmica, no ano de 2008, iniciei minha carreira 

profissional como docente no EM. Por minha concepção sobre o Ensino de 

Química não ser tradicional, e de conceber a experimentação como uma 

metodologia indissociável da Química, eu via que meus colegas e o próprio 

currículo priorizavam um Ensino de Química como uma “receita de bolo”, com 

passos a serem seguidos a partir dos materiais já disponíveis na bancada do 

laboratório. E mais, nesse processo nada poderia dar errado, geralmente o mais 

importante era o resultado final, ou seja, era a prática comprovando a teoria 

transmitida na sala de aula.  

Dessa forma, com a convivência com profissionais de diversas áreas e 

principalmente na Química, percebi que a visão de Ensino de Química de muitos 
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professores é pautada na constante memorização de fórmulas e conceitos, bem 

como na ênfase em cálculos matemáticos, e, consequentemente, a falta de 

contextualização do conteúdo. Esse modelo de ensino é descontextualizado, 

essencialmente memorístico, e favorece a ocorrência de uma aprendizagem 

mecânica extremamente desmotivadora.  

Quero ressaltar, no entanto, que não estou dizendo que os cálculos 

matemáticos não são importantes. Mas, que concordo com Chassot (2006), 

quando afirma que o professor deveria abordar os conteúdos de uma forma 

diferenciada, contribuindo para uma visão contextualizada, de real significado 

para a vida do aluno, com vistas à formação do cidadão alfabetizado 

cientificamente. 

No ano de 2010, quando cursava o último ano da graduação, entrei em 

contato, pela primeira vez na universidade, com a temática ambiental, na 

disciplina de Introdução a Química Ambiental. Porém, meu contato mais efetivo 

com a Educação Ambiental, enquanto formação acadêmica, ocorreu no ano de 

2011, quando ingressei em uma pós-graduação Latu Sensu em Educação e 

Gestão Ambiental. À medida que cursava as disciplinas, via as inúmeras 

possibilidades dessa ponte entre EA e o Ensino de Química. Todavia, 

identificava uma lacuna quanto às atividades experimentais relacionadas à 

temática ambiental. 

Ao ingressar no curso de mestrado profissionalizante no ano de 2013, no 

Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia (PPGECT), 

pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), continuei a me 

interessar nessa conexão entre o Ensino de Química e a EA. No entanto, com 

um enfoque CTS, utilizando como estratégia para essa conexão a 

experimentação investigativa. 

Diante dessa situação, comecei a pensar em meios para unir a prática 

experimental investigativa ao Ensino de Química em um enfoque CTS, mas que 

partisse de uma abordagem ambiental. Essa oportunidade surgiu com o 

desenvolvimento de um projeto de Educação Ambiental em um colégio público 

de um município do Estado do Paraná no ano letivo de 2013. 

Defende-se, portanto, neste estudo, a utilização de atividades 

experimentais investigativa em um enfoque CTS, as quais partem de um tema 

sociocientífico no sentido de oportunizar aos estudantes uma participação mais 
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ativa e dinâmica, com caráter investigativo. Assim, por meio de uma 

problemática sociocientífica o aluno levanta hipótese, questiona e apresenta 

sugestões de experiências para verificação ou não da pertinência da hipótese 

levantada. Na experimentação com viés investigativo permite-se reflexão do 

processo, que se ajusta ao contexto, e, desenvolve a criatividade. 

O desenvolvimento do projeto ocorreu em contra turno, no período 

vespertino, na disciplina de Química, enfrentando vários obstáculos e 

dificuldades. Todavia, os resultados demonstram que as estratégias utilizadas 

permitiram uma nova dinâmica para o Ensino de Química no enfoque CTS. O 

desenvolvimento e resultados desse projeto são apresentados na presente 

dissertação. 

1.3 CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA 

O crescente aumento da população trouxe a necessidade do aumento 

da produção de alimentos, energia, utensílios, bens e serviços. Isso aumentou o 

acúmulo de lixo, a poluição atmosférica e a agressão ambiental como os 

acidentes radioativos da usina nuclear em Chernobyl em abril de 1986, na 

Ucrânia e Goiânia, com o Césio 137,em setembro de 1987, no Brasil. 

Conforme Dias (2002), os principais problemas gerados pelo modelo de 

desenvolvimento econômico atual, que tem gerado problemas sociais e 

ambientais como: consumismo, o efeito estufa, as alterações climáticas, o 

desflorestamento, a desertificação, a poluição, a escassez de água potável, a 

exclusão social, as alterações nos valores humanos, as alterações na estrutura 

social entre outros problemas. Esses e outros fatores fazem crescer a cada dia a 

necessidade de reflexões sobre as implicações socioambientais da Ciência e da 

Tecnologia (C&T).  

Por isso, essas reflexões sobre EA devem ocorrer em todos os setores 

da sociedade. No entanto, a escola é um local fundamental para discussão em 

relação à questão socioambiental, uma vez que é um espaço para formação de 

valores, atitudes, conhecimentos, enfim, para formação da cidadania. Nesse 

contexto, disciplinas como Química, Física, Biologia, entre outras, necessitam 

encontrar mecanismos para abordar e possibilitar tais discussões. 
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Dessa forma, essa necessidade de abordagem da Educação Ambiental 

em instituições de ensino regulares e não regulares é respaldada por diversos 

documentos oficiais como, a Constituição Federal (1988), Lei nº 9.795, da 

Política Nacional de Educação Ambiental (1999), Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN, 2006), e, Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado 

do Paraná (DCE, 2008). 

Nesse contexto, o meio ambiente encontra-se diretamente conectado à 

Química, uma vez que o planeta vem sofrendo as consequências do 

desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenfreado, sem cuidado, o que 

se exige uma participação cada vez maior da sociedade no processo de tomada 

de decisão sobre a ciência e a tecnologia. 

Conforme Freire (1996), ensinar o estudante não é apenas transferir o 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou sua 

construção na escola. Assim, apresentam-se as atividades experimentais 

investigativas como estratégia didática para o Ensino de Química na temática 

ambiental em um enfoque CTS. 

Essa estratégia vem despertando o interesse de vários pesquisadores, 

como Carvalho et al. (2006), Gondim e Mól (2007); Suart (2008); Kasseboehmer 

e Ferreira (2013). Porém, parece que as reflexões são reduzidas, se restringem 

ao conteúdo, sem que se aprofunde de maneira a levar o aluno a perceber todas 

as relações sociais, ambientais, políticas, éticas e econômicas que estão 

envolvidas no desenvolvimento da C&T. 

Portanto, há necessidade de espaços para reflexão e debates sobre 

questões socioambientais, pois é importante uma mudança de percepções, 

atitudes e comportamento da humanidade para manutenção da vida no planeta. 

Dessa forma, partindo desses pressupostos, a questão abordada nessa 

pesquisa é: Quais as contribuições da experimentação investigativa em um 

enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade para o ensino e aprendizagem 

das funções Químicas inorgânicas ácidos e óxidos por meio de uma 

temática ambiental?  

Nessa perspectiva, justifica-se a realização desse estudo, uma vez que 

a Química na educação básica é julgada por muitos estudantes com uma 

disciplina complexa, cheia de fórmulas e nomes. No entanto, essa área do 

conhecimento encontra-se presente no dia a dia dos cidadãos, ou seja, quando 
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escovamos os dentes pela manhã com o creme dental, que contém agentes 

abrasivos, peróxidos, sais principalmente de sódio e flúor, ou após utilizarmos a 

fita dental (polímeros e fibras sintéticas), na preparação do café (a extração e a 

filtração), entre outros. A Química também está presente nos cosméticos, no 

meio ambiente, nos combustíveis, na nanotecnologia, nos alimentos, entre 

outras situações.  

Todas essas aplicações seriam suficientes para justificar a relevância do 

Ensino de Química de maneira contextualizada na educação básica. Além 

desses fatores, a Química é uma ciência basicamente experimental, porém, a 

experimentação no EM vêm sendo abordada de maneira “tradicional”, como uma 

“receita de bolo”, apresentando um caráter demonstrativo e ilustrativo 

(OLIVEIRA; SOARES, 2010), sem uma discussão do pré e pós-laboratório. 

             O Ensino de Química deve proporcionar, além dos saberes científicos, 

os valores éticos para formação da cidadania (SILVA, 2007). No entanto, para 

formar um cidadão, torna-se elementar uma Alfabetização Científica e 

Tecnológica (ACT), visando preparar o estudante para avaliar, analisar e 

participar do processo decisório, o que vai ao encontro das ideias de Suart 

(2008), quando diz que as pesquisas em ensino procuram elaborar estratégias 

que visam à ACT dos alunos. 

Entende-se por alfabetização científica o “conjunto de conhecimentos 

que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem” 

(CHASSOT, 2006, p. 38). Dessa forma, com uma ACT os estudantes 

compreendem os diferentes contextos relacionados ao Ensino de Química. 

Conforme Paraná (2008, p. 55), “o meio ambiente está intimamente 

ligado à Química, uma vez que o planeta vem sendo atingido por vários 

problemas que correspondem a esse campo do conhecimento”, como o efeito 

estufa, destruição da camada de ozônio, poluição, entre outros. E, considerando 

o aspecto legal, a Lei nº 9.795/99 no Art. 2o dispõe que “a educação ambiental é 

um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL, 1999, p. 1). Assim, reforça-

se a elementaridade de trabalhar-se a EA em todos os níveis de ensino. 

Portanto, nossa responsabilidade maior no ensinar ciências é procurar 

que nossos alunos se transformem, por meio do ensino, em pessoas mais 
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críticas (CHASSOT, 2006). Por isso, esse estudo aborda as funções Químicas 

inorgânicas ácidos e óxidos, a partir de uma temática ambiental, a chuva ácida, 

utilizando como estratégia pedagógica a experimentação investigativa, em um 

enfoque CTS. Assim, acredita-se contribuir para a aprendizagem e uma 

Alfabetização Científica e Tecnológica.  

1. 4 OBJETIVOS 

Acredita-se que com a utilização da experimentação investigativa no 

enfoque CTS seja possível despertar, no Ensino de Química, o interesse e a 

curiosidade do estudante, contribuindo para aprendizagem de funções 

inorgânicas ácidos e óxidos, e para uma formação cidadã. Nesse contexto, 

delineou-se o objetivo geral: Verificar quais as contribuições da 

experimentação investigativa em um enfoque Ciência, Tecnologia e 

Sociedade para o ensino e aprendizagem das funções Químicas 

inorgânicas ácidos e óxidos numa temática ambiental. 

Para nortear o desenvolvimento do trabalho e atingir o objetivo geral 

desse estudo, foram propostos os seguintes objetivos específicos:  

 Identificar as concepções prévias que os alunos envolvidos na 

pesquisa possuem em relação às questões ambientais, CTS e funções 

inorgânicas ácidos e óxidos; 

 Desenvolver uma estratégia didática por meio da experimentação 

investigativa em um enfoque CTS, visando compreender os conceitos de 

funções inorgânicas ácidos e óxidos em relação ao meio ambiente; 

 Viabilizar o entendimento da relação entre ciência, tecnologia e 

suas implicações sociais relacionadas à chuva ácida, visando à Alfabetização 

Científica e Tecnológica.  

 Proporcionar reflexões em relação à Educação Ambiental no 

Ensino de Química em um enfoque CTS, buscando adquirir valores e atitudes 

sobre meio ambiente; 
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 Elaborar um guia didático com uma atividade experimental 

investigativa em um enfoque CTS no Ensino de Química na temática ambiental. 

1.5 ESTRUTURA DO ESTUDO 

Conforme os objetivos propostos e as atividades desenvolvidas, esse 

estudo resultou na presente dissertação, distribuída em quatro capítulos. Nesta 

introdução, apresenta-se a problematização e a contextualização da questão 

problema, os objetivos, a justificativa e a estrutura do estudo. Dessa forma, 

apresenta-se na sequência, uma síntese dos capítulos que compõem essa 

dissertação (quadro 1). 

 

Quadro 1- Capítulos que compõem a dissertação. 
Fonte: Autoria própria. 

Capítulos Uma breve síntese de cada capítulo 

 
 

 
Capítulo 2 

 

 

 

Fundamentação 

Teórica 

Neste capítulo, apresenta-se o alicerce teórico que 

fundamenta e fornece subsídios para essa pesquisa, como 

o ensino de Química e a educação ambiental para 

formação da cidadania, a experimentação investigativa num 

enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e o 

enfoque CTS na temática ambiental. 

 
 

 
Capítulo 3 

 

 

Procedimentos 

Metodológicos 

Neste capítulo, descreve-se a abordagem metodológica 

desse estudo, elencando os momentos pedagógicos 

(etapas) realizados durante a pesquisa, o universo da 

pesquisa, a delimitação do tema e os instrumentos de 

coleta de dados. 

 
 
 

 
 
 
Capítulo 4 

 

 

 

 

Análise e 

discussão  

Apresentam-se, neste, as análises e a discussões dos 

dados coletados que foram expressas em quatro tópicos e 

subtópicos de análise. Dessa forma, mostram também a 

análise dos pontos observados durante a utilização da 

estratégia de ensino sobre o conteúdo funções Químicas 

inorgânicas ácidos e óxidos, num enfoque CTS na temática 

ambiental. Portanto, nesta seção apresentam-se as 

divergências e convergências das repostas em relação à 

questão problema, bem como o alcance dos objetivos. 

 
Capítulo 5 

Considerações 

Finais 

Nesta parte são apresentadas as considerações finais, 

limitações do estudo e sugestões para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este trabalho buscou integrar a perspectiva da Educação Ambiental no 

Ensino de Química, por meio da experimentação investigativa com o enfoque 

CTS. Neste capítulo, apresenta-se o referencial teórico que forneceu subsídios 

para reflexão e discussão dessa temática. 

2.1 A FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA E AS FUNÇÕES INORGÂNICAS 

Nesta seção aborda-se o Ensino de Química para formação da 

cidadania por meio de temas sociais num enfoque CTS. Assim, com objetivo de 

situar o leitor, separou-se esta seção em subseções, abordando a escola e a 

formação cidadã, e as funções inorgânicas ácidos e óxidos. 

2.1.1 A escola e a formação para a cidadania 

A escola é um ambiente que permite a socialização do conhecimento 

historicamente construído, que atende diferentes grupos sociais de uma 

diversidade étnica, social e econômica. Conforme Paraná (2008, p. 14), “a 

escola pública brasileira, nas últimas décadas, passou a atender um número 

cada vez maior de estudantes oriundos das classes populares”. Dessa forma, 

deve-se incentivar professores e professoras a buscar alternativas 

metodológicas que valorizem o conhecimento prévio do aluno para uma 

formação cidadã, visando a inserção e a participação consciente do indivíduo no 

meio social. Conforme a Constituição Federal Brasileira, no artigo 205: 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (1988, grifo nosso). 

Dessa forma, um dos objetivos da educação básica é possibilitar a 

formação cidadã e seu exercício, o que vai ao encontro de Brasil (1996), pois a 

educação básica deve assegurar aos estudantes uma formação com o objetivo 
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do exercício da cidadania e o progresso no trabalho e em estudos futuros. No 

entanto, para que isso aconteça, esses estudantes necessitam de 

conhecimentos científicos e tecnológicos que possibilitem a todos os atores 

sociais participarem do processo decisório sobre todas as questões sociais 

(SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

Embora, diversos documentos mostrem a obrigatoriedade e a 

necessidade dessa formação, ainda se busca apenas a formação para 

aprovação em vestibulares e testes de conhecimentos que, no caso do Ensino 

de Química, restringe-se à memorização de fórmulas, nomes e classificações. 

Campos e Silva (1999, p. 18) afirmam que “muda o mundo, avança o 

conhecimento, e o que se define como básico para ensinar continua o mesmo”. 

O currículo necessita ser objeto de reflexão e análise contínua dos 

sujeitos da educação (PARANÁ, 2008), pois deve fornecer aos estudantes 

subsídios necessários para discussões críticas e consistentes sobre ciência, 

tecnologia, sociedade, meio ambiente, ética, dentre outros. 

Conforme Paraná (2008), a abordagem dos diversos conteúdos no 

Ensino de Química deve ser norteada pela construção e reconstrução de 

significados e conceitos científicos, ligados a contextos históricos, políticos, 

científicos, tecnológicos e sociais. Esse direcionamento vai ao encontro das 

reflexões de alguns pesquisadores como Chassot (2003, 2004); Santos e 

Schnetzler (2010). 

A Química, como uma área do conhecimento, encontra-se envolvida em 

todos os processos ligados à existência da vida no universo, uma vez que tudo 

que nele existe é formado por átomos, íons, compostos iônicos, covalentes, 

moléculas dentre outros. No entanto, para compreender essa relação necessita-

se de uma formação voltada para cidadania (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

Para obter essa formação, a Química deve ser entendida como uma linguagem 

(CHASSOT, 1993). 

A ciência, enquanto linguagem, pode facilitar nossa leitura do mundo em 

que vivemos, pois esse conhecimento facilita as pessoas, não apenas a fazer 

uma leitura do mundo, mas também, entender a necessidade de transformá-lo 

para melhor (CHASSOT, 1993). 
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Os PCN (2006), por sua vez, defendem uma formação tecnológica, 

visando à formação para a cidadania por meio de temas sociais e concretos. 

Com isso, a influência da C&T em nossas relações, no comportamento humano 

e no ciclo biogeoquímico da terra, precisam-se ser abordados na escola. 

Portanto, a escola não pode se omitir a esses fatos e acontecimentos, ela 

precisa possibilitar estratégias e mecanismos para tais discussões (SANTOS; 

MORTIMER, 2001). 

Neste contexto, uma proposta defendida por diversos pesquisadores 

(SANTOS; SCHNETZLER, 2010), (AULER, 2007) é o enfoque Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, que permite a inclusão de temas sociocientíficos. 

Conforme Towse (1986), citado por Santos e Schnetzler (2010, p. 81), os temas 

sociais mais utilizados nos cursos CTS são divididos em oito áreas, 

apresentadas no quadro 2. 

 

Áreas Temas Sociais 

1 Saúde 

2 Alimentação e agricultura 

3 Recursos Energéticos 

4 Terra, Água e Recursos Minerais 

5 Indústria e Tecnologia 

6 Ambiente 

7 Transferência de Informação e Tecnologia 

8 Ética e Responsabilidade Social 

Quadro 2: Temas sociais abordados nos cursos CTS, agrupados em oito áreas. 

Fonte: Autoria Própria, baseado em Towse (1966 p. 81) apud Santos e Schnetzler (2010). 

Portanto, os temas sociais podem ser utilizados para organizar e 

estruturar os conteúdos do currículo escolar, pois umas das maiores dificuldades 

no Ensino de Química é despertar o interesse do estudante, bem como fazer 

uma ligação dos conteúdos científicos com o seu cotidiano. Assim, abordar e 

estruturar os conteúdos a partir de qualquer tema social de relevância num 

enfoque CTS pode amenizar essas dificuldades. Dessa maneira, apresenta-se 

na subseção a seguir, o ensino das funções inorgânicas ácidos e óxidos por 

meio da experimentação investigativa num enfoque CTS. 
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2.1.2 As funções Químicas inorgânicas ácidos e óxidos 

As funções inorgânicas ácidos e óxidos são conteúdos presentes no 

currículo escolar de Química no Ensino Médio. Todavia, esses e outros 

conteúdos vêm sendo abordados por meio de aulas expositivas tradicionais, 

focando apenas as nomenclaturas e classificações (GUIMARÃES, 2009).  

Conforme os PCN (2006), o ensino praticado nas escolas não propicia 

ao estudante um aprendizado que possibilite a compreensão dos processos 

químicos ligados ao meio cultural, natural, ambiental, social, econômico, 

científico e tecnológico. Dessa forma, há uma dificuldade por parte dos 

estudantes em compreender esses conteúdos. Essa dificuldade acaba 

contribuindo para desmotivação dos estudantes para com o Ensino de Química, 

que pode estar ocorrendo devido às estratégias e ao enfoque utilizado para sua 

abordagem em sala de aula. 

Essas funções inorgânicas encontram-se presentes no dia a dia de 

nossa convivência em sociedade, como na chuva ácida, na água dos lagos, rios 

e oceanos, na alimentação, nas células de animais e vegetais, explosivos, 

cosméticos, entre outras aplicações.  

Conforme Arroio et al. (2006) o fenômeno chuva ácida ocorre 

principalmente nas grandes cidades devido à poluição atmosférica causada pela 

emissão de óxidos como: CO2 (dióxido de carbono), SO2 (dióxido de enxofre) e 

NOx (óxidos de nitrogênio). Esse fenômeno é um dos principais problemas 

ambientais contemporâneos e podem ser explorados em sala de aula, como um 

eixo temático para estruturar o conteúdo químico. As equações químicas 

envolvidos no processo de formação da chuva ácida, que envolvem, os 

compostos de enxofre são: 

 

I - Queima do enxofre: 

S(s) + O2(g) → SO2(g) 

II - Transformação do SO2(dióxido de enxofre) em SO3 (trióxido de enxofre): 

SO2(g) + 1/2 O2(g)→ SO3(g) 

III - Reações dos óxidos com água formando o ácido sulfuroso (H2SO3) e 

sulfúrico (H2SO4): SO2(g) + H2O(l) → H2SO3(aq) e SO3(g) + H2O(l) → H2SO4(aq). 
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De acordo com Campos e Abreu (2015)1 o dióxido de enxofre é o 

principal responsável por aumentar a acidez da chuva. Esta substância é 

produzida diretamente como subproduto da queima de combustíveis fósseis, 

principalmente os derivados de petróleo.  

Conforme Paraná (2008) a educação básica deve oferecer para o 

estudante, uma formação que possibilite o enfrentamento com vistas à 

transformação da realidade social, econômica, política, ambiental de seu tempo. 

Entretanto, trabalhar os conteúdos de maneira acrítica, disciplinar, fragmentada, 

e sem conexão com o cotidiano do estudante não permite essa formação. 

Assim, estruturar os conteúdos de Química por meio de temas sociais 

permite a contextualização e vai ao encontro das reflexões defendidas pelos 

PCN (2006), os quais visam uma abordagem de temáticas relacionadas à EA, 

ligadas ao cotidiano dos estudantes. O tema chuva ácida permite abordar o 

conteúdo ácido e óxido dentre outros, que são fundamentais para formação 

cidadã, assim como os aspectos sociais, econômicos, políticos, ambientais, 

científicos e tecnológicos envolvidos nestes conceitos.  

Em estudo realizado por Campos e Silva (1999, p. 18), 

A quase totalidade dos livros de química mais amplamente 
comercializados, dedicados ao ensino médio, e com eles 
provavelmente a maior parte dos professores atuantes nesse nível, 
consideram muito importante o estudo das [...] funções da química 
inorgânica. 

Porém, essa abordagem deve ocorrer levando em consideração o 

contexto científico, social, histórico, político, econômico e ético ligadas ao 

conteúdo funções inorgânicas. Por isso, deve-se entender o percurso histórico 

do saber Químico, visando compreender os diferentes contextos envolvidos 

neste processo.  

Na maioria dos livros didáticos do EM, as funções são divididas em 

inorgânicas e orgânicas. As inorgânicas são divididas em quatro principais 

grupos de classificação: os ácidos, os óxidos, as bases e os sais. As funções 

                                            
1
CAMPOS, M L. A. M.; ABREU, D. G. Disponível em: 

<http://www.usp.br/qambiental/chuva_acidafront.html>. Acesso em: 15 de maio de 2015. 
 
 

http://www.usp.br/qambiental/chuva_acidafront.html
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orgânicas são divididas em: hidrocarbonetos, funções oxigenadas, nitrogenadas 

e hologenadas, como mostra o esquema na figura 1. 

 

 

Figura 1: Classificação das substâncias Químicas. 

Fonte: Autoria própria. 

Essa classificação é feita com o propósito de organização e visualização 

das diferentes funções inorgânicas. Todavia, muitos autores dos principais livros 

didáticos em Química, incluem conceitos sem preocupação com uma conexão 

harmoniosa. Com isso, o resultado é um conjunto de regras desarticuladas que 

não atinge um sentido global os fenômenos, e levam os estudantes a confundir 

diversos conceitos (CAMPOS; SILVA, 1999). Como por exemplo, verificado na 

Substâncias Químicas 

Orgânicas 
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análise feita por Campos e Silva (1999, p. 19) nos livros didáticos de Ricardo 

Feltre2, que define função Química como: 

‘[...] um conjunto de substâncias com propriedades químicas 
semelhantes’. ‘As funções que iremos estudar são: ácidos, bases, sais 
e óxidos’. Já isto constitui um mau começo, pelo menos por dois 
motivos: primeiro, porque essa forma de exposição pressupõe que tais 
categorias sejam excludentes, o que não é verdade. Há sais que são 
ácidos, há óxidos que são bases, há óxidos que são sais ou mesmo 
ácidos que são bases. Isso ocorre porque o comportamento das 
espécies químicas é sempre relativo (à outra espécie com que a 
interação é estabelecida) ou porque o próprio conceito inclui mais de 
uma das citadas categorias. Se sal é uma espécie de elevado caráter 
iônico e óxido um composto binário de oxigênio, é claro que há óxidos 
que são sais e vice-versa [...]. Em segundo lugar, instaura-se uma 
desgastante confusão, porque misturam-se critérios comportamentais, 
os únicos aceitáveis partindo do conceito estabelecido de função, com 
critérios constitucionais que são, por isso mesmo completamente 
descabidos dentro da idéia[sic]apresentada para função. 

Assim, é necessário observar os conceitos presentes nos livros 

didáticos, cuidar com categorias excludentes e confusas, a fim de se evitarem 

generalizações. Como exemplo, os conceitos de Arrhenius, Bronsted e Lewis 

para ácido-base são diferentes em abrangência e significado, mas guardam 

entres eles certa articulação. Portanto, não é conveniente escolher um ou outro 

autor, esperando assim descrever todas as funções inorgânicas. Mas sim, 

buscar integrar uma conexão harmoniosa entre os conceitos, visando a uma 

explicação integral para os fenômenos científicos (CAMPOS; SILVA, 1999). 

Portanto, entender os diferentes contexto do desenvolvimento Químico e 

compreender a ciência, a tecnologia e suas implicações sociais permite uma 

formação transformadora, visando à cidadania. Mas, para atingir uma formação 

envolvendo todos os contextos, faz-se necessário escolher estratégias e um 

enfoque que permitam essas articulações. Assim, uma estratégia defendida é a 

utilização da experimentação investigativa (CARVALHO, 2006), num enfoque 

CTS na temática EA. 

Nessa perspectiva, estruturar os conteúdos de Química por meio de 

temas sociais, e, principalmente, na temática EA nos contextos econômicos, 

                                            
2
FELTRE, R. Química geral. São Paulo: Editora Moderna, v.1, 1982. 

FELTRE, R. Química segundo grau. São Paulo: Editora Moderna, 1977. 

FELTRE, R. Química. São Paulo: Editora Moderna, v.1, 1994. 
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éticos, políticos, tecnológicos e científicos favorecem uma ACT. Por isso, 

apresenta-se na próxima seção uma discussão sobre a EA no Ensino de 

Química. 

2.2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENSINO DE QUÍMICA  

Esta seção foi dividida em subseções, a qual aborda a Educação 

Ambiental no Ensino de Química. Apresentam-se, as dimensões históricas e o 

significado de EA, assim como o ensino de EA como mudança de percepção e 

atitudes sobre as questões ambientais.  

2.2.1 Dimensões históricas da Educação Ambiental  

As discussões relacionadas às questões sobre EA são consideradas 

novas (VASCONCELLOS, 2008). Conforme Silva (2007, p. 27), “a origem da EA 

está relacionada ao agravamento dos problemas ambientais que afetam a 

sociedade moderna e suas formas de aplicação têm sido discutidas em diversas 

conferências internacionais.” Um dos pontos iniciais de discussão em relação ao 

meio ambiente foi a obra “Silent Spring”, de Rachel Carson, publicada em 1962. 

Essas questões relacionadas à preservação da natureza começaram a 

ser discutidas efetivamente em 1972, quando aconteceu a Conferência sobre 

Meio Ambiente Humano, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

na capital da Suécia, Estocolmo. Conforme Tozoni-Reis (2004, p. 4), nessa 

conferência “a educação dos indivíduos para o uso mais equilibrado dos 

recursos foi apontada como uma das estratégias para a solução dos problemas 

ambientais”, o que inspirou um interesse sobre a questão EA. 

Em 1975, ocorreu o Seminário de Belgrado na Iugoslávia, coordenado 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), onde se discutiu a necessidade de se desenvolverem programas de 

EA em todos os países membros da ONU. Segundo Tozoni-Reis (2004), o 

principal objetivo naquele momento era divulgar a importância de uma política 

sobre Educação Ambiental regional e internacional. Também, naquele momento 

foi elaborada a Carta de Belgrado, que estabelece as metas e princípios da EA e 
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identifica como elemento fundamental o crescimento econômico com controle 

ambiental. 

Em Tbilisi (Geórgia), em 1977, ocorreu o primeiro Congresso Mundial de 

Educação Ambiental. Conforme Reigota (2006, p. 16), naquele momento “foram 

apresentados os primeiros trabalhos que estavam sendo desenvolvidos em 

vários países”. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, 

desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida (ECO – 92), 

realizada no Rio de Janeiro (Brasil), em 1992, elaboraram-se a Carta Brasileira 

de Educação Ambiental, e também a Agenda 21, que é um conjunto de normas 

em relação a diversos temas como: sustentabilidade e a educação como 

ferramenta de conscientização entre outros. Como afirma Tozoni-Reis (2004), a 

principal proposta naquele momento era reorientar o ensino informal e formal, 

com destaque nesse documento a integração de disciplinas pela organização 

multidisciplinar e interdisciplinar dos currículos, o desenvolvimento de métodos 

de ensino e a comunicação. Apontam-se ainda, as necessidades de capacitação 

e formação de pessoas qualificadas na área. 

Depois de dez anos da conferência da ECO-92, na Cúpula Mundial 

sobre desenvolvimento sustentável, realizada em Johannesburgo (África do Sul), 

em 2002, chamada também de Rio+10houve uma discussão sobre os dez anos 

da agenda 21, no qual se observou o não comprimento das propostas elencadas 

na ECO-92, e, a insustentabilidade do modelo econômico e político em curso 

(TOZONI-REIS, 2004). 

Na sequência, após vinte anos da conferência das Nações Unidas sobre 

meio ambiente e desenvolvimento sustentável, realizada no Rio de Janeiro em 

1992, ocorreu a maior conferência realizada pela ONU, em 2012, reunindo todos 

os seguimentos da sociedade para uma discussão sobre o futuro do planeta, 

conhecido como RIO +20. Neste evento, houve a elaboração do documento “O 

futuro que nós queremos”, que buscava estabelecer um alicerce sólido para 

construção de um futuro sustentável, como se observa na declaração de Ban Ki-

moon, Secretário Geral das Nações Unidas, na Assembléia Geral da ONU sobre 

os resultados da RIO +20: “Se o documento final é a base para a próxima fase 

para o desenvolvimento sustentável, os compromissos anunciados no Rio são 

os tijolos e o cimento” (ONU, 2012). 
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Portanto, o documento “O futuro que nós queremos” é o alicerce para o 

desenvolvimento sustentável, no qual vários compromissos foram assumidos 

pelos diversos chefes de Estados. Dessa maneira, percebe-se que os discursos 

são muitos, os compromissos e promessas assumidas são vários e, para atingir 

tais objetivos, é necessário o envolvimento de todos os setores da sociedade, 

pois só dessa forma será possível construir um futuro mais sustentável e igual 

para todos. Assim, para um maior envolvimento de toda população, visando a 

um modo de vida com sustentabilidade, faz-se necessário conhecer entender o 

real significado de Educação Ambiental. 

2.2.2 O que é Educação Ambiental? 

A Educação Ambiental encontra-se diretamente conectada aos fatores 

científicos, tecnológicos, econômicos, políticos, culturais e aos fatores sociais. 

Pensando nesse contexto, todas as áreas do conhecimento necessitam 

envolver-se, buscando seus pressupostos históricos e mapeando possíveis 

soluções para os problemas ambientais e sociais (LISBOA; KINDEL, 2012), 

visando a um currículo escolar que estruture os conteúdos por meio de temas 

sociais, principalmente os temas relacionados à Educação ambiental, num 

enfoque CTS. 

Dessa forma, estruturar os conteúdos Químicos por meio de temas 

sociais, potencialmente significativos permite um encaminhamento metodológico 

diferenciado, que pode aproximar as diversas áreas do conhecimento sobre a 

mesma temática. Além disso, partindo de um tema social, os conteúdos 

abordados em sala de aula começam a fazer real sentido para o contexto social 

do estudante, permitindo a conexão entre conceitos Químicos com a sua 

realidade. 

Conforme Paraná (2008), cabe ao professor criar essas situações de 

aprendizado, para desenvolver o pensamento crítico sobre o mundo e as causas 

dos problemas ambientais. Para isso, é necessário conhecer o significado de 

EA, e, existem várias definições disponíveis na literatura. Conforme a 

Conferência de Tbilisi, UNESCO, 1977: 
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Educação Ambiental é um processo contínuo no qual os indivíduos e a 
comunidade tomam consciência de seu ambiente e adquirem o 
conhecimento, os valores, as habilidades, as experiências e a 
determinação que os tornem aptos a agir – individual e coletivamente – 
e resolver os problemas ambientais presentes e futuros. 

Analisando a definição acima, observa-seque a EA estimula a educação 

e os valores com o objetivo de agir em favor do meio ambiente. Já a lei Federal 

nº 9.795/99, no seu artigo 1º do capítulo I, define Educação Ambiental, como: 

[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade (BRASIL, 2007, p. 1). 

Dessa forma, o conceito mais moderno de EA orienta para o exercício 

pleno da cidadania, independente da idade. Dias (2002, p. 67) define Educação 

Ambiental como a que “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”. 

Adicionalmente, Reigota (2006) entende por EA 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. Assim, 

observa-se que o autor aborda EA como educação política. Com isso, a tarefa 

principal da Educação Ambiental é propor uma filosofia de trabalho em que a 

cultura que permeia os currículos escolares, nas diversas áreas do 

conhecimento, prepare o indivíduo para as questões ambientais (LISBOA; 

KINDEL, 2012). 

Portanto, a Educação Ambiental é considerada um processo político, 

ético, econômico e social, que busca desenvolver uma nova filosofia de vida, 

com a educação em relação à ciência e a tecnologia, e suas implicações para a 

sociedade, visando uma mudança de atitudes e hábitos mais sustentáveis para 

preservar e viver em harmonia com o meio ambiente. 

Dessa forma, a educação ambiental possui o objetivo de possibilitar 

atitudes e comportamentos em relação ao consumismo na sociedade, bem 

como, proporcionar mudanças de valores e percepções sobre questões 
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socioambientais de forma local e planetária. Por isso, apresenta-se na próxima 

subseção a EA como alternativa para uma mudança de percepção sobre Meio 

Ambiente (MA). 

2.2.3 A Educação Ambiental como mudança de percepções sobre o Meio 
Ambiente 

No final do século XX, houve um aumento dos impactos ambientais 

causados pelo ser humano. Muitos desses impactos negativos se devem ao 

desenvolvimento científico e tecnológico descontrolado e inconsequente, os 

quais fazem crescer a cada dia a necessidade de reflexão e discussão sobre as 

relações entre ciência, tecnologia e suas implicações para sociedade. Conforme 

Capra (1996, p. 23), 

á medida que o século se aproxima do fim, as preocupações com o 
meio ambiente adquirem suprema importância. Defrontamo-nos com 
toda uma série de problemas globais que estão danificando a biosfera 
e a vida humana de uma maneira alarmante, e que pode logo se tornar 
irreversível. 

Dessa forma, vive-se uma crise mundial, como a produção, a utilização 

da ciência e da tecnologia sem controle, o crescimento da população mundial, 

que consome cada vez mais os recursos naturais, e a poluição dos rios, ar, solo 

e água são apenas alguns exemplos dessa crise, que afeta o meio social, 

cultural, econômico, político, ético e ambiental. Por esse motivo, as discussões 

sobre MA vêm ocorrendo em diversos contextos sociais e setores da sociedade 

(MATSUNAGA, 2006),  

Dias (2002) define o meio ambiente como o sistema formado pelos 

fatores abióticos (ar atmosférico, solo), mais os fatores bióticos (flora e fauna) e 

a cultura humana (ética, valores, científicos, sociais, econômicos), entre outros. 

Assim, a educação possui um papel elementar para uma mudança de postura, 

comportamento, atitudes e valores. 

Essa preocupação com o meio ambiente e com os problemas globais é 

uma realidade que as instituições de ensino (universidades e escolas), os 

políticos, administradores e todo cidadão devem reconhecer e enfrentar, 
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buscando que todos os atores sociais participem das discussões envolvendo a 

sociedade, o que vai ao encontro de Vasconcellos (2008), ou seja, a Educação 

Ambiental é apontada como sendo essencial para as mudanças de atitudes na 

relação do homem com a natureza. 

Conforme Lovelock (2006, p. 29), “vivemos em um planeta vivo capaz de 

reagir às mudanças que efetuamos, quer anulando as mudanças, quer anulando 

a nós”. Matsunaga (2006) salienta que precisamos saber que tudo tem limite, 

nada é inesgotável, ou seja, os recursos naturais da terra são finitos e podem 

acabar. 

Dessa forma, o planeta regula seu clima e sua biogeoquímica, como se 

estivesse vivo, assim, apenas pensando que a terra é viva podemos mudar a 

maneira de viver de forma a não agredir o planeta, ou seja, deve-se entender 

que na teia da vida, o homem é apenas um fio. O que ele fizer para o planeta 

terra estará fazendo para ele mesmo (CAPRA, 1996). 

Esses problemas precisam ser entendidos como diferentes pontos de 

uma única crise, que é uma crise de percepção. Ela tem origem em nossas 

instituições sociais que possuem na grande maioria uma visão obsoleta, uma 

percepção da realidade inadequada para lidar com o mundo superpovoado, e, 

globalmente interligado (CAPRA, 1996) 

Portanto, há soluções para os principais problemas de nosso tempo, 

alguns deles, são até mesmo simples. No entanto, requerem uma mudança 

radical em nossas percepções, no pensamento e nos nossos valores (CAPRA, 

1996). Com isso, apresenta-se a EA como alternativa para essa mudança, uma 

vez que é necessário agir localmente, porém, com pensamento global, visando à 

mudança de hábitos, de comportamento, e, de atitudes em relação ao meio 

ambiente, que pode ser atingido abordando o ensino de Química num enfoque 

CTS na temática ambiental. 

2.2.4 A Educação Ambiental no Ensino de Química 

A introdução do aspecto ambiental no processo educativo vem 

ocorrendo de forma gradativa de diferentes maneiras e contextos. Conforme 

Segura (2001), a escola foi um dos primeiros espaços a absorver esse processo 
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de ambientalização da sociedade. Reigota (2006) afirma que embora possa ser 

realizada em diversos lugares, a escola é apontada como um lugar privilegiado 

para a prática da Educação Ambiental, uma vez que é uma importante instituição 

que possibilita ao aluno a construção do conhecimento.  

Dessa forma, no Ensino de Química, os PCN (2006) defendem uma 

abordagem de temas sociais, ligados ao cotidiano do aluno, com aspectos 

sociocientífico, e relacionados à ACT do estudante na temática Educação 

Ambiental. Ramsey (1993) estabelece três critérios para identificar um tema 

potencialmente social relativo à ciência, a saber: 

 

o Se o problema é de natureza controversa, ou seja, apresenta um conflito 

de opiniões; 

o Se o tema possui significado social; 

o Se o tema faz relação com a ciência e à tecnologia. 

 

Neste contexto, destacam-se alguns temas potencialmente sociais 

como: a poluição, os recursos energéticos, a Química agrícola, as águas, os 

solos, a ética e responsabilidade social, a alimentação entre outros 

(SCHENTZER; SANTOS, 2010).  

De acordo com a La Educacion Ambiental (UNESCO, 1980), traduzido 

por Dias (2000), a EA deve estar inserida em diversas disciplinas e experimentos 

para educação, buscando conhecimento e a compreensão dos processos 

relacionados ao meio ambiente. Por isso, neste trabalho, utiliza-se o termo EA, 

em vez de Química Ambiental3 ou Química Verde4, uma vez que Educação 

Ambiental é um tema muito mais abrangente, que envolve todas as áreas do 

saber e não apenas a Química, pois se busca uma Alfabetização Científica e 

Tecnológica, assim necessitando abordar os contextos históricos, científicos, 

                                            
3
A Química Ambiental estuda os processos químicos (transformações) que ocorrem no meio 

ambiente (Atmosfera, Biosfera, Hidrosfera e Litosfera), influenciadas ou não pelo ser humano 
(ROCHA et al., 2004). 
 
4
A Química Verde baseia-se na utilização de técnicas e metodologias que reduzem e eliminam o 

uso de reagentes e solventes ou geração de produtos ou subprodutos tóxicos, que são nocivos à 
saúde humana ou ao ambiente. 
 
Fonte: COELHO, M. A. Z. Valorização de resíduos agroindustriais. Disponível em: 
<http://www.crq4.org.br/sms/files/file/mesa_saneantes_wilson_lima_occ.pdf>. Acesso em: 20 de 
abr. de 2015. 

http://www.crq4.org.br/sms/files/file/mesa_saneantes_wilson_lima_occ.pdf
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tecnológicos, ambientais, éticos, culturais, dentre outros, e não apenas os 

processos Químicos e mudanças que ocorrem no MA. No entanto, a Química 

Ambiental e a Química Verde são instrumentos que contribuem para a EA. 

Nesse sentido, uma abordagem interdisciplinar permite diferentes 

olhares (sociologia, física, Química, artes, matemática, biologia entre outras) 

sobre um mesmo objeto de estudo, assim como a contextualização, que permite 

levar em consideração todo contexto do assunto trabalhado, o que pode ser 

alcançado utilizando a EA num enfoque CTS no Ensino de Química. 

Além disso, procura-se orientar para um Ensino de Química voltado para 

flexibilização do currículo por meio de temas sociais ligados ao meio ambiente. 

Bybee (1987), citado por Santos e Schnetzler (2010, p. 82), menciona uma 

relação de temas sociocientíficos extraídos de quatro pesquisas que 

desenvolveu sobre o ensino de ciência, tecnologia e sociedade, a constar: 

 

1) Qualidade do Ar e Atmosfera; 

2) Fome Mundial e Fontes de Alimentos; 

3) Guerra Tecnológica; 

4) Crescimento Populacional; 

5) Recursos Hídricos; 

6) Falta de Energia; 

7) Substâncias Perigosas; 

8) Saúde Humana e Doença; 

9) Uso da Terra; 

10) Reatores Nucleares; 

11) Animais e plantas em extinção; 

12) Recursos Minerais. 

 

Os temas apresentados possibilitam promover reflexões sobre as 

implicações sociais e ambientais em relação ao desenvolvimento científico e 

tecnológico e também outros contextos. Conforme Reigota (2006, p. 25), 

A educação ambiental, como perspectiva educativa, pode estar 
presente em todas as disciplinas, quando analisa temas que permitem 
enfocar as relações entre a humanidade e o meio natural, e as relações 
sociais, sem deixar de lado as suas especificidades. 
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Dessa forma, o Ensino de Química pode abordar a EA, utilizando temas 

sociocientífico. No entanto, para ser considerado como Educação Ambiental, 

esse trabalho deve levar em consideração os aspectos políticos, econômicos, 

culturais e sociais (REIGOTA, 2006), pois esses aspectos vêm ao encontro da 

perspectiva CTS. 

As Diretrizes Curriculares de Química do Estado do Paraná (2008, p. 55) 

ressaltam que “o meio ambiente está intimamente ligado à Química, uma vez 

que o planeta vem sendo atingido por vários problemas que correspondem a 

esse campo do conhecimento”. Tais problemas como o efeito estufa, poluição e 

destruição da camada de ozônio. 

Esses problemas estão ligados diretamente à utilização inadequada e 

equivocada da ciência e da tecnologia e a exploração da natureza, provocando a 

chuva ácida, o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio pela 

emissão dos CFC (cloro-fluor-carboneto), os aerossóis e a poluição atmosférica. 

Por isso, a Química, enquanto disciplina escolar, pode contribuir para formação 

do cidadão consciente em relação aos problemas ambientais. 

Todos os conteúdos do currículo escolar permitem abordar a temática 

ambiental a partir do enfoque CTS. Para tanto, faz-se necessário tratar os 

conteúdos de maneira interdisciplinar e ter-se uma certa flexibilidade curricular 

em diferentes contextos históricos.  

Assim, podem-se discutir as implicações para a sociedade em relação à 

ciência e à tecnologia, como os acidentes históricos, entre os quais se podem 

citar os acidentes em Goiânia com césio 137 (1987); em Chernobyl (1986); e, 

recentemente, no Japão, com o acidente nos reatores na usina nuclear em 

Fukushima (2011).  

Dessa forma, não é possível negar que a escola e o Ensino de Química, 

bem como outras disciplinas do currículo escolar, ocupam uma função primordial 

nesse processo quando se fala em EA, pois têm o papel de formar cidadãos 

para viver em sociedade, contribuindo na formação de opiniões e na construção 

de valores e percepções.  

Portanto, o Ensino de Química em um enfoque CTS pode contribuir para 

formação da cidadania, permitindo ao aluno obter o conhecimento cientifico, e 

conhecer os efeitos da Química no meio ambiente. Também, adquirir 

informações ou conhecimentos de química para poder participar efetivamente, 
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com maior fundamentação e argumentação na sociedade, tomando decisões 

sobre diversos aspectos, o que exige do professor estratégias didáticas 

diferenciadas. Neste estudo trabalhou-se com a experimentação investigativa 

em um enfoque CTS. 

2.3 O ENFOQUE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) 

Nessa seção aborda-se o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade e 

sua relação com o Ensino de Química. São apontados alguns fatores como: uma 

apresentação breve das origens do movimento CTS, os objetivos da educação 

CTS, o enfoque CTS como uma proposta para a educação em Química e o 

enfoque CTS no Ensino de Química na temática ambiental, por meio da 

experimentação investigativa. 

2.3.1 Origens do movimento CTS 

O homem sempre teve necessidade de manipular a natureza em seu 

favor e benefício próprio para sua existência e sobrevivência. Contudo nos 

últimos tempos se tornou ainda mais intensa. Conforme Kupstas (1998), o 

avanço da ciência e da tecnologia, durante os últimos três séculos foram 

extraordinários, trazendo muitos benefícios para humanidade. No entanto, 

também geraram diversos problemas ambientais, sociais, políticos, culturais e 

econômicos.  

O desenvolvimento científico e tecnológico vem provocando 

transformações no meio social, nos aspectos culturais, econômicos, políticos 

éticos e na qualidade de vida das pessoas. Geralmente se pensa que a ciência e 

a tecnologia proporcionam apenas o desenvolvimento da humanidade. “Vistas 

dessa forma, subentende-se que ambas trarão somente benefício à 

humanidade. Porém, pode ser perigoso confiar excessivamente na ciência e na 

tecnologia [...]” (PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2007), pois cada vez mais fica 

evidente que o desenvolvimento científico e tecnológico podem ocasionar 

problemas para a humanidade e a sociedade. 
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Todos esses dilemas levaram grupos dos diversos segmentos sociais, 

inclusive cidadãos comuns a (re)pensar a forma de ver a Ciência e a Tecnologia. 

É inegável a importância da ciência e da tecnologia, mas estas devem ser 

pensadas de maneira que os riscos e consequências trazidos por esses 

elementos sejam reduzidos, assim como esses conhecimentos devem ser 

socializados com o intuito de que todas as camadas sociais tenham acesso 

sobre as tomadas de decisões e que essas ocorram de forma democrática, 

levando em consideração as diversas opiniões dos atores sociais (pessoas).  

Santos (2005, p. 138) salienta que “a revolução das tecnologias de 

informação introduziu uma mudança decisiva na sociedade - a sociedade em 

rede”. Essa sociedade em rede permitiu maior acesso e velocidade à informação 

em quase todas as classes sociais. Reforçando esses comentários, Pinheiro, 

Silveira e Bazzo (2007) afirmam que é cada vez mais necessário que a 

população possa, além de ter acesso às informações sobre o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia, ter também condições de avaliar e participar das 

decisões que venham a atingir a sociedade onde vivem. No entanto, essas 

decisões sobre C&T normalmente ocorrem sob a responsabilidade de 

tecnocratas que possuem conhecimentos específicos e os dados não são 

disponíveis e acessíveis aos cidadãos (SANTOS; MORTIMER, 2001). 

Por isso, a sociedade deve estar preparada (alfabetizada científica e 

tecnologicamente) para receber essas informações, interpretá-las de forma 

adequada, crítica e lógica, buscando debater e participar do processo de 

desenvolvimento científico de maneira efetiva. Dessa forma, é preciso que se 

construa uma sociedade mais justa e igualitária para todos, com acesso ao 

conhecimento, e não apenas à informação. Nesse processo, a educação possui 

um papel elementar, na formação de um cidadão emancipado e responsável 

socialmente. 

A formulação desses debates permite a participação de um número cada 

vez maior de pessoas na tomada de decisão, pois as consequências da 

utilização da ciência e da tecnologia afetam a sociedade de forma geral, como 

os problemas ambientais (a poluição, a chuva ácida e o efeito estufa), a 

agricultura com a utilização de produtos químicos nocivos para as pessoas e o 

meio ambiente como o diclorodifeniltricloroetano (DDT), o qual seu uso resultava 
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na bioacumulação em sistemas biológicos, afetando a vida silvestre, os peixes e 

as aves, entre outros acontecimentos que reforçam a importância de discussões 

sobre essa temática (PARANÁ, 2008). 

De acordo com Auler (2007, p. 8), “a degradação ambiental, bem como a 

tecnologia vinculada à guerra, fez com que C&T se tornassem alvo de um olhar 

mais crítico”, uma vez que os cidadãos começaram a desconfiar dos benefícios 

do desenvolvimento da ciência e da tecnologia para humanidade. Ressalta-se 

que, a partir da década de 1970, com os resultados trazidos pela Guerra e seus 

reflexos, e os problemas ambientais, que “estes acontecimentos começaram a 

minar a confiança na ciência e na tecnologia como fontes de progresso para a 

humanidade” (BAZZO et al., 2003, p. 74). 

Conforme Koepsel (2003), por volta das décadas de 1960/1970, como 

uma forma de criticar e avaliar as relações entre a ciência e a tecnologia dentro 

da sociedade, surge, então, a expressão Ciência, Tecnologia e Sociedade. O 

interesse em discutir as relações entre CTS ocorreu devido aos pontos 

desfavoráveis e as implicações causadas pelo desenvolvimento da C&T. Dessa 

forma, “um dos objetivos centrais do movimento CTS consistiu em colocar a 

tomada de decisões em relação à C&T num outro plano. Reivindicam-se 

decisões mais democráticas (mais atores sociais participando) e menos 

tecnocráticas” (AULER, 2007, p. 8).  

Essa nova forma de compreensão da C&T colocou em “xeque” o modelo 

linear de progresso. Esse modelo linear de desenvolvimento defende as 

seguintes concepções, apresentadas, a seguir:+ ciência = + tecnologia = + 

riqueza = + bem estar social (modelo tradicional/ linear de 

progresso)(AULER; DELIZOICOV, 2006). 

Segundo esse contexto, quanto maior o desenvolvimento tecnocientífico 

(DC), gera-se um maior desenvolvimento tecnológico (DT), este gerando maior 

riqueza produzida ou desenvolvimento econômico (DE), que determina, por sua 

vez, desenvolvimento social (DS), consequentemente mais bem estar social. 

Dessa forma, apresenta-se na figura 2, um esquema do modelo tradicional de 

progresso: 
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Figura 2: Modelo tradicional/linear de progresso. 
Fonte: Auler e Delizoicov (2006, p. 342). 

 
 

Essa é uma visão positivista da ciência como sendo neutra, cumulativa e 

racional. Esse modelo também buscava a verdade absoluta, sem levar em 

consideração as opiniões e interesses sociais. Conforme Auler e Delizoicov 

(2006, p. 342), “no contexto do ‘caminho único’, estava havendo um 

superdimensionamento da tecnocracia em detrimento da democracia”. 

No entanto, segundo autores como Bazzo et al. (2003), Paraná (2008), a 

ciência não é neutra, pois é influenciada pelas externalidades, como os valores, 

as crenças e os interesses políticos e econômicos. Além disso, a tomada de 

decisão deve ser mais democrática, com vários caminhos e diversas 

possibilidades de escolhas. Dessa forma, concorda-se com Freire (2007)5, 

quando diz que a C&T possui um caráter provisório, não sendo possível 

trabalhar em um enfoque CTS, considerando a ciência e a tecnologia como 

definitivas e fechadas, uma vez que nesse processo, 

O conhecimento químico não é algo pronto, acabado e 
inquestionável, mas em constante transformação. Esse processo 
de elaboração e transformação do conhecimento ocorre em função das 
necessidades humanas, uma vez que a ciência é construída por 
homens e mulheres, portanto, falível e inseparável dos processos 
sociais, políticos e econômicos (PARANÁ, 2008, p.51, grifo nosso). 

Nessa perspectiva, o conhecimento em Química não deve ser abordado 

com uma visão de ciência pronta, acabada e inquestionável, mas sim, transitória. 

                                            
5
FREIRE, L. I. F. Pensamento Crítico, Enfoque Educacional CTS e o Ensino de Química. 

Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica – 
UFSC, 2007. 

 DC        DT        DE         DS 

Neutralidade 
das decisões 
tecnocráticas 

Perspectiva 
salvacionista atribuída 
à Ciência-Tecnologia 

Neutralidade 
das decisões 
tecnocráticas 

SUPOSTA NEUTRALIDADE DA CIÊNCIA-TECNOLOGIA 
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Por isso, a aprendizagem ocorre quando o aluno faz relação da Química com o 

meio social onde está inserido ou quando realiza uma atividade experimental e 

consegue entender que a ciência não possui verdades absolutas, mas sim 

provisórias, em constante mudança e sempre ligadas ao meio social. 

Assim, outro fator que contribuiu para discussões sobre as inter-relações 

entre à Ciência, Tecnologia e Sociedade foram às publicações de duas obras, “A 

estrutura das revoluções científicas”, de Thomas Kuhn e “Silent Spring”, de 

Rachel Carsons, ambas em 1962 (AULER; BAZZO, 2001). Essas obras 

possibilitaram uma reflexão em relação aos impactos e consequências da 

ciência e da tecnologia para humanidade, uma vez que “o movimento CTS 

reivindica decisões mais democráticas (com a participação social) em relação à 

ciência e a tecnologia” (KOEPSEL, 2003, p. 52). 

Com esse novo olhar em relação à ciência e a tecnologia, surgiram duas 

vertentes, a tradição Européia e a tradição Americana, que se diferenciam 

quanto à sua origem. 

 

A tradição Européia 

 

A tradição européia nasceu no meio acadêmico, nas Universidades da 

Europa e possui um caráter acadêmico, teórico e descritivo. Conforme Koepsel 

(2003, p. 58), essa tradição “busca compreender de que forma a diversidade dos 

fatores sociais (políticos, econômicos, culturais, religiosos, entre outros.) 

influenciam na evolução/mudança científico-tecnológica”. Assim, a tradição 

européia estuda as consequências da ciência e da tecnologia, bem como a 

responsabilidade da sociedade para com seu desenvolvimento. As áreas do 

conhecimento, que forneceram um alicerce para esta tradição, foram a 

sociologia, a antropologia e a psicologia. 

 

A tradição Americana 

 

A tradição Americana teve sua origem nos Estados Unidos e possui um 

caráter mais prático, com reflexões educativas e éticas. Conforme Koepsel 

(2003, p. 61), “esta tradição pretende avaliar as consequências das inovações 

científico-tecnológicas sobre a sociedade, sua influência sobre a vida e a forma 
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de organização social”. As áreas do conhecimento, que forneceram um alicerce 

para esta tradição são a ética, a história da tecnologia, a teoria da educação, as 

ciências políticas e a filosofia social (KOEPSEL, 2003). Dessa forma, apresenta-

se uma síntese das duas tradições, no quadro 3. 

 

Tradição Européia Tradição Americana 

Institucionalização acadêmica na Europa 

(em sua origem) 

Institucionalização administrativa e acadêmica 

nos Estados Unidos (em sua origem). 

Ênfase nos fatores sociais antecedentes                                               Ênfase nas conseqüências [sic] sociais. 

Atenção à ciência e, secundariamente, à 

tecnologia. 

Atenção à tecnologia e, secundariamente, à 

ciência. 

Caráter teórico e descritivo. Caráter prático e valorativo. 

Marco explicativo: ciências sociais. Marco avaliativo: ética, teoria da educação, etc. 

Quadro 3: Principais diferenças entre as tradições Européias e Americana. 
Fonte: Garcia et al. (1996 p. 69). 

 
 

Portanto, evidencia-se nesse quadro, as principais diferenças entre a 

tradição Européia e Americana. A Européia busca entender como os fatores 

sociais influenciam no desenvolvimento científico e tecnológico. Já a tradição 

Americana busca avaliar as consequências da ciência e da tecnologia sobre a 

sociedade. No entanto, ambas se complementam, uma vez que consideram as 

implicações sociais da C&T. 

2.3.2 Os objetivos da Educação CTS 

O movimento CTS vem se destacando no campo educacional desde 

suas origens. A educação com enfoque CTS em qualquer nível de ensino 

(fundamental médio ou superior) visa à formação do estudante para cidadania e 

para tomar decisões sobre as implicações da C&T, uma vez que a tomada de 

decisão é um processo fundamental na formação da cidadania (SANTOS; 

MORTIMER, 2001). 
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Conforme Piel (1993)6, em tradução realizada por Santos e Mortimer 

(2001), a tomada de decisão nos currículos CTS apresenta algumas etapas por 

meio de questões propostas para os estudantes: 

 

1. Existe um problema mencionado ou inferido na situação? 

2. Como ele se tornou um problema? 

3. Qual é a solução ideal e quais são os fatores que influenciam o modo de 

alcançar a solução? 

4. Quais são as alternativas que partem das soluções potenciais que 

devem vir? 

5. Quais são as ramificações das aplicações de alguma solução 

alternativa? 

 

Santos e Mortimer (2001, p. 100), advertem que “da mesma forma que 

não existe um único método científico, também não existe um único método de 

tomada de decisão”, ou seja, existem vários modelos propostos por diversos 

autores (ZOLLER, 1993; RATCLIFFE, 1997). Em um modelo tecnocrático, 

a decisão política é tomada exclusivamente em função do referencial 
dos especialistas em ciências e em tecnologia. No modelo decisionista, 
os cidadãos determinam os fins, os meios e quais técnicos vão 
participar da decisão, mas essa é tomada pelo especialista, segundo 
os critérios estabelecidos. Já no modelo pragmático-político, há uma 
interação e negociação entre os especialistas e os cidadãos. 
(SANTOS; MORTIMER, 2001, p. 100). 

Nesse sentido, o modelo tecnocrático e decisionista apresentado por 

Piel (1993) reproduz os modelos, na qual a decisão é direcionada por aspectos 

técnicos que indicam o caminho. Já o modelo pragmático-político para 

desenvolvimento da tomada de decisão não se reduz a seguir passos, uma vez 

que levam em consideração os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais 

e éticos. 

                                            
6
PIEL, E. J. Decision-making: a goal of STS. In: YAGER, R. E. (Ed). The science, technology, 

society movement. Washington: National Science Teachers Association, p. 147-52, 1993. 
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Conforme Auler (2007), no Brasil as repercussões do enfoque CTS 

ocorrem de forma emergencial, as iniciativas são insuficientes, muitas vezes 

isoladas, e não são transformadas em programas institucionais. Em uma revisão 

bibliográfica, Auler (1998) adverte que não há uma compreensão quanto aos 

objetivos, conteúdos, abrangência, bem como modalidades de implementação 

do enfoque CTS. 

Quanto aos objetivos da educação CTS, Santos e Schnetzler (2010) 

apresentam uma síntese dos principais objetivos frequentemente apontados por 

diversos pesquisadores: 

 

I - Desenvolver a capacidade de tomada de decisão; 

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

 

Esses objetivos apresentam a preocupação com a formação para 

cidadania e a compreensão da ciência e as implicações sociais. Conforme Auler 

(2007), os objetivos da educação CTS seriam: visam promover o interesse dos 

estudantes em relacionar a ciência com a tecnologia e os aspectos sociais; 

discutir as implicações da C&T em relação à ética e as implicações sociais; 

compreender a natureza da ciência e do trabalho científico, formando cidadãos 

científica e tecnologicamente alfabetizados, visando a tomada de decisão, o 

pensamento crítico e a independência intelectual. 

Em relação à visão CTS, a tomada de decisão deve ser democrática 

(parcipativa) com maior número de atores sociais participando e de todas as 

camadas da sociedade, visando avaliar e participar em relação às questões 

científica e tecnológica. 

2.3.3 CTS: uma proposta para a educação em Química 

O atual modelo de Ensino de Química há muito tempo vem sendo 

rotulado como desnecessário, uma vez que dá ênfase para a constante 

memorização de fórmulas e nomes, a fragmentação do conhecimento, da 

prioridade para cálculos e não a interpretação dos fenômenos associados ao 

cotidiano. Por isso, Chassot (1995) acredita que o ensino que se faz, na grande 



52 

 

maioria das escolas, é inútil, ou seja, mesmo se não existisse, muito pouco ou 

nada faria diferença.  

Embora essa visão pareça um pouco radical, a forma como o Ensino em 

Química se configura, pouco contribui para formação da cidadania. Conforme 

Santos e Schnetzler (2010, p. 15), “a presença da Química no dia a dia das 

pessoas é mais que suficiente para justificar a necessidade de o cidadão ser 

informado sobre ela”. No entanto, a maneira como a Química é abordada na 

escola precisa sofrer uma mudança, seja no currículo escolar, assim como,na 

abordagem metodológica do professor. 

Neste contexto, uma proposta defendida por vários pesquisadores é 

integrar o enfoque CTS ao abordar os conteúdos em sala de aula. Esse enfoque 

possui a preocupação com os aspectos sociais, ligados à C&T, com objetivo de 

formar para cidadania, o que vai ao encontro das reflexões de Santos e 

Schnetzler (2010); Auler (2007); Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007); Silveira e 

Bazzo (2007); Auler e Bazzo (2001); Santos e Mortimer (2001); Angotti e Auth 

(2001). 

O enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade é um movimento que estuda 

as influências e implicações da ciência e da tecnologia para a sociedade e para 

o meio ambiente (BAZZO et al., 2003). Dessa forma, o ensino de 

Ciências/Química com enfoque CTS está diretamente relacionado com a ACT do 

cidadão (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). No entanto, para que isso ocorra, o 

aluno deve construir o conhecimento químico na própria escola e entender essas 

relações em sua própria comunidade, sempre com a mediação do professor, 

utilizando-se como base o conhecimento químico historicamente acumulado em 

livros, artigos entre outros. 

Assim, a figura 3 expressa a tradução realizada por Santos e Schnetzler 

(2010, p. 62), extraído de Hofstein e colaboradores (1988)7, acerca da 

caracterização de CTS. 

                                            
7
HOFSTEIN, A.; AIKENHEAD, G.; RIQUARTS, K. Discussions over STS at the fourth IOSTE 

symposium. International Journal of Science Education, v. 10, n. 4, p. 357, 1988. 
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Figura 3: A interação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade com a mediação do professor. 
Fonte: Autoria própria, baseada na figura proposta por Hofstein e colaboradores (1988), 
apud Santos e Schnetzler (2010). 

 
 

Conforme se pode analisar na figura 3, o ensino em um enfoque CTS 

permite integrar o aluno entre os três meios natural/artificial/social com 

mediação do professor, para o estudante compreender as relações entre a 

ciência e a tecnologia e suas implicações para sociedade, de maneira a ajudá-lo 

a dar sentido a suas experiências cotidianas. Entende-seque mesmo fornecendo 

uma problemática real, estimulando a curiosidade, a capacidade de reflexão e a 

tomada de decisão, sem a mediação do professor nesse processo não é 

possível o estudante integrar todos os aspectos relacionados à CTS. De acordo 

com Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007) o professor é o grande articulador para o 

desenvolvimento do processo e realização de projetos. Conforme Reis e Melo 

(2011, p. 3), 

O estudo do ambiente natural é chamado de ciência, enquanto que o 
estudo do ambiente artificialmente construído é chamado de 
tecnologia e a compreensão do ambiente social é chamada de 
sociedade. As linhas cheias representam a interpretação que o aluno 
faz do ambiente construído, do ambiente natural e social.  As linhas 
tracejadas representam o estudo da ciência através das múltiplas 
relações ciência-tecnologia-sociedade e que até certo ponto engloba 
ciência no ambiente tecnológico e social do estudante.  Em outras 
palavras, a instrução CTS aponta para ajudar o estudante a dar sentido 
a suas experiências cotidianas e faz isso de maneira que apoia a 
tendência natural do estudante para integrar as suas compreensões 
pessoais tanto do ambiente natural, quanto social e tecnológico (grifo 
do autor). 
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Para Chassot (2006), ser alfabetizado cientificamente facilitaria a 

homens e mulheres fazerem uma leitura do mundo onde vivem. Mas essa leitura 

ocorre quando o professor possui essa postura diferenciada de mediador e não 

como um transmissor de conhecimento, que apenas repassa o conteúdo e o 

aluno recebe de forma passiva. 

2.3.4 Enfoque CTS no Ensino de Química na temática ambiental por meio da 

experimentação investigativa 

O movimento CTS desde suas origens apresenta o campo educativo 

como principal campo de investigação, uma vez que a educação pode 

transformar e formar um cidadão reflexivo sobre as questões científico-

tecnológicas visando a uma maior participação social na tomada de decisão.  De 

acordo com Angotti e Auth (2001), está cada vez mais se tornando evidente que 

a exploração desenfreada da natureza e os avanços da C&T obtidos não 

beneficiam a todos. 

Conforme Auler (2007), há necessidades de mudança profunda no 

campo curricular em relação aos conteúdos. Essa mudança deve ser mais 

aberta a problemas relacionados à C&T, configuradas a partir de problemas 

sociais relevantes. Esses problemas podem ser os socioambientais, fortemente 

presentes na sociedade contemporânea, como a chuva ácida, o efeito estufa, o 

descarte do lixo e a poluição entre outros, o que vai ao encontro de Santos e 

Schnetzler (2010), uma vez que o ensino com enfoque CTS teria um forte 

caráter de EA, e sua visão crítica incluiria necessariamente a reflexão ambiental. 

Dessa forma, uma readequação no currículo se faz necessário no ensino 

de ciências, uma vez que essa mudança é essencial, principalmente no Ensino 

de Química, devido ao seu caráter científico e tecnológico. Acredita-se que o 

enfoque CTS deveria ser um componente no currículo escolar, pois, assim, 

possibilitaria que estudantes fossem alfabetizados científica e tecnologicamente.  

No Ensino de Química observa-se que além de uma readequação 

curricular, muitos professores utilizam metodologias que favorecem a 

aprendizagem mecânica, dando ênfase a cálculos e a memorização de fórmulas. 
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Esses e outros fatores podem contribuir para o desinteresse pela disciplina de 

Química. Entretanto, para mudar essa situação não existem receitas prontas, o 

professor precisa buscar alternativas metodológicas para integrar o cotidiano dos 

alunos com as relações sociais da ciência e da tecnologia.  

Todos esses posicionamentos forçam a necessidade de repensar o 

modelo de ensino presente em nossas instituições. Há tempos a elementaridade 

de um currículo, que permita fazer as articulações entre as relações ciência-

tecnologia-sociedade, fazendo com que o professor busque alternativas 

metodológicas e estratégias que possibilitem trabalhar nesse enfoque, pois um 

docente com uma postura tradicional não tem condições de trabalhar dessa 

maneira, uma vez que o enfoque CTS no Ensino Médio não se reduz apenas a 

mudança de conteúdo curricular, mas alcança também a metodologia 

educacional (PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2007).  

Além disso, o enfoque CTS busca trabalhar com temas controversos, 

geralmente um problema social, real e contemporâneo que possa ser resolvido 

com a tomada de decisão de forma democrática, sendo os problemas 

ambientais representantes típicos (AULER, 2007). Esse enfoque também possui 

um caráter multidisciplinar, uma vez que devido à complexidade dos temas exige 

uma análise sobre vários olhares (Química, Física, Sociologia, os aspectos 

políticos, históricos, éticos entre outras áreas do conhecimento), evidenciando 

que o Ensino de Química precisa ser socialmente contextualizado (CHASSOT, 

2006). 

Santos e Schnetzler (2010) apontam diversas estratégias para o ensino 

com enfoque CTS, como: as discussões estruturadas, os fóruns e debates, os 

projetos, as pesquisas de campo, as visitas a indústrias e museus, a realização 

de entrevistas e os estudos de casos envolvendo problemas reais e concretos. 

Já Hofstein et al. (1988) apresenta a necessidade da utilização de várias 

estratégias como as palestras, as demonstrações, os questionamentos, a 

solução de problemas e a experimentação. 

Nesse contexto, a experimentação investigativa é uma estratégia 

eficiente para criação de problemas reais e para contextualização no enfoque 

CTS, uma vez que parte de uma problemática inicial, ou seja, um desafio 

lançado para os alunos. Tanto a experimentação investigativa como o ensino e 
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aprendizagem no enfoque CTS instigam os estudantes para resolução de 

problemas, forçando a capacidade de tomada de decisão, que é elementar para 

a formação da cidadania.  

Os questionamentos são muitos e difíceis de serem respondidos. Porém, 

o Ensino de Química, trabalhado dessa forma, com enfoque CTS utilizando 

como estratégia didática a experimentação investigativa, contribui para formação 

de um cidadão crítico, capaz de debater sobre a ciência, a tecnologia e suas 

imbricações sociais. Com esses questionamentos, apresentam-se (nos quadros 

4 e 5) duas formas diferentes de abordar os conteúdos curriculares no Ensino de 

Química, a abordagem tradicional/clássica e a abordagem CTS. 

 

Ensino clássico de ciências Ensino de CTS 

1. Organização conceitual da matéria a ser 

estudada (conceito de física, química e biologia). 

1. Organização da matéria em temas 

tecnológicos e sociais. 

2. Investigação, observação, experimentação, 

coleta de dados e descoberta como método 

científico. 

2. Potencialidades e limitações da 

tecnologia no que diz respeito ao bem 

comum. 

3. Ciência, um conjunto de princípios, um modo 

de explicar o universo, com uma série de 

conceitos e esquemas conceituais interligados. 

3. Exploração, uso e decisões são 

submetidas a julgamento de valor. 

4. Busca da verdade científica sem perder a 

praticabilidade e a aplicabilidade. 

4. Prevenção de consequências a longo 

prazo. 

5. Ciência como um processo, uma atividade 

universal, um corpo de conhecimento. 

5. Desenvolvimento tecnológico, embora 

impossível sem à ciência, depende mais 

das decisões humanas deliberadas. 

6. Ênfase à teoria para articulá-la com a prática. 6. Ênfase à prática para chegar à teoria. 

7. Lida com fenômenos isolados, usualmente do 

ponto de vista disciplinar, análise dos fatos, exata 

e imparcial. 

7. Lida com problemas verdadeiros no 

seu contexto real (abordagem 

interdisciplinar). 

8. Busca, principalmente, novos conhecimentos 

para a compreensão do mundo natural, um 

espírito caracterizado pela ânsia de conhecer e 

compreender. 

8. Busca principalmente implicações 

sociais dos problemas tecnológicos; 

tecnologia para a ação social. 

Quadro 4: Ensino de Ciência tradicional e o ensino de CTS. 
Fonte: Zoller e Watson, (1974, p. 110) apud Santos e Schnetzler (2010, p. 67). 
 

Assim, verifica-se nesse quadro, na abordagem tradicional do Ensino de 

Química, que a organização curricular encontra-se centrada no conteúdo 
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específico de Química. Já na abordagem CTS a organização conceitual 

encontra-se centrada em temas sociais, que permite o estudante ter uma visão 

total do conteúdo relacionando com as questões sociais, tecnológicas e suas 

implicações para sociedade. 

Nesse sentido, apresenta-se no quadro 5, uma comparação entre uma 

abordagem clássica e outra CTS sobre o conteúdo funções inorgânicas (ácidos 

e óxidos): 

 

Uma abordagem tradicional da 

Química em relação ao conteúdo: 

funções inorgânicas (ácidos e 

óxidos) 

Uma abordagem CTS da Química em relação ao 

conteúdo: funções inorgânicas (ácidos e 

óxidos) 

1. Definições conceituais de ácidos e 

óxidos conforme alguns autores. 

1. Pesquisas sobre: a chuva ácida, poluição 

atmosférica e os principais compostos envolvidos 

(incluindo problemas sociais e ambientais sobre a 

chuva ácida). 

2. Desenvolvimento de conceitos sobre 

força de um ácido e classificações de 

ácidos e óxidos. 

2. Produção dos diversos ácidos e óxidos, as 

tecnologias envolvidas e impactos para meio 

ambiente, sociedade e suas aplicações no 

cotidiano. 

3. Estudo das propriedades e 

características químicas dos ácidos e 

óxidos. Conceito de pH. 

3. Realização de uma atividade experimental 

investigativa sobre chuva ácida (simulação) e 

discussão sobre as relações CTS. 

4. As principais regras de nomenclatura 

para óxidos e ácidos e uso dos ácidos e 

óxidos. 

4. Pesquisa sobre os principais ácidos e óxidos que 

podem formar a chuva ácida e as relações com a 

poluição atmosférica e as reações envolvidas, bem 

como suas aplicações e as consequências no 

cotidiano, e, a produção de novas tecnologias. 

5. Principais conquistas que ocorreram 

nas pesquisas com ácidos e óxidos; e 

sua produção industrial. 

5. As causas, consequências e possíveis soluções 

para diminuir os impactos causados pela chuva 

ácida e a busca por novos conhecimentos. 

Quadro 5: Ensino de funções inorgânicas (ácidos e óxidos) na abordagem tradicional e 
com enfoque CTS. 
Fonte: Autoria Própria, baseada no quadro proposto por McKavanagh e Maher, (1982, p. 
71) apud Santos e Schnetzler (2010, p. 67). 
 
 

Como se pode observar na abordagem clássica o conteúdo é 

organizado de maneira específica, dando ênfase a definições, nomes e as 
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fórmulas. Já a abordagem visando ao ensino com enfoque CTS, o conteúdo 

funções inorgânicas ácidos e óxidos são organizados por meio de temas sociais 

reais, como a chuva ácida. Essa forma de organização possibilita uma 

participação ativa e prática frente aos problemas concretos, assim como a 

possibilidade de uma abordagem interdisciplinar entre as várias áreas do 

conhecimento, sem deixar o conteúdo Químico de lado.  

Concorda-se com Chassot (2006), com relação à necessidade de se 

ressaltar que não se defende um ensino vazio que minimize a essência do 

conhecimento químico. Porém, defende-se um ensino de Química com 

participação ativa do estudante para formação cidadã, e a estruturação do 

conteúdo por meio de temas sociais, com caráter investigativo no enfoque CTS, 

utilizando como estratégia a experimentação investigativa. 

Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007, p. 77, grifo nosso) ressaltam que: 

Com o enfoque CTS, o trabalho em sala de aula passa a ter outra 
conotação. A pedagogia não é mais um instrumento de controle do 
professor sobre o aluno. Professores e alunos passam a descobrir, 
a pesquisar juntos, a construir e/ou produzir o conhecimento 
científico, que deixa de ser considerado algo sagrado e inviolável. Ao 
contrário, está sujeito a críticas e a reformulações, como mostra a 
própria história de sua produção.  

Portanto, percebe-se que as vantagens de se trabalhar os conteúdos 

com enfoque CTS são enormes, em relação à abordagem tradicional, pois o 

aluno possui maior autonomia, atitude, curiosidade e interesse. Dessa maneira, 

o professor é o responsável por todo processo de ensino e aprendizagem, 

sempre incentivando os estudantes, a questionar, a pensar, a debater, a 

pesquisar de forma ativa e dinâmica. Com isso, essa estratégia permite ao 

professor e ao aluno construírem o conhecimento científico na própria escola, 

sempre mostrando que esse conhecimento é provisório e questionável. Para 

tanto, o tema da próxima seção aborda a experimentação investigativa em um 

enfoque CTS. 
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2.4 A EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NUM ENFOQUE CTS: 

CONCEPÇÃO E POSSIBILIDADES 

Nessa seção aborda-se a concepção e as possibilidades da utilização da 

experimentação investigativa para o ensino de Funções Inorgânicas (ácido e 

óxidos), por meio do enfoque CTS. São apresentados alguns pontos como, a 

experimentação no Ensino de Química, a postura do professor e do aluno na 

utilização da experimentação investigativa como estratégia, bem como a 

concepção de experimentação investigativa num enfoque CTS e sua 

possibilidade para Ensino de Química. 

2.4.1 A experimentação no Ensino de Química 

As pesquisas e trabalhos em Ensino de Ciências vêm crescendo nos 

últimos anos, sendo um dos assuntos mais abordados a utilização das 

atividades experimentais como estratégia de ensino (GIANI, 2010). Por isso, 

essa estratégia apresenta-se em constante discussão, em trabalhos como 

Carvalho (2006); Oliveira e Soares (2010); Guimarães (2009); Suart (2008); 

Giordan (1999), dentre outros. 

Nesse contexto, a experimentação tem sido considerada um recurso útil 

e elementar para promover a aprendizagem no Ensino de Química, uma vez que 

é considerada 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 (GUIMARÃES, 2009). Portanto, “por que 

não criar problemas reais e concretos para que os aprendizes possam ser atores 

da construção do próprio conhecimento?” (GUIMARÃES, 2009, p.198). 

Por esse motivo, há uma procura por estratégias que visem à 

participação do aluno na construção do conhecimento científico e no 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e atitudinais, sendo o objetivo central 

de pesquisadores e professores (SUART, 2008).  

No entanto, as pesquisas em Ensino de Química evidenciam que a 

experimentação ainda é pouco utilizada por professores de Química do ensino 

médio, e, quando utilizada nesse processo ocorre de forma acrítica e 
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descontextualizada da realidade, valorizando aspectos como ilustração, 

demonstração, manipulação de materiais e comprovação de teorias (SUART, 

2008). Além disso, 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). 

Tais concepções muitas vezes favorecem uma aprendizagem sem 

significado para o aluno. Essa pedagogia é chamada por Freire (2005) de 

educação bancária, a qual considera a transmissão acrítica e apolítica do 

conhecimento. Por isso, as atividades experimentais desenvolvidas dessa forma 

não contribuem para formação da cidadania, bem como para construção de 

conceitos e significados de Química. Portanto, o que se busca com a 

alfabetização para ciência e para tecnologia é a participação do aluno no 

processo decisório sobre a ciência, a tecnologia e as suas implicações sociais. 

Assim, percebe-se que a experimentação no ensino médio é pouco 

utilizada, e, quando utilizada não valoriza a participação do estudante. Há muitos 

artigos e livros que defendem a experimentação no Ensino de Química, mas o 

que se tem percebido, de um modo geral, é que muitos desses trabalhos 

apresentam críticas ao modo pelo qual essas atividades têm sido propostas e 

executadas em sala de aula (SUART, 2008). 

Giordan (1999) defende que a experimentação desperta a motivação e o 

interesse do aluno em vários níveis de estudo. Nesse contexto, “alguns 

professores acreditam que sem a prática de experimentos no ensino de química 

o aluno tem muita dificuldade para aprender conceitos relacionados com os 

assuntos trabalhados em sala de aula” (OLIVEIRA; SOARES, 2010, p. 1). Suart 

(2008, p. 21) salienta que: 

A experimentação é um recurso pedagógico que contempla diversas 
habilidades, principalmente as cognitivas, mas muitos professores 
ainda as utilizam de maneira inadequada, desvalorizando seus 
aspectos cognitivos e privilegiando muitas vezes somente seu caráter 
motivador. 

Dessa forma, os professores de Química não devem levar em 

consideração apenas o aspecto motivador da experimentação, uma vez que a 
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motivação é importante para despertar a curiosidade e a motivação do 

estudante, porém a experimentação deve ser abordada de forma reflexiva e 

crítica. A utilização de atividades experimentais apenas como um recurso para 

motivar os estudantes é um equívoco (HODSON, 1994). De acordo com Suart 

(2008, p. 16), 

A Química é uma ciência experimental, e o uso do laboratório para seu 
estudo é de fundamental importância. Essa afirmação é de fácil 
confirmação quando nos referimos ao ensino universitário, onde o 
objetivo é a formação de químicos e pesquisadores, porém quando nos 
referimos ao ensino médio, a maneira como a experimentação é 
utilizada é questionável ou sua inserção no ensino é até mesmo 
inexistente. 

Essa estratégia não deve ser pautada em aulas experimentais como 

“receita de bolo”, em que um procedimento é seguido, e nada pode dar errado, 

na qual os alunos seguem passo a passo o que é determinado pelo roteiro, bem 

como a obrigatoriedade de obter os resultados que o professor espera 

(GUIMARÃES, 2009). Além disso, muitos professores ainda acreditam ser 

possível comprovar a teoria no laboratório. Essa concepção é dominante nas 

instituições de ensino, o que prejudica o desenvolvimento da criatividade do 

estudante (SILVA; ZANON, 2000). Compreende-se, com base em Suart (2008, 

p. 9), que: 

As atividades experimentais, tanto no ensino médio como em muitas 
universidades, são tratadas de forma acrítica e aproblemática. Pouca 
oportunidade é dada aos alunos para que se engajem no processo de 
coleta de dados, análise e elaboração de hipóteses, os quais 
contribuem para o desenvolvimento e manifestação de habilidades 
cognitivas [...]. 

Nesse processo, muitas vezes o professor apenas transmite o 

conhecimento na experimentação, ele realiza a prática de forma ilustrativa ou 

demonstrativa, o aluno apresenta uma postura passiva, ou seja, apenas segue 

um procedimento na busca de um resultado esperado pelo professor, sem 

participar de forma ativa nesse processo. Trabalhar dessa maneira faz com que 

os estudantes acreditem que a ciência não é provisória, mas sim, pronta e 

acabada. 
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Além de abordar a experimentação de forma tradicional, muitos 

professores de Química apresentam dificuldades em utilizar as atividades 

experimentais, devido aos diversos desafios encontrados, como: falta de 

estrutura física nas escolas, de reagentes e vidrarias, o pouco tempo do 

professor para planejar e elaborar as práticas e o grande número de alunos por 

turma. 

Conforme Suart (2008, p. 9), os professores citam diversos fatores para 

a “ineficácia das atividades experimentais, como a falta de laboratório; falta de 

materiais e reagentes; falta de laboratorista; falta de tempo para elaboração e 

execução das atividades; falta de material de apoio”.  

No entanto, mesmo com todas essas dificuldades e empecilhos, a 

experimentação é uma alternativa importante para o processo de ensino e 

aprendizagem e deve ser utilizada de forma reflexiva, crítica, planejada e 

organizada. Com isso, o professor deve considerar, ao realizar experimentos no 

Ensino de Química, o conhecimento prévio dos alunos, bem como os problemas 

reais e controversos presentes na comunidade escolar, onde o aluno se 

encontra inserido. 

Solomon (1988a) defende que os cursos CTS devem ensinar o caráter 

provisório, transitório e incerto das teorias científicas, uma vez que com uma 

visão de ciência pronta, acabada e verdadeira, os estudantes terão dificuldade 

de aceitar duas ou mais possibilidades ou alternativas para resolver o mesmo 

problema proposto.  

Uma possibilidade é a experimentação investigativa com subsídio 

conceitual no Ensino de Química, a qual permite a formação para cidadania, 

partindo de problemas sociais reais, visando preparar o estudante para participar 

da tomada de decisão consciente e responsável sobre aspectos sociais, 

ambientais, políticos, científicos, tecnológicos, éticos, entre outros. 

Nesse sentido, com objetivo de facilitar o entendimento dos diversos 

tipos de atividades experimentais como, a investigativa, a demonstrativa, a 

ilustrativa e a descritiva, apresenta-se uma breve descrição dessas vertentes 

como é possível observar no quadro 6: 
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Experimentação Descrição das atividades experimentais 

 

 

Investigativa 

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 conhecimento neste 

processo. 

 

Demonstrativa 

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 errado. 

 

Ilustrativa 

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 atividade. 

 

Descritiva 

 

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. 

Quadro 6 - Tipos de atividades experimentais. 
Fonte: Autoria própria, baseada na tabela proposta por OLIVEIRA; SOARES (2010). 

 

Conforme se observa, no quadro 6, a experimentação pode assumir 

diversas vertentes, porém, apenas as atividades experimentais investigativas 

possibilitam ao estudante vivenciar o trabalho de um cientista (levantar 

hipóteses, estratégias, testar e avaliar essas hipóteses), desenvolver a 

capacidade da tomada de decisão e de comunicação. 

Oliveira e Soares (2010) destacam que nos artigos sobre 

experimentação, e também, nos livros didáticos, a maioria dos autores abordam 

a experimentação relacionada ao dia a dia do estudante. Entretanto, trabalham 

atividades demonstrativas e ilustrativas, longe de uma abordagem investigativa 

em que o estudante vai a campo pesquisar, e que exige do estudante mais 

envolvimento e reflexão. 
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Portanto, tais reflexões vêm ao encontro das expectativas almejadas, ou 

seja, de que as aulas experimentais devam ser reflexivas, questionadoras e 

críticas. Nelas, o estudante precisa ser desafiado a participar, levantar hipóteses 

e sair da posição passiva, utilizando para isso um caráter investigativo, sempre 

partindo de um problema real e controverso. Quando se discute o ensino por 

investigação, abordam-se estratégias e metodologias diferentes das utilizadas 

no processo de ensino e aprendizagem na maioria das instituições de ensino. 

Por isso, o professor deve buscar caminhos e estratégias que possibilitem a 

conexão entre CTS e experimentação investigativa no Ensino de Química na 

temática ambiental. 

2.4.2 O que é ensino por meio da experimentação investigativa? 

A experimentação com caráter investigativo é, sem dúvida, uma 

importante estratégia para o Ensino de Química. Essas atividades investigativas 

implicam propor situações problemas reais e contextualizadas que norteiam todo 

processo de investigação, por meio de temas sociais, uma vez que o estudante 

começa a questionar, a pesquisar e a debater ajudando assim no processo de 

construção do conhecimento. 

Os trabalhos em ensino mostram que os estudantes aprendem mais 

sobre a ciência e desenvolvem cognitivamente melhor seus conhecimentos 

conceituais em relação às aulas com caráter tradicional, quando participam de 

investigações científicas semelhantes às feitas nos laboratórios de pesquisa 

(HODSON apud CARVALHO et al., 2006). Essa investigação, quando proposta 

para os estudantes, pode ser resolvida na forma prática, em laboratório ou 

teórica (CARVALHO, 2006). 

Conforme Carvalho et al. (2006), um objetivo da resolução de problemas 

é possibilitar a participação do estudante, de forma que ele construa seu próprio 

conhecimento por meio da interação entre pensar, sentir e fazer.Dessa forma, as 

atividades experimentais investigativas partem de uma problematização, ou seja, 

de uma ou mais perguntas lançadas para os estudantes. As atividades 

experimentais investigativas iniciam-se sem que nenhum roteiro seja dado aos 

estudantes (GONDIM; MÓL, 2007), (SUART; MARCONDES, 2009). No entanto, 
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as hipóteses a serem testadas e os procedimentos são construídos e discutidos 

em equipe no pré-laboratório.  

Após a questão problematizadora, os estudantes devem pesquisar e 

discutir, em equipe, as hipóteses para resolução da questão problema. Esse 

processo está representado na figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: A problematização na experimentação investigativa. 
Fonte: Autoria Própria. 

 
 

Conforme se verifica, na figura 4, essa estratégia permite uma 

diversidade de caminhos em relação à questão problema, a partir do 

levantamento de várias hipóteses, podendo assim, conduzir após o debate e 

discussão a outras hipóteses. Por isso, a experimentação com caráter 

investigativo ajusta-se ao contexto e à própria situação investigativa, permitindo 

um processo de reflexão e criatividade, além, de desenvolver um pensamento 

crítico sobre o conhecimento científico e tecnológico, envolvendo suas relações 

sociais.  

No entanto, busca-se por meio da experimentação investigativa, no 

enfoque CTS, desenvolver a capacidade da tomada de decisão e não apenas a 

metodologia de resolução de problemas, uma vez que ambas apresentam várias 

diferenças, como demonstrado no quadro 7. 
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Solução de problema escolar Tomada de decisão de problema da vida real 

1. Definição completa do problema. 1. Definição imperfeita do problema. 

2. Resultado esperado. 2. Alternativas múltiplas. 

3. Foco disciplinar. 3. Multidisciplinar. 

4. Certo/errado. 4. Custos/benefícios. 

5. Julgamento imediato. 5. Julgamento posterior. 

6. Conhecimento dirigido. 6. Conhecimento construído. 

7. Algoritmos. 7. Descoberta. 

Quadro 7: Comparação entre a solução de problema escolar e a tomada de decisão ante o 
problema da vida real. 

Fonte: Extraído de Zoller e Watson, (1974, p. 110) apud Santos e Schnetzler (2010, p. 76). 

 

 

Como se pode observar, a solução de problemas ocorre de forma 

disciplinar, com uma visão de ciência verdadeira e inquestionável e com 

resultados esperados. Já na tomada de decisão o foco é a multidisciplinaridade, 

o estudante participa mais ativamente do processo, encontrando uma 

diversidade de caminhos para resolver a questão problema apresentada. De 

acordo com Santos e Schnetzler (2010), a solução de problemas se caracteriza 

pela objetividade, isto é, basta a informação, e, para tomada de decisão para 

resolução de problemas reais da vida, se caracteriza pela subjetividade, isto é, 

se faz necessário o julgamento de valor. 

Essa formação para a tomada de decisão permite ao estudante 

compreender a natureza das ciências e suas implicações sociais. Conforme 

Kasseboehmer e Ferreira (2013, p. 150),  

o método investigativo remete à participação ativa da construção do 
conhecimento, em estreita afinidade com as teorias construtivistas para 
a educação. Por isso, também é reconhecido como um processo 
investigativo de ensino, quando o aluno vai a campo para pesquisar e 
levantar dados para o estudo de um tema. 

Ferreira et al. (2010) coadunam-se com essas reflexões quando 

ressaltam que a abordagem investigativa possibilita aos alunos libertarem-se da 

passividade de serem meros executores de instruções, pois busca relacionar, 

decidir, planejar, propor, discutir e relatar, ao contrário do que ocorre na 

abordagem tradicional. 

Conforme Bachelard (1996), para o espírito científico, toda construção 

do conhecimento é resposta a uma determinada indagação. Caso contrário, se 
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não há indagação, não pode haver conhecimento científico. De acordo com 

Paraná (2008, p. 53), “a importância da abordagem experimental está no seu 

papel investigativo e na função pedagógica de auxiliar o aluno na explicação, 

problematização, discussão, enfim, na significação dos conceitos químicos”.  

Dessa forma, em seguida apresenta-se um esquema, na figura 5, 

mostrando asinter-relações entre a problematização, a teoria, as hipóteses, os 

experimentos e a mediação do professor num enfoque CTS: 

 

 

Figura 5: Inter-relações entre problematização, teoria, hipóteses, experimento e a 
mediação do professor. 
Fonte: Autoria Própria. 

 
 

Portanto, uma atividade com caráter investigativo inicia-se com uma 

problematização, embasada por um corpo teórico. Conforme Guimarães (2009), 

fazer ciência no campo científico não é ateórico, toda observação não é feita 

num vazio de conceitos, mas a partir da teoria que direciona e sustenta a 

observação realizada durante a experimentação que, por sua vez, permite 

levantar hipóteses, que conduz a outras hipóteses. Por isso, a importância da 

fundamentação teórica, pois fornece um alicerce conceitual para resolver a(s) 

questão(es) problema(s). 

Assim, com as hipóteses levantadas, os estudantes realizam os 

experimentos. Na figura 5, a palavra experimentos significa a junção do pré-

laboratório, o laboratório, os experimentos e o pós-laboratório, os quais serão 

detalhados no item 2.4.4 da presente dissertação. Já o círculo tracejado 

representa as múltiplas relações entre problematização, hipóteses, teoria e 

experimentos, e que engloba a mediação do professor num enfoque CTS. 
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Os objetivos pedagógicos em relação à experimentação investigativa 

são resumidos em uma lista de seis grupos, no quadro 8, baseado no trabalho 

de Blosser (1998)8, citado por Carvalho et al. (2006, p. 24), os quais, os objetivos 

são possíveis apenas em aulas investigativas, uma vez que essa estratégia 

permite a participação direta do aluno na construção do seu conhecimento.  

 

Grupos Objetivos pedagógicos 
 

Habilidades Manipular, refletir, leitura, escrita, questionar, investigar, 

organizar e a comunicação. 

Conceitos Levantar hipóteses, modelo teórico, categoria taxionômica. 

 

Habilidades cognitivas 

Pensar de maneira crítica, soluções de problemas, aplicação, 

síntese. 

 

 

Compreensão da Natureza 

da ciência 

Empreendimento científico, como os cientistas trabalham a 

existência de multiplicidade de métodos científicos, as inter-

relações entre ciência-tecnologia-sociedade, e também, entre 

as várias disciplinas científicas. 

 

 

Atitudes 

Curiosidade, interesse, correr risco, objetividade, precisão, 

perseverança, satisfação, responsabilidade, consenso, 

colaboração, gostar de ciência. 

 

Tomada de decisão 

Conhecimento construído, multidisciplinar e alternativas 

múltiplas para resolução do mesmo problema. 

Quadro 8: Objetivos pedagógicos da experimentação investigativa. 
Fonte: Autoria Própria, baseada em Blosser (1998) apud Carvalho et al. (2006, p. 24). 

 
 

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) destacam 

que: 

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. 
 

                                            
8
BLOSSER, P. E. O papel do laboratório no ensino de ciências. Tradução MOREIRA, M. A. 

Cad. Cat. Ensino de Física, v. 5, n. 2, p. 74-78, 1988. 
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Conforme Carvalho et al. (2006), o objetivo das atividades investigativas 

práticas ou teóricas é levar o estudante a pensar, a debater, a questionar, a agir, 

a justificar suas ideias e aplicar seus conhecimentos em situações novas, 

usando os conhecimentos científicos, tecnológicos, históricos e matemáticos. 

Dessa maneira, espera-se que com a experimentação investigativa o aluno 

apresente uma maior autonomia e participação na construção de seu 

conhecimento. 

Costa et al. (1985)9, citados por Gondim e Mól (2006, p. 4-5), 

organizaram uma estrutura para experimentação investigativa em escala de 

diretividade considerando o problema, os procedimentos e as respostas, nos 

seguintes níveis: 

- Nível zero: o problema, os caminhos, meiose 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.  

- 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.  

- Nível dois: o problema é dado, mas os caminhos, os meios e as 
respostas ficam em aberto. Pouco comum. 

- 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. 

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 superior como no básico, 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 serem 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 entre observação, ação, reflexão e 

formação, ou seja, formar pela pesquisa. 

                                            
9
COSTA, A. M.; et al. Tópicos na organização do conteúdo químico. [s.n.], 1985. 
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Considerando os níveis nesse estudo, o trabalho desenvolvido nesta 

dissertação se configura no nível dois, uma vez que apenas o problema é dado, 

mas os caminhos, os meios e as respostas ficam em aberto. A experimentação 

investigativa possibilita a ativa participação do aluno no processo de ensino e 

aprendizagem, estimulando para pesquisa e para construção do conhecimento. 

Assim, é necessário aliar essa estratégia em um enfoque CTS, pois ambos se 

complementam e buscam a formação do aluno para tomada de decisão e para 

cidadania, que é possível com a abordagem voltada para pesquisa. 

2.4.3 O professor e o aluno numa proposta investigativa com enfoque CTS 

Conforme Carvalho et al. (2006), para que uma atividade possa ser 

considerada de investigação, a ação do aluno não deve se limitar ao trabalho de 

manipulação ou observação, ela deve apresentar características de um trabalho 

científico como: a reflexão, a discussão das hipóteses, os fatos e resultados, a 

explicação e comunicação, o que dará ao seu trabalho característica de uma 

investigação científica. Nessa proposta, o estudante sai da posição passiva e 

passa a participar do processo, pensando, agindo, questionando e tomando 

decisão, ações essas mediadas pelo professor.  

Portanto, o professor na proposta investigativa é o mediador do 

conhecimento. Dessa forma, o docente que propuser uma atividade investigativa 

deve, além de saber a matéria que está ensinando, tornar-se um questionador, 

argumentador e desafiador, que saiba conduzir perguntas, estimular, propor 

desafios, orientando, assim, o processo de ensino e aprendizagem (CARVALHO 

et al., 2006).  

2.4.4 A experimentação investigativa na temática ambiental num enfoque CTS: 

uma possibilidade para o Ensino de Química 

O Ensino de Química praticado atualmente na maioria das escolas de 

Ensino Médio não tem levado em consideração as questões relacionadas à 

ciência, à tecnologia, à política, à cultura, à ética e, principalmente, aos aspectos 
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referentes à EA. Conforme Silva (2007), apesar de haver referência de 

discussão e debates de Educação Ambiental em universidades (BRASIL, 2000), 

sabe-se que, às vezes, essas discussões são quase relativizadas e superficiais. 

O que se pode esperar então do Ensino Médio?  

Embora o Ensino de Química encontra-se diretamente ligado às 

questões relacionadas ao meio ambiente, aos diversos problemas ambientais, 

como o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, a chuva ácida e a 

poluição atmosférica, entre outros, esses debates pouco ocorrem no Ensino 

Médio. Dessa forma, há necessidade de se começar com essas noções desde a 

Educação Infantil, para quando chegar ao EM, já ter essas concepções em 

relação ao meio ambiente. 

Conforme Paraná (2008, p. 54), “cabe ao professor criar situações de 

aprendizagem de modo que o aluno pense mais criticamente sobre o mundo, 

sobre as razões dos problemas ambientais. Assim, apresenta-se como 

possibilidade a utilização da experimentação investigativa na temática ambiental 

com enfoque CTS. 

Portanto, os diversos temas com relevância social relacionados à 

Educação Ambiental podem ser usados como eixo temático para organizar os 

conteúdos de Química, a fim de possibilitar uma discussão e reflexão sobre meio 

ambiente e as relações CTS. Pensando, dessa forma, e baseado em diversos 

autores Guimarães (2009); Gondim e Mól (2007); Carvalho et al. (2006); 

apresentam-se, a seguir, sete passos para realização de uma atividade com 

caráter investigativo: 

 

 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 et 

al. (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 um tema social relevante. 
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2 – Abordagem Teórica 

 

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

conceitos teóricos que possibilitem a reflexão e discussão do problema inicial. 

De acordo com Guimarães (2009), ao se 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. No entanto, esse corpo teórico não trabalha diretamente a 

questão problema, mas conceitos que possibilitam aos alunos resolver 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 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) chamam essa 

etapa de “elaboração do plano de trabalho” e destacam 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. Selecionadas as 
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hipóteses, cada equipe vai detalhar por escrito quais os procedimentos e 

métodos escolhidos.  

 

5 – Laboratório 

 

Nessa etapa, serão realizadas a montagem e a separação de 

equipamentos, vidrarias e reagentes, bem como a verificação da possibilidade 

de utilização de materiais alternativos pelos estudantes, com a mediação do 

professor. 

 

6 – Experimentação 

 

Esta etapa é a mais prática, uma vez que o estudante manipula 

materiais e equipamentos, testando várias vezes as 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 em conjunto. 

Nesse momento do trabalho, também se efetua a coleta de dados de forma 

planejada e organizada no pré - laboratório. O professor apenas orienta e 

direciona, quando necessário, a realização dos experimentos e discussão das 

dúvidas e as considerações finais. 

 

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. 

Nessa parte do trabalho os alunos apresentam mais dificuldades, uma vez 

que se trata da tradução gráfica ou algébrica dos resultados obtidos 
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(CARVALHO et al., 2006). Além da organização das ideias e conceitos, deve-se 

buscar uma reflexão sobre as relações CTS/meio ambiente/conceitos Químicos. 

Portanto, esse momento é muito importante para sanar as possíveis lacunas e 

dúvidas da atividade prática realizada.  

Dessa forma, apresenta-se (na figura 6) um esquema com os sete passos 

para realização de uma experimentação com caráter investigativo: 

 

Figura 6: Inter-relações dos sete passos para experimentação investigativa 
no enfoque CTS. 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

Como se pode observar, na figura 6, esse processo inicia-se com uma 

problematização lançada para os estudantes, os quais na sequência encontram-

se conectados com os demais passos. Assim, a circunferência maior possibilita 

essas diversas interações entre os passos. Nesse processo, o professor possui 

o papel de orientação e mediação no processo de ensino e aprendizagem no 

enfoque CTS. 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 diversas variáveis, resultando em diferentes 

possibilidades durante o desenvolvimento do trabalho. 

 Esses trabalhos com as atividades investigativas “[...] apresentam 

resultados satisfatórios em relação à aprendizagem e ao desenvolvimento de 
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competências atitudinais, como espírito de cooperação, reflexão crítica, 

automotivação e responsabilidade” (KASSEBOEHMER; FERREIRA, 2013, p. 

151). Além disso, a experimentação investigativa no enfoque CTS possibilita 

entender as relações da C&T e suas implicações sociais, e também uma maior 

participação do estudante no processo educacional, permitindo a 

contextualização do cotidiano com os conceitos científicos. 

Porém, tais competências não são observadas em aulas práticas com 

caráter tradicional, pois a abordagem dessa forma favorece a aprendizagem 

mecânica e a memorização, além de apresentar a Química como uma ciência 

com verdades absolutas e inquestionáveis, bem como sua linearidade.  

Segundo Suart (2008 p. 10), 

muitas vezes,  é  dado  à experimentação  um  papel  que  não  cabe  
só  a  ela,  o  de  solucionar  os  problemas  de aprendizagem.  Muitos 
professores atribuem às atividades experimentais a solução dessas 
dificuldades e acabam limitando alguns de seus pontos positivos, como 
construção de conceitos; desenvolvimento de habilidades cognitivas, 
atitudinais e de reflexão, entre outras promotoras do desenvolvimento 
cidadão.  

A experimentação não vai resolver todos os problemas do processo de 

ensino e aprendizagem em Química, ela é apenas uma estratégia e sua 

utilização necessita de organização, planejamento, reflexão, visando despertar a 

criatividade, a curiosidade e a imaginação para o conhecimento científico e não 

somente utilizada como motivação. 

A experimentação com caráter investigativo permite ao aluno 

desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, o senso crítico, uma vez que 

possibilita a ativa participação do estudante, oportunizando conhecer e vivenciar 

como é o trabalho de um cientista. Assim, as atividades investigativas em 

relação às aulas práticas tradicionais, na qual um roteiro é seguido, apresentam-

se como uma alternativa para modificar essa postura enraizada no processo de 

ensino que favorece a aprendizagem mecânica e a memorização. 
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CAPÍTULO 3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

O presente capítulo apresenta a abordagem metodológica utilizada na 

pesquisa e as estratégias didáticas utilizadas para o desenvolvimento das 

atividades do estudo. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O levantamento do problema da presente pesquisa ocorreu da 

observação como professor de Química no Ensino Médio, das dificuldades 

encontradas pelos estudantes em compreender o conteúdo funções inorgânicas. 

Além disso, a forma como a experimentação, uma estratégia fundamental no 

Ensino de Química, vem sendo trabalhada, ou seja, como “receita de bolo”, que 

apenas comprova a teoria e consequentemente passa uma visão de ciência 

pronta e acabada. 

Dessa forma, também se observou a necessidade de uma participação 

mais ativa do estudante na construção do conhecimento químico na escola. 

Além disso, a obrigatoriedade de abordar a EA (BRASIL, 1988), bem como a 

necessidade de uma formação voltada para Alfabetização Científica e 

Tecnológica (PCN, 2006). 

Conforme Torriceli (2007), aprender Química passa necessariamente 

pela utilização de representações, que muitas vezes podem parecer difíceis, 

como símbolos, equações e fórmulas. Por isso, o professor precisa criar 

mecanismos para mudar essa visão para com o Ensino de Química, uma vez 

que mesmo fazendo parte do dia a dia dos estudantes, muitas vezes, é 

trabalhada de forma desconexa da realidade, sem abordar temas como, meio 

ambiente, saúde, tecnologia entre outros.  

Nesse contexto, essa pesquisa teve como proposta trabalhar o tema 

funções inorgânicas: ácidos e óxidos, por meio de um tema sociocientífico: a 

chuva ácida. Assim, utilizou-se como estratégia didática a experimentação 

investigativa em um enfoque CTS. A abordagem metodológica utilizada foi à 

qualitativa de natureza interpretativa com observação parcipativa.  
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Nesse tipo de abordagem “faz parte a obtenção de dados descritivos 

mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de 

estudo” (NEVES, 1996, p. 1). Dessa forma, na pesquisa qualitativa é importante 

observar, anotar e analisar interações e relações entre as pessoas envolvidas 

nesse processo (LIEBSCHER, 1998). 

Na pesquisa qualitativa, a principal fonte direta de dados e informações 

é o ambiente natural. O pesquisador se insere na sala de aula e procura 

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Com isso, mesmo 

utilizando ferramentas tecnológicas para a coleta de dados, são as concepções 

e as interpretações do professor que orientam a pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 

1994). Assim, entende-se que o processo de ensino e aprendizagem é muito 

complexo, uma vez que cada pessoa apresenta, em sua estrutura cognitiva, 

diversos aspectos e conhecimentos advindos de experiências com a sociedade 

em que interage.  

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

Essa pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública do Estado do 

Paraná, na cidade de São João do Triunfo, durante o ano letivo de 2013, em 

turmas de 1º e 2º anos do ensino médio com vinte e cinco (25) alunos com faixa 

etária entre 14 a 17 anos. 

Esse estudo foi realizado em contra turno, no período vespertino, em 

forma de projeto, durante todo ano letivo. Esse projeto faz parte do Programa de 

Atividades Complementares Curriculares (PACC) disponibilizado pela Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná (SEED). Conforme a instrução Nº 007/2012 – 

SEED, são atividades educativas integradas ao currículo escolar e contempladas 

no Projeto Político Pedagógico (PPP) e na Proposta Pedagógica Curricular 

(PPC) da escola, por meio da ampliação de tempos, espaços e oportunidades 

que visem ampliar a formação do aluno e melhoria da qualidade do ensino.  

O projeto é de natureza periódica, ou seja, ofertado com quatro (04) 

horas/ aula semanais, totalizando 150 horas no ano letivo dentro da disciplina de 

Química. O projeto visava à inclusão de grupos de alunos de mesma série/ano 

ou séries/anos diferente, e estudante em vulnerabilidade social (programas 
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sociais), como bolsa família e bolsa escola. Esse projeto é classificado no Macro 

campo Meio Ambiente, e foi aprovado pelo Núcleo Regional de Ponta Grossa, e 

servem como indutora para a progressiva implantação da Educação em Tempo 

Integral. 

Esse documento foi apresentado para Direção e Equipe Pedagógica da 

Escola (Apêndice A). Nessa oportunidade, também ocorreu a mobilização dos 

alunos envolvidos no projeto, por meio de uma conversa, explicando que as 

atividades visavam a um crescimento intelectual e pessoal. Essa etapa foi 

importante, já que direcionou as atividades a serem realizadas. Foi enviado aos 

responsáveis pelos alunos um Termo de Consentimento (TC) (Apêndice 

B),solicitando autorização para que os alunos pudessem participar da pesquisa 

em que se garantia o anonimato dos envolvidos no estudo. Para preservar a 

identidade dos participantes desta pesquisa, os alunos foram nominados como: 

(A1, A2, A3... A25) e o professor pesquisador como (P). 

3.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O 1º ano do Ensino Médio apresenta como conteúdo estruturante a 

matéria e sua natureza. Segundo Paraná (2008, p. 59), “a matéria e sua 

natureza abre o caminho para um melhor entendimento dos demais conteúdos 

estruturantes”. Dentro desse conteúdo estruturante estão presentes os seguintes 

conteúdos específicos: matéria e estados físicos; fenômenos físicos e Químicos, 

substâncias e misturas; modelos atômicos, tabela periódica, ligações químicas, 

funções inorgânicas (ácidos, bases, sais e óxidos) e reações Químicas, dentre 

outros. 

No entanto, nesse estudo não se limitou em trabalhar apenas o tema 

chuva ácida, em que foram abordados os conteúdos funções inorgânicas (ácidos 

e óxidos) focos deste trabalho, mas diversos temas importantes e ligados de 

forma efetiva a problemas ambientais e sociais. O tema chuva ácida foi 

escolhido em conjunto com os estudantes para nortear todo o trabalho, pois 

despertou bastante interesse dos estudantes que em sua maioria não conhecia 

o seu significado, mesmo já tendo ouvido essa expressão várias vezes. Salienta-

se que outros assuntos foram abordados, como: o efeito estufa, poluição 
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atmosférica, Educação Ambiental e Lixo, fazendo conexão entre os demais 

conteúdos. 

3.4 COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados por meio de observação, questionários 

elaborados pelo pesquisador, fotos e anotações em diário de campo (Anexo A). 

A estratégia didática utilizada foi à experimentação investigativa no enfoque 

CTS, e, a partir dela, foram incorporadas a leitura e interpretação de textos e 

artigos; elaboração de mapas conceituais, aulas expositivas dialogadas, júri 

simulado e elaboração de uma mostra científica. 

3.5 DESENVOLVENDO A PESQUISA 

Para desenvolvimento dessa pesquisa foram utilizadas 150 horas/aulas 

no período vespertino, de março a dezembro de 2013, com quatro horas/aulas 

semanais, divididas em dois dias da semana. Durante o desenvolvimento do 

trabalho, houve necessidade de abordar outros conteúdos, pois se encontram 

diretamente conectados, a saber: reações químicas, bases, sais, tabela 

periódica, solubilidade, polaridade e ligações químicas (iônica e covalente). 

Como estratégia para o processo de ensino e aprendizagem, visando posterior 

análise dos dados e resultados, a pesquisa foi dividida em oito (8) momentos 

pedagógicos, e mais as atividades que surgiram durante o projeto, com suas 

respectivas horas/aulas, conforme o quadro 9. 

 

Momentos pedagógicos Horas/aulas 

Momento 1 04 aulas 

Momento 2 10 aulas 

Momento 3 16 aulas 

Momento 4 14 aulas 

Momento 5 14 aulas 

Momento 6 12 aulas 

Momento 7 14 aulas 

Momento 8 26 aulas 

Demais atividades 40 aulas 

Quadro 9 – Momentos pedagógicos e suas cargas horárias. 
Fonte: Autoria própria. 
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Nesse contexto, apresentam-se (na figura 7) os procedimentos 

metodológicos utilizados em cada momento pedagógico desta pesquisa: 

 

 

Figura 7: Organograma dos procedimentos metodológicos. 
Fonte: Autoria própria. 
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Cada momento desse estudo foi subdividido em várias etapas para 

alcançar os objetivos deste trabalho. Dessa forma, no primeiro momento, foi 

realizado um diagnóstico para identificar as concepções prévias dos alunos, 

como mostra a figura 8. 

 

 

 

 

Esse momento foi dividido em duas etapas, sendo a primeira com 

objetivo de conhecer as concepções sobre lixo, poluição atmosférica, educação 

ambiental e CTS (apêndice C). Na outra etapa o questionário aplicado visava 

conhecer as concepções prévias dos alunos sobre funções inorgânicas (ácidos e 

óxidos) e chuva ácida (apêndice D). Esse momento foi fundamental, pois a partir 

do conhecimento das concepções prévias dos alunos, se tornou-se possível 

direcionar os encaminhamentos metodológicos e as demais atividades para 

desenvolver o projeto.  

No segundo momento, houve a leitura e discussão do texto: “mapas 

conceituais e a aprendizagem significativa10” e realização de uma oficina para 

elaborar mapas conceituais, como mostra a figura 9. 

                                            
10

Fonte: MOREIRA, M. A. Mapas conceituais e a aprendizagem significativa. Disponível em: 
<http://www.if.ufrgs.br/~moreira/mapasport.pdf>. Acesso em: 27 de mar. de 2015. 

Figura 8: Identificar as concepções prévias dos alunos sobre questões ambientais, 
CTS e conceitos Químicos. 
Fonte: Autoria própria. 

 

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/mapasport.pdf


82 

 

 
 

Figura 9: Realização de uma oficina para construir mapas conceituais. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Esse momento, apresentado na figura 9, teve como objetivo conhecer o 

que são mapas conceituais, como podem ser usados, bem como, aprender a 

construir/elaborar um mapa de conceitos. Após a discussão e elaboração de 

alguns mapas pelo professor, cada aluno elaborou um mapa conceitual de 

diversos temas de seu interesse. 

No terceiro momento, realizou-se a leitura crítica e a discussão de alguns 

textos, como mostra a figura 10. 

 

 
Figura 10: Leitura crítica de textos e discussão das implicações entre a CTS. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Nesse momento, ocorreu à leitura crítica de textos da revista Química e 

Sociedade (SANTOS, 2003), (Anexo B) e apresentação de vídeos (“a história 
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das coisas”11 e “sopa plástica: o lixão do oceano pacífico12). É importante 

ressaltar que as discussões de cada tema sempre proporcionaram reflexões 

sobre ciência e tecnologia e suas implicações socioambientais,uma vez que 

foram abordadas as consequências para o meio ambiente, para sociedade, 

agricultura, para economia e as possíveis soluções para redução desses 

problemas.  

Nesse contexto, após as discussões dos textos sobre o lixo, a poluição e 

os aspectos CTS, houve por parte dos estudantes a sugestão de realizar um 

seminário sobre EA. Dessa forma, os alunos foram instigados a pesquisar e 

buscar em artigos, revistas, internet e livros subsídios para apresentação, que 

visava discutir ações locais e planetárias, bem como sensibilizar para 

preservação da natureza. 

Como fechamento desse momento, na sequência de cada 

leitura/discussão/reflexão dos temas os alunos elaboraram um mapa conceitual, 

no qual expressaram os conceitos mais significativos presentes na sua estrutura 

cognitiva sobre o tema lixo, poluição atmosférica e educação ambiental e as 

inter-relações com a CTS. 

No quarto momento, o professor apresentou os conteúdos, ou seja, a 

abordagem teórica com objetivo de fornecer subsídios para os estudantes 

resolverem a questão problema, como mostra a figura 11. 

 

 
Figura 11: Apresentação dos conteúdos Químicos como subsídios. 

Fonte: Autoria própria. 

                                            
11

Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8U-rcYzUac8>. Acesso em: 27 de 
mar. de 2015. 
Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZgyNw5pIXE8>. Acesso em: 27 de 
mar. de 2015. 
12

Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XwvYzmk-NjY>. Acesso em: 27 de 
mar. de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=8U-rcYzUac8
https://www.youtube.com/watch?v=ZgyNw5pIXE8
https://www.youtube.com/watch?v=XwvYzmk-NjY
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A figura 11, mostra o momento 4, que teve como objetivo apresentar por 

meio de aulas expositivas e dialogadas, os conceitos de Química, os quais 

surgiram das reflexões dos textos dos momentos anteriores, tais como: funções 

Químicas inorgânicas (ácidos, bases, sais e óxidos), tabela periódica, reações 

químicas, ligações químicas e solubilidade entre outros.Esses conteúdos são 

fundamentais como alicerce para a investigação da problemática lançada para 

os estudantes. Mas, ressalta-se que a(s) questão(es) problema(s) não foi(ram) 

trabalhada(s) diretamente na abordagem teórica. 

No quinto momento, utilizou-se como estratégia a experimentação 

investigativa, seguindo os sete passos como orientação, apresentados na figura 

12: 

 

 
 
Figura 12: Realização de experimentos investigativos sobre chuva ácida. 
Fonte: Autoria própria. 

 

O momento 5 (na figura 12) foi dividido em sete etapas, as quais são 

descritas de forma sucinta, a seguir: 

 

1 – Problematização: Uma questão problema abrangente foi 

apresentada aos alunos, no início do estudo, com objetivo de permitir uma ampla 

discussão, a saber: 
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Por que uma flor quando exposta a determinados níveis de chuva ácida 

muda sua coloração e seu aspecto? 

 

Nesse contexto, com o intuito de direcionar a atividade prática, várias 

questões específicas, também foram apresentadas aos alunos: 

o O que significa chuva ácida? Quais as consequências da acidez das 

chuvas para sociedade e meio ambiente? 

o Qual a influência da ciência e da tecnologia em relação à chuva ácida? 

o O que vem causando o excesso de acidez na chuva de grandes cidades? 

o Qual a equação da reação de combustão do enxofre e a reação do gás 

produzido com água? 

o Quais as substâncias responsáveis pela poluição atmosférica e que 

contribuem para chuva ácida? 

o Quais as causas, as consequências e as possíveis soluções para reduzir 

os níveis de chuva ácida? 

 

2 – Abordagem teórica: Foram apresentados subsídios teóricos 

(momento 4) considerando a importância do aporte teórico para fazer ciências 

no campo científico e no âmbito escolar, conforme Guimarães (2009). Porém 

não foi abordado diretamente a problemática, fato limitador desta fase.  

 

3 – Hipóteses: Os alunos pesquisaram e elaboraram hipóteses para 

solucionar a(s) questão(es) problema(s) lançada pelo professor ou pode ser 

determinada em equipe. Para essa pesquisa utilizaram a internet e a biblioteca 

da escola, entre outros locais e outros tipos de fontes bibliográficas. 

 

4 – Pré-laboratório: Nessa etapa, em equipe e com mediação do 

professor os alunos elaboraram as hipóteses e elencaram as mais relevantes, 

selecionaram também os materiais e elaboram o procedimento para realização 

da prática em laboratório. Essa etapa é considerada o plano de trabalho 

conforme Carvalho et al. (2006), ou seja, é a forma de como será realizado o 

trabalho, qual a metodologia, e quais os materiais serão necessários. 
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5 – Laboratório: Nesta etapa, ocorreu à separação, montagem de 

equipamentos e separação de materiais. Ressalta-se que ocorreu a utilização de 

materiais alternativos, e do destaque de sua importância, visando desmitificar 

que para fazer ciência é necessário um laboratório bem equipado. 

 

6 – Experimentação: Nessa etapa prática, os alunos realizaram a coleta 

de dados, validação ou refutação das hipóteses selecionadas no pré-laboratório. 

 

7 – Pós – laboratório: Nessa etapa, os dados e resultados foram 

retomados e as possíveis dúvidas foram sanadas. No entanto, os alunos 

apresentaram dificuldades, pois nessa etapa ocorreu o tratamento algébrico, e, a 

solicitação de um relatório escrito, para comunicar os resultados 

 

Nesse momento, com o intuito de desenvolver o pensamento crítico, 

foram considerados os seguintes objetivos: 

 

o Conhecer as etapas do trabalho de um cientista, visando à contribuição 

para formação do espírito científico; 

o Desenvolver a capacidade de levantar hipóteses, dados e estratégia para 

realização da experimentação investigativa no enfoque CTS; 

o Desenvolver o espírito investigativo de pesquisa, na qual o aluno tem uma 

participação ativa na construção do conhecimento; 

o Entender experimentalmente como ocorre o processo da chuva ácida, 

relacionando com ácido, óxido e as reações Químicas; 

o  Compreender as causas, consequências e possíveis soluções para 

chuva ácida e as inter-relações entre CTS; 

o Conhecer os principais poluentes que causam a chuva ácida; 

o Refletir sobre as diversas tecnologias que influenciam na chuva ácida; 

o Desenvolver a capacidade de tomada de decisão, atitudes, leitura e 

comunicação sobre conceitos Químicos e Educação Ambiental. 

o Compreender os conteúdos de Químicas e suas interações com meio 

ambiente, visando um ACT. 
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No sexto momento, com objetivo de aprofundar as discussões sobre a 

temática chuva ácida, foi realizado um “júri simulado”, apresentado na figura 13. 

 

 

Figura 13: Realização de um júri simulado (debate) sobre chuva ácida. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
Para realização desta etapa o grupo participante do projeto foi dividido 

em três equipes. Dessa forma, uma equipe defendeu as contribuições da ciência 

e da tecnologia, colocando o ponto de vista de que os benefícios da C&T são 

maiores em relação às consequências para o meio ambiente em relação à chuva 

ácida, ou seja, os benefícios da C&T justificam os problemas ocasionados pela 

chuva ácida; a outra equipe foi contra a chuva ácida, seus malefícios e 

problemas ambientais. E a terceira equipe foram os relatores que registraram 

toda a discussão.  

Nesse sentido, visando direcionar a atividade, houve intervenção 

docente contemplando os objetivos que, foram: 

 

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

debater e tomar decisões; 

o Desenvolver um pensamento crítico sobre questões ambientais no 

enfoque CTS; 

o Entender as implicações da ciência e tecnologia para o meio ambiente e 

para a sociedade; 



88 

 

o Entender os conteúdos Químicos em relação ao fenômeno chuva ácida; 

o Compreender as consequências e problemas relacionados à chuva ácida; 

o Desenvolver o trabalho em equipe, a capacidade de tomada de decisão e 

a curiosidade frentes os conceitos científicos e ambientais. 

 

Nessa perspectiva, consideraram-se as etapas (no quadro 10) para 

direcionar a realização do júri simulado: 

 

As etapas para realização de um júri simulado 

Etapas Ações Tempo 

1 Socializar as ideias em cada equipe 10 min 

2 Argumentação: tese inicial de cada equipe 10 min cada equipe 

3 Discussão entre as equipes sobre o tema chuva 
ácida 

20 min 

4 Considerações finais sobre a chuva ácida 5 min cada equipe 

5 Veredito
13

 20 min 

Tempo total da dinâmica 1h e 20 min 

Quadro 10: Etapas para realização do júri simulado. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Foram considerados na realização e direcionamento do “júri simulado” 

os passos relacionados na sequência: 

 

o O professor e alunos escolheram o tema a ser trabalhado; 

o Os alunos realizaram pesquisa sobre o tema para ter subsídios para as 

discussões; 

o O professor participou como orientador das equipes, direcionando as 

pesquisas e organização do “júri simulado”; 

o O professor (Juiz) abriu a sessão (o professor participou como mediador); 

o Dois membros, da equipe de acusação, acusaram o réu ou a questão em 

pauta: a chuva ácida; 

o Dois membros da equipe de defesa defenderam o réu (chuva ácida) ou a 

questão em pauta; 

                                            
13

 São refletidas as questões levantadas durante o debate. Assim, é solicitado aos alunos que se 

posicionem de maneira consciente sobre a problemática, ou seja, em que pontos de vistas se 
complementam ou divergem as questões. Também, são instigados a sugerirem ação para 
solucionar a questão problema estudada, visando incentivar a tomada de decisão. Após, o 
professor lê o veredito. 
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o A discussão foi iniciada entre ambas as equipes, e cada equipe defendeu 

seu ponto de vista (tese); 

o Apresentação das considerações finais de cada equipe; 

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

apontamentos realizados durante o julgamento; 

o 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. 

 

Como fechamento da atividade, foi realizada a avaliação em equipe do 

júri simulado por meio de um debate com a seguinte pergunta: Quais as 

contribuições da dinâmica realizada? 

No sétimo momento, o professor apresentou uma aula expositiva e 

dialogada sobre chuva ácida, para instigar os estudantes lançando vários 

questionamentos. Como fechamento desafiou-se os estudantes para construção 

de um vídeo informativo, conforme figura 14. 

 

 
Figura 14: Chuva ácida versus implicações sociais. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Esse momento foi dividido em três etapas: a primeira, foi a apresentação 

pelo professor de uma aula expositiva e dialogada com slides sobre chuva ácida 

(Apêndice F). Na segunda etapa, ocorreram as reflexões sobre chuva ácida e 

suas implicações em relação à CTS em forma de debate. Nessa etapa os alunos 
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foram instigados a relacionar todo conhecimento obtido durante o 

desenvolvimento do projeto para que se posicionassem sobre o tema. Na 

terceira etapa, foi lançado um desafio para que os alunos planejassem e 

elaborassem um vídeo informativo, mostrando os conceitos sobre chuva ácida, 

bem como suas implicações para a sociedade. 

No oitavo momento, foi realizada uma mostra científica (figura 15), como 

produto desenvolvido no projeto, para difusão dos conceitos trabalhados: 

 

 
Figura 15: Mostra científica. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Esse momento foi o fechamento das atividades, quando ocorreu a 

realização de uma mostra científica. Inicialmente cada aluno escolheu um tema 

que mais gostou, durante o projeto, posteriormente teve um período de tempo 

para pesquisa em revistas, jornais, livros e internet. Como produto a ser 

apresentado na mostra, foi sugerida pelo professor a construção de História em 

Quadrinhos (HQs) e folhetos com ações visando à EA e a sustentabilidade sobre 

o tema escolhido.  

Portanto, com alicerce nas discussões e interpretações levantadas 

durante o desenvolvimento do trabalho de pesquisa e nos resultados obtidos por 

meio do diagnóstico e reflexões, ocorreu a elaboração e montagem de um guia 

didático (produto anexo a esta dissertação), abordando o conteúdo funções 

inorgânicas: ácidos e óxidos, por meio da experimentação investigativa na 

temática Educação Ambiental em um enfoque CTS, com objetivo de fornecer um 

material auxiliar para o trabalho do professor em sala de aula. 

 No próximo capítulo apresenta-se a análise e a discussão dos dados 

obtidos no desenvolvimento do estudo. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados deste estudo 

que visou trabalhar o conteúdo de funções inorgânicas (ácidos e óxidos), em um 

enfoque CTS, por meio da experimentação investigativa no Ensino de Química, 

a partir de um tema sociocientífico: a chuva ácida.  

Após leitura e releitura, os dados foram separados por unidade de 

significado, observando as concordâncias e discordâncias das respostas. Da 

análise das atividades realizadas, emergiram quatro tópicos de análise, divididas 

em: 

 

4.1 Compreensão das concepções prévias e percepções dos alunos sobre: 

4.1.1 Educação Ambiental; 

4.1.2 Questões ambientais: a chuva ácida, o lixo e a poluição; 

4.1.3 Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); 

4.1.4 Funções inorgânicas (ácidos e óxidos);  

4.2 Elaboração de mapas conceituais a partir das intervenções pedagógicas 

realizadas; 

4.3 A Experimentação investigativa em uma abordagem CTS: uma proposta 

diferenciada para o processo de ensino e aprendizagem: 

4.3.1 A aprendizagem do conteúdo funções inorgânicas ácidos e óxidos; 

4.3.2 Percepção dos alunos sobre a proposta de utilização da experimentação 

investigativa num enfoque CTS; 

4.3.3 Tomada de decisão: desenvolvendo a autonomia intelectual para formação 

cidadã; 

4.4 Produções de História em Quadrinhos (HQs) pelos alunos. 

 

Em seguida, tem-se a apresentação e a discussão de cada tópico de 

análise. Nesse sentido, no primeiro tópico, buscou-se entender as concepções 

prévias dos alunos. Esse momento foi fundamental para direcionar as 

estratégias e encaminhamentos para o desenvolvimento do projeto. 
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4.1 COMPREENSÃO DAS CONCEPÇÕES PRÉVIAS E PERCEPÇÕES DOS 

ALUNOS 

Para compreender como os estudantes que participaram da pesquisa 

entendem os temas abordados neste trabalho, buscou-se, por meio de 

questionários identificar suas concepções prévias, uma vez que é elementar 

criar mecanismos para verificá-las nos estudantes. Conforme Ausubel (1978, 

p.iv) apud Moreira (2006 p. 13), “se tivesse que reduzir toda a psicologia 

educacional a um só princípio diria o seguinte: o fator isolado mais importante 

que influência a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e 

ensine-o de acordo”.  

Dessa forma, se faz necessário compreender melhor os estudantes do 

Ensino Médio, conhecer suas concepções prévias e seus anseios, bem como, a 

partir desses dados, criar mecanismos e oportunizar estratégias metodológicas 

que possibilitem construir o conhecimento na escola, pela pesquisa, levando em 

consideração suas ideias prévias e contribuições. Assim, as concepções prévias 

dos estudantes são abordadas nos subtópicos a seguir. 

4.1.1 Educação Ambiental: 

Na análise dos questionários aplicados aos 25 alunos participantes do 

projeto (Apêndice C e D), em relação a primeira questão: “Você tem interesse 

em estudar temas que abordam questões ambientais? Explique”; verificou-se 

que, 92% (23 estudantes) tem interesse em estudar temas que tratem dos 

aspectos relacionados às questões ambientais, como o aluno A14: “tenho 

interesse em estudar, pois é um tema bom, bem amplo que me interessa saber 

mais sobre o meio em que vivemos como as questões sobre a natureza”. 

Embora, a grande maioria dos estudantes apresente interesse pelas 

questões ambientais, percebe-se, em suas transcrições, a presença do senso 

comum, como o aluno A14que possui interesse sobre o tema natureza e 

considera um tema bom. Conforme Neto (2012), senso comum é a forma como 

a maioria das pessoas pensa, ou seja, é o que vem sendo passado de geração 

em geração, pelas vivências e as diversas observações de mundo. Porém, as 
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questões ambientais envolvem, além da natureza, aspectos como: ciência, 

tecnologia, ética, política, cultura, dentre outros. 

Conforme Dias (2002), a Educação Ambiental estimula o exercício pleno 

e consciente da cidadania (deveres e direitos), visando o resgate e o surgimento 

de novos valores para uma sociedade mais justa e sustentável. Dessa forma, 

compreender os conceitos sobre as questões ambientais facilita uma mudança 

de percepção frente ao meio ambiente.  

No entanto, mesmo sendo, explicado para os alunos que poderiam 

expressar livremente suas concepções referentes às questões apresentadas, 

apenas 8% (2 estudantes), responderam que não possuem interesse em estudar 

temas sobre questões ambientais, porém, não explicaram o motivo.  

Quanto à segunda questão: “O que se entende por Educação 

Ambiental?”, analisando às respostas, sugiram-se três categorias apresentadas 

na tabela 1. 

 

Tabela 1: Respostas dos 25 alunos sobre concepção de Educação Ambiental. 

Categorias Percentual Alunos 

Ensinar a preservar e como funciona o meio ambiente 64% 16 

Degradação do solo, lixo e poluição 24% 6 

Qualidade de vida e trabalho em equipe (sociedade) 12% 3 

Fonte: Respostas dos alunos. 

 

Ao analisar as respostas apresentadas, observou-se uma diversidade de 

ideias dos estudantes sobre o que entendem sobre Educação Ambiental. Assim, 

a maioria dos alunos, 64% acreditam que a EA é uma forma de ensinar a 

preservar o meio ambiente e entender seu funcionamento. Conforme se observa 

na resposta da aluna A16: “Educação Ambiental é a forma de aprender como 

cuidar do planeta e o que causa a destruição dele”, o que vai ao encontro das 

reflexões de Dias (2002, p. 67), “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”. 

Já 24% fazem a relação da Educação Ambiental a temas como a 

degradação do solo, o lixo e a poluição, como se observa na resposta da aluna 

A25: “possibilita aprender mais sobre degradação do solo, formas de protegê-lo, 

como diminuir a poluição e não produzir tanto lixo”. Porém, a Educação 
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Ambiental é um tema mais amplo, envolve os temas citados pela aluna, bem 

como a política, a ética, os valores, a sustentabilidade, dentre outros. Acredita-se 

que a EA é um instrumento que possibilita diversas transformações sociais. No 

entanto, o modelo atual de educação promove a desconexão, “treina” as 

pessoas para que ignorem as consequências ambientais, relacionadas aos seus 

atos (DIAS, 2002).  

Para 12% dos alunos, a EA faz relação com a qualidade de vida e com o 

trabalho em equipe, como diz A7: “é o que aprendemos em nosso dia a dia que 

vai ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida, que aprendemos com a família, 

com a convivência em sociedade para um trabalho coletivo [...]”. A resposta da 

aluna A7 apresenta um novo elemento, fundamental para EA, que é o trabalho 

coletivo e os exemplos da família, uma vez que para enfrentar essa crise 

ambiental, cultural e social, é necessário que a sociedade de modo geral 

(re)pense, coletivamente, possíveis soluções para mudança de hábitos e 

atitudes frente ao meio ambiente. 

Quanto a terceira questão apresentada para os estudantes: “No seu 

município qual o principal problema ambiental? Explique”; nesse momento, 

solicitou-se para os alunos que participavam do projeto para saírem às ruas com 

seu aparelho celular ou câmera fotográfica, visando captar uma imagem que 

representasse esse problema ambiental. Com a análise das respostas dessa 

pergunta e as imagens, surgiram quatro categorias, apresentadas na tabela 2. 

 

Tabela 2: Respostas dos 25 alunos sobre principal problema ambiental de seu município. 

Categorias de analise Percentual Alunos 

Lixo 44% 11 

Rede de esgoto 32% 8 

Queimadas/desmatamento 16% 4 

Agrotóxicos 8% 2 

Fonte: Respostas dos alunos. 

 

Pela análise, levando em consideração todas as respostas, verificou-se 

que o principal problema ambiental do município onde residem todos os 

estudantes participantes do projeto, conforme suas respostas, é o lixo 44%, 

seguido pela precariedade da rede de esgoto 32%. Para a aluna A8: “a falta de 

rede de esgoto traz para nós muitos danos, muitas doenças. Na rua da minha 
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casa existe a rede de esgoto, mas em outros locais da cidade falta e isso causa 

problemas e precisa ser repensado”.  

Fica evidente, a preocupação da aluna A8 com os problemas 

relacionados à sua comunidade e seus moradores, que não possuem 

saneamento básico. Como mostra a figura 16, tirada pelo seu telefone celular, 

onde é possível ver o esgoto sendo lançado em um pequeno córrego, poluindo 

as águas e aumentando o risco de doenças como a hepatite, a diarréia, a cólera 

entre outras: 

 

Figura 16: Foto tirada pela aluna A8 do seu aparelho celular sobre 
saneamento básico. 
Fonte: Imagem capturada pela aluna A8. 

 
 

Conforme Dias (2002), aproximadamente 88 milhões de pessoas no 

Brasil ainda vivem em domicílios sem sistema de coleta de esgoto sanitário (no 

mundo, são 1,8 bilhão de pessoas), por esse motivo, coloca o saneamento como 

um desafio. E faz um alerta, por hora morrem cerca de 913 crianças no mundo 

por doenças relacionadas a falta de saneamento básico.Já o aluno A2 diz: “para 

mim o principal problema é o lixo e a poluição,porque as pessoas jogam em 

qualquer lugar”. Como mostra a figura 17, tirada pelo aluno do seu telefone 

celular: 

 

Figura 17: Foto tirada pelo aluno A2 do seu aparelho celular sobre lixo. 
Fonte: Imagem capturada pelo aluno A2. 
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A imagem capturada pelo aluno A2 retrata a falta de consciência 

ambiental, mostrando o lixo, como sacolas plásticas e papéis espalhados pelas 

ruas da cidade. Conforme Dias (2002) difunde-se pelo mundo um modelo, que 

todos desejam a mesma coisa, ou seja, buscam o mesmo estilo de vida, visam 

usar as mesmas coisas e produzem basicamente o mesmo lixo. Dessa forma, o 

consumismo desenfreado torna insustentável o estilo de vida escolhido e 

imposto por países ricos como estratégia de dominação. 

Outras duas categorias aparecem, as queimadas e os desmatamentos 

16% e o uso de agrotóxicos 8%, não menos importantes, uma vez que “a 

destruição das florestas é uma das maiores demonstrações da inconsciência 

humana e uma das mais graves alterações que se impõe à Terra, através dos 

tempos”(DIAS, 2002, p. 22). Já os agrotóxicos, por sua vez, usados de forma 

indiscriminada, causam contaminação de rios, solos, os alimentos, os animais e, 

consequentemente, as pessoas. 

A quarta questão apresentada para os estudantes foi: “Em relação à 

imagem abaixo, em sua opinião, o que a imagem reflete sobre o meio 

ambiente?” 

 

Figura 18: Imagem sobre meio ambiente. 
Fonte: Disponível em: <www.google.com.br>. Acesso em: 11 de mar. de 2013. 

 
 

Constatou-se pelas respostas a essa questão, que todos os 

participantes da pesquisa, acreditam que o planeta terra encontra-se em nossas 

mãos, que se deve cuidar e preservar para as futuras gerações, bem como as 

crianças são as bases do futuro e são responsáveis por sua preservação. Como 

se observa nas respostas, a seguir: A10: “As crianças são à base do futuro do 

planeta e serão as pessoas responsáveis por preservar e cuidar do planeta 

http://www.google.com.br/
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terra”; e A18: “Que devemos cuidar hoje do planeta para as futuras gerações que 

viram pela frente.” 

Pela análise das transcrições dos estudantes, percebe-se que suas 

concepções vão ao encontro do que diz o relatório Brundltand, em que o 

desenvolvimento sustentável é o que atende "as necessidades do presente, sem 

comprometer a capacidade de as novas gerações atenderem às suas próprias 

necessidades" (COMISSÃO, 1991, p. 46). 

Portanto, entende-se que a sustentabilidade e a EA são instrumentos 

para uma formação voltada para cidadania, pois permite uma formação integral, 

com valores e atitudes relacionadas ao meio ambiente. De acordo com Lisboa e 

Kindel (2012), a Educação Ambiental é como uma nova filosofia de vida e deve 

estar presente no fazer científico e acadêmico, uma vez que, apenas pensando 

nesses aspectos, é possível enriquecer e contribuir para difusão e uma formação 

socioambiental da sociedade.   

4.1.2 QUESTÕES AMBIENTAIS: CHUVA ÁCIDA, LIXO E POLUIÇÃO 

Em análise, sobre as questões aplicadas aos alunos com a temática 

chuva ácida, verificou-se que, em relação a primeira questão: “O que você 

entende por chuva ácida?”, conforme os participantes da pesquisa, 40% (10 

estudantes) acreditam que a chuva ácida é uma precipitação formada por gases 

tóxicos. Porém, não citam esses gases e nem como esse processo ocorre. Já 

32% (8 estudantes), dizem que a chuva ácida é aquela com presença de ácidos, 

mas também não citaram quais ácidos e seus processos de formação.  

Outros 12% (3 estudantes) envolvidos na pesquisa acham que a chuva 

ácida é a precipitação com um potencial hidrogeniônico (pH) alto. No entanto, 

associaram de forma errônea o conceito envolvendo pH, pois quanto maior o pH, 

mais básico ou alcalina é a solução ou substância. Portanto, quanto mais ácida é 

a substância, mais baixo é o seu pH. Para Russell (1994, p. 641), o pH é “o 

logaritmo comum negativo da concentração (ou melhor, da atividade) de íons 

hidrogênio (hidroxônio) numa solução aquosa”. 

Conforme Reis de Jesus (2009, p. 144), “a chuva ácida corresponde 

aquela em que o pH se apresenta inferior a 5,6, sendo seu caráter ácido 
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associado à poluição do ar”. Já 16% (4 estudantes) não sabiam ou não 

responderam à questão, bem como não justificaram o motivo.   

A segunda questão foi: “Para você, quais as causas e as consequências 

da chuva ácida para sociedade?”. A tabela 3 apresenta as respostas dos alunos 

a essa questão. 

 

Tabela 3: Concepção dos alunos sobre as causas e as consequências da chuva ácida. 

 

 

Categorias 

Causas Consequências 

Compostos 

Químicos 

Não 

responderam 

Prejudica o 

meio ambiente 

Destrói 

monumentos 

Não 

responderam 

Percentual 

(estudantes) 

68% (17) 32% (8) 52% (13) 24% (6) 24% (6) 

Fonte: Respostas dos alunos. 
 
 

Constatou-se em relação às respostas dos alunos, como apresentado na 

tabela 3, em relação às causas da chuva ácida, que 68% dos estudantes, 

compreendem que esse fenômeno é causado pelos “compostos Químicos”. 

Porém, não citam que são compostos tais como: dióxido de carbono (CO2), 

dióxido de enxofre (SO2), trióxido de enxofre (SO3) e óxidos de nitrogênio (NOx). 

Também não descrevem a forma como esses processos ocorrem. 

Já 32% dos estudantes não responderam a questão. Talvez isso ocorreu 

porque, mesmo estando no Ensino Médio, poucas vezes foram abordados, na 

disciplina de Ciências ou Química, a relação com o meio ambiente e a poluição 

atmosférica, possibilitando essa aproximação do cotidiano com os conceitos 

científicos, o que vai ao encontro das ideias de Marcovitch (2001), quando 

aborda a necessidade de organizar os saberes nas dimensões culturais, 

científicas e sociológicas. 

Considerando as respostas sobre as consequências da chuva ácida 

para a sociedade, 52% dos estudantes acreditam que a chuva ácida “prejudica o 

meio ambiente” e, 24%, que ela “destrói monumentos”. No entanto, mesmo 

estando parcialmente corretas as respostas, observa-se a presença do senso 

comum, pois não dizem como esse processo acontece e nem quais substâncias 

envolvidas e as suas reações. Já 24% dos estudantes deixaram em branco essa 

questão. Essas considerações estão de acordo com Marcovitch (2001), quando 
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diz: “a contextualização propicia uma nova perspectiva metodológica de ensino e 

aprendizagem ao Ensino Médio, utilizando dimensões presentes na vida 

pessoal, social e cultural dos alunos”. 

Quanto à terceira questão: “Para você, quais são as possíveis soluções 

para diminuir a chuva ácida?”, após análise das respostas, verificou-se que 80% 

(20 estudantes) acreditam que as possíveis soluções para diminuição da chuva 

ácida é a redução das emissões de compostos Químicos, mas não citam 

exemplos desses compostos, como também, não apresentam alternativas para 

reduzir essa emissão, bem como, quais ações ou atitudes são necessárias.  

Já 8% (2 estudantes) dizem que diminuir a quantidade de lixo é uma 

solução para reduzir os níveis de chuva ácida, como expresso pelo aluno A1: 

“tentar diminuir a quantidade de lixo e o uso dos lixões”. Entretanto, apenas 

diminuir a quantidade do lixo não é suficiente, precisa-se formar para cidadania, 

visando à conscientização ambiental. Já 12% (3 estudantes) não responderam 

ou não sabiam responder. 

Portanto, ficou evidenciada, por meio das respostas dos estudantes, a 

necessidade de uma Alfabetização Científica e Tecnológica, uma vez que há 

muitas respostas baseadas no senso comum, conceitos incorretos e muitas 

questões sem resposta. De acordo com Santos e Schnetzler (2010), se faz 

necessário que os cidadãos conheçam como utilizar as substâncias no cotidiano, 

bem como se posicionem criticamente, buscando soluções para os problemas 

sociais. 

Em relação à questão apresentadas para os estudantes – “o que você 

entende por lixo?” -, verificou-se que emergiram-se da análise das respostas 

duas categorias mais específicas. Para 68% (17 estudantes), o lixo é algo que 

não pode ser utilizado mais, como apresentado na resposta do A11: “lixo são 

resíduos que sobram do nosso dia a dia, coisas que não usamos mais”;e do A8: 

“lixo, para mim, é algo que não uso mais. Algo que usei e que hoje para mim 

“não vale nada”, mas que posso reciclar e reutilizar”.  

Conforme Dias (2002, p. 75), “a palavra “lixo” não deve ser mais usada. 

A cultura do “lixo” deve desaparecer para dar lugar à cultura dos resíduos 

sólidos (matéria-prima a ser aproveitada)”. Por isso, Dias (2002) apresenta a 

coleta seletiva e a reciclagem como parte dessa mudança. Ao contrário, 

observa-se que A11, como a grande maioria das respostas, compreende o 
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conceito de lixo baseado no senso comum, sem questionar o que é realmente 

lixo, quais os tipos de lixo (orgânico inorgânico e nuclear), qual o seu destino e 

seus impactos para o meio ambiente e para sociedade. 

O A8, em sua resposta, traz elementos como: reciclar e reutilizar. Isso 

mostra, segundo sua resposta, uma preocupação com o meio ambiente, pois 

sugere o reaproveitamento do lixo, mas não apresenta alternativas de como 

fazer. Já 32% (8 estudantes) defendem que o lixo é algo que pode prejudicar a 

natureza, como o A10: “são dejetos que prejudicam ou afetam a natureza, 

provocando uma degradação ambiental”. 

Conforme Dias (2002), em média, cada pessoa produz 1 kg de lixo por 

dia, no mundo. Na época consideravam-se seis bilhões de pessoas, enquanto 

que em 2015, estima-se aproximadamente mais de sete bilhões e, 

provavelmente, a média por pessoa de lixo produzido diariamente aumentou, 

devido ao consumismo incentivado pelo capitalismo. Dessa forma, uma maior 

quantidade de lixo e dejetos são lançados na natureza, em lixões, aterros 

sanitários entre outros, prejudicando o meio ambiente. 

O tema lixo é uma questão a ser discutida principalmente na escola, 

uma vez que, com o aumento da população e do consumo, consequentemente, 

houve um aumento na produção de lixo. Assim, percebe-se a necessidade de 

uma formação envolvendo os aspectos da Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS), para possibilitar alternativas e caminhos para (re) pensar a produção de 

lixo. Por isso, a necessidade de se adotar uma postura crítica sobre o papel da 

educação para formação da cidadania (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

Quanto à questão - “o que você entende por poluição?” - constatou-se, 

pelas respostas, que a totalidade dos estudantes compreendem, em suas 

concepções, que poluição é “jogar lixo na natureza”, como o aluno A10: “É o 

estado em que a natureza encontra-se, danificada pelo acúmulo de lixo”.O aluno 

A9: “É a agressão do homem com o ambiente, emitindo gases tóxicos, deixando 

um ambiente alterado (doente)”, o que vai ao encontro das análises de Rocha et 

al. (2004), a poluição é uma alteração do estado de qualidade ambiental para a 

qual a sociedade exposta é incapaz de neutralizar esses efeitos negativos para a 

humanidade. 

Portanto, observa-se, em todas as respostas, que a poluição é vista 

como uma violação para com o meio ambiente, por gases tóxicos, lixo, esgoto e 
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as queimadas, dentre outros. Porém, não citam exemplos desses gases, bem 

como os diferentes tipos de poluição (sonora, visual, atmosférica e nucelar) e os 

impactos para a sociedade, pois, de acordo com Santos e Mól (2003), a poluição 

atmosférica ocorre quando há um aumento da quantidade de determinados 

gases ou de materiais sólidos em suspensão acima dos limites definidos e 

estabelecidos. Dessa forma, a poluição atmosférica torna o ar impróprio à saúde 

humana. 

4.1.3 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) 

Em relação ao tema Ciência, Tecnologia e Sociedade, na primeira 

questão: “O que significa Ciência, Tecnologia e Sociedade?”, observa-se as 

respostas dos alunos na tabela 4. 

 

Tabela 4: Concepção dos alunos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade em categorias. 

Categorias de Analise 

Ciência Percentual 
(estudantes) 

Tecnologia Percentual 
(estudantes) 

Sociedade Percentual 
(estudantes) 

 
Estuda os 
fenômenos 

físicos e 
químicos e 
os seres 

vivos 

 
 

100% (25) 
 

Avanços da 
ciência 

24% (6)  
 

Grupos de 
pessoas 

 
 

100% (25) Meios de 
Comunicação 

16% (4) 

Evolução dos 
equipamentos 

60% (15) 

Fonte: Respostas dos alunos. 
 

Como pode ser visualizada na tabela 4, a totalidade dos estudantes, 

enquadram-se na categoria em que a ciência “estuda os fenômenos físicos, os 

químicos e os seres vivos”, como o aluno A2 que, além de abordar os aspectos 

citados nessa categoria, envolve a capacidade de buscar conhecimento, ou seja, 

de pensar e racionalizar, conforme seu relato: “Ciência para mim é algo que 

estuda os seres vivos, como são capazes de pensar, de agir, de buscar 

conhecimento sobre as coisas a sua volta. Estuda também a teoria da física, da 

química, enfim, ciências é algo que estuda a vida”. Esse relato vem ao encontro 

das investigações de Bazzo et al. (2003), o qual afirma que a ciência deriva do 

latim scientia, que significa saber e conhecimento. 
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O aluno A21, em sua transcrição, diz: “a ciência é o estudo da natureza, 

meio ambiente e química”. De acordo com Chassot (2002, p. 91), “a ciência 

pode ser considerada como uma linguagem construída pelos homens e pelas 

mulheres para explicar o nosso mundo natural”. Assim, no mundo de hoje 

necessita-se alfabetizar científica e tecnologicamente a população, uma vez que 

conhecer essa linguagem fornece subsídios para compreensão de mundo, e, 

relacionados aos processos científicos. 

Já em relação à tecnologia surgiram três categorias, presentes nas 

respostas dos estudantes. Dessa forma, 60% dos estudantes acreditam que a 

tecnologia é a “evolução dos equipamentos”, como a aluna A1: “são 

equipamentos e meios desenvolvidos para facilitar nossas vidas e até mesmo 

facilitar estudos e pesquisas”. A aluna A7: “É a construção de equipamentos, 

como televisores, que melhora a vida e deixa mais fácil”.  

Para 24%, a tecnologia é resultado dos “avanços da ciência”, assim 

como, observa-se no aluno A6: “É o avanço da ciência, para facilitar a vida na 

sociedade”. Já 16% entendem tecnologia como “meio de comunicação”, como 

demonstra em seu relato o aluno A2: “Para mim é algo que se renova a cada dia, 

como os meios de comunicação em sociedade”. Bazzo et al. (2003), define 

tecnologia como uma coleção de sistemas que são projetados para realizar 

alguma função, uma vez que a tecnologia não é vista apenas como artefato 

tecnológico. Com isso, um exemplo é a televisão, que é um artefato tecnológico 

e o sistema que permite seu funcionamento é tecnologia. 

Portanto, percebe-se que os estudantes possuem uma visão da 

tecnologia como aplicação da ciência enquanto artefato tecnológico (celular, 

televisão, rádio), bem como, entendem a tecnologia apenas como benéfica e a 

principal via de avanço da humanidade, evidenciando uma visão tradicional da 

ciência e da tecnologia. Conforme Bazzo et al. (2003), a C&T devem ser 

entendidas, como um conjunto de vários conhecimentos científicos, valores 

sociais, econômicos e políticos, uma vez que há uma grande complexidade 

envolvida em relação a C&T, pois existem muitos exemplos negativos como os 

acidentes nucleares, guerras mundiais, impactos ambientais entre outros. 

Em relação à sociedade, todos os estudantes acreditam que o conceito 

de sociedade se encontra relacionada a um “grupo de pessoas”, conforme o 

aluno A6: “as pessoas em um conjunto vivem em sociedade”. Simon (1999), 
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apud Vaz, Fagundes e Pinheiro (2009), diz que sociedade é um corpo orgânico 

estruturado da vida social, com base na reunião de indivíduos que vivem em 

determinado sistema econômico, políticos e leis. Todavia, nenhum estudante em 

suas respostas colocou alguma coisa sobre a tríade CTS. 

Quanto à questão: “Para você, a ciência e a tecnologia influenciam na 

sociedade? Explique.”, para 100% dos estudantes, a Ciência e a Tecnologia 

influenciam diretamente na sociedade, como observado nas respostas de A21: 

“sim, podemos comparar, há 70 anos, ninguém andava de camaro ou tinha um 

tablet, já hoje com a nova tecnologia, tudo isso é possível.” Já A2, em sua 

transcrição, diz: “sim, com a tecnologia tudo fica mais fácil para a sociedade, 

como exemplo a agricultura.” 

Fica evidente, nas respostas dos estudantes, que eles acreditam apenas 

no benefício da tecnologia, pois não consideram as consequências, os 

problemas e os impactos para sociedade e meio ambiente, o que vai ao 

encontro de Auler (2003), em crítica ao modelo linear de progresso, que 

considera que o conhecimento científico gera desenvolvimento tecnológico, este 

gerando o desenvolvimento econômico que determina, por sua vez, o bem estar 

social. 

Essa é uma visão positivista da C&T, onde apenas a decisão 

tecnocrática é aceitável, excluindo a possibilidade de uma maior participação 

social na tomada de decisão (AULER, 2003). De acordo com Santos e 

Schnetzler (2010), o objetivo central do ensino de Química é formar para 

cidadania, preparando o indivíduo para que ele compreenda e faça uso das 

informações e dos conhecimentos Químicos para sua efetiva participação na 

sociedade tecnológica em que vive. 

4.1.4 FUNÇÕES INORGÂNICAS: ÁCIDOS E ÓXIDOS 

Para o tema funções inorgânicas (ácidos e óxidos), considerou-se a 

primeira questão: “O que você entende por ácido?”. A maioria 60% (15 

estudantes) entendem por ácido “algo que é corrosivo”, como demonstra em sua 

reposta o aluno A8: “É um líquido que pode corroer”, mostrando que na sua 
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estrutura cognitiva há informação prévia que os ácidos possuem essa 

característica. 

Já 16% (4 estudantes) acreditam que ácido é um “composto azedo e 

amargo”, como relata a aluna A11: “composto que possui características azedo e 

amargo”. Entretanto, essa distinção entre ácidos e base foi baseada, 

perigosamente, nos critérios de gosto e tato: os ácidos eram azedos (SHRIVER; 

ATKINS, 2008). Assim, uma compreensão química mais detalhada das 

propriedades de ácidos surgiu de trabalhos de Arrhenius (1884), Bronsted-Lowry 

(1923) e Lewis (1923).  

No entanto, 24% (6 estudantes) não souberam ou não responderam a 

essa questão. Esse é um dado preocupante, uma vez que esses alunos 

participantes do projeto são oriundos do 1º e 2º anos do ensino médio. De forma 

que deveriam ter uma noção desses conceitos e suas aplicações. 

Quanto à segunda questão: “O que você entende por óxidos?”, verificou-

se a presença de duas categorias de análise nas respostas dos alunos. Assim, 

32% (8 estudantes) entendem por óxido como sendo “algo que tem oxigênio na 

fórmula”, como o aluno A1: “possui oxigênio em sua fórmula”. Porém, as 

principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos; e todas essas 

funções possuem substâncias que apresentam oxigênio.  

Essa característica não pode ser usada para seu reconhecimento, uma 

vez que a definição de óxido é o composto binário, ou seja, constituído por dois 

elementos químicos, sendo o oxigênio o mais eletronegativo (SANTOS, 2010). 

Nesse sentido, observa-se também outro dado preocupante, 68% (17 

estudantes) não souberam ou não responderam o que entendem por óxido. 

Talvez, isso ocorra devido o ensino de 9º ano do ensino fundamental em 

Ciências, e 1º ano, do ensino médio em Química terem sido voltados para 

constante memorização e nomenclatura de fórmulas. Com isso, deixando de 

lado a contextualização com temas sociais. 

As questões, de número três e quatro, apresentadas são em parte 

objetivas e as respostas pretendidas eram no sentido de reconhecimento das 

funções ácido e óxidos. O objetivo dessas questões foi de verificar a capacidade 

dos estudantes em reconhecer as funções inorgânicas. 

A terceira questão foi: “Para você, qual composto é um ácido? Justifique 

sua resposta. (   ) H2CO3     (   ) NaOH(   ) CO2          (   ) NaCl.” Analisando-se as 
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respostas entende-se que 92% (23 estudantes), mesmo já tendo estudado esse 

conteúdo em anos anteriores, não reconhecem a função inorgânica ácido, pois 

marcaram as demais alternativas; bem como, não justificaram suas respostas. 

Enquanto que 8% (2 estudantes) acertaram a questão, porém não justificaram. 

Quanto à quarta questão: “Para você, qual composto é um óxido? 

Justifique sua resposta. (   ) KOH         (   ) CaCO3           (   ) SO3                (   ) HNO3.”, 

evidenciou-seque 84% (21 estudantes) não reconheceram a função inorgânica 

óxido e não justificaram sua resposta. Já 16% (4 estudantes) acertaram, mas 

não justificaram. Talvez isso, ocorra devido à falta de contextualização dos 

conteúdos com o cotidiano, uma vez que esse conteúdo já foi trabalhado em 

anos anteriores. Outro fator, que pode estar relacionado, é a verificação das 

concepções prévias dos alunos, pois provavelmente essa verificação não 

ocorreu, e os conteúdos não foram significativos para os estudantes (MOREIRA, 

2006). 

A partir da verificação das concepções prévias dos alunos (momento 1), 

foi realizado uma oficina para construção de mapas conceituais (momento 2), 

leitura crítica e discussão dos textos em um enfoque CTS (momento 3). O 

próximo tópico de analise vai abordar a construção de mapas conceituais sobre 

diversos temas com relação ambiental em um enfoque CTS, a partir das 

intervenções realizadas pelo professor pesquisador. 

4.2 CONSTRUÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS A PARTIR DAS 

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS REALIZADAS 

Neste momento, solicitou-se para os estudantes que fizessem a leitura 

crítica dos temas da revista “Química e Sociedade” (SANTOS, 2003) (Anexo 

B) em suas residências, para posterior leitura e discussão novamente em sala 

de aula (ver momento 3). A leitura permitiu aos estudantes perceber as diversas 

relações entre conceitos e contextos, sendo possível encontrar subsídios 

teóricos e práticos para solucionar problemas. 

Estudos em educação em ciências têm demonstrado o interesse da 

comunidade de pesquisadores em relação aos Textos de Divulgação Científica 

(TDC) no ambiente escolar (FERREIRA; QUEIROZ, 2011). Esse interesse vem 
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da possibilidade da utilização de artigos e revistas científicas para construção do 

conhecimento químico por meio de temas sociais e científicos. 

Para Foucambert (1994, p. 5) “ler significa ser questionado pelo mundo e 

por si mesmo, significa que certas respostas podem ser encontradas na escrita, 

significa poder ter acesso a essa escrita, significa construir uma resposta que 

integra parte das novas informações ao que já é”. Assim, a leitura por meio de 

temas científicos e tecnológicos em sala de aula pode contribuir, entre outros 

aspectos e habilidades, para que os estudantes: 

[...] formem uma imagem adequada e crítica da ciência enquanto 
produção humana; discutam as suas aplicações tecnológicas presentes 
no cotidiano e as implicações sociais decorrentes do seu uso; tenham 
acesso a uma maior diversidade de informações; desenvolvam 
habilidades de leitura e de formas de argumentação; dominem 
conceitos e compreendam melhor elementos de terminologia científica 
(FERREIRA; QUEIROZ, 2011). 

Dessa forma, verifica-se uma diversidade de abordagens por meio de 

leitura de textos científicos, permitindo diversos enfoques, como o CTS. 

Também, pode-se oferecer um Ensino de Química multidisciplinar e contextu-

alizado, uma vez que além de abordar as diversas disciplinas e contextos, 

permite trabalhar os aspectos políticos, éticos e econômicos. Assim, a figura 19 

mostra o momento em que os alunos realizam a leitura crítica e discussão dos 

textos (SANTOS, 2003). 

 

 

Figura 19: Leitura e discussão dos textos sobre questões ambientais. 
Fonte: Arquivo professor (2013). 
 

 

Após a leitura e discussão dos textos da revista Química e Sociedade, 

foi solicitado para os estudantes que organizassem suas ideias e conceitos mais 
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significativos, presentes em sua estrutura cognitiva sobre os temas discutidos 

em sala de aula para construção de mapas conceituais. Os mapas conceituais 

ou mapas de conceitos são diagramas que permitem indicar relações entre 

conceitos, ou entre palavras usadas para representar conceitos (MOREIRA, 

2006). Assim, mostra-se, a construção de mapas conceituais pelos estudantes, 

na figura 20. 

 

 

Figura 20: Elaboração e construção de mapas conceituais pelos alunos. 
Fonte: Arquivo professor (2013). 
 
 

Com o desenvolvimento dessa etapa (momento 3), percebeu-se que 

houve um maior interesse dos alunos pelos temas, pois demonstraram ter 

vontade em estudar temas relacionados ao meio ambiente, os quais ficaram 

evidentes em suas concepções prévias. Todavia, alguns estudantes 

apresentaram resistência em relação à leitura e o debate dos textos, como a 

aluna A8, que diz: “não gosto de ler textos, falar minha opinião”. Talvez, isso 

ocorra por que os alunos não são convidados a participar ativamente das aulas, 

apenas recebem o conteúdo transmitido pelo professor ou não possui o hábito 

da leitura. 

Nesse sentido, os estudantes construíram após cada leitura/discussão 

os mapas de conceitos para cada tema. Assim, analisando as respostas dos 

estudantes, em relação ao questionário aplicado no primeiro momento (Apêndice 

C e D), houve uma evolução/modificação nos conceitos presentes nos mapas de 

conceitos finais dos estudantes, conforme se observa na figura 21. 
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Figura 21: Mapa conceitual final sobre o tema lixo. 
Fonte: Elaborado pela aluna A11. 

 
 

Observando-se o mapa conceitual (figura 21), elaborado pela aluna A11 a 

partir da intervenção do professor, foi possível verificar avanços conceituais 

visando à alfabetização científica e a tecnológica. Em análise, encontram-se 

elementos que mostram a preocupação social da estudante, uma vez que 

aborda que o lixo prejudica a saúde, causando diversas doenças (tétano, 

dengue e cólera) podendo causar a morte, e a poluição do solo, apresentando a 

preocupação com o meio ambiente.  

Também, classificou os tipos de lixo (orgânico, nuclear, hospital e 

inorgânico), colocando a ideia que o lixo precisa ser reduzido, reutilizado, 

reciclado e reaproveitado, o que vai ao encontro dos pensamentos de Dias 

(2002), em que um dos benefícios mais importante da reciclagem é a 

recuperação de recursos naturais (matéria – prima) por meio do 

reaproveitamento desses materiais. 

Percebem-se os aspectos relacionados à ciência e a tecnologia, pois 

para realizar essas ações como reciclar, reaproveitar e reutilizar faz-se 

necessário o conhecimento científico e tecnológico para desenvolver sistemas e 
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processos viáveis e sustentáveis. Portanto, acredita-se que essa atividade, além 

de outros aspectos, contribuiu para ajudar a desenvolver a leitura e o 

pensamento crítico sobre o tema lixo. 

Em relação ao tema poluição, verifica-se que também houve uma 

evolução dos conceitos científicos, presentes no mapa conceitual final, em 

relação às concepções prévias dos estudantes, como se apresenta na figura 22. 

 

 
Figura 22: Mapa conceitual final sobre o tema poluição. 
Fonte: Elaborado pelo aluno A9. 

 
 

Nas concepções prévias, o aluno A9, entendia que poluição era uma 

“agressão do homem para com o ambiente” (ver item 4.1.2). Neste mapa 

conceitual final (figura 22) do aluno A9, constatou-se uma evolução conceitual, 

uma vez que compreende que existem diferentes tipos de poluição (sonora, 

atmosférica, ambiental e visual). E ainda, cita os gases que causam a poluição 

atmosférica como: os óxidos de nitrogênio (NOx), o dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4), dióxido de enxofre (SO2) e o trióxido de enxofre(SO3) (Aspectos 

Químicos). 

Também, aborda a maneira como a poluição pode ser gerada, citando 

como causadora as indústrias, as usinas termoelétricas, os incineradores de lixo, 

os trens e os aviões, o que vai ao encontro das reflexões de Rocha et al. (2004), 
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as emissões de poluentes na atmosfera, litosfera e hidrosfera estão aumentando 

em razão das atividades humanas e naturais. Por isso, apresenta uma 

preocupação com as questões sociais, colocando que a poluição pode causar 

problemas de saúde (Aspectos sociais).  Mas, não cita quais doenças podem ser 

desencadeadas pela poluição. 

Por outro lado, apresenta a necessidade da educação, convidando a (re) 

pensar com objetivo de conscientizar a sociedade sobre esses problemas. 

Assim, elenca como possíveis soluções, a diminuição do consumo 

desnecessário e criar tecnologias sustentáveis (Aspectos tecnológicos). Em 

relação ao tema Educação Ambiental, verifica-se que houve uma evolução no 

mapa conceitual final sobre as concepções prévias, como se pode ver na figura 

23. 

 

Figura 23: Mapa conceitual final sobre o tema educação ambiental. 
Fonte: Elaborado pela aluna A25. 

 
 

Pode-se notar no mapa de conceitos (figura 23), construído pela aluna 

A25, que houve também uma evolução dos conceitos, considerando em sua 

concepção prévia. No início pensava que educação ambiental apenas poderia 

“possibilitar aprender mais sobre degradação do solo [...] e como diminuir 

poluição e não produzir tanto lixo”. Esses conceitos como lixo e degradação do 

solo são abordados em EA, mas Educação Ambiental é um conceito mais amplo 

e complexo que envolve a ética, os valores e a política, visando à formação para 

cidadania (REIGOTA, 2006).  
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Já em seu mapa final, apresenta elementos relacionados à educação 

para o meio ambiente, com o objetivo de conscientização das pessoas e 

mudanças de atitudes para utilização dos recursos naturais, visando à 

sustentabilidade, o que vai ao encontro das reflexões de Lisboa e Kindel (2012), 

quando dizem que a EA faz-se necessária para que as pessoas, de forma 

consciente e cidadã, participem e opinem sobre projetos que influenciaram suas 

comunidades e suas vidas. 

4.3 A EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA EM UMA ABORDAGEM CTS: UMA 

PROPOSTA DIFERENCIADA PARA O ENSINO DE QUÍMICA 

A experimentação investigativa num enfoque CTS é uma estratégia que 

permite uma nova dinâmica para o Ensino de Química. Essa atividade deve 

sempre partir de uma problematização para construção de conceitos Químicos 

por meio da pesquisa, visando à formação cidadã. Conforme Carvalho et al., 

(2006) os estudantes aprendem mais ciência quando participam de investigação 

científica de maneira ativa.  

Por esse motivo, e com o propósito de utilizar uma experimentação 

investigativa, que promova a elaboração de hipóteses, análise de dados e 

obtenção de conclusões (SUART, 2008), o presente estudo investigou as 

contribuições da experimentação investigativa no ensino médio de Química em 

um enfoque CTS. 

Assim, os alunos participantes do projeto levantaram alguns temas que 

possuíam interesse de estudo (Momento 1). Esses temas sociais permitem 

estruturar os conteúdos de Química ligados a realidade do estudante, visando a 

Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT), o que vai ao encontro das 

reflexões dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 

Química (PCN, 2006) que defendem uma abordagem dos conteúdos por meio 

de temas sociais relacionados ao meio ambiente, a saber: 

 

o “Alimentação e a saúde” 

o “O planeta terra e os recursos naturais” 

o “A poluição atmosférica” 
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o “O lixo” 

o “O efeito estufa” 

o “Os agrotóxicos e a saúde humana” 

o “Água: utilização de cisternas” 

o “A camada de ozônio” 

o “Energia renovável e não renovável” 

o “O universo” 

o “A chuva ácida” 

o “O consumismo e o crescimento populacional” 

o “O saneamento básico: um desafio” 

o “Os organismos Geneticamente Modificados (OGM): 

transgênicos” 

o “A Educação Ambiental” 

o “A sustentabilidade” 

 

Desses temas os estudantes escolheram em votação, cinco temas para 

serem abordados mais detalhadamente no projeto, uma vez que, um tema 

encontra-se conectado um a outro, fazendo com que todos sejam trabalhados. 

Nesse sentido, os escolhidos foram: 

 

o “A chuva ácida” 

o “O efeito estufa” 

o  “A poluição atmosférica” 

o “O lixo” 

o “A Educação Ambiental” 

 

Assim, desses cinco temas, escolheu-se em votação o tema a chuva 

ácida para nortear todo trabalho e estruturar os conteúdos específicos, cujo foco 

principal foi para as funções inorgânicas ácidos e óxidos. Porém, outros 

conteúdos foram abordados para fornecer subsídios para a investigação como, 

as bases, os sais, as reações Químicas, a tabela periódica, as ligações 

químicas, a solubilidade, dentre outros. 

No quarto momento, com o objetivo de orientar e fornecer um alicerce 

para os estudantes foram abordados diversos conteúdos, mas, sem trabalhar 
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diretamente a questão problema a ser lançada para os estudantes. Durante esse 

momento, foi possível verificar-se uma maior participação nas aulas, uma vez 

que sempre faziam questionamentos e perguntas. Também, observaram-se por 

parte dos alunos diversas conexões com as demais disciplinas como a Biologia 

e a Geografia e os aspectos ambientais, como lixo, poluição, cultura, economia, 

política entre outros, com suas implicações sociais. 

Esses conteúdos vão nortear e fornecer subsídios para a investigação. 

Conforme Guimarães (2009, p. 198), “fazer ciência no campo científico, não é 

ateórico. Ao ensinar ciência, no âmbito escolar, deve-se também levar em 

consideração que toda observação não é feita num vazio conceitual, mas a partir 

de um corpo teórico que orienta a observação”.  

Quando no quinto momento, foi lançada para os alunos uma 

problematização, em forma de uma pergunta: Por que uma flor quando exposta 

a determinados níveis de chuva ácida muda sua coloração e seu aspecto? 

Ainda, com intuito de direcionar o estudo, outras questões mais específicas, 

foram apresentadas: 

 

o O que significa chuva ácida? Quais as consequências da acidez das 

chuvas para sociedade e meio ambiente? 

o Qual a influência da ciência e da tecnologia em relação à chuva ácida? 

o O que vem causando o excesso de acidez na chuva de grandes cidades? 

o Qual a equação da reação de combustão do enxofre e a reação do gás 

produzido com água? 

o Quais as substâncias responsáveis pela poluição atmosférica e que 

contribuem para a chuva ácida? 

o Quais as causas, as consequências e as possíveis soluções para reduzir 

os níveis de chuva ácida? 

 

A partir do direcionamento realizado pelas questões apresentadas, foi 

possível notar, por parte de alguns alunos, certa motivação, curiosidade e 

interesse, pois foram a campo, no laboratório de informática e na biblioteca da 

escola pesquisar. Nessa etapa, ocorreu o levantamento de diferentes 

explicações (as hipóteses e estratégias) para a questão(es) problema(s) 

(SANTOS, 2003). Porém, durante a realização dessa etapa, os estudantes 
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sempre foram instigados e orientados pelo professor, como se apresenta nas 

figuras 24 e 25. 

 

 

Figura 24: Pesquisa no laboratório de informática para 
levantar hipóteses e estratégias. 
Fonte: Arquivo autor (2013). 

 

 

Figura 25 – Pesquisa na biblioteca para levantar hipóteses 
e estratégias. 
Fonte: Arquivo autor (2013). 

 

As figuras 24 e 25 apresentam os alunos no laboratório de informática e 

na biblioteca pesquisando para levantar hipóteses, todavia, no início desse 

processo, surgiram resistências por parte de alguns estudantes, conforme se 

constata nas falas registradas em diário de campo. O aluno A12 questionou: 

“Professor, estamos perdendo tempo pesquisando, porque não dá a resposta 

logo [...]”, aluno A6 quis saber: “Isso também cai no vestibular? Professor não vai 

dar aula hoje?” Para o aluno A9 tanta pergunta servia para confundir “Professor, 

você fica confundindo a gente com tanta pergunta”. 

Essas falas evidenciaram a postura dos alunos acostumados com o 

“ensino tradicional” em que recebem tudo pronto, verificou-seno discurso dos 
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alunos uma dificuldade em trabalhar conforme essa nova proposta de construir o 

conhecimento por meio da experimentação investigativa num enfoque CTS. De 

acordo com Guimarães (2009), quando o professor pretende inserir uma 

estratégia pedagógica diferente da comum, é necessário ficar atento para aliar 

essas propostas. Com isso, possibilitar abertura para ouvir críticas e ter 

convicção no que está fazendo para contra argumentar a elementaridade dessa 

forma de trabalho. 

Com a continuidade do desenvolvimento da pesquisa e discussões 

sobre a importância desse trabalho, os estudantes tornaram-se mais flexíveis. 

Com isso, foi possível observar uma maior motivação e interesse por parte de 

todos os estudantes em relação ao desafio proposto, uma vez que permite ao 

educando conhecer as etapas do trabalho de um cientista, trabalhar em equipe, 

desenvolver a capacidade de levantar hipóteses. 

Conforme Santos (2003), o método científico consiste em uma 

sequência organizada de etapas para o estudo de fenômenos e transformações. 

Esse método pode ser resumido nos passos: observação do fenômeno, 

elaboração das hipóteses, teste das hipóteses, generalização e proposição de 

uma teoria para explicar o fenômeno. 

Com os estudantes compreendendo essa proposta tornaram-se mais 

maleáveis. Assim, reuniram-se no pré-laboratório para elaboração do plano de 

trabalho, ou seja, nesse momento, foi decidido como a atividade experimental 

seria realizada, quais materiais eram necessários, como montar os 

equipamentos,coletar e analisar os dados (CARVALHO, 2006), o que contribuiu 

para o surgimento de várias hipóteses e estratégias, bem como, um catalisador 

do processo de tomada de decisão, conforme se observa no diálogo do 

professor (P) com os alunos (A): 

- (A2): “acho que isso ocorre devido o ácido da chuva. Então, para testar 

devemos jogar ácido em uma flor e pronto ela deve mudar de cor”. 

- (P): “Mas a chuva possui ácido em sua composição? Nesse momento, A2 ficou 

em dúvida se isso era possível”. 

- (P): “E qual ácido você sugere utilizarmos? E como montar um sistema para 

testar?”. 

- (A9): “Eu acho que esse ácido é formado através da poluição”. 

- (A2): “Podemos utilizar o vinagre”. 
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- (A6): “Isso ocorre devido o pH da chuva que é alto”.  

- (P): “O pH é ácido ou básico?” 

- (P): “Nesse momento, A6 ficou em dúvida se o pH era ácido ou básico. E 

sugeriu que para verificação da hipótese “devemos simular uma chuva ácida”. 

Porém, não sabia como fazer isso ainda.” 

- (A14): “Mas será que a flor muda de cor mesmo quando exposta a chuva 

ácida?” 

- (A9): “Pessoal, eu achei uma reportagem que fala que a chuva ácida prejudica 

a agricultura, destrói monumentos e pode causar doenças.” 

 

Observou-se uma mudança de postura dos alunos em relação ao início 

do estudo, com maior participação e questionamentos. É importante ressaltar, 

que os alunos começaram a se envolver na pesquisa, 

perguntando/questionando, levantando hipóteses e estratégias para responder a 

uma situação problema. Nesse processo, o professor interferiu como mediador, 

instigando o aluno a pesquisar e a encontrar diversos caminhos para resolver 

a(s) questão(es) problema(s), visando a construção do seu próprio 

conhecimento na escola. 

Assim, depois de muito debate, decidiu-se em equipe quais hipóteses 

testarem. Com isso, os estudantes foram levados para o laboratório para 

verificar a disponibilidade e montagem do material para aula prática. Porém, eles 

constataram que, embora a escola possua um espaço físico para o laboratório, 

faltavam reagentes, equipamentos e vidrarias. Dessa forma, frente a essa 

situação, vários alunos questionaram, como se observa nas falas de A1: “Não é 

dever de o governo fornecer esses materiais e equipamentos?”; e A7: “Há quanto 

tempo não chega material? E a manutenção do laboratório, as paredes estão 

feias e não tem água”. 

Diante dessa situação, observou-senos questionamentos dos estudantes 

uma indignação frente a esse problema. Por isso, decidiram, em equipe e 

mobilizados, reivindicar explicações diante da direção. Na reunião com o diretor, 

os estudantes colocaram o estado do laboratório da escola. Em resposta, o 

diretor explicou as dificuldades da gestão da escola em cobrar esses materiais. 

Assim, os estudantes aproveitaram esse momento para pedir os seguintes 

materiais para realizar a prática experimental: a) Um vidro grande de conserva; 
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b) Um frasco de enxofre em pó; c) Um repolho roxo; d) Uma caixa de fósforos; e) 

Fio de níquel; f) Dois vasos de flores14; g) Um litro de vinagre; h) Dois 

borrifadores; i) Um frasco de fenolftaleína. 

Após a reunião, o pedido foi atendido prontamente pelo diretor, o qual 

providenciou a compra todos os materiais solicitados para realização da aula 

prática. Verificou-sena atitude dos alunos o trabalho coletivo e a tomada de 

decisão. Nesse sentido, outro fator importante está relacionado à política, uma 

vez que cobraram ações da direção e perceberam a omissão do Estado em 

relação ao investimento em educação. 

Já com os procedimentos e métodos elaborados no pré-laboratório, os 

estudantes em equipes, foram levados para o laboratório para testar suas 

hipóteses por meio de experimentos (SANTOS, 2003). Também, é importante 

ressaltar, que para realização da atividade prática, foram utilizados materiais 

alternativos que permitem ao professor desenvolver seu trabalho, sem precisar 

de um laboratório sofisticado. Essa etapa da atividade é considerada mais 

prática.  

As atividades experimentais investigativas selecionadas no pré-

laboratório para testar as hipóteses foram: a) simulação de uma chuva ácida; b) 

borrifar uma flor com uma solução de ácido acético (vinagre). 

 

a) Simulação de uma chuva ácida: 

 

Os estudantes divididos em equipes simularam em um sistema o 

processo de uma chuva ácida (figuras 26 e 27), onde se observou a utilização de 

materiais alternativos.  

 

Figura 26: Passos para simulação de uma chuva ácida. 
Fonte: Arquivo autor (2013). 

 

                                            
14

O Nome Científico da flor utilizada é Viola x wittrockiana, popularmente conhecida como: Amor 
– perfeito ou Amor – perfeito – de – jardim. 
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Na figura 27, verifica-se uma mudança na coloração da solução de rósea 

para incolor, isso sendo possível por meio da utilização de um indicador ácido-

base chamado fenolftaleína, e também a mudança de coloração e aspecto da 

flor. 

 

 
Figura 27: Processo de formação da chuva ácida e mudança de coloração e aspecto de 
uma flor. 
Fonte: Arquivo autor (2013). 

 
 

Durante a realização da experimentação, observou-se a curiosidade, a 

motivação e o interesse dos estudantes em testar as hipóteses, estratégias e 

procedimentos elaborados em equipe no pré-laboratório. Percebeu-se uma 

mudança de postura, bem diferente da apresentada por eles na primeira etapa. 

Além, de ser visível a mudança de conceitos e significados dos conteúdos de 

Química relacionados ao meio ambiente. 

Conforme Carvalho et al. (2006), essas atividades devem ser 

acompanhadas de situações problematizadoras, questionadoras e de diálogo, 

envolvendo a resolução de problemas para que os estudantes possam construir 

seu conhecimento. 

Por isso, deve-se abordar de forma investigativa os conteúdos com 

situações reais em um enfoque CTS, o que vai ao encontro do argumento de 

Ferreira et al. (2010, p. 102) “essa abordagem propicia aos alunos libertarem-se 

da passividade de serem meros executores de instruções, pois buscar 

relacionar, decidir, planejar, propor, discutir, relatar [...] ao contrário do que 

ocorre na abordagem tradicional”. 

A mudança de postura e ressignificação de conceitos químicos 

observadas como contribuição da experimentação investigativa corroboraram a 

importância da experimentação no processo de ensino e aprendizagem no 

Ensino de Química. Conforme Suart (2008), a grande maioria dos professores 
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reconhece que as atividades experimentais são de extrema importância para o 

processo de aprendizagem no Ensino de Química, citando esta estratégia como 

uma das mais importantes e eficazes no ensino. 

 

b) Borrifar uma flor com uma solução de ácido acético (vinagre). 

 

Essa estratégia de borrifar durante três dias, quatro vezes no dia uma 

flor com ácido acético (vinagre), teve objetivo de verificar se realmente a flor 

mudava sua coloração e aspecto, pois muitos alunos acreditavam que isso não 

seria possível. Essa hipótese e estratégia foram sugeridas no pré-laboratório 

pelo aluno A2: “para testar devemos jogar ácido em uma flor e pronto ela deve 

mudar de cor”. Essa experiência foi a que gerou mais discussão, uma vez que a 

flor 2, era exposta por ácido acético durante três dias, quatro vezes no dia. 

Como mostra a imagem das figuras 28 e 29: 

 

 

Figura 28: Flores 1 e 2 antes da exposição por uma solução de ácido acético. 
Fonte: Arquivo do autor (2013). 
 
 

Dessa forma, muitas discussões convergiram no sentido de que todos 

queriam participar da investigação. Conforme as transcrições dos alunos, 

A3relata: “Hoje é minha vez de borrifar o ácido acético na flor”; A8: “Você já foi 

ontem, deve oportunizar outra pessoa”; Enquanto outras fundamentadas na 

expectativa, conforme transcrição de A5: “Quanto tempo a flor vai levar para 

mudar sua coloração e seu aspecto? E será que vai mudar mesmo?”. 
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Figura 29: Processo de borrifar uma das flores (2) com uma solução de ácido acético. 
Fonte: Arquivo do autor (2013). 
 
 

Nesse contexto, com o passar dos dias os estudantes foram verificando 

que a flor (1), que não foi borrifada com solução de ácido acético, não mudou 

sua coloração e aspecto. Já a flor (2) foi modificando sua coloração e seu 

aspecto e ao término dos três dias ficou completamente modificada com 

alterações em sua coloração e estrutura, como mostra a figura 30. 

 

          

                            Antes                                                                     Depois 

Figura 30: Comparação de uma flor antes e depois da exposição pela solução de ácido 
acético. 
Fonte: Arquivo autor (2013). 

 

Dessa forma, o aluno A2 diz: “o ácido realmente muda o aspecto e a 

pigmentação de uma flor, [...] acredito que deve ser parecido com o que ocorre 

coma chuva ácida”. E o professor pesquisador (P) perguntou: “Mas porque 

ocorre essa mudança em sua coloração?” 

 O aluno A6: “Acho que isso ocorre devido o pH ácido do vinagre que vai 

modificando o aspecto da flor e tirando sua pigmentação”, o que vai ao encontro 

das reflexões de Alves et al. (1990), essa diminuição dos teores de clorofila ou 

pigmentação nas plantas pode ter ocorrido pelos ácidos fortes, [...] que reduz 

sua síntese ou aumentar sua degradação. 
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O professor questiona novamente: “Quais as causas da chuva ácida?” 

A8 responde: “[...] a principal causa em minha opinião é a poluição 

atmosférica, com a emissão de poluentes como gás carbônico, dióxido de 

enxofre e trióxido de enxofre”. O A18 complementa: “Essa poluição é causa por 

automóveis, motos, indústrias, lixões e queimadas [...]” 

O professor questiona: “Quais as consequências e as possíveis soluções 

em relação à chuva ácida?” Vários alunos prontamente responderam como 

exemplos as seguintes respostas: Para A10: “As consequências são para saúde 

humana, corrosão de estatuas e metais, desmatamento. Para minimizar o 

transporte coletivo é uma opção”, e para A6: “Também prejudica a agricultura e 

mata os peixes dos rios. Uma solução é investir em sensibilização, usar 

tecnologias mais sustentáveis” 

Na análise das transcrições, observações e das anotações em diário de 

campo, confirmou-se a necessidade de abordar o Ensino de Química com 

estratégias que possibilitem a participação ativa do estudante, pois despertam a 

curiosidade e a motivação para ciência. Esse tipo de estratégia valoriza a 

participação de forma ativa e concreta do estudante na resolução de problemas, 

oportunizando-o a predizerem respostas, testar as hipóteses que levam a outras 

hipóteses, argumentar, discutir com pares para atingir a compreensão de 

significados e conceitos de Química (SUART, 2008). 

Como fechamento da etapa experimental e já com os dados e resultados 

encontrados durante a realização da investigação, os estudantes com a 

mediação do professor reuniram-se novamente para o pós-laboratório para 

retomar a análise dos resultados e avaliar o processo. Como mostra a figura 31. 

 

 

Figura 31: Reunião do pós - laboratório. 
Fonte: Arquivo do autor (2013). 
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Conforme Santos (2003), a análise dos dados e resultados desses 

experimentos levaria à comprovação ou refutação de algumas hipóteses iniciais, 

ou até mesmo à elaboração de novas hipóteses que seriam testadas em outras 

situações. Também, nesse momento, várias dificuldades sugiram, 

principalmente para organizar os conceitos, uma vez que trata da tradução em 

forma de relatório e algébrica dos resultados (CARVALHO et al., 2006). Por isso, 

a importância do pós-laboratório, para retomar, avaliar e sanar possíveis dúvidas 

ainda existentes. 

4.3.1 A aprendizagem do conteúdo funções inorgânicas ácidos e óxidos 

Como desenvolvimento dos momentos pedagógicos e das intervenções 

realizadas por meio da experimentação investigativa no enfoque CTS, diversos 

conteúdos foram abordados. Sobre a aprendizagem do conteúdo funções 

inorgânicas ácidos e óxidos, focos desse trabalho, verificou-se uma evolução 

dos conceitos científicos em relação às concepções prévias dos estudantes, 

como se apresenta em alguns exemplos em seguida. 

Em relação às questões um e dois, presentes no item 4.1.4, em que se 

tratava das concepções prévias dos estudantes, 60% entendiam por ácidos 

como sendo os “compostos corrosivos”, 16% compreendiam como “compostos 

azedos e amargos”, e 24% não responderam. No entanto, após as aplicações 

das estratégias como: leitura, experimentação investigativa, júri simulado, dentre 

outros, dos dezoitos (18)15 estudantes, 83,3% (15 estudantes) mostraram uma 

evolução em seus conceitos científicos, como se pode constatar nos argumentos 

deA6: “Existem diversas teorias para o que é considerado ácido, como a de 

Arrhenius, ácido é toda substância que, em água, libera íons H+ ou H3O
+. Outra 

teoria é de Bronsted-Lowry, ácido é a substância que doa prótons”, e de A8: 

“Ácido para Bronsted é a substância que pode doar prótons e geralmente possui 

hidrogênio do lado esquerdo da fórmula”. 

                                            
15

Neste momento do trabalho, sete alunos haviam desistido, restando 18 alunos. As 
desistências na grande maioria foram motivadas como uma forma de “punição”, devido o 
corte no benefício do programa bolsa família. Dessa forma, os responsáveis pelos alunos 
não deixavam mais participar do projeto. Porém, esse corte do benefício não teve nenhuma 
relação com o projeto. Outro fator foi à necessidade de trabalhar para complementar a renda 
da família. 
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Observa-se nas transcrições a presença de mais de uma teoria para o 

conceito de ácido. Conforme as respostas dos estudantes, para Arrhenius ácido, 

em água liberam íons H+ ou H3O
+, o que vai ao encontro das reflexões de 

Shriver e Atkins (2008, p. 133)em que “ácido é um composto que produz íons 

hidrogênio em água”. Os ácidos para Bronsted-Lowry, segundo os estudantes 

são substâncias que doam prótons, o que está de acordo com Shriver e Atkins 

(2008, p. 133), “um ácido de Brønsted é um doador de próton”. Para Paraná 

(2008), a teoria de Bronsted-Lowry ou protônica, considera a existência de 

outros solventes, além da substância água, o que possibilita a ampliação de 

aplicações da teoria de Arrhenius que afirma que a água é o único solvente para 

ocorrência de reações iônicas. 

Já a aluna A8 apresenta um novo elemento, associa o conceito de ácido, 

com a substância que possui hidrogênio do lado esquerdo da fórmula. De acordo 

com Russell (1994, p. 96), “a fórmula de um ácido é usualmente escrita com os 

átomos de hidrogênio reativos primeiro, como no HCl e H2SO4”. Porém, 17,7% 

(3 estudantes) não responderam à questão novamente, sem justificar o motivo. 

É importante ressaltar que nenhum aluno mencionou a teoria de Lewis, em que 

envolve elétrons sem a dependência de prótons e não considera reações com 

solvente (PARANÁ, 2008). 

Portanto, conhecer essas três teorias (Arrhenius, Bronsted-Lowry e 

Lewis) é necessário para ampliar as possibilidades de aprendizagem no 

desenvolvimento desse conteúdo (PARANÁ, 2008). Com os avanços da ciência 

e da tecnologia e suas implicações para sociedade existem as necessidades do 

conhecimento Químico com objetivo de formar para cidadania (SANTOS; 

SCHNETZLER, 2010). 

Em relação às concepções prévias sobre funções inorgânicas óxidos, 

32% dos estudantes compreendiam óxidos como as “substâncias que possuem 

oxigênio”, e, 68% não haviam respondido à questão. Mas, após o 

desenvolvimento do trabalho 88,8% (16 estudantes), apresentaram uma 

evolução em seus conceitos científicos em relação às concepções prévias como 

o aluno A3: “Os óxidos são substâncias formadas por dois elementos e o 

oxigênio está presente do lado direito da fórmula”, o que vai ao encontro de 

Santos e Mól (2013, p. 309) “óxidos são substâncias binárias nas quais o 
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oxigênio é o elemento mais eletronegativo”.Porém, 12,2% (2 estudantes) não 

responderam à questão novamente, sem justificar o motivo. 

Já sobre as questões três e quatro, em que se tratava das concepções 

prévias dos estudantes sobre o reconhecimento das funções inorgânicas ácidos 

e óxidos, 92% dos estudantes não reconheceram a função ácido e 84% não 

reconheceram a função óxido. No entanto, essas questões foram apresentadas 

novamente para os estudantes responderem após as aplicações das estratégias. 

Dessa forma, percebeu-se que dos dezoitos (18) estudantes, todos acertaram o 

reconhecimento das funções, reconhecendo os ácidos e os óxidos, bem como 

as demais funções inorgânicas (bases e sais). 

Além disso, observaram-se também, que todos os participantes do 

projeto compreenderam os conceitos dos principais ácidos e óxidos relacionando 

com as questões ambientais, econômicas, sociais, científicas e tecnológicas, 

presentes na construção de história em Quadrinhos (ver item 4.4). Assim, 

observou-se também a compreensão dos processos de produção dos diversos 

ácidos e óxidos, as tecnologias envolvidas, impactos para meio ambiente, 

influências econômicas e implicações sociais. 

Em relação à questão apresentada para os estudantes – “Escreva a 

equação da reação de combustão do enxofre e a reação do gás com a água, 

identificando cada substância da reação” (Apêndice E). Em seguida mostra-se a 

resposta da aluna A13, na figura 32. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 32: Resposta da aluna A13. 
Fonte: Arquivo autor (2013). 

 

Em análise, na figura 32, verifica-se, a representação da reação de 

combustão do enxofre, formando o dióxido e trióxido de enxofre. Em seguida, a 

Primeiro ocorre à combustão do enxofre S(s) com o gás oxigênio, formando 

o dióxido de enxofre: S(s) + O2(g) → SO2(g) 

Depois, parte do dióxido de enxofre (SO2) reage com gás oxigênio para 

formar o trióxido de enxofre (SO3):  

2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g) 

  Então, esses dois gases formados vão reagir com a água formando o 

ácido sulfuroso: SO2(g) + H2O(l) → H2SO3(aq) 

E também o ácido sulfúrico: 

SO3(g) + H2O(l) → H2SO4(aq) 
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reação desses óxidos com água formando o ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. 

Esses ácidos, por sua vez, são responsáveis pela diminuição do pH da água das 

chuvas. Assim, observou-se que aproximadamente 78% (14 estudantes) 

responderam corretamente, representando as equações, bem como explicando 

cada substância presente e os estados físicos. No entanto, 22% (4 estudantes) 

não responderam essa questão. 

Conforme Paraná (2008, p. 52), “o ensino de Química, na perspectiva 

conceitual, retoma a cada passo o conceito estudado, na intenção de construí-lo 

com a ajuda de outros conceitos envolvidos, dando-lhe significado em diferentes 

contextos”. Portanto, acredita-se que a maioria dos estudantes compreendeu 

significativamente o conteúdo, uma vez que houve uma inserção do estudante 

no meio científico, por meio das atividades experimentais e a tomada de decisão 

sobre problemas reais e sociais. 

Em relação à questão - “Porque a flor muda seu aspecto e sua 

coloração?” – a totalidade dos alunos, responderam que “com a combustão do 

enxofre forma os óxidos de enxofre (SO2 e SO3), que reagem com a água 

formando o ácido sulfuroso e sulfúrico”, conforme se observa na transcrição da 

resposta do aluno A4:“os poluentes como trióxido de enxofre, dióxido de carbono 

e óxidos de nitrogênio reagem com água no estado de vapor e formam ácidos, 

no caso do enxofre, o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico, que alteram os 

aspectos das flores”. 

Conforme Alves et al. (1990), as folhas possuem cor verde com mais 

clorofila que as pétalas de cores mais claras, ou seja, as folhas conseguem ficar 

mais tempo exposta a poluição da combustão do enxofre. Já as pétalas em uma 

exposição aguda assumem uma nova cor produzindo a descoloração e 

degradação. 

Dessa forma, na resposta de A4 há presença de conceitos e significados 

científicos mais abrangentes, mostrando que por meio dessa estratégia, houve 

uma evolução conceitual, uma vez que pensava antes da intervenção realizada, 

que a flor não poderia mudar sua coloração devido à ação da chuva ácida. Mas, 

agora consegue fazer relações dos gases poluentes, que reagem com o vapor 

de água, formando ácidos que mudam os aspectos das flores. 

 Além disso, a maioria, aproximadamente 83% (15 estudantes), 

lembraramdeoutros poluentes como óxidos de nitrogênio e dióxido de carbono e 
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não apenas dos poluentes com enxofre utilizado na experiência. No decorrer do 

estudo foi possível perceber que essa estratégia possibilitou uma maior 

participação do estudante no processo educacional, permitindo a comunicação e 

o diálogo entre o aluno e professor, o que tornou o conteúdo Químico mais 

significativo para os alunos. Conforme Suart (2008), se o estudante tiver a 

oportunidade de participar e interpretar as etapas da investigação, ele poderá 

ser capaz de elaborar hipóteses, testá-las e discuti-las, aprendendo sobre os 

fenômenos químicos e conceitos estudados. 

Portanto, conforme Freire (1996), o diálogo e a comunicação entre o 

estudante e o professor ocorrem quando o educador entende as condições da 

linguagem e do pensar, os quais podem ser verificados conhecendo o educando. 

Dessa forma, percebe-se que o diálogo é uma ferramenta elementar no 

processo de ensino e aprendizagem, pois o professor não pode ser visto apenas 

com o que transmite o conhecimento. Mas, o elemento capaz de articular as 

experiências dos estudantes com o meio científico, tecnológico e social. 

Por isso, acredita-se que a compreensão das concepções dos alunos foi 

um dos fatores decisivos para uma aprendizagem significativa, o que vai ao 

encontro dos argumentos de Moreira (2006). Pensando assim, no próximo 

subtópico procurou-se conhecer as percepções dos alunos sobre a utilização da 

experimentação investigativa num enfoque CTS em aulas de Química. 

4.3.2 Percepção dos alunos sobre a proposta de utilização da experimentação 

investigativa num enfoque CTS 

O Ensino de Química visa preparar o indivíduo para que ele compreenda 

e faça uso dos conhecimentos Químicos necessários para sua participação 

efetiva em sociedade, visando desenvolver sua capacidade de tomada de 

decisão, ou seja, para atingir esse objetivo, esse ensino precisa ser centrado em 

dois componentes básicos: o conhecimento Químico e o contexto social 

(SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

Para isso, neste estudo usou-se como alternativa a experimentação 

investigativa por meio de temas sociais na temática ambiental no enfoque CTS, 
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com a qual, a partir de um tema social, se fornece uma visão de vários 

contextos, permitindo também a interdisciplinaridade.  

Diante desse objetivo, procurou-se conhecer as percepções dos alunos 

do Ensino Médio sobre a experimentação investigativa num enfoque CTS, 

verificando suas impressões. Essa verificação das percepções possibilita uma 

avaliação dessa proposta na visão dos estudantes. Para tanto, os estudantes 

responderam ao questionário (Apêndice E). 

Em relação à primeira questão – “O que você achou em utilizar a 

experimentação investigativa nas aulas de Química? Explique”, observou-se 

que, dos 18 alunos participantes da pesquisa, todos responderam que deixou a 

aula mais interessante, devido à leitura, a pesquisa e a união da teoria e a 

prática, como verificado nas seguintes transcrições: “eu gostei, pois precisamos 

ler, pesquisar e elaborar hipóteses, algo bem diferente das outras aulas” (A1); e 

“achei que deixou a aula muito mais interessante e de fácil compreensão, pois 

uniu a teoria com a prática. Devemos utilizar mais esse processo na minha 

opinião” (A4). 

Assim, é possível entender, em análise as respostas dos estudantes, 

que essa estratégia os motivou para o Ensino de Química, tornando o conteúdo 

mais significativo, pois essa abordagem permitiu a ativa participação do 

estudante no processo de investigação. Também, nota-se conforme as 

respostas, que essa estratégia é diferenciada de outras utilizadas nas demais 

aulas e devem ser utilizadas frequentemente. 

No entanto, no início do estudo, os estudantes expressaram críticas em 

relação à estratégia utilizada, pois é diferente da utilizada em outras instituições, 

o que vai ao encontro das reflexões de Guimarães (2009, p. 201), “o educador 

precisa estar atento ao fato de que o contexto de outras escolas é diferente 

daquele gerado por sua ação pedagógica, e isso interfere na forma como os 

estudantes vêem o trabalho”. 

Com o desenvolvimento do trabalho, esse quadros e modificou e houve 

um significativo envolvimento dos estudantes tanto na investigação quanto na 

análise dos dados. Isso significa, segundo dizem os alunos, mesmo com uma 

resistência no início das atividades, que essa estratégia deixou a aula mais 

interessante, dinâmica e deve ser utilizada mais vezes. 
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Quanto à segunda questão apresentada: - “para você, a utilização da 

experimentação investigativa, relacionada à temática ambiental, ajudou a 

compreender os fenômenos como chuva ácida?”, todos os alunos afirmaram que 

a experimentação investigativa contribui para compreender o contexto sobre 

chuva ácida. Como se constata na resposta de A7: “Sim, a experimentação 

investigativa ajudou a compreender o fenômeno chuva ácida, associado à 

química brincando, porque fomos pesquisar, levantar hipóteses e estratégias 

para realizar a experiência”. Já A6 complementa: “Ajudou sim, por que além de 

entender a química com maior facilidade, o conteúdo facilitou entender a chuva 

ácida”. 

Verifica-se nas respostas dos estudantes que houve uma contribuição 

dessa estratégia para compreensão dos conceitos Químicos, facilitando o 

entendimento do fenômeno chuva ácida, o que corrobora a afirmação de 

Carvalho et al. (2006, p. 21-22): 

Só haverá a aprendizagem e o desenvolvimento desses conteúdos – 
envolvendo a ação e o aprendizado de procedimentos – se houver a 
ação do estudante durante a resolução de um problema: diante de um 
problema colocado pelo professor, o aluno deve refletir, buscar 
explicações e participar com mais ou menos intensidade (dependendo 
da atividade didática proposta e de seus objetivos) das etapas de um 
processo que leve à resolução do problema proposto [...]. 

Fica evidente a importância de ensinar pela investigação/pesquisa em 

que os alunos participam ativamente para construir o conhecimento, diferente de 

quando o experimento é realizado com a intenção dos estudantes obterem 

resultados esperados pelo professor, não há situação problema alguma a ser 

resolvida, e o estudante não é desafiado a testar suas hipóteses ou encontrar 

inconsistência na sua explicação em relação à aceita cientificamente 

(GUIMARÃES, 2009).  

Portanto, essa estratégia possibilitou uma nova dinâmica para o Ensino 

de Química, por meio da investigação e a tomada de decisão. Com essa 

estratégia se podem entender os diversos caminhos para resolução de um 

problema, ao contrário, de pensar de forma tradicional, que faz com que o aluno 

pense que a ciência é absoluta e inquestionável. 
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No sexto momento, com objetivo de aprofundar as discussões sobre 

chuva ácida e suas implicações sociais e entender suas percepções, foi sugerida 

aos estudantes a realização de um “júri simulado”. Para essa etapa os 

participantes do projeto foram divididos em três equipes, a saber: 

 

o Contra a chuva ácida; 

o A favor dos benefícios da C&T que justificam os problemas 

ocasionados pela chuva ácida; 

o Relatores; 

 

Com a divisão das equipes, os alunos tiveram um período de tempo para 

pesquisa, pois necessitavam juntar dados e elaborar argumentos para o debate. 

Durante esse período as regras, as etapas, os passos, a avaliação e os objetivos 

do “júri simulado” ficaram expostos em edital para consulta. O professor 

participou como mediador do processo, orientando as pesquisas, direcionando 

as atividades e provocando as equipes com questionamentos. 

Durante o desenvolvimento desse processo foi possível observar a 

dedicação e a motivação dos estudantes, procurando a todo o momento 

defender seu ponto de vista com dados e argumentos muito bem 

fundamentados, com gráficos, pesquisas e artigos, o que vai ao encontro da 

afirmação de Demo (1996) de que “educar pela pesquisa” exige mudança de 

comportamento e atitudes de professores e alunos. No caso do professor, ser 

questionador, que saiba conduzir perguntas, estimular, propor desafios e criar 

um ambiente na sala de aula em que todas as ideias sejam respeitadas. Já o 

aluno deve argumentar, pensar de maneira crítica, agir, interferir e questionar. 

Com isso, na primeira etapa do “júri simulado”, o professor abriu a 

sessão, possibilitando a socialização de ideias de cada equipe, como mostra a 

figura 33.  
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Figura 33: Disposição dos alunos no “júri simulado” 
apresentando suas ideias iniciais. 
Fonte: Arquivo do autor (2013). 

 
 

A figura 32 mostra o momento em que os estudantes apresentavam 

suas ideias iniciais em relação à chuva ácida, ou seja, cada equipe defendendo 

seu ponto de vista. Destaca-se que a organização do “júri simulado” foi realizada 

pelos estudantes, que estruturaram, colocando nas extremidades, os atores 

sociais a favor e contra a chuva ácida, e o professor mediador com os relatores 

(responsáveis por registrar a discussão) no centro da sala de aula. 

Conforme Demo (1996), a concepção de educação não é apenas 

instrução e aprendizagem dos conteúdos, mas a formação da autonomia crítica 

e criativa do sujeito histórico competente. Por isso, o professor precisa estimular 

a pesquisa, visando à autonomia para a construção do conhecimento. 

Na segunda etapa, para desenvolvimento dessa estratégia, os alunos 

defenderam suas teses, onde dois membros da equipe de acusação (contra a 

chuva ácida) argumentaram: 

 

A6: “a chuva ácida é um problema global, os gases como: dióxido de carbono e 

trióxido de enxofre podem ser levados por milhares de quilômetros de distância 

até reagirem com vapor de água, formando os ácidos responsáveis por diminuir 

o pH da água[...].” 

A3: “os avanços da tecnologia não sustentáveis está agravando os problemas 

relacionados à chuva ácida, devido à poluição e o desmatamento [...].” 

 



131 

 

A6: “[...] sem falar nas consequências para a população [...], na saúde com as 

doenças relacionadas à pele, na agricultura com a diminuição do pH do solo, na 

corrosão de monumentos e desmatamento [...].” 

A3: “não é necessário poluir para evoluir.” 

 

Em relação às transcrições sobre a tese inicial, defendida pela equipe 

contra a chuva ácida, verifica-se que defenderam a ideia que a chuva ácida é um 

problema global e que os avanços tecnológicos, sem preocupação com as 

implicações sociais e ambientais, apresentam consequências para saúde, 

agricultura, meio ambiente e corrosão em estátuas e monumentos. Com isso, 

observam-se os aspectos científicos, tecnológicos e sociais em suas discussões, 

como apresentado, a seguir: 

 

o Química: Os aspectos da ciência encontram-se presentes quando citam 

os gases CO2 e SO3 bem como a formação dos seus respectivos ácidos, 

assim como no conceito de pH ou quando compreendem seus conceitos 

e os diversos contextos que envolvem essas substâncias. 

o Tecnologia: Os aspectos da tecnologia encontram-se presentes quando 

abordam a preocupação com as tecnologias sustentáveis. 

o Sociedade: Os aspectos relacionados à sociedade encontram-se 

presentes quando abordam as implicações sociais da chuva ácida, como: 

problemas de saúde, destruição de monumentos e diminuição do pH dos 

solos. 

 

A equipe de defesa (a favor da chuva ácida) iniciou com a apresentação 

de um vídeo “o que seria de nós sem a tecnologia” na TV pendrive, o qual 

aborda a importância da tecnologia para a sociedade. Em seguida, os 

componentes da equipe chamam a atenção para alguns argumentos: 

 

A6: “sempre existiu chuva ácida, desde a antiguidade essas chuvas eram 

causadas pelos gases dos pântanos e vulcões.” 

A6: “os benefícios da tecnologia são maiores em relação aos problemas 

relacionadas à chuva ácida”. 
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A12: “a tecnologia permite gerar uma quantidade maior de empregos, pois há um 

número maior de indústria” 

 

Observou-se, na postura dos estudantes, a iniciativa de iniciarem a 

argumentação com uma abordagem diferenciada apresentando um vídeo, como 

mostra a figura 34. 

 

 
Figura 34: Alunos apresentando um vídeo sobre os 
benefícios da tecnologia. 
Fonte: Arquivo do autor (2013). 

 
 

O vídeo evidenciava apenas o lado positivo do avanço tecnológico, sem 

mencionar os problemas e as implicações. Isso é compreensivo, pois o discurso 

montado visava convencer a outra equipe que os benefícios da ciência e da 

tecnologia justificavam as consequências causadas pela chuva ácida. 

Defenderam que a chuva ácida sempre existiu e justificavam como vantagens a 

criação de empregos pelas indústrias. Nesse momento, com esse discurso, foi 

possível perceber a indignação da outra equipe, pareciam muitos surpresos com 

a tentativa de convencimento. 

Ao contrário das apresentações nas defesas iniciais, nas quais não era 

permitido interferir ou contra argumentar no debate entre as equipes, na terceira 

etapa,constatou-se, nos diálogos das transcrições, posicionamentos contra: 

A9: “É necessário cuidar do meio ambiente (água, solo e ar), ou seja, a natureza 

e a vida são mais importantes do que o avanço da tecnologia sem preocupação 

com a natureza”; 

A9: “A tecnologia deve ser sustentável”; 
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A9: “é necessário o aprimoramento da tecnologia para não poluir o meio 

ambiente e despertar a consciência das pessoas [...]”. 

 E posicionamentos a favor: 

A6: “graças à tecnologia é possível produzir alimentos em grande escala para 

alimentar toda a população”; 

A8: “para o desenvolvimento sustentável precisamos da tecnologia”; 

A6: “apenas com o avanço da tecnologia é que podemos obter tecnologias 

sustentáveis e agredir menos o meio ambiente”. 

 

Analisando uma parte do diálogo realizado no debate, observou-se que 

sempre houve a tentativa de convencimento em seus discursos. Uma equipe 

defendendo a natureza e a vida, assim como que o desenvolvimento científico e 

tecnológico devem ocorrer visando à sustentabilidade, e a outra defendendo 

apenas os benefícios da tecnologia.  

Esse modelo de atividade é importante para compreensão dos diferentes 

discursos existentes em nossa sociedade, mostrando que muitas vezes tudo que 

se escuta ou lê pode conter incoerências e inverdades, sendo apenas um 

discurso bem elaborado. Conforme Freire (2005, p. 91), “o diálogo é uma 

exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o 

agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, 

não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro”. 

Na quarta etapa, o veredito final e avaliação da dinâmica, na qual se 

solicitou que os estudantes discutissem as divergências e convergências 

levantadas durante o “júri simulado”.   

A partir da discussão, os estudantes chegaram à conclusão que o 

aumento da poluição atmosférica vem diminuindo o pH da água das chuvas, 

causando problemas sociais, tais como:à saúde, ambientais, econômicos, entre 

outros.Concluíram que o avanço tecnológico é importante para desenvolvimento 

da humanidade, todavia ele deve ser pensado de maneira sustentável. Também 

complementaram que uma forma de atingir esse objetivo é investir em educação 

para conscientização da humanidade. 

Dessa forma, solicitaram-se que os estudantes levantassem sugestões 

para minimizar essa problemática com objetivo de incentivar a tomada de 

decisão, elaborando uma lista de ações e atitudes apresentadas a seguir: 
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o “Investir em educação ambiental e na sustentabilidade” 

o “(Re) pensar e desenvolver tecnologias sustentáveis visando 

minimizar as implicações sociais e ambientais” 

o “Utilizar transporte coletivo, bem como investir em hidrovias e 

ferrovias” 

o “Evitar o desmatamento e plantar árvores” 

o “Votar de forma consciente em governantes que pensem em 

políticas públicas, voltadas à qualidade de vida e ambiental” 

o “(Re) pensar no consumismo, na produção/descarte do lixo” 

o “Economizar água e energia” 

 

Portanto, com a avaliação de toda dinâmica, observa-se que os objetivos 

foram atingidos, uma vez que permitiu o trabalho em equipe, desenvolver a 

capacidade de tomada de decisão, a comunicação, o discurso e principalmente, 

a evolução dos conceitos científicos (Química), relacionados a tecnologias e 

suas implicações para sociedade, visível em todo trabalho e nas sugestões finais 

feitas pelos estudantes. 

No sétimo momento, o professor apresentou em slides (ver apêndice C), 

em uma aula expositiva e dialogada, o tema chuva ácida, abordando diversas 

reflexões sobre as implicações sociais do desenvolvimento científico e 

tecnológico. Esse momento teve o objetivo de provocar uma discussão e 

perceber a evolução cognitiva dos estudantes.  

Durante o desenvolvimento da aula foi possível perceber, em suas 

colocações, essa evolução. Também, visando possibilitar a utilização da 

tecnologia, lançou para os estudantes um desafio, construir um vídeo informativo 

sobre chuva ácida.  

Nesse contexto, foram vários momentos que mostraram as diversas 

habilidades desenvolvidas pelos estudantes como: a mudança de atitudes, a 

compreensão da natureza das ciências, as habilidades cognitivas, a capacidade 

de tomada de decisão, as ações, a criatividade, entre outras verificadas nos 

estudantes. Dessa forma, no subtópico a seguir apresentam-se exemplos 

desses momentos. 



135 

 

4.3.3 Tomada de decisão: desenvolvendo a autonomia intelectual para formação 

cidadã 

A educação com o enfoque CTS busca desenvolver a formação para 

cidadania, visando a tomada de decisão sobre a ciência e a tecnologia, que é 

fundamental para formação cidadã (SANTOS; MORTIMER, 2001). Por isso, 

houve a necessidade da flexibilidade da abordagem em relação aos momentos 

pedagógicos desenvolvidos neste trabalho de pesquisa, uma vez que os 

estudantes observaram a inevitabilidade da abordagem de outras atividades. 

Essas atividades ajudaram a promover a capacidade de tomada de decisão. 

Dessa forma, essas atividades surgiram da necessidade de uma maior 

participação do estudante no processo educacional, mostrando que abordar o 

conteúdo Químico no enfoque CTS, por meio da experimentação investigativa, 

permite também o desenvolvimento de atitudes e a criatividade. Com o 

desenvolvimento dos momentos pedagógicos observou-se que os estudantes se 

envolveram efetivamente na proposta apresentada. Ressalta-se que todas as 

atividades visavam sempre à resolução da questão problema apresentada 

(momento 5). 

Assim, como foi abordado na fundamentação teórica na seção 2.3.2, 

para a tomada de decisão existem vários métodos. Conforme Habermas (1973), 

as decisões em relação aos aspectos CTS podem ser tomadas pelos modelos 

tecnocráticas, decisionistas e pragmático-políticos. Com isso, o modelo 

pragmático-político de tomada de decisão não se reduz a seguir passos, pois 

levam em consideração diversos aspectos, sendo esse modelo utilizado durante 

todo o trabalho. Neste modelo há uma interação entre os especialistas e os 

cidadãos, o que mostra à necessidade do controle público da C&T (SANTOS; 

MORTIMER, 2001). 

Dessa maneira, durante a leitura e discussão dos textos (SANTOS, 

2003), o aluno A6 questionou: “Professor, estava pesquisando na internet e 

descobri que dia 22 de abril se comemora o dia da terra. Porque não fazemos 

algo?” 

(P) indagou: “O que vocês sugerem que podemos fazer?” 

http://www.sinonimos.com.br/inevitabilidade/
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A8prontamente respondeu: “Vamos fazer uma apresentação de conscientização 

para todas as turmas do colégio sobre o dia da terra”.  

(P): “Boa ideia, mas como podemos estruturar essa apresentação?” 

A8: “Já sei, podemos falar do dia da terra, pois quase ninguém conhece e depois 

apresentar um vídeo, e também posso fazer uma paródia”.  

A5: “Isso, gostei da ideia, vai ficar muito legal”. 

 

Conforme Santos e Mortimer (2001), a tomada de decisão em uma 

sociedade regida pela democracia pressupõe o debate público e a busca de uma 

solução que atenda o interesse da coletividade. Dessa forma, os estudantes, sob 

orientação do professor, foram a campo pesquisar, buscando subsídios para 

elaborar e montar uma apresentação sobre o dia da terra, que foi decidida em 

equipe as quais atividades seriam realizadas, como mostram as figuras 35 e 36. 

 

 

Figura 35: Alunos pesquisando para apresentação do dia da 
terra. 
Fonte: Arquivo do autor (2013). 

 

Durante o desenvolvimento dessa atividade, bem como pela análise das 

falas dos estudantes e a observação do professor em diário de campo, verificou-

se uma evolução na capacidade de tomada de decisão, na motivação e em suas 

atitudes, pois sugeriram alternativas para o desenvolvimento de ações voltadas 

ao meio ambiente, foram pesquisar (autonomia intelectual) e utilizaram da 

criatividade para criação de uma paródia, materiais como cartazes e vídeos de 

sensibilização, como mostra a figura 36. 
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Figura 36: Alunos confeccionando cartazes sobre o dia da terra. 
Fonte: Arquivo do autor (2013). 

 

Também, observa-se o desenvolvimento de atitudes como a curiosidade, 

a leitura, a responsabilidade e o senso crítico (BLOSSER, 1998). Além disso, 

demonstram gostar de ciência, pois foram investigar independentemente da 

orientação do professor. A educação CTS por meio da experimentação 

investigativa permite formar para cidadania, possibilita desenvolver o 

pensamento crítico e a independência intelectual (AIKENHEAD, 1987). Como se 

pode observar na figura 37: 

 

           

Figura 37: Alunos montando cartazes e o mural sobre o dia da terra. 
Fonte: Arquivo do autor (2013). 

 
 

Dessa forma, o enfoque CTS contribui para desenvolver a capacidade 

de tomada de decisão, que ajuda na construção de um senso de 

responsabilidade nos alunos para problemas sociais e ambientais (RAMSEY, 

1993). No entanto, as questões ambientais encontram-se inseridas numa 

problemática maior, envolvendo as questões culturais, sociais, políticas e sociais 

(ANGOTTI; AUTH, 2001). Como se apresenta na figura 38. 
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Figura 38: Alunos apresentando uma palestra sobre o dia 
da terra. 
Fonte: Arquivo do autor (2013). 

 
 

A figura 38 mostra os alunos apresentando um trabalho de 

conscientização sobre o dia da terra, o que permite entender que trabalhar 

nessa estratégia contribui para minimizar a concepção positivista, disciplinar, 

parcelar, reducionista e enciclopedista da ciência (PCN, 2006). Como se pode 

ver na figura 39. 

 

 

Figura 39: Aluna A8 cantando uma paródia sobre o dia da terra. 
Fonte: Arquivo do autor (2013). 

 

Observa-se na figura 39, a realização de uma discussão, apresentação 

de vídeos e uma paródia em todas as turmas do colégio, com o objetivo de 

sensibilização e informação sobre a importância de se pensar nas questões 

ambientais e sociais, visando à sustentabilidade e a preservação da natureza. 

Na sequência, apresenta-se a paródia elaborada pela aluna A8: 

 

Tudo pode mudar 

Olhos fechados /não querem enxergar 
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Tudo desmatado/árvores a queimar 

(Refrão) Tudo pode mudar/mas é preciso ajudar (Bis) 

O mar é deserto/animais em extinção 

Nada disso está certo/tem que haver uma solução 

(Refrão) Tudo pode mudar/mas é preciso ajudar (Bis) 

Será que é assim o fim de tudo? 

Vamos morrer sem lutar, temos que agir 

Salvar nosso mundo/e de novo ver pássaros voar (Bis) 

Tudo é deserto, não há compreensão, você está perto, mas cruza os braços e 

diz não 

(Refrão) Tudo pode mudar/mas é preciso ajudar (Bis) 

Lá larará(2x) 

Tudo pode mudar. 

 

Na letra da paródia se pode perceber que a estudante faz um alerta, 

uma vez que diz que a sociedade encontra de olhos fechados, colocando a 

necessidade de agir, ou seja, enfrentar os problemas, mudar nossas atitudes e 

comportamentos, para de novo ver pássaros a voar, o que vai ao encontro de 

Capra (1996), quando diz que as soluções para os problemas ambientais são, 

até mesmo simples, porém, é necessária uma mudança de percepção da 

sociedade. 

Portanto, acredita-se que a experimentação investigativa por meio do 

enfoque CTS na temática ambiental prepara o aluno para tomada de decisão, o 

que vem sendo chamado de ação social responsável (RAMSEY, 1993), o que 

permite visar múltiplas alternativas para o mesmo problema e a construção do 

conhecimento pelo estudante. 

Nesse contexto, outra atividade desenvolvida foi uma saída a campo 

para o parque das ciências Newton Freire Maia, no município de Curitiba, como 

mostra a figura 40. 
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Figura 40: Visita ao parque Newton Freire Maia. 
Fonte: Arquivo do Autor (2013). 

 
 

Nesse momento foi realizada uma parceria com a prefeitura municipal, 

na qual foi cedido um ônibus e combustível para visitar o Parque Newton Freire 

Maia em Curitiba – PR. Também, o colégio participou cedendo a alimentação 

(refeições) para todos os estudantes. Dessa forma, a oficina escolhida para 

participação dos estudantes no parque foi “(re) pensando o planeta” que visava 

discutir diversos problemas ambientais como chuva ácida, fontes de energia e 

suas relações e implicações com a CTS. 

Durante a visita foi possível perceber o interesse e motivação dos 

estudantes que participavam de todas as atividades e questionavam a todo o 

momento os monitores do parque, os quais, em relato, falaram que essa oficina 

é direcionada para acadêmicos de graduação. Porém, parabenizaram os 

estudantes, pois demonstraram conhecimento sobre todas as temáticas 

abordadas (chuva ácida, efeito estufa, energia, sustentabilidade), envolvendo-as 

sempre com as relações CTS. 

Conforme Santos e Schnetzler (2010), educar para cidadania é educar 

para a democracia, é preparar o indivíduo para participar em uma sociedade 

democrática, se posicionando sobre as implicações sociais do desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia. 

Nesse sentido, outra atividade desenvolvida foi o projeto de arborização 

do colégio, as quais foram planejadas e organizadas pelos estudantes. Esse 

momento, de plantar árvores, é apresentada na figura 41. 
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Figura 41: Alunos plantando árvores no colégio. 
Fonte: Arquivo do Autor (2013). 

 
 

Como apresentado, na figura 41, os estudantes sentiram a necessidade 

da preservação da natureza, por isso elaboraram um projeto de arborização, em 

que todos os estudantes do colégio plantaram uma muda de árvore. Isso foi 

possível apenas por meio da experimentação investigativa num enfoque CTS, 

que permitiu o estudante entender a linguagem da ciência e uma mudança de 

percepção em relação ao meio ambiente. A ciência é uma linguagem, assim, ser 

alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que esta escrita a 

natureza (CHASSOT, 2002). 

Essas e outras atividades surgiram da necessidade sentida pelos 

estudantes, demonstrando uma maior autonomia intelectual e responsabilidade 

(AIKENHEAD, 1987). Também, observou-se um maior envolvimento dos 

estudantes no desenvolvimento das atividades. Essas habilidades, foram 

verificadas durantes o desenvolvimento dos momentos pedagógicos e nas 

demais atividades abordadas. 

Nesse contexto, para o fechamento das atividades e para difundir o 

conhecimento construído pelos estudantes, eles organizaram uma mostra 

científica sobre a chuva ácida e outros temas relacionados à Química. Como 

produto a ser apresentado na mostra científica, o professor sugeriu a construção 

de História em Quadrinhos (HQs), uma vez que são recomendadas pelos PCN 

(2006) e é uma forma diferenciada de instrumento de avaliação (PARANÁ, 

2008). Esses resultados são apresentados no próximo tópico. 
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4.4 PRODUÇÕES DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS (HQs) PELOS ALUNOS 

No oitavo momento pedagógico os estudantes foram instigados e 

desafiados pelo professor a elaborar HQs sobre chuva ácida ou temas 

relacionados ao meio ambiente. Considera-se importante propor aos estudantes 

leituras que contribuam para a sua formação e identificação cultural, que possam 

construir elementos motivadores para a aprendizagem da Química e para a 

criação do hábito de leitura (PARANÁ, 2008). Essa construção de HQs envolveu 

a utilização do saber Químico, relacionando com as implicações CTS, uma vez 

que essa produção visava à disseminação do conhecimento para a comunidade 

escolar. 

De acordo com Kouwen (2011), as história em quadrinhos, de forma 

superficial, são sequências de quadros, onde se utilizam como recurso, os textos 

e imagens para narrar uma história dos mais variados gêneros. Essas HQs 

apresentam-se com uma linguagem, diferente, por exemplo, do rádio que usa de 

recursos sonoros para apresentar suas mensagens. Os quadrinhos têm seu 

ambiente próprio, em que cada quadrinho que é separado por uma vinheta 

representa uma ação ou uma intenção.  

Os quadrinhos, além do entretenimento, possuem a função de passar 

mensagens críticas sobre problemas ambientais, sociais, científicos, culturais, 

econômicos, políticos entre outros. Dessa forma, as HQs podem ser utilizadas 

como instrumento para o processo avaliativo no Ensino de Química, pois os 

alunos devem posicionar-se criticamente nos debates conceituais, articular o 

conhecimento Químico às questões sociais, econômicas e política, tornando-se 

capaz de construir o seu conhecimento (PARANÁ, 2008). 

Por isso, pensando-se nesses aspectos e na motivação, na criatividade 

e no interesse pelo Ensino de Química, cada estudante escolheu o tema que 

queria abordar e aprofundar para construção das HQs. Essa escolha foi 

atribuída aos estudantes com objetivo de desenvolverem a atitude, o trabalho 

em equipe e, como indutor para incentivar a tomada de decisão, as quais já 

durante todo o trabalho veio sendo catalisadas em todos os momentos 

pedagógicos. Após, as escolhas das temáticas, os estudantes tiveram um 

período de tempo para pesquisar e construir esse material. 
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Nesse momento, vários professores foram “convidados” a participar, pois 

os alunos procuravam ajuda para conclusão do trabalho. Os professores das 

disciplinas de Sociologia, Filosofia, Artes, Matemática e Língua Portuguesa 

foram os que mais se envolveram no projeto, pela insistência dos estudantes, 

que sempre procuravam orientação. Com o término da elaboração, esse material 

foi exposto em um mostra científica, com participação e mobilização de toda 

comunidade escolar, no período da manhã, tarde e noite, apresentadas nas 

figuras 42 a e b. 

 

     

                             (a)                                                               (b)  

Figura 42 – Mostra científica: a) leitura das HQs pelos alunos da educação fundamental. 
b) exposição das HQs na sala de aula. 
Fonte: Arquivo do professor (2013). 

 

Na figura 42, os alunos do ensino fundamental do colégio estão lendo as 

HQs no cantinho da leitura. Ressalta-se que toda organização e a mobilização 

da mostra científica foram realizadas pelos estudantes participantes do projeto. 

Esse momento se mostrou muito importante e profícuo para a formação dos 

alunos, pois despertou o interesse para a Química relacionado ao meio ambiente 

e instigou para o trabalho coletivo. Por isso, muitos educadores em ciência têm 

reconhecido o papel central da ciência e, em especial, da Química na formação 

para cidadania (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

Witek (1992), ao analisar as estratégias narrativas dos quadrinhos, 

defende que eles são essenciais para contar a história e compreende-los. No 

entanto, as imagens dialogam com as escritas, ou seja, as maneiras como as 

imagens se apresentam nos quadrinhos transmitem mensagens. Assim, os 

quadrinhos possuem uma narrativa visual paralela a verbal, na qual se torna 

fundamental o entendimento do leitor sobre esses aspectos. 
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Nessa perspectiva, ao longo de todo o estudo, foi dada para os 

estudantes a possibilidade de acompanhar a evolução de seus conceitos e 

significados iniciais sobre os temas abordados. Por isso, os estudantes sempre 

buscavam a orientação do professor pesquisador e demais professores. Como 

os professores de Artes e Língua portuguesa, que contribuíram em relação à 

elaboração dos quadrinhos, suas narrativas e como as imagens dialogam com 

os quadrinhos para transmitir mensagens. 

Ressalta-se que em nenhum momento os estudantes foram forçados a 

mudar suas concepções iniciais, porém, esse processo aconteceu naturalmente, 

por meio das leituras, experiências e engajamentos no projeto, como se pode 

visualizar na primeira e última folha da HQs apresentada na figura 43. 

 

 

Figura 43 – História em Quadrinhos: Chuva Ácida (páginas 1 e 8). 
Fonte: Aluno A12. 

 

Percebe-se, na figura 43, a criatividade do aluno, colocando em sua 

representação a chuva “corroendo” a palavra chuva ácida. Os ácidos são 

substâncias comuns no cotidiano, são encontrados nos refrigerantes, indústrias, 

condimento culinário, na fabricação de fertilizantes e também nas águas das 

chuvas. Dessa forma, muitos desses ácidos são corrosivos como o ácido nítrico 

(HNO3) e ácido sulfúrico (H2SO4), os quais são um dos constituintes das chuvas 

ácidas. Por isso, a imagem é um recurso que complementa o desenvolvimento 

da história, lançando o leitor para dentro e facilitando a compreensão do texto 

(KOUWEN, 2011).  
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Dessa forma, na figura 44, observa-se que a imagem facilita a 

compreensão do texto. 

 

 

Figura 44 – História em Quadrinhos: Chuva Ácida (páginas 2 e 3). 
Fonte: Aluno A12. 

 

Percebe-se, na figura 44, no diálogo dos personagens criado pelo aluno 

A12, que ocorre uma conexão das imagens com a HQs, facilitando a 

compreensão do texto. Durante o diálogo, discutem-se os conceitos de chuva 

ácida, fazendo um resgate histórico do seu termo e o conceito de pH. Além 

desses aspectos, apresenta as consequências da chuva ácida para corrosão de 

monumentos e destruição de florestas. 

Dessa forma, observa-se uma preocupação do aluno A12 relacionadas às 

questões sociais, mostrando as consequências para a sociedade e meio 

ambiente do aumento da incidência de chuva com pH baixo. O aluno apresentou 

os principais poluentes responsáveis pela formação da chuva ácida, bem como 

suas reações de formação (Química), como mostra as figuras 45 e 46. 
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Figura 45 – História em Quadrinhos: Chuva Ácida (páginas 4 e 5). 
Fonte: Aluno A12. 

 

O aluno apresenta os óxidos de enxofre (SO2, SO3) e azoto (NOx) como 

principais responsáveis pela poluição atmosférica e, consequentemente, 

formação da chuva ácida. Assim, mostra a reação de formação de ácidos na 

atmosfera, como ácido sulfuroso e sulfúrico, o que vai ao encontro das reflexões 

de Rocha et al. (2004), em fase gasosa, o SO2, em presença de gotículas de 

água na atmosfera, reagem com a água para produção de ácido sulfuroso, como 

na reação: 

SO2(g) + H2O(l)→ H2SO3(aq) 

 

O ácido sulfuroso (H2SO3) reage com o oxigênio, produzindo ácido sulfúrico: 

 

2H2SO3(aq) + O2(g) → 2H2SO4(aq) 

 

Essa reação é bem lenta em atmosfera limpa, mas, em presença de 

material particulado contendo íons metálicos (ex: ferro II, manganês III, as 

reações possuem sua velocidade aumentada de 10 a 100 vezes, sendo o tempo 

médio para transformação do SO2 em H2SO4 é de cerca de dois dias, por isso, 

esses poluentes podem ser levados pelos ventos para regiões mais distantes 

(ROCHA et al., 2004). Dessa forma, verifica-se a conexão dos conceitos 
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Químicos com ao aspectos CTS, permitindo discussões sobre as questões 

ambientais. 

Conforme Pereira e Nascimento (2011), “a relevância em utilizar-se 

desse tipo de recurso em sala de aula é totalmente justificada, pois além de 

preencher requisitos básicos pelo seu lado lúdico, algumas histórias trabalham 

temas passíveis de discussões interessantes em sala de aula”. Já a figura 46 

apresenta as reações de formação de ácidos com os óxidos de azoto. 

 

 

Figura 46 – História em Quadrinhos: Chuva Ácida (páginas 6 e 7). 
Fonte: Aluno A12. 

 

Observando-se a HQs da figura 46, foi possível perceber que o 

estudante evoluiu significativamente em relação aos conceitos Químicos, a partir 

de uma temática social. Além disso, fica evidente que a aprendizagem foi 

significativa, pois o aluno em questão apresentava certa dificuldade em relação à 

disciplina de Química, suas notas eram baixas. Observando o seu trabalho 

desenvolvido nessas atividades, se encontra elementos relacionados a Artes, 

utilização correta da Língua Portuguesa (coerência e coesão), compreensão da 

ciência (Química) e da tecnologia relacionados às implicações sociais (Filosofia 

e Sociologia), conseguindo superar suas dificuldades. 

Também, foi visível a participação de várias disciplinas, possibilitando a 

interdisciplinaridade, permitindo vários olhares sobre um mesmo tema, o que foi 



148 

 

fundamental para o trabalho, o que contribuiu para a superação das dificuldades 

do aluno e melhoria de suas notas. 

Portanto, entende-se que a utilização da experimentação investigativa 

com enfoque CTS promoveu ao estudante a ter uma visão de vários contextos, 

caso contrário, não conseguiria desenvolver o seu trabalho com sucesso. Dessa 

forma, após a realização de pesquisas bibliográficas e das intervenções 

pedagógicas, os estudantes apresentaram mudanças em seus conceitos, 

evidenciados nas HQs com um nível mais elaborado. 

Na continuação, observa-se o mesmo com relação à outra HQs com o 

tema “efeito estufa”, que está apresentado nas figuras 47, 48, 49 e 50. 

 

 

Figura 47 – História em Quadrinhos: Efeito Estufa (página 1). 
Fonte: Aluno A23. 
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Figura 48 - História em Quadrinhos: Efeito Estufa (página 2). 
Fonte: Aluno A23. 

 

 

 

Figura 49 – História em Quadrinhos: Efeito Estufa (página 3 e 4). 
Fonte: Aluno A23. 
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Figura 50–História em Quadrinhos: Efeito Estufa (página 5 e 6). 
Fonte: Aluno A23. 

 

Com a análise dessas figuras, foi possível observar que o estudante teve 

uma evolução conceitual, uma vez que de forma dinâmica e divertida explicou o 

conceito de efeito estufa, evidenciando a presença de diversos conceitos 

Químicos, bem como elementos de diversas disciplinas presentes como Artes, 

Língua Portuguesa, Geografia e Sociologia, e que houve uma ACT em relação à 

temática efeito estufa. Conforme Chassot (2006), a alfabetização científica 

facilita as pessoas, por meio de o conhecimento científico, fazer uma leitura do 

mundo onde vivem, e que entendam a necessidade de sua transformação para 

melhor.  

De acordo com Santos e Schnetzler (2010), o objetivo maior do ensino 

de Química é desenvolver as habilidades básicas que caracterizam o cidadão: a 

participação e julgamento, visando desenvolver a capacidade de participar do 

processo decisório. 

 Percebe-se essa evolução, analisando o conteúdo abordado pelos 

alunos na HQs sobre efeito estufa, tanto com relação à química, outras 

disciplinas e diversos contextos. Por isso, observou-se que é fundamental 
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conduzir a abordagem dos conceitos de Química, por meio de um problema real 

de relevância social, o que vai ao encontro de Chassot (2006) que acredita na 

construção do conhecimento científico por meio da vivência do aluno. Assim, foi 

possível perceber na produção de História em Quadrinhos pelos estudantes, que 

evidenciaram mudanças significativas em relação à construção do conhecimento 

científico, quando comparadas com as concepções prévias. 

Portanto, é viável e funcional abordar o conteúdo Químico a partir de um 

tema social na temática ambiental, num enfoque CTS por meio da 

experimentação investigativa, pois o estudante participa ativamente do processo 

de construção do conhecimento, pela pesquisa. Essa estratégia permite 

desenvolver a tomada de decisão e formar para cidadania. 

No próximo capítulo são apresentadas as considerações finais, as 

contribuições da experimentação investigativa num enfoque CTS para o ensino 

das funções inorgânicas ácidos e óxidos, as dificuldades enfrentadas, as 

limitações e as implicações para futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas em Ensino de Química apontam que, mesmo fazendo 

parte do dia a dia do estudante, essa disciplina parece desconectada das 

questões sociais, tecnológicas e políticas, uma vez que dá ênfase à constante 

memorização de fórmulas e nomes. Esse distanciamento muitas vezes refere-se 

à ação passiva e acrítica do estudante na construção do conhecimento. 

Como consequência desse processo, pesquisadores e professores 

buscam alternativas metodológicas e mudanças no currículo escolar para 

minimizar esse distanciamento, visando a contribuir para estabelecer novas 

perspectivas para o Ensino de Química em que se parta de problemas reais e 

concretos, levando os alunos de maneira proativa a construírem o seu próprio 

conhecimento químico por meio da investigação e da pesquisa.  

Para tanto, se partiu de um tema sociocientífico central, a “chuva ácida”, 

que foi trabalhado em contra turno na modalidade projeto, como já explicitado na 

metodologia. Porém, foram abordados também temas como: efeito estufa, 

educação ambiental, poluição atmosférica e lixo. 

Neste contexto, a presente pesquisa teve como objetivo geral verificar 

quais as contribuições da experimentação investigativa em um enfoque Ciência, 

Tecnologia e Sociedade para o ensino e aprendizagem das funções Químicas 

inorgânicas ácidos e óxidos na temática ambiental. 

Das respostas dos estudantes, e com a análise dos dados, emergiram-

se quatro subtópicos:  

4.1 Compreensão das concepções prévias e percepções dos alunos sobre: 

4.1.1 Educação Ambiental; 

4.1.2 Questões ambientais: a chuva ácida, o lixo e a poluição; 

4.1.3 Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); 

4.1.4 Funções inorgânicas (ácidos e óxidos);  

4.2 Elaboração de mapas conceituais a partir das intervenções pedagógicas 

realizadas; 

4.3 A Experimentação investigativa em uma abordagem CTS: uma proposta 

diferenciada para o processo de ensino e aprendizagem: 

4.3.1 A aprendizagem do conteúdo funções inorgânicas ácidos e óxidos; 
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4.3.2 Percepção dos alunos sobre a proposta de utilização da experimentação 

investigativa num enfoque CTS; 

4.3.3 Tomada de decisão: desenvolvendo a autonomia intelectual para formação 

cidadã; 

4.4 Produções de História em Quadrinhos (HQs) pelos alunos. 

 

Em relação às concepções prévias dos estudantes envolvidos na 

pesquisa sobre as questões ambientais, CTS e funções inorgânicas ácidos e 

óxidos (categoria 1), ao que se pode constatar, que a maioria dos estudantes 

92% possuem interesse em estudar temas que tratem das questões ambientais.  

No entanto, possuem uma diversidade de ideias sobre o conceito de EA. 

A maioria 64% relacionaram EA com a preservação do meio ambiente, lixo 26%; 

e com a qualidade de vida 10%, mas nenhum estudante mencionou os aspectos 

científicos, tecnológicos, éticos, econômicos e políticos envolvidos diretamente 

no conceito de EA, o que evidenciou que a maioria dos estudantes 

apresentaram conceitos baseado no senso comum sobre essas questões. 

A partir da temática ambiental “a chuva ácida” evidenciou-se, que a 

maioria dos alunos não teve clareza acerca desse fenômeno e também tiveram 

dificuldades em relacionar as causas e as consequências da chuva ácida para a 

sociedade. 

Em relação às concepções prévias sobre CTS, os estudantes possuíam 

uma visão positivista da C&T, uma vez que acreditavam que a Tecnologia era a 

aplicação da Ciência, enquanto artefato tecnológico (celular, televisão, rádio) e a 

única via de avanço da humanidade, pois compreendiam a ciência e a tecnologia 

como apenas sendo benéfica, que proporcionam o desenvolvimento e a 

qualidade de vida. Todavia, ao final do estudo, os estudantes, com as 

intervenções pedagógicas realizadas, essa visão aos poucos foi se modificando, 

mostrando que a ciência e a tecnologia ocasionam diversas implicações sociais 

e ambientais para a humanidade, presentes em suas produções como: mapas 

conceituais e História em Quadrinhos. 

Já em relação às funções inorgânicas ácidos e óxidos, quase todos os 

estudantes não reconheceram essas funções no questionário inicial. No entanto, 

após a aplicação dos momentos pedagógicos todos os estudantes 

reconheceram essas funções. 
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Na pergunta mais subjetiva sobre essas funções inorgânicas, 60% dos 

estudantes entendiam por ácido como “algo corrosivo”, 16% como uma 

substância “azeda e amarga”, e 24% não responderam a questão, o que se pode 

verificar a presença de respostas baseadas no senso comum. 

Com o propósito de proporcionar ao estudante uma participação mais 

ativa na construção do seu conhecimento, visando à formação para a cidadania 

relacionando aos conceitos científicos e tecnológicos, buscou-se por meio das 

categorias (2, 3 e 4), analisara estratégia didática, por meio da experimentação 

investigativa, ou seja, como o desenvolvimento dos momentos pedagógicos 

contribuíram para compreender os conceitos das funções inorgânicas ácidos e 

óxidos, e o entendimento das relações CTS para uma ACT, almejando 

mudanças de atitudes e valores sobre meio ambiente. 

Os resultados desse estudo evidenciam que a utilização desta 

estratégia, contribui para o processo de ensino e aprendizagem em Química 

para o conteúdo funções inorgânicas ácidos e óxidos, além, de outros conteúdos 

trabalhados, uma vez que houve uma evolução dos conceitos e significados 

científicos de Química em relação às concepções prévias dos estudantes, 

verificando as relações do conteúdo de Química com os aspectos sociais da 

ciência e da tecnologia e não aquela visão positivista do início do estudo. 

Também, despertou a curiosidade, a criatividade, a motivação para com 

o Ensino de Química, desenvolveu a capacidade para o processo de tomada de 

decisão, o trabalho em equipe e de forma tímida a autonomia intelectual, 

permitiu um maior envolvimento do estudante (participação ativa) no processo 

de ensino e aprendizagem, elaborando hipóteses e testando-as. 

Observou-se que estudo possibilitou diversas reflexões sobre as 

implicações sociais da C&T a partir do tema “a chuva ácida”, desenvolvendo o 

senso crítico dos estudantes. Também, houve aumento significativo das médias 

(notas) em todas as disciplinas, melhorando a responsabilidade na entrega de 

trabalhos. 

É importante ressaltar que a pesquisa possibilitou uma reflexão sobre as 

potencialidades e dificuldades encontradas no desenvolvimento deste trabalho. 

Dessa forma, uma das vantagens da realização desse projeto foi à ampliação 

da carga horária extra de 04 (quatro) horas/aula semanais, além do normal 

de duas horas, dentro da disciplina de Química.  



155 

 

Foi possível perceber a presença da interdisciplinaridade, uma vez que o 

enfoque CTS aliado a experimentação investigativa traz essa proposta, 

promovendo a participação de professores de diversas disciplinas que 

contribuíram para com o projeto, com palestras/orientações com os aspectos 

éticos, econômicos e políticos entre outros. No entanto, sempre com a 

insistência dos alunos e do professor pesquisador. 

O trabalho investigativo é lento, mas se observa que a utilização de 

temas sociocientíficos para estruturação do conteúdo, visando a tomada de 

decisão, facilita à compreensão das abstrações necessárias à compreensão do 

conhecimento químico. Ressalta-se que uma das críticas as atividades 

experimentais investigativas, é que elas partem sem nenhum roteiro. Porém, é 

importante enfatizar que nesta proposta os métodos e os procedimentos são 

construídos junto com os estudantes no pré-laboratório.   

Entende-se que é difícil realizar mais de um projeto dessa natureza 

durante o ano letivo. No entanto, isso não é necessário, afinal quando foi 

planejado, pensou-se em sua atemporalidade sugerido por Guimarães (2009). 

Ressalta-se que o processo de investigação é lento, mas que a partir dessa 

temática, por meio dos dados e resultados obtidos foi possível abordar todo 

conteúdo subsequente programado na disciplina de Química para uma 

determinada série/ano. 

Com base nos resultados obtidos durante este estudo, foi possível 

elaborar um guia didático com uma atividade experimental investigativa em um 

enfoque CTS no Ensino de Química na temática ambiental, para auxiliar o 

professor para elaborar atividades experimentais investigativas. 

Portanto, pode-se afirmar que os objetivos propostos neste trabalho 

foram alcançados, e que a experimentação investigativa num enfoque CTS por 

meio de uma temática ambiental, contribuiu para estruturação dos conteúdos no 

currículo escolar, e para a abordagem de conceitos e significados químicos a 

partir de temas sociais, permitindo uma nova dinâmica para o Ensino de 

Química.  

Com a utilização dessa proposta, acredita-se que as aulas experimentais 

possam ser mais reflexivas, questionadoras e críticas. Nelas, o estudante 

precisa ser desafiado a participar, levantar hipóteses e sair da posição passiva, 

ou seja, aprender pela investigação/pesquisa, percebendo-se uma maior 
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autonomia intelectual, sempre partindo de uma problemática real, ao contrário, 

das aulas experimentais como “receita de bolo”. 

Por isso, considera-se que essa pesquisa possibilitou aos estudantes a 

aprendizagem do conteúdo funções inorgânicas ácidos e óxidos, visando uma 

formação para cidadania e uma Alfabetização Científica e Tecnológica. 

 

As dificuldades 

 

O desenvolvimento deste projeto enfrentou diversas dificuldades durante 

seu desenvolvimento, pois visava à inclusão principalmente de estudantes 

vulneráveis socialmente, ou seja, um dos critérios para participação era de que 

os alunos se encontrassem incluídos em programas sociais como a bolsa 

família. Assim, uma das dificuldades encontradas foi à desistência de alguns 

alunos, por vários motivos como: ter começado a trabalhar, ter que ajudar a mãe 

no serviço, devido à necessidade de aumentar a renda familiar, ou muitas vezes 

como sendo a única fonte de renda. Outros, porque houveram cortes de 

algumas bolsas do programa social do governo (bolsa família)e, devido a isto, 

muitos familiares proibiram seus filhos de continuar no projeto em represália. No 

entanto, quem saiu perdendo foi o aluno com se observa na fala do A3: “minha 

mãe não me deixa vim mais para o projeto, porque cortaram a bolsa família”. 

5.1 LIMITAÇÕES E IMPLICAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

Quanto às limitações desse estudo, cita-se a financeira (verba para 

custeio), uma vez que o projeto necessitou de materiais como (lápis, caneta, 

cartazes, materiais e reagentes de laboratório, despesas com saída a campo e 

materiais em geral). Em relação à utilização do laboratório de informática, pois 

durante as investigações muitas vezes a internet não acessava ou apresentava-

se muito lenta, interrompendo assim as pesquisas e trabalhos temporariamente. 

Com base nos resultados apresentados, se podem deixar como 

sugestões de futuras pesquisas, a organização e estruturação de todos os 

conteúdos do currículo escolar em Química, por meio de temas sociais, 

principalmente os ambientais. Dessa forma, sugerem-se trabalhar de forma 
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similar com os demais temas sociais elencados pelos alunos, como alguns 

exemplos: 

 

 Tema: “O efeito estufa”. 

 

Questões problemas: “O fenômeno efeito estufa é benéfico ou maléfico? Qual 

sua relação com o aquecimento global?” 

Conteúdos: Fenômenos químicos e físicos, substâncias e misturas, tabela 

periódica, ligações Químicas, funções inorgânicas, geometria molecular, 

solubilidade, termoquímica, cinética Química, Química orgânica 

(hidrocarbonetos) entre outros. Além disso, pode-se as possibilitar um olhar de 

diversas disciplinas, aspectos e contextos relacionando com as implicações da 

CTS. 

 

 Tema: “Água: utilização de cisternas”. 

 

Questão problema: “A água potável do planeta terra pode acabar?” 

Conteúdos: Mudanças de estado físico, densidade, ponto de fusão e ebulição, 

tabela periódica, ligações químicas, solubilidade, reações químicas, soluções, 

concentração comum e molaridade, equilíbrio Químico entre outros. Também, os 

aspectos éticos, culturais, CTS, econômico em diversos contextos. 

Neste contexto, outro item que merece destaque para futuro trabalhos é 

testar em que nível de conhecimento se encontra as habilidades cognitivas ou 

habilidade atitudinais dos estudantes nessa abordagem. 
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
CAMPUS PONTA GROSSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIA E TENOLOGIA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO DA DIREÇÃO E DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA 

ESCOLA 
 

Eu,____________________________________________________, diretor (a) 

do colégio _______________________________, localizado na cidade de São 

João do Triunfo - PR, declaro que concordo com a implementação das 

atividades de pesquisa desenvolvidas no projeto de mestrado com o nome “A 

Experimentação Investigativa em um enfoque CTS no ensino das funções 

químicas inorgânicas ácidos e óxidos na temática ambiental”, de autoria de 

Moisés Marques Prsybyciem, aluno do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências e Tecnologia (PPGECT), da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), campus de Ponta Grossa - PR, e orientado pela professora 

Drª. Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto Silveira e co-orientado pela 

professora Drª. Elenise Sauer, docentes na Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR). Estou ciente que: 

o Serão desenvolvidas as seguintes atividades: leitura e discussão de 

textos, pesquisa teóricas, participação em trabalho em equipe, 

apresentação de seminários, atividades experimentais investigativas, 

visitas de estudo e júri simulado;  

o As informações e dados serão utilizadas para a elaboração da 

dissertação de mestrado apresentada, cujos resultados serão divulgados 

em periódicos, preservado o anonimato; 

E, por estar de acordo, firmo o presente. 
 

São João do Triunfo, ______de____________________de 2013.  

________________________                        __________________________ 

            Diretor (a)                                                             Equipe pedagógica 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento para os responsáveis pelos estudantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



168 

 

 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
CAMPUS PONTA GROSSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIA E TENOLOGIA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO (TC) 

Eu, _________________________________________________ responsável 

pelo (a) aluno (a) ______________________________________ o (a) qual 

frequenta em contra turno o projeto sobre meio ambiente em um Colégio 

Estadual da cidade de São João do Triunfo, concordo em autorizar a 

participação do (a) mesmo (a) no projeto: “A Experimentação Investigativa em 

um enfoque CTS no ensino das funções químicas inorgânicas ácidos e 

óxidos na temática ambiental”, que será desenvolvido neste colégio durante o 

ano letivo, pelo professor Moisés Marques Prsybyciem, fazendo parte do 

trabalho de mestrado em Ensino de Ciências e Tecnologia do programa de Pós- 

Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR).  

Na realização do projeto serão desenvolvidos as seguintes atividades: leitura e 

discussão de textos, pesquisa teóricas, participação em trabalho em equipe, 

apresentação de seminários, atividades experimentais investigativas, visitas de 

estudo e júri simulado. Nesse sentido, durante a participação no projeto seu filho 

(a) vai contribuir na elaboração de textos, mapas conceituais, relatórios, vídeos, 

fotos e cartazes.  

Dessa forma, concordo em conceder os registros deste trabalho, sejam 

fotografias, vídeos, escritos (questionários e relatórios) e trabalhos em áudio. 

 

 

São João do Triunfo, ______de____________________de 2013.  

 

 

 

____________________________ 

   Assinatura do responsável 
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Apêndice C– Questionário concepções prévias dos alunos sobre questões 

ambientais 
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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 

o meio ambiente?  

 

Fonte: Disponível em: <www.google.com.br>. Acesso em: 11 de mar. de 2013 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

05) O que você entende por lixo?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

06) O que você entende por poluição?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

http://www.google.com.br/
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

07) O que significa ciência, tecnologia e sociedade? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Questionário concepções prévias dos alunos sobre chuva ácida 

e funções inorgânicas 
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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. 

(   ) H2CO3                  (   ) NaOH                     (   ) CO2                                       (   ) NaCl 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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

(   ) KOH                  (   ) CaCO3                      (   ) SO3                                        (   ) HNO3 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E – Questionário experimentação investigativa 
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Aluno (a):__________________Data: __/__/______   Disciplina: Química                                      

 

01) O que você achou em utilizar a experimentação investigativa nas aulas de 

Química? Explique 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

02) Para você, a utilização da experimentação investigativa, relacionada a 

temática ambiental ajudou a compreender os fenômenos como chuva ácida? 

Explique. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

03) Escreva  a  equação  da  reação  de  combustão  do  enxofre  e  a  reação  

do  gás com a água, identificando cada substâncias da reação. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

04) Por que após a combustão do enxofre a flor muda seu aspecto e sua 

coloração no experimento? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F: Apresentação de slides sobre o tema chuva ácida 
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ANEXO A: Diário de campo utilizado para anotações 
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Dia da observação:  

 

Local da observação:  

 

Duração da observação:  

 

Características da amostra:  

Anotações Descritivas Anotações Reflexivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOREIRA, H. CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor 
pesquisador. Lamparina: Rio de Janeiro, 2008. 
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ANEXO B: Textos para leitura crítica (SANTOS; MÓL, 2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 

 



191 

 

 
Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 

 



201 

 

 
Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 

 



209 

 

 
Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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Fonte: Santos e Mól (2003). 
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