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RESUMO 

  

KRAUSHAAR, Alexsandra. Proposta de ensino de química numa abordagem 
CTS visando a discussão de um problema local. 2019. 131 f. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências e Tecnologias) – Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Ciência e Tecnologia. Ponta Grossa, 2019.  
  

 

Essa dissertação analisa as dificuldades encontradas no processo de ensino e 
aprendizagem da Química em um contexto mais atual. Utilizando ferramentas como 
a investigação de uma problemática local, focando nos conteúdos abordados em 
sala de aula. O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa-ação, que buscou 
investigar a contribuição de uma problematizadora no ensino da química baseada 
na proposta CTS. A abordagem metodológica utilizada foi a qualitativa de natureza 
interpretativa, realizada com 20 estudantes do terceiro ano do ensino médio noturno 
em um colégio da rede estadual de ensino da cidade de Ponta Grossa – PR.  Os 
procedimentos envolveram questões sociocientíficas relacionadas inicialmente ao 
uso dos hidrocarbonetos, de alimentos e posteriormente direcionadas a 
problemática local relacionada ao consumo e descarte do óleo de cozinha, 
baseando-se na abordagem CTS. Foram propostas e estudadas diversas 
alternativas didáticas para auxiliar na melhoria da aprendizagem dos conhecimentos 
químicos. Os estudantes tiveram aulas dialogadas baseadas nas discussões de 
artigos da revista Química Nova na Escola, livro didático, pesquisas na internet, 
atividades experimentais sobre os conteúdos propostos, atividades de campo onde 
identificaram e delimitaram o problema da pesquisa e finalizaram as atividades 
propostas por meio da apresentação de oficinas temáticas sobre o uso e descarte 
do óleo de cozinha. A coleta de dados se deu por meio de questionários, observação 
participante, anotações em diário de campo, atividades desenvolvidas pelos 
estudantes, fotografia e filmagens. As análises dos dados permitiram observar que 
a interação dos estudantes com os assuntos tratados avançou dentro de um 
processo reflexivo para o entendimento dos conteúdos abordados por meio da 
problematização, reconhecendo a química como uma disciplina de formação social 
e humana. Os principais resultados indicaram contribuições para a compreensão do 
conhecimento científico e as relações de CTS a respeito do tema, além dos aspectos 
positivos para motivar os estudantes a refletir e formar opinião sobre as questões 
científicas e tecnológicas. Foi possível perceber o desenvolvimento de habilidades 
antes não apresentadas, como a interação do grupo, a discussão e a resolução de 
problemas que oportunizaram aos estudantes o crescimento pessoal e intelectual. 

 

 

Palavras-chave:  Problematização. Questões Sociocientíficas. Ensino de Química. 

CTS. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

KRAUSHAAR, Alexsandra. Proposal for teaching chemistry in a CTS approach 

aimed at discussing a local problem. 2019. 131 f. Dissertation (Master in Science 

and Technology Teaching) – postgraduate program in science and technological 

teaching. Ponta Grossa. 2019.  

  

 

This dissertation analyzes the difficulties encountered in the process of teaching and 

learning chemistry in a more current context. Using tools such as investigating a local 

problem, focusing on the contents covered in the classroom. The work was developed 

through action research, which sought to investigate the contribution of a 

problematizing issue in the teaching of chemistry based on the CTS proposal. The 

methodological approach used was the qualitative interpretative nature, carried out 

with 20 students of the third year of high school at night at a college in the state 

Education network of the city of Ponta Grossa-PR.  The procedures involved socio-

scientific questions related initially to the use of hydrocarbons, food and subsequently 

directed to local problems related to the consumption and disposal of cooking oil, 

based on the CTS approach. Several didactic alternatives were proposed and studied 

to help improve the learning of chemical knowledge. The students took dialogued 

classes based on the discussions of articles from the Magazine Chemistry New at 

school, textbook, internet research, experimental activities on the proposed contents, 

field activities where they identified and delimited the Research problem and finalized 

the proposed activities through the presentation of thematic workshops on the use and 

disposal of cooking oil. Data collection was carried out through questionnaires, 

participant observation, notes in the field diary, activities developed by students, photos 

and filming. Data analysis allowed us to observe that the interaction of the students 

with the subjects addressed advanced within a reflective process to understand the 

contents approached through Problematization, recognizing chemistry as a discipline 

of Social and human formation. The main results indicated contributions to the 

understanding of scientific knowledge and the relations of CTS regarding the theme, 

in addition to the positive aspects to motivate students to reflect and form opinions on 

scientific and technological issues. It was possible to perceive the development of 

previously unpresented skills, such as group interaction, discussion and problem 

solving that provided students with personal and intellectual growth. 

 

 

Keywords: Problematization. Socioscientific issues. Chemistry Teaching. CTS. 
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 1 INTRODUÇÃO  

 

  Qual é a razão da química parecer algo fora do contexto diário?   

Durante os vinte anos de atuação como professora da disciplina de Química 

na rede estadual de ensino, muitas dúvidas estiveram presentes nesse contexto 

profissional, principalmente ao perceber que o estudante não entende a química como 

uma ciência que está em tudo e faz parte da vida!  

E, a cada vez que ouvia essa frase, aumentava a certeza da necessidade de 

realizar ações para aproximar o ensino de química à realidade que está fora da sala 

de aula. 

Instigada pelo desejo de mudanças desse cenário, é que se baseia essa 

pesquisa, além de propor uma maneira viável de promover mudanças sociais, é 

praticá-las ativamente fora e dentro da sala de aula e ter a percepção da química como 

instrumento que estabelece relações importante em suas vidas, numa dinâmica que 

contemple a concepção de Chassot (1993, p. 47), na qual a “química que se ensina 

deve estar ligada à realidade”.  

  Essa é uma realidade que as escolas enfrentam todos os dias. Como 

relacionar o conhecimento científico teórico com o cotidiano dos estudantes? Essa é 

uma pergunta que muitos se fazem, já que é comum o ensino ser direcionado para o 

repasse de conteúdo sem correlações sobre as questões sociais que envolvam o 

conhecimento científico e tecnológico.  

A proposta desta pesquisa caminha no sentido de pensar numa maneira 

viável de promover mudanças sociais, é praticá-las ativamente em sala de aula de 

uma maneira a estabelecer relações de valorização e de integração à vida do 

estudante, a partir de temas da realidade desse sujeito, desenvolvendo atividades 

onde eles possam ser protagonistas do seu aprendizado, o que pode resultar em uma 

maior motivação e envolvimento. Conforme defendem em sua pesquisa Santos e 

Schnetzler (1996, p. 33)  

 
O ensino de química atual não atende nem aos objetivos da 
formação da cidadania, nem a outro objetivo educacional. Sua 
desestruturação é tal que a maioria dos entrevistados afirmou 
que ele não serve para nada.  
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Para isso, foram estabelecidos objetivos de uma pesquisa que previa que os 

estudantes desenvolvessem materiais didáticos relacionados a temática 

hidrocarbonetos em uma determinada escola de Ponta Grossa.  

Porém, não foi o que aconteceu, em razão da distribuição de aulas no início de 

2017, na escola de atuação há 16 anos, houve uma indicação funcional para a 

coordenação do curso técnico, e o restante da carga horária ficou dividida em 3 

escolas. Fato que redirecionou o local de desenvolvimento da proposta, para uma 

dessas escolas, localizada em uma região pouco privilegiada da cidade, num contexto 

escolar fortemente influenciado por dificuldades sociais.  

Nesse contexto, a pesquisa de mestrado teve uma reorientação da proposta 

inicial, cujos objetivos compreendiam trabalhar com estudantes do terceiro ano do 

ensino médio, assim, nessa escola havia uma turma para desenvolvimento da 

pesquisa.  

Contudo, no primeiro momento ocorreu um choque de realidade em relação a 

turma, já no início houve muita resistência por parte dos estudantes, que 

apresentavam comportamento quanto a não participação nas atividades, atitudes 

inadequadas ao ambiente escolar, e ainda a falta de recursos e estrutura para 

trabalhar.   

 Diante da realidade encontrada houve entendimento de seguir um caminho 

metodológico de pesquisa-ação, onde obtém-se dados, e a partir da análise e 

reflexões, definem-se estratégias e ações, conforme a concepção de Bogdan e Biklen 

(1994). Iniciada na ação dialógica de conhecer a turma, conversando sobre a 

realidade de cada um, sobre os problemas que percebiam na escola e na sua 

comunidade.  

Nessa dinâmica, centrada no diálogo, aos poucos foi possível trabalhar 

diferentes atividades, como leitura, vídeos, aulas expositivas e debates sobre temas 

relacionados à química.    

As discussões convergiam no sentido de destacar as relações do 

conhecimento científico não só para a formação profissional, como também para 

instigar mudança de comportamento, atitudes e valores. Tivemos alguns meses de 

trabalho intenso, para que a construção do conhecimento e de suas relações se 

tornasse significativa, até o momento em que os estudantes estivessem mais 

autônomos e interessados o suficiente para realizar as atividades de forma 

independente.    
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O primeiro semestre de 2017 foi de fundamental importância para essa 

pesquisa, e para chegar aos indicadores de interesse e autonomia, a partir de uma 

pesquisa-ação realizando diversas atividades, até a delimitação de um tema muito 

peculiar e necessário para a realidade daquela região, numa perspectiva dos 

estudantes, e denominados por eles de “Química do Sabão”.  

A partir dessa definição, seguiu-se na reorganização metodológica da 

pesquisa, incluindo conceitos e conteúdos científicos a serem abordados na 

disciplina.    

A pesquisa-ação aponta para muitas possibilidades de instigar os estudantes 

para que possam estabelecer relações de aprendizagem, nesse caso, considera-se 

que existem diversos caminhos e múltiplas variáveis envolvidos nesse processo que 

oportunizam a construção do conhecimento.  

Como exemplo, Sanmartí (2002) destaca as potencialidades das atividades de 

campo, os estudantes vivenciam um maior número de experiências que auxiliam a 

compreender o tempo e o espaço que está inserido. Diversos autores como 

Fernandes (2007, p. 22) descrevem essas atividades, como “toda aquela que envolve 

o deslocamento dos estudantes para um ambiente alheio aos espaços de estudo 

contidos na escola”.  

O conjunto diversificado de estratégias de ensino utilizado pela pesquisadora, 

como as atividades de campo foi fundamental na condução dos estudantes à 

percepção de um problema local e as relações com o ensino de química.  

Durante essa atividade, em conversas com a comunidade, percebeu-se que a 

grande maioria dos moradores não sabia o que fazer com os resíduos de óleo de 

cozinha, descartando em locais inadequados.  

Partindo-se dessa problemática mediando o conhecimento por meio de 

discussões, possibilitou-se que os estudantes refletissem sobre as implicações 

sociais da ciência e da tecnologia, e instigou a continuidade da pesquisa.  

Sobretudo, destaca-se a contribuição significativa da atividade de campo 

realizada no entorno da escola, que possibilitou delimitar um problema local, e definir 

propostas para estudar e estabelecer ações, para responder à questão: Como 

contribuir para a construção do conhecimento de química numa abordagem 

CTS visando a discussão de um problema local?   
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1. 1 OBJETIVO GERAL  

  

Contribuir para construção do conhecimento no ensino de Química, instigando 

o interesse dos estudantes numa abordagem CTS visando a discussão de uma 

problemática da comunidade.   

  

1.1.1 Objetivos Específicos  

  

• Identificar as concepções dos estudantes em relação às questões sociais da 

ciência e da tecnologia.  

• Conduzir estudantes como protagonistas na delimitação uma problemática 

local por meio de pesquisa-ação.  

• Envolver estudantes na investigação de implicações e ações para resolução 

da problemática local quanto ao descarte incorreto do óleo de cozinha residual 

em trabalho colaborativo e socializador com a comunidade escolar.  

• Elaborar um produto educacional que apresente procedimentos metodológicos 

de uma proposta de ensino de química numa abordagem CTS a partir de uma 

problemática local.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 ENSINO DE QUÍMICA   

  

 O ensino de Química tem a missão de viabilizar uma educação para a 

cidadania, de acordo com a função da educação básica. Além disso, tal função tem 

sido defendida pelos educadores para o ensino médio, o qual inclui o ensino de 

química (SANTOS; SCHNETZLER, 1996).  

  A Química é uma ciência que se conecta com as atividades desenvolvidas 

pelas pessoas todos os dias, como o tema tecnologia e bens de consumo, que mudou 

a vida das pessoas de forma positiva e negativa. Na escolha do que se quer para a 

vida, no exercício da cidadania que é conquistada com a participação de todos os 

sujeitos de uma sociedade, entretanto, os sujeitos devem ter conhecimento.   

De forma direta estão ligadas as questões sociais que afetam os indivíduos, 

essas questões podem exigir um posicionamento para melhor escolher as soluções 

possíveis (BRASIL,1999).   

Todos os dias mais e mais produtos são lançados no mercado e consumidos 

pelas pessoas sem que se tenham muita certeza sobre o que está sendo utilizado. É 

indispensável que o cidadão tenha conhecimento sobre o que está sendo colocado 

dentro de sua casa, e se posicione criticamente em relação aos efeitos 

socioambientais da utilização da Química e quanto às decisões referentes aos 

investimentos nessa área, a fim de buscar soluções para os problemas sociais que 

podem ser resolvidos com a ajuda de seu desenvolvimento (SANTOS; 

SCHNETZLER, 2003, p. 47- 48).  

Uma boa ferramenta para que se possível atingir nosso objetivo enquanto 

professor, é proporcionar um ensino de forma inovadora na escola, ou seja, sem 

repetições, pensar em diferentes estratégias de ensino, utilizar espaços não formais 

de ensino, fazer com que o estudante busque a solução de problemas, como o 

descarte inadequado de óleo e compreender quais problemas que podem ser 

causados e fazer perceber que ele é integrante daquele meio. Dessa forma 

proporcionar aos estudantes a construção de um pensamento mais crítico e coerente 

com o que almejamos.      
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Essa busca pela transformação do ensino de química fica explicitada pela 

proposta apresentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) que vai contra a velha tática de ensino com ênfase na memorização de 

informações, repetições de nomes, fórmulas e tudo aquilo que está além da realidade 

do estudante.  

Segundo o que foi estabelecido nos PCN+:  

 

[...] A Química pode ser um instrumento da formação humana 
que amplia os horizontes culturais e a autonomia no exercício 
da cidadania, se o conhecimento químico for promovido como 
um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se 
for apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos e 
linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada 
ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida 
em sociedade (BRASIL, 2002, p. 87).  

  

Este trabalho de organização dos PCN´s demonstra a influência do 

construtivismo, da teoria do desenvolvimento de competências, da 

interdisciplinaridade com metodologias diferenciadas e voltadas para a formação de 

habilidades necessárias aos estudantes do Ensino Médio:  

 

Em primeiro momento, utilizando-se a vivência dos estudantes 
e os fatos do dia a dia, a tradição cultural, a mídia e a vida 
escolar, busca reconstruir os conhecimentos químicos que 
permitam refazer essas leituras do mundo, agora com 
fundamentação também da ciência. Buscam-se, enfim, 
mudanças conceituais. Nesta etapa, desenvolvem-se 
“ferramentas químicas” mais apropriadas para estabelecer 
ligações com outros campos do conhecimento. (BRASIL, 1999 
p. 33)  

  

  Porém para que essas mudanças aconteçam realmente, é preciso mudar a 

forma de trabalhar os assuntos, para estudar e entender a química em diferentes 

contextos, estabelecendo conexões com diversas questões.  

  Santos e Schnetzler (2003) ressaltam que o ensino de química está muito 

distante do que o cidadão precisa realmente conhecer para poder exercer o seu 

processo de cidadania.  

  De acordo com Bernadelli (2004), o ensino da química seria bem mais simples 

e agradável se fossem abandonadas às velhas metodologias utilizadas no ensino 

tradicional, em que os únicos recursos didáticos empregados pelo professor são o 

quadro, o giz e a linguagem oral, e se investisse mais em novas alternativas didáticas. 
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            É nesse pressuposto de alternativas de ensino que esta pesquisa é pautada, 

ao trabalhar um problema real na comunidade, sobre o descarte inadequado de óleo 

e cozinha na comunidade ao entorno da escola, em que os participantes da pesquisa 

estão inseridos, e dessa maneira desenvolver o interesse para o ensino de química 

devidamente contextualizado.   

  

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA  

 

  Contextualizar o ensino foi um assunto amplamente discutida durante a 

reforma do Ensino Médio, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

9.394/97, a qual propõe que a compreensão dos conhecimentos deve ser focada na 

realidade do estudante, para que este saiba a importância e a relevância do mesmo.        

 Dar um contexto ao ensino de química não é promover uma ligação artificial 

entre o conhecimento e o cotidiano do estudante, não é mencionar exemplos como 

ilustração ao fim do conteúdo, contextualizar é apresentar “situações problemas e 

buscar o conhecimento necessário para entendê-las e procurar solucioná-las” 

(BRASIL, 2002).  

 Inúmeros professores, erroneamente, iludem-se em citar exemplos 

enquanto explicam o conteúdo em uma aula teórica, cria-se dessa maneira um 

contexto falso e fragmentado, com exemplos que podem ter sido escritos há tempos, 

apenas para chamar a atenção dos estudantes. Sobre esse aspecto Silva (2007, p. 

15) ressalta que:  

[...] a tentativa de exemplificar fatos ligados à vivência do 
estudante com certos conteúdos, por meio de ilustrações e 
exemplos, na maioria das vezes, numa abordagem apenas 
superficial desses fatos. Nessa perspectiva, a 
contextualização fica apenas no campo da citação, sem 
estabelecer relações mais significativas com o conhecimento 

químico.  
  

Contextualizar significa dar sentido e importância ao que se pretende ensinar, 

abordando questões sociais, ambientais, políticas, econômicas e históricas do meio 

em que está inserido o estudante.  A contextualização induz o estudante a pensar, 

provocando uma necessidade de adquirir um conhecimento que ainda não tem 

(RICARDO, 2008).    
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 Repensar sobre a metodologia empregada na sala de aula é de essencial 

importância para o profissional da educação. Utilizar metodologias de ensino que 

insira os estudantes numa sociedade ativa e que compreenda seu papel social, 

através de diálogos abertos, faz do ensino da química algo produtivo e, de acordo 

com o contexto social moderno e altamente ligado ao mundo contemporâneo. 

  Metodologias extremamente expositivas, em que apenas o professor repassa 

o conteúdo e que o estudante não cria e nem vivencia situações problema, não é 

instigado a relacionar o que está aprendendo com a realidade, é um aprendizado 

superficial,  pois, não cria vínculos entre o conhecimento teórico e o conhecimento do 

estudante.  

Entretanto, essa metodologia ainda está bem presente em nossas escolas, 

seja no excesso da memorização, nos extensos currículos, na falta/ausência de 

atividades experimentais, desconexão entre fatos, teorias, leis e modelos têm sido 

apontados há tempos como um dos principais empecilhos para o ensino dessa ciência 

em toda a sua extensão (BRASIL, 2006).  

 A disciplina de química é citada pelos estudantes como uma disciplina chata, 

sem importância e complicada para estudar, o que pode ser reflexo dessa 

metodologia ultrapassada utilizada por professores informadores, que estão sendo 

suplantados pela rapidez da tecnologia, os estudantes não se percebem atraídos por 

esse tipo de educador, já que possuem outras maneiras para obter informações.  

Para Chassot (2006), o professor informador é sério candidato ao 

desemprego, já o professor formador, este que é insuperável ainda que pelo mais 

sofisticado arsenal tecnológico. Apoiando esta posição, Masetto (2010) lembra que o 

papel tradicional do educador é de comunicar ou transmitir algo que este possui 

propriedade, porém, a postura com a qual o professor precisa se comprometer agora 

é de conversa com o estudante, propondo atividades de pesquisa conjunta em busca 

de respostas.   

  Entre os diferentes assuntos que podem ser destacados nesse processo de 

contextualização são aqueles que abrangem a Química quando pensamos nas 

inúmeras transformações da matéria, nas energias envolvidas, nos novos elementos 

sintetizados, no funcionamento de uma usina hidroelétrica ou de uma estação de 

tratamento da água, questões relacionadas a saúde como entender que, o fato de 

descartar óleo usado de maneira incorreta, poderá contaminar milhões de litros de 
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água,  que poderiam ser utilizada por mais de 10 (dez) anos por um indivíduo. E que 

essa atitude resulta em entupimentos das tubulações residenciais e, 

consequentemente, da rede de esgoto. 

Porém o óleo usado pode ser reutilizado na fabricação de produtos de 

diversos segmentos, gerando novas fontes de renda como na produção de sabão e 

detergente, tintas à óleo, tijolos ecológicos, produção de biodiesel. Segundo 

Nascimento et al. (2010), o sabão que é produzido com o óleo residual tem uma taxa 

de degradação maior que os sabões comuns, tendo em vista que não contem fósforo 

em sua composição, sendo este um composto altamente poluente que causa a 

proliferação de algas tóxicas, alteração da cor, odor e o sabor da água. 

A gordura, é um composto com características biológicas que pode ser 

quebrada em solventes apolares, obtendo ácidos carboxílicos de cadeia longa 

utilizando solventes em uma fração total de lipídio, gerando ésteres de gliceróis ou 

triacilgliceróis. Em temperatura ambiente os líquidos são nomeados de óleo vegetais 

e quando sólidos chamados de gorduras. A reação através da hidrólise alcalina de 

triacilgliceróis ou saponificação (figura 1), produz uma mistura de sais de ácidos 

carboxílicos de cadeia longa, sendo os sais chamados de sabões (SOLOMONS; 

FRYHLE, 2006). 

 

 
Figura 1 - Reação de Saponificação. 

 

Fonte: Solomons; Fryhle (2006). 

 
 

O equivalente vale para a Química Orgânica, quando se vive em uma época 

onde há grande relação do papel principal dessa área da química na medicina, na 

bioengenharia, na nanotecnologia e em outras disciplinas é mais aparente que nunca 

(SOLOMONS; FRYHLE, 2006).  
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 Para DEL PINO (1993, p. 47), uma química contextualizada é útil para o 

estudante, pois o aproxima da realidade, é dada a importância aos conteúdos e fatos 

que ajudaram no processo de desenvolvimento do conhecimento cientifico, esta pode 

ser assinalada como uma aplicação do conhecimento químico estruturado na busca 

de explicações para promover a leitura dos fenômenos químicos presentes em 

diversas ocasiões da vida. Grande parte dos professores reclama pela falta de 

infraestrutura ou ferramentas de aprendizagem. Porém, uma sala adaptada e com 

diversos materiais didáticos, não é garantia de uma boa aula se o professor não 

estiver apto e disposto a usá-los.  

Para Santos (2008, p. 5), a contextualização pode ser vista com os seguintes 

objetivos:  

1.desenvolver atitudes e valores em uma perspectiva 
humanística diante das questões sociais relativas à ciência e à 
tecnologia; 2. auxiliar na aprendizagem de conceitos científicos 
e de aspectos relativos à natureza da ciência; 3. encorajar os 
estudantes a relacionar suas experiências escolares em 
ciências com problemas do cotidiano.  

 

  Objetivos esses que estão amparados em um movimento em ascendência 

contínua na área da educação, ou seja, o ensino com enfoque nas relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade. Este movimento busca uma melhor concepção das 

situações relacionadas à ciência e a tecnologia, apresentando situações para que os 

estudantes saibam relacionar as suas aplicações e implicações, pertinentes a um 

determinado tema que está sendo trabalhado pelo professor.  

  Algumas reflexões sobre a perspectiva desse movimento de ensino são 

apresentadas na seção a seguir. 

 

 2.3 ABORDAGEM CTS E O ENSINO DE QUÍMICA   

  

  A necessidade de ter uma educação comprometida com a vida em sociedade 

surgiu entre os anos de 1960 e 1970, com o movimento chamado Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS) visto que naquela época o mundo passava por transformações 

tecnológicas e científicas profundas e, isso refletiu diretamente na educação.    

 Esse movimento tornou-se forte para que a ideia de uma ciência neutra 

fosse derrubada, pois desde a revolução científica do século XVII, acreditava-se que 
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a ciência é uma fonte segura de conhecimento e bem-estar, inquestionável e 

verdadeira, e que do desenvolvimento e aplicação dela surge a tecnologia, que 

melhora a qualidade de vida da sociedade.  

 As sociedades modernas passaram a confiar na ciência e na tecnologia 

como se confia em uma divindade. A lógica do comportamento humano passou a 

ser a lógica da eficácia tecnológica e suas razões passaram a ser as da ciência 

(BAZZO, 1998).   

Entretanto, no decorrer do século XX, observa-se que algumas implicações 

ocorreram devido ao desenvolvimento descontrolado e impensado. Para Auler e 

Bazzo (2001, p.1):  

A partir de meados do século XX, nos países capitalistas 
centrais, foi crescendo o sentimento de que o desenvolvimento 
científico, tecnológico e econômico não estava conduzindo, 
linear e automaticamente, ao desenvolvimento do bem-estar 
social. Após uma euforia inicial com os resultados do avanço 
científico e tecnológico, nas décadas de 1960 e 1970, a 
degradação ambiental, bem como a vinculação do 
desenvolvimento científico e tecnológico à guerra (as bombas 
atômicas, a guerra do Vietnã com seu napalm desfolhante) 
fizeram com que a ciência e a tecnologia (CT) se tornassem alvo 
de um olhar mais crítico.  

  

  A concepção clássica das relações entre a ciência e a tecnologia com a 

sociedade é uma concepção essencialista e triunfalista, que pode resumir-se em uma 

simples equação, o chamado modelo linear de desenvolvimento: +ciência= + 

tecnologia= + riqueza= + bem-estar social (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003). 

Nessa concepção, para Santos e Mortimer (2001) a ciência é vista como uma 

atividade neutra, restrita a especialistas que trabalham autonomamente em busca de 

um conhecimento universal e desinteressado sem responsabilidade sobre seu uso e 

consequências.  

  Entretanto, estudos da filosofia e da sociologia da ciência vêm demonstrando 

o engano do mito cientificista. Não existe a neutralidade científica nem a ciência é 

eficaz para resolver as grandes questões éticas e sociopolíticas da humanidade 

(SANTOS; MORTIMER, 2002, p. 2)  

 A ciência e a tecnologia desempenham um considerável papel na sociedade, 

nas relações com o ambiente e nas suas aplicações, os quais são discutidas pela 

sociedade, contudo, muitas vezes tiram o foco das implicações em nossa vida, 

impedindo a reflexão sobre os seus efeitos e transtornos sociais (SILVEIRA, 2006). 
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A ciência é ponderada por Chalmers (1994) não como algo rígido e fechado, 

e sim como uma atividade aberta e que está em continuada construção, e assume 

uma concepção construtivista. 

   A concepção do conhecimento cientifico socialmente construído e de suas 

múltiplas relações não é recente, todavia nas escolas atuais ainda se encontra muita 

força de concepções tradicionalistas, que influenciam uma educação de forma linear 

sem maiores relações com os apontamentos CTS.  

  No que se refere ao decurso histórico do movimento CTS, Garcia et al. (1996) 

identificam três períodos que concretizam as relações entre a ciência, a tecnologia e 

a sociedade.  

O período inicial, pós-guerra, demonstra o otimismo pelo progresso atribuído 

à ciência e à tecnologia. Entre os anos de 1950 e 1968, são publicados os primeiros 

desastres produzidos por uma tecnologia sem controle, caracterizando o segundo 

período, designado de alerta. 

 O terceiro período, de reação, surge a partir de 1969, como resposta social 

aos problemas decorrentes do progresso científico-tecnológico.   

 Nesse contexto é que surgem no campo de estudos CTS duas tradições, 

cada uma com seu interesse, a tradição europeia e a norte americana Quadro 1. 

 

 

 Quadro 1 – Diferenças entre as duas tradições da abordagem CTS. 

  

 Fonte: Garcia et al., (1996, p. 69)  

 

 

  Apesar das diferenças existentes entre as tradições americana e europeia, 

ambas convergem com o objetivo de ultrapassar a visão positivista, herdada e 

tradicional do que sejam ciência e tecnologia, buscando um melhor entendimento das 

suas relações com a sociedade, proporcionando uma nova compreensão da relação 

entre ciência-tecnologia-sociedade (SILVEIRA, 2006).  
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  Para alcançar as metas do ensino na abordagem CTS, o professor deve 

organizar-se para trabalhar com os assuntos relacionados ao cotidiano e aos 

problemas que possam estar sendo vividos pelos próprios estudantes, nas suas 

cidades e regiões onde residem.  Conforme afirma Chassot (1993, p. 41) 

O que é mais importante para um estudante da zona rural”? A 
configuração eletrônica dos lantanídeos ou as modificações que 
ocorrem no solo quando do uso de corretivos? E para um 
estudante da zona urbana? O modelo atômico com números 
quânticos ou processos eletrolíticos de purificação de metais ou 
tratamento da água?  

  

 É nessa perspectiva que no campo da educação, permeiam-se inúmeros 

debates sobre novas metodologias que visem à superação das contradições que 

decorrem de um ensino descontextualizado e conteudista.  

Conforme referenciam Aikenhead (2003) e Acevedo (1998), para a 

necessidade de novas metas e abordagens para promover uma alfabetização 

científica e tecnológica voltada para o contexto da sociedade, de modo a preparar os 

estudantes para compreender o papel da ciência no mundo tecnológico, para 

pensarem criticamente, resolverem problemas sócio científicos, participarem de 

debates coletivos e, principalmente para tomarem decisões com mais 

responsabilidade.  

 Destaca-se que o objetivo mais assiduamente apontado pelos pesquisadores 

refere-se a preocupações com a formação para a cidadania que incluam a capacidade 

de tomada de decisão por meio de uma abordagem que articule ciência, tecnologia e 

sociedade, para conceber a ciência como um processo social, histórico e não 

dogmático (SANTOS; SCHNETZLER, 2003).  

  Inclui como um dos aspectos básicos dos projetos educacionais, dinamizados 

segundo o enfoque temático que contempla interações entre CTS, e atribui 

importância às questões problemáticas locais que afetam as comunidades dos 

estudantes (WAKS,1994). Para o autor, a abordagem dominante tem sido a utilização 

de "assuntos críticos", pois incentivam uma ação social mais ampla.   

Portanto, o movimento CTS procura colocar o ensino de ciências numa 

perspectiva diferenciada, abandonando posturas arcaicas que afastam o ensino dos 

problemas sociais e, ao adotar uma abordagem que se identifica com a ideia de 

educação científica, com alguns objetivos formulada nos termos de Vale (1998, p.5)  
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1.Ensinar Ciência e Técnica de modo significativo e interessante 
a todos, colocar a prática social como ponto de partida e de 
chegada da educação científica tomando o contexto para 
determinação dos conteúdos. 2.Criar condições para formação 
do espírito científico para além do senso comum das pessoas. 
3. Ter a capacidade de avaliar de forma crítica os 
conhecimentos em função das necessidades sociais. 4. Permitir 
a formação de um educando questionador. 
 

A formação de uma consciência crítica não é simples de ser alcançada. Se 

assim o fosse, não haveria tantos estudos e movimentos nesse sentido. No ensino de 

química no Brasil os destaques têm apontado para o seu crescimento, principalmente 

nas pesquisas a essa linha de formação que direcionam para Wildson Santos, 

Mortimer, Schnetzler, Aikenhead, Camargo, Auler, Delizoicov, entre tantos outros que 

ressaltam a utilização de temas de relevância social em um currículo CTS.  

Esses temas abordam problemas fundamentais para sociedade, 

estabelecendo-se relações entre os seus aspectos históricos, éticos, econômicos, 

políticos e sociais. 

  Nesse contexto fazer a divulgação dos conhecimentos científicos e posicioná-

los frente às aplicações da CT e fenômenos da vida cotidiana são passos para uma 

formação mais crítica, um dos objetivos do ensino com enfoque CTS.  

Sobretudo exige uma educação apoiada num professor bem formado, com 

visões sociais, científicas e políticas que podem conduzir a uma transformação social 

num país.  

   Contudo, Santos e Mortimer (2000) consideram que não adianta apenas 

inserir temas sociais no currículo, se não houver uma mudança significativa na prática 

e nas concepções pedagógicas.   

Consideram que não basta que as editoras dos livros didáticos incluam nos 

livros temas sociais ou disseminem os chamados paradidáticos. Para eles, se não 

houver uma compreensão do papel social do ensino de Ciências, pode-se incorrer no 

erro de uma “simples maquiagem dos currículos atuais com pitadas de aplicação das 

ciências à sociedade”. (Santos e Mortimer, 2001, p. 107) 

O ensino de ciências não se limita à construção de conceitos. Considera que 

o ponto de partida para a aprendizagem devem ser “situações-problemas”, de 

preferência relativas a contextos reais. Diante desses aspectos mais recentemente na 

década de noventa, a preocupação com as questões ambientais e suas relações com 
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a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade, fez surgir o movimento 

Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente (CTSA).  

O objetivo da educação CTSA não é apenas contextualizar com aulas 

experimentais, Santos (2008) considera que a perspectiva CTSA tem como objetivo 

levar aos estudantes atividades de investigação que privilegiem a integração de inter-

relações CTSA, podendo contribuir para o desenvolvimento de capacidades, atitudes 

e valores que dificilmente seriam desenvolvidas em abordagens baseadas em 

modelos tradicionais de ensino Santos (2008). 

 A perspectiva CTSA revela a importância de ensinar a resolver problemas, 

confrontar pontos de vista e analisar criticamente argumentos.  

  

 2.4 PAULO FREIRE E O MOVIMENTO CTS   

 

A educação para cidadania de Paulo Freire se complementa com os dogmas 

da Educação CTS na medida em que traz uma “perspectiva política no ensino de 

ciências” (SANTOS, 2008, p.119).  

A teorização resultante da aproximação Freire-movimento CTS, conduzidas 

por investigações de caráter empírico, já publicadas, são apresentas nas figuras 2 e 

3. A primeira representa uma compreensão pouco crítica sobre as interações entre 

CTS.  

Neste, as construções históricas superioridade/neutralidade do modelo de 

decisões tecnocráticas, a perspectiva salvacionista/redentora1 atribuída à CT e o 

determinismo tecnológico realimentam o modelo tradicional/linear de progresso, nele 

o desenvolvimento científico (DC) gera desenvolvimento tecnológico (DT); este gera 

o desenvolvimento econômico (DE) que determina, por sua vez, o desenvolvimento 

social (DS – bem-estar social).  

 

 

 

___________________________________________________________________ 

1-Entende-se os termos utilizados no texto do seguinte modo: Salvacionismo como as percepções que 
as pessoas têm de que a ciência e a tecnologia são capazes de resolver os problemas da humanidade; 
Tecnocracia no sentido de que somente os cientistas, engenheiros, governo e outras autoridades que 
detêm o conhecimento podem decidir sobre questões científicas e tecnológicas, menosprezando os 
cidadãos, incapazes de opinar, decidir; Determinismo como se o desenvolvimento social somente 
acontecesse linearmente, a partir de avanços científicos e tecnológicos e suas consequências 
econômicas.                             
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Essas construções estão apoiadas na suposta neutralidade da ciência 

tecnologia (CT).  Na segunda, está sintetizada a aproximação Freire-CTS. Para Freire 

(1987), educação relaciona-se com “conhecimento crítico da realidade”, com “uma 

leitura crítica do mundo”. 

Este se constitui no ponto central da referida aproximação para “uma leitura 

crítica do mundo”, para o “desvelamento da realidade”, uma compreensão crítica 

sobre as interações CTS foi considerada como fundamental. 

Nesse sentido, a problematização, a busca por superação das referidas 

construções históricas sobre ciência-tecnologia-sociedade, consideradas pouco 

consistentes, foi incorporada em práxis executadas, por exemplo, Auler et. al, (2005).   

 

 

   Figura 2 - Consciência ingênua  

   
Fonte: Auler e Delizoicov, 2006a, p. 342  
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Figura 3 - Aproximação Freire-CTS  

 
 Fonte: Auler e Delizoicov, 2006b, p. 04   

 

 

Passou-se a compreender melhor que uma postura fatalista, uma percepção 

ingênua da realidade poderia estar sendo realimentada por estas construções 

históricas denominadas de mitos, considerando que, dentre outras características, 

podem exercer efeito paralisante.  

  Ainda, em Auler e Delizoicov (2006a, p. 342 ;  2006b, p. 04) entende-se que 

os fatalismos, aos quais Freire constantemente faz referência, manifestavam-se, no 

campo CT, por exemplo, sob a forma de determinismos tecnológicos, em expressões 

do tipo “não podemos deter o avanço tecnológico”, “o desemprego no mundo é uma 

fatalidade do fim do século”.   

Ou, então, o salvacionismo2 expresso em slogans como “os transgênicos 

acabarão com a fome no mundo” ou “fome zero com 100% transgênico”. O principal 

foco das críticas de Freire ao processo educacional hegemônico foi direcionado ao 

que denominou de educação bancária, uma educação que na maioria das escolas é 

realizada a partir da memorização de termos, sistemas e classificações.  

 

__________________________________________________________________ 
2- Essa concepção salvacionista adotada, de forma generalizada, no contexto brasileiro, no que 
concerne à insegurança. Supostamente a solução contra a violência é técnica: muros cada vez mais 
altos, cercas eletrificadas, circuitos internos de TV.     
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Essa educação neutra, não problematizadora, transporta consigo valores 

dominantes da tecnologia que têm submetido os interesses humanos àqueles 

puramente de mercado. 

Esse seria o motivo de ser uma educação opressora, na medida em que 

repete um valor de ciência como um bem em si próprio a ser consumido e aceito sem 

questionamentos (AULER; DELIZOICOV, 2006). A educação no Brasil não se faz 

completa sem a visão de Freire, que estabelece uma conexão crítica da ciência e da 

tecnologia com a sociedade. 

 

2.5 COMO DESENVOLVER A FORMAÇÃO CIDADÃ E UM PENSAMENTO MAIS 

CRÍTICO A PARTIR DO ENSINO DA QUÍMICA?  

  

  Nas ciências humanas como filosofia, sociologia e história, a cidadania é um 

dos temas mais estudados e está relacionada a qualidade social de uma sociedade. 

  Ainda que haja inúmeros significados apresentados por diversos autores e 

pesquisadores, o que se confirma sobre o estudo da cidadania é que esta sugere ao  

sujeito participar de todas as implicações de uma vida em sociedade e requer do 

cidadão, conhecer e utilizar seus direitos e deveres em suas ações políticas, sociais 

e profissionais, seja nas questões relativas ao consumo de água potável ou na 

produção de resíduos.  

  A educação e a cidadania estão atreladas, e a escola nesse contexto tem um 

fundamental papel na formação dos indivíduos, haja vista que atualmente, a cidadania 

tornou-se um dos principais objetivos da educação básica brasileira, seja no ensino 

fundamental ou médio.  

  Quando se refere ao ensino de química para o cidadão, Santos e Schnetzler 

(2003, p. 101) enfatizam o direcionamento para inter-relação de dois componentes 

básicos:   

a) a informação química, para compreender os fenômenos químicos diretamente 

ligados em sua vida cotidiana, saber manipular as substâncias com os devidos 

cuidados, interpretar as informações transmitidas pelos meios de comunicação, 

compreender e avaliar as aplicações e implicações tecnológicas e tomar decisões 

frente aos problemas sociais relativos à química;    
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b) o contexto social, pois para ser um cidadão ativo, ele precisa não só compreender 

a química, necessita também inseri-la na sociedade, dessa forma o estudante passa 

a ver a importância da disciplina.   

 

Assim, conforme consta nos PCN os estudantes devem poder “julgar com 

fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria 

escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos”. (Brasil, 

1999, p.31).  

Todos estes aspectos mencionados motivam o avanço da cidadania, porém 

para que isso ocorra, os sujeitos precisam ter uma educação que promova à sua 

participação, a mudança de atitude e preocupação com a qualidade de vida, com a 

depredação do meio ambiente, entre outros. Pimenta (1993, p. 79) argumenta que 

A finalidade da escola é possibilitar que os estudantes adquiram 
os conhecimentos da ciência e da tecnologia, desenvolvam 
habilidades para operá-los, resolvê-los, transformá-los e 
redirecioná-los em sociedade e em atitudes sociais – 
cooperação, solidariedade, ética, tendo sempre como horizonte 
colocar os avanços da civilização a serviço da humanização da 
sociedade.   

       

 O conhecimento científico e a intervenção humana podem melhorar a 

sociedade de maneira eficaz, escolhendo ações, resolvendo problemas e 

organizando grupos de apoio que colaborem com a construção de uma cidadania 

participativa. Um destes conhecimentos é o químico e ele está inteiramente ligado ao 

avanço tecnológico e a dependência humana na produção industrial para o 

desenvolvimento socioeconômico dos países e, consequentemente, dos problemas 

ambientais e da qualidade de vida. Santos e Schnetzler (2003, p. 47) citam 

  

É necessário que os cidadãos conheçam como utilizar as 
substâncias no seu dia a dia, bem como se posicionem 
criticamente com relação aos efeitos ambientais da utilização da 
química e quanto às decisões referentes aos investimentos 
nessa área, a fim de buscar soluções para os problemas sociais 
que podem ser resolvidos com a ajuda do seu desenvolvimento.  

   

  A escola é um dos ambientes onde o estudante pode se apropriar destes 

conhecimentos, desde que o professor considere as diferentes maneiras de abordar 
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os conhecimentos do seu componente curricular, que no caso do estudo em tese, é a 

Química.   

O professor percebe então que o trabalho metodológico que permite a 

participação ativa do estudante é um projeto nada fácil, e diferente das simples aulas 

requer disposição do professor para possibilitar a troca de informações, e promover 

uma participação mais efetiva da maioria dos estudantes. No entanto, o que se ensina 

na escola está distante da formação de cidadãos.   

  O que acontece é uma burocracia exagerada com relação a processos 

educacionais e exigências em relação ao conteúdo do currículo que são aplicados 

pelo professor durante os anos letivos. Desta maneira, o estudante dificilmente 

consegue relacionar o que vê na escola com sua realidade, tornando o ensino de tais 

conteúdos sem sentido.    

  Segundo Chassot (1993), quando nos perguntamos por que estamos 

ensinando um determinado conteúdo e não temos uma resposta convincente “é por 

que provavelmente, este conteúdo é inútil aos estudantes” (CHASSOT, 1993, p. 46). 

Porque cabe ao professor o papel atribuído, este precisa ter uma visão crítica sobre 

as implicações sociais da química.  

   A química como elemento curricular do Ensino Médio pode contribuir para que 

tenhamos cidadãos participativos e formadores de opinião?     

Analisando a importância entre teoria e prática, o trabalho propõe vincular o 

ensino de química à vida em sociedade, em que o estudante se coloca na condição 

de julgar e reconhecer as substâncias, como e por que utilizá-las nas suas ações a 

relação com as novas tecnologias produtivas do mundo moderno, exigindo do 

estudante a participação e a capacidade da tomada de decisão e posicionamento 

crítico em relação aos aspectos sociais.   

  Para Chassot (1993), a química é uma linguagem, sendo assim um facilitador 

da leitura de mundo. Com essa leitura, a vivência e a convivência podem ser 

facilitadas de inúmeras formas.    

Entretanto, esse ideal de ensino foi deturpado e não está inserido na maioria 

dos professores de química. O autor atribui que isso ocorreu devido à química estar 

inserida no núcleo comum, ou seja, ser assunto de vestibular, o qual privilegia tão-só 

um ensino fora do contexto do estudante, e que se fundamenta no acúmulo de 

conhecimento. 
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 Porém, para modificar essa prática necessita-se de uma ação docente 

diferenciada, para Freire (1983, p. 66), o ensino não é transferir conhecimento, 

consistir em criar possibilidades para sua própria produção.  

  Santos e Schnetzler (2003) salientam que o estímulo ao debate em sala de 

aula com os estudantes é uma tática considerável no progresso das suas capacidades 

como por exemplo, a capacidade de tomar decisões. E poder pensar sobre um fato 

ou um assunto que esteja relacionada ao seu contexto, como poder decidir sobre 

descartar ou não o óleo usado em qualquer local, e no que isso implicaria.  

   Compreender que apesar de poluente e praticamente insolúvel em água, se 

bem reaproveitado ele pode apresentar vantagens significativas nas questões 

socioeconômicas aumentando a viabilização da sustentabilidade. Isso pode ser 

melhor entendido como afirma Lutfi (2005) quando o contexto do estudante é inserido 

na sala de aula, dentro de uma concepção que destaque seu papel social, mediante 

uma contextualização social, política, econômica e ambiental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37  

  

3 METODOLOGIA 

 

Pesquisar uma ação educacional apresenta um amplo desafio, pois deseja 

compreender a realidade da qual o ser humano é protagonista. Neste trabalho, os 

sujeitos da pesquisa são adolescentes, esses por inúmeras razões, estão inclinados 

a sofrer alterações de comportamento que podem influenciar os resultados de uma 

investigação pedagógica.    

  No decorrer das ações pedagógicas, surgiu espontaneamente um espaço 

muito maior que a sala de aula em que os participantes puderam refletir, permitindo a 

construção de concepções que proporcionaram novas atitudes no ambiente escolar.  

   Diante dessa forte interação essa pesquisa caracterizou-se como qualitativa 

por tratar de assuntos da realidade e que, segundo Ludke e André (1986, p. 6), “supõe 

o contato direto e prolongado da pesquisadora com o ambiente e a situação que está 

sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo”.     

É essencial destacar que os procedimentos metodológicos dessa pesquisa 

foram realizados em múltiplos momentos, procurando continuamente despertar a 

curiosidade dos estudantes em relação aos conteúdos químicos por meio de assuntos 

cotidianos, que convieram para alavancar a importância da ciência dentro dos 

processos tecnológicos, econômicos e sociais.    

Sequenciados pela pesquisadora a partir da troca das informações, em um 

constante processo de aprendizagem, alguns questionamentos surgiram no decorrer 

da escolha da metodologia desta pesquisa. Todavia as características do contexto 

propiciaram reflexões e questionamentos, que favoreceram o encaminhamento de 

uma pesquisa-ação.   

 

3.1 A PESQUISA-AÇÃO 

 Uma pesquisa-ação segundo Barbier (2007), é iniciada com uma proposta 

de mudança induzida pelo pesquisador, na qual o cotidiano não é excluído do 

processo de construção do conhecimento, tanto pelo pragmatismo quanto pela 

insistência no hábito do conhecimento dos sujeitos envolvidos. O pesquisador define 

estratégias de intervenção e pesquisa, e conforme o plano de ação avança, 
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compartilham-se novos significados, possibilitando alteração dos elementos da 

pesquisa, hipótese, problemas e perguntas.  

 As considerações descritas ocorreram na realização da presente pesquisa, 

onde não apenas as estratégias de investigação foram alteradas, como as 

atividades planejadas para desenvolvimento durante a intervenção para coleta de 

dados.  De acordo com as afirmações de Bogdan e Biklen (1994, p. 83), nas quais 

“Os investigadores qualitativos têm um plano [...] A forma como procedem é baseada 

em hipóteses teóricas e nas tradições de recolha de dados. Estas fornecem os 

parâmetros, as ferramentas e uma orientação geral para os passos seguintes”. 

A intervenção realizada nesta pesquisa se enquadra na pesquisa-ação como 

um caminho para a produção do conhecimento. Essa possibilidade emergiu a partir 

do contato com o contexto estudado e das reflexões sobre essa realidade.  

Esse encaminhamento estimulou atitudes ativas dos estudantes, colocando-

os como os sujeitos que fornecem os elementos para que o pesquisador e os próprios 

participantes possam investigar.  

Se é possível pensar em uma finalidade e um foco para esta pesquisa-ação, 

o primeiro seria a produção de conhecimento, práticas e saberes pertinentes àquele 

contexto, e o segundo estaria na análise do processo que leva à produção desses 

conhecimentos.  

Nesta pesquisa foi valorizado o interesse sobre o processo educacional em 

relação ao resultado numérico (BOGDAN; BIKLEN, 1994), ao considerar como 

elementos de análise as ações e as observações dos sujeitos associadas ao contexto. 

Além disso se considerou a produção desenvolvida pelos estudantes e os registros 

realizados durante as aulas.  

Ao propor uma investigação qualitativa, assumiu-se a avaliação de um olhar 

parcial sobre o objeto de estudo, esperando uma complementariedade de visões 

fornecidas pelos sujeitos envolvidos na intervenção.      

Bogdan e Biklen (1994, p. 47-50) definem cinco características da 

investigação qualitativa, aqui apresentadas de forma esquemática. São elas:  

1) a fonte direta de coletas de dados é o ambiente natural e o investigador o 

instrumento principal;  

2) é descritiva;  

3) há um interesse maior pelo processo que pelos resultados ou produtos;  
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4) normalmente, os dados são analisados de forma indutiva;  

5) tem um significado extremamente importante.  

No primeiro aspecto a pesquisadora se coloca em contato direto com o local 

de sua pesquisa, observa, entrevista, anota, na busca por produzir dados, na 

observação do cotidiano e de ações que podem parecer trivial.  

Em relação à descrição, ainda que os dados sejam recolhidos/elaborados por 

meio de imagens ou áudios eles serão transcritos e apresentados sob a forma 

narrativa no sentido de dar coerência aos dados, respeitando as falas e pontos de 

vista dos sujeitos envolvidos na pesquisa.  

A terceira característica, ao utilizar a metodologia qualitativa a pesquisadora 

deve estar atenta a ouvir os silêncios, ter olhos de enxergar expressões 

aparentemente banais. Explorar sentidos, sentimentos e expectativas sem, contudo, 

deixar de lembrar que o objetivo fundamental de sua interpretação é elaborar 

conhecimento.   

  Em relação à quarta característica, não há na pesquisa qualitativa a 

necessidade de elaborar previamente hipóteses a fim de comprová-las ou invalida-

las, elas podem surgir ou não no decorrer da investigação.   

Para Bogdan e Biklen o processo indutivo de análise dos dados na 

investigação qualitativa assemelha-se a um funil em que “[...] as coisas estão abertas 

no início (ou no topo) e vão se tornando mais fechadas e específicas no extremo” 

(1994, p. 50), em uma situação em que o pesquisador(a) seleciona o que lhe parece 

mais apropriado de acordo com o processo educativo.  

Por fim, de acordo com a última característica apontada pelos autores, a 

abordagem qualitativa deve estar interessada na forma como as pessoas dão sentido 

às suas vidas – ou a aspectos dela –, como interpretam determinados fatos e por que 

os interpreta desta ou daquela maneira.  

Assim, “ao apreender as perspectivas dos participantes, a pesquisa 

qualitativa faz luz sobre a dinâmica interna das situações, dinâmica esta que é 

frequentemente invisível para o observador exterior” BOGDAN; BIKLE, 1994, p. 51).  

  Na pesquisa-ação segundo Moreira e Caleffe (2008), é difícil formular uma 

definição abrangente devido à variação de sua utilização de acordo com o tempo, 

local e contexto. Porém, os autores oferecem uma definição convencional como ponto 
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de partida: “a pesquisa-ação é uma intervenção em pequena escala no mundo real e 

um exame muito de perto dos efeitos desta intervenção” (2008, p. 89).  

  Definição semelhante de pesquisa-ação é apresentada por Thiollent (2009 p. 

16), como uma  

Pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com uma resolução 
de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo.   

 

Considerando a pesquisa-ação como um caminho metodológico em busca da 

solução de um problema coletivo, foi necessário repensar que a problemática da 

pesquisa não se reduzia aos anseios da pesquisadora, mas sim à demanda e aos 

interesses de um grupo social.  

Nessa perspectiva, a delimitação do problema visou atender as perspectivas 

dos sujeitos e ao significado que eles atribuem a esse tema em suas vidas, definido 

na medida em que a investigação avançou, ao aumentar o contato entre pesquisador, 

contexto e participantes, ressignificando concepções a partir da reflexão e da 

participação dos sujeitos.   

 Moreira e Caleffe (2008) afirmam que a pesquisa-ação no contexto escolar 

deve ter como finalidade “sanar os problemas diagnosticados em situações 

específicas, ou de melhorar de alguma maneira um conjunto de circunstâncias”.  

Nessa concepção foram analisados os diálogos dos estudantes, e delimitado 

aquele que apontava um anseio coletivo quanto aprender a química para vida.  

A partir desse momento, pode-se considerar o que os autores citados 

apresentam como um dos principais objetivos da pesquisa-ação no contexto escolar: 

“Introduzir abordagens adicionais e inovadoras ao processo ensino-aprendizagem e 

aprender continuamente em um sistema que normalmente inibe a mudança e 

inovação”. (p. 92). Sistemas que incluem a inovação e a mudança habitualmente não 

são bem acolhidas, pois necessitam de horas extracurriculares para desenvolvê-la e 

apoio dos integrantes da escola, o que muitas vezes pode ser um obstáculo para o 

trabalho.   

   É pertinente ressaltar a classificação dessa metodologia da pesquisa-ação, 

de pesquisa situacional ao diagnosticar o problema em um contexto específico para 

resolvê-lo; pesquisa colaborativa ao envolver várias pessoas trabalhando com um 
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único objetivo; pesquisa participativa à interação direta e indireta de todos os 

envolvidos e, finalmente, pesquisa auto avaliativa ao avaliar as modificações de forma 

contínua com o objetivo de melhorar a prática. 

Todas essas denominações são apropriadas a este trabalho, todavia, 

Thiollent (2009 p. 17) aponta a preocupação de se distinguir a pesquisa-ação da 

pesquisa participativa. Considera-se que toda pesquisa-ação é de tipo participativa, 

onde a participação das pessoas implicadas nos problemas investigados é 

absolutamente necessária.  

No entanto, tudo que é chamado pesquisa participante não é pesquisa-ação. 

Isso porque pesquisa participante é, em alguns casos, um tipo de pesquisa baseado 

numa metodologia de observação participante na qual os pesquisadores estabelecem 

relações comunicativas com pessoas ou grupos da situação investigada com o intuito 

de serem melhores aceitos. 

Segundo Lewin (1948 apud PEREIRA, 2003), pesquisa-ação se “constitui em 

um ciclo de análise, fato achado, concepção, planejamento, execução e avaliação”.  

A repetição deste círculo de atividades, gera diversas formas de pesquisas que levam 

à diferentes ações. 

Thiollent (2009, p. 50) confirma esta implicação ao afirmar que o tema na 

pesquisa-ação “é a designação do problema prático e da área de conhecimento a 

serem abordados” e ao postular que não havia nada mais prático que uma boa teoria, 

Lewin propunha uma vinculação estreita entre o problema teórico e o prático.  

Barbier (2007) apresenta uma definição de pesquisa-ação que contempla 

outros aspectos apresentados por Lewin. Ele afirma que a pesquisa-ação é um estudo 

do psicológico cujo objetivo é a transformação psicossocial a partir do trabalho de 

campo.  

  A pesquisa-ação gera o empoderamento da comunidade e com isto maior 

autonomia na resolução de seus problemas. O objetivo de gerar o empoderamento 

acrescenta à pesquisa-ação um conceito que define melhor o que se espera com a 

participação neste tipo de investigação.  

  Posto isso, a “pesquisa–ação” pode ser considerada uma metodologia 

apropriada a essa pesquisa ao propiciar uma abordagem integrada da aprendizagem 

e o incentivo de atitudes positivas em relação ao trabalho pedagógico no contexto 

escolar.  
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 3.2 ETAPAS DA PESQUISA  

  

  A pesquisa foi desenvolvida em um ambiente escolar da rede estadual do 

Paraná, na cidade de Ponta Grossa– PR, localizada na região do bairro Neves no 

Núcleo Rio Verde. A escola desenvolve trabalhos com o ensino fundamental e médio 

nos períodos matutino, vespertino e noturno.  

O espaço escolar conta com 08 salas de aula, laboratório de informática, 

biblioteca e laboratório de química/física/biologia, sala dos professores e diretores e 

quadra poliesportiva. Os estudantes que frequentam o espaço escolar em sua maioria 

são da própria região.  

O trabalho foi desenvolvido com os estudantes do terceiro ano do ensino 

médio noturno, participaram no total 20 estudantes (8 do sexo masculino e 12 do sexo 

feminino).  A faixa etária dos estudantes da turma era de 17 a 18 anos, onde a maioria 

se enquadra na idade correta para o respectivo nível de ensino.   

 A proposta de desenvolvimento da pesquisa foi apresentada primeiramente 

à direção escolar e a equipe pedagógica, as quais ofereceram todo o apoio para o 

desenvolvimento da pesquisa para que então consentissem na participação do 

próprio, por meio da assinatura do termo de consentimento (APÊNDICE A).  

  Na sequência foi apresentada aos estudantes, assegurando-lhes que as 

atividades realizadas apontavam para o desenvolvimento do conhecimento por eles 

adquirido durante o decorrer das aulas. Além disso lhes foi garantido que as suas 

identidades seriam mantidas em sigilo absoluto. Para assegurar o anonimato, os 

estudantes foram nomeados como A01 até A20.     

 Para o desenvolvimento do estudo e utilização dos dados foi solicitado que 

os estudantes assinassem (maiores de 18 anos) ou levassem para os pais assinarem 

o termo de consentimento (APÊNDICE B). 

  A pesquisa foi dividida em duas etapas, a primeira foi desenvolvida a partir da 

avaliação das concepções iniciais dos estudantes e seguiu-se até que os estudantes 

apresentassem interesse em delimitar uma problemática das relações da química ao 

seu contexto. A segunda fase foi desenvolvida com objetivo de que os estudantes 

delimitassem uma problemática local e estabelecem ações para resolvê-la.  

  Foram utilizados registros de diferentes naturezas: expresso pelo próprio 

aluno (provas, atividades, debates, atividades experimentais, textos e outros) ou 
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expresso pelo professor (pareceres, registro de observação, fichas e outros). Utilizar 

diferentes metodologias de coletas de dados faz com que a autonomia do estudante 

seja comtemplada, visto que, existem diferentes formas de saberes.   

A importância de trabalhos de intervenção em sala de aula é singular, muitas 

das pesquisas em educação têm ótimos resultados, porém estes, em geral, não 

chegam de modo satisfatório até a escola, para que produzam efeitos mais 

abrangentes.  

A intervenção em sala de aula, além de “abrir os olhos” aos outros educadores 

que não fazem parte da pesquisa, da mesma forma aponta para estratégias e 

materiais concretos que podem ser utilizados por outros professores.  

  

3.2.1. Primeira Fase  

 

   A pesquisa foi realizada durante o ano de 2017, dividida em duas fases a 

primeira abrange uma pesquisa-ação e a segunda faz a delimitação a um problema 

percebido no local da pesquisa.   

A figura 4 ilustra o organograma da primeira fase, dividida em períodos que 

correspondem a 26 (vinte e seis) aulas sequenciais, dentro do conteúdo programático 

chamados de momentos da pesquisa-ação de ensino uma abordagem CTS.  

  

 



44  

  

   Figura 4 - Momentos da pesquisa-ação de ensino de uma abordagem CTS

 
   Fonte: A Autora (2018) 

 

  

   O desenvolvimento da proposta, fundamentada na confecção de diferentes 

materiais didáticos sobre o tema Hidrocarbonetos com abordagem CTS, iniciou-se no 

mês de março por meio de um questionário individual contendo sete questões abertas, 

com o intuito de levantar os conhecimentos prévios dos estudantes a respeito das 

funções orgânicas hidrocarbonetos, ciência, tecnologia e as implicações dessas para 

a sociedade (APÊNDICE C).   

  A análise das ações dos estudantes e das respostas aos questionários, 

revelaram informações fundamentais para a continuidade da pesquisa. Ao responder 

os questionários os estudantes apresentaram inúmeras dificuldades na compreensão 

das questões e na elaboração das respostas, outros apresentavam-se apáticos 

quanto à participação, justificado pelo desinteresse relacionado à química, e desta 

com suas vidas. Esse cenário conduziu a reflexões e reorientou o planejamento das 

atividades.    

 O segundo momento, iniciou-se por meio de exposição dialogada utilizando 

o vídeo O que é o Petróleo?  (THEPETROWORLD, 2012), que apresenta informações 

sobre a origem dos hidrocarbonetos, a formação e exploração do petróleo, um pouco 

da história e os principais subprodutos. E uma sequência de imagens sobre os 

depósitos de petróleo, exploração, destilação fracionada apresentados na TV 

multimídia.  
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Na sequência a pesquisadora conduziu uma discussão fundamentada no 

texto disponível na Revista Química Nova na Escola (QNESC)3. Entretanto a 

participação dos estudantes ainda era tímida e com poucas discussões, 

compreensível devido as dificuldades de interpretação apresentadas já no primeiro 

momento.  

Pautada no objetivo de apresentar a química sobre outro aspecto, ao abordar 

a importância para sociedade e as influências dessa ciência no desenvolvimento 

científico e tecnológico realizou-se uma atividade no terceiro momento da pesquisa, 

uma roda de leitura, utilizando o texto “Longe do Golfo, vazamento de petróleo na 

Nigéria dura cinquenta anos”4, que trata do vazamento de petróleo que ocorre a anos 

naquele local e das implicações sociais e ambientais causadas por esse acidente.  

A leitura e discussão desses artigos possibilitaram uma abordagem que 

instigou os estudantes a uma reflexão sobre o uso do petróleo e de que maneira ele 

influência o meio social.  

  Durante as aulas a pesquisadora solicitou aos estudantes que realizassem 

anotações em seus cadernos sobre aspectos mais interessantes para que 

pudéssemos vir a discutir. 

   Em um quarto momento, foi exposto aos estudantes o vídeo o Refino do 

Petróleo (BR, 2014) que apresenta informações sobre o petróleo, como é extraído, 

sua constituição física e química, seu processamento e sua utilização nas indústrias 

petroquímicas, apontando vários aspetos sociais, tecnológicos e ambientais desse 

composto e seus derivados.  

Após a leitura dos textos e a apresentação do vídeo os estudantes 

responderam algumas questões sobre o conteúdo específico (APÊNDICE D) e a partir 

disso promoveu-se um debate com diversos questionamentos aos estudantes. 

   Em um quinto momento em parceria com os estagiários do curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

realizou-se uma atividade prática, a determinação do teor de álcool na gasolina, 

(ANEXO 1). 

 

 

__________________________________________________________________ 
3 - Petróleo: um tema para o Ensino de Química” (MARIA et al., 2002) 

4 – Martha Reis, 2016 p. 35- 43 
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   Foram trabalhadas questões como solubilidade, tipos de soluções, 

biocombustíveis, e energias limpas. Os estudantes foram organizados em quatro 

grupos e receberam algumas orientações sobre a aula.   

Ainda no quinto momento retomou-se a discussão sobre os principais tipos 

de energias e suas fontes, apoiado no texto “Gases do Efeito Estufa”5 que trata dos 

impactos causados pelo uso dos combustíveis fósseis e seus reflexos na sociedade.  

Os diversos textos utilizados nesta pesquisa, respectivos aos temas, foram 

escolhidos pela apresentação de fácil compreensão, ricos em exemplos e imagens, 

fornecendo subsídios para a realização de discussões em sala de aula.  

  Em um sexto momento, foi sugerido aos estudantes a elaboração de um 

seminário sobre o tema Pré- Sal, visando um envolvimento maior desses. A turma 

organizou-se em três grupos, cada grupo ficou responsável por um determinado 

assunto.”.  

Os subtemas escolhidos foram “A formação do Pré-Sal e suas 

características”, “Principais desafios na exploração do Pré-Sal” e “Tecnologias que 

são utilizadas no processo de exploração. 

 Os estudantes tiveram duas semanas para preparar sua exposição, algumas 

pesquisas foram realizadas no laboratório de informática e na biblioteca da escola no 

período noturno utilizando as aulas de química, além disso outros momentos foram 

utilizados, visto que a maioria dos estudantes não trabalha durante o dia.  

Em um sétimo momento no início do segundo bimestre deu-se a continuidade 

da pesquisa, com o estudo das funções orgânicas oxigenadas, a partir de aulas 

expositivas dialogadas, com a leitura do material disponível no Livro Química Cidadã 

“Alimentos e Funções Orgânicas”6. 

Durante a leitura discutiu-se alguns tópicos; como a importância dos 

alimentos, o crescimento das indústrias alimentícias, a utilização de alimentos 

geneticamente modificados, o valor nutricional dos alimentos e as principais classes 

alimentares. 

No decorrer da atividade solicitou-se aos estudantes que trouxessem para a 

escola uma receita de bolo, identificando os principais grupos alimentares presentes 

e os elementos químicos pertencentes a cada grupo. 

___________________________________________________________________    
5 - Novais; Antunes, 2016, p. 77-78  

6 - Santos e Mól, 2013, p. 58- 66 
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Na sequência realizou-se uma atividade em que os estudantes foram 

orientados pela pesquisadora a responder à pergunta “Quais componentes estão 

presentes no bolo?”  

Após essa atividade realizou-se a prática da desidratação da molécula de 

sacarose com o ácido sulfúrico (ANEXO 2), mediada pela pesquisadora. Com o 

objetivo de evidenciar a presença de átomos de carbono na molécula em estudo.  

Nessa atividade os estudantes foram instigados a responder aos seguintes 

questionamentos: Porque o açúcar estava escurecendo? O que estava sendo 

formado na reação? Porque o béquer estava aquecendo? Que tipo de reação era 

aquela? 

Em um oitavo momento, realizou-se com a turma a leitura do texto “Índice 

Glicêmico”7, que aborda as questões da alimentação, o consumo de carboidratos 

refinados e integrais, lipídeos e a relação do aumento do nível de açúcar no sangue 

com uma alimentação inadequada.  

Após a realização das atividades propostas no primeiro e o segundo bimestre 

de 2017 os estudantes realizaram uma nova avaliação através de uma atividade 

interativa (Fotografia 1), das suas concepções sobre o conteúdo da química orgânica, 

das relações existentes com seu cotidiano, qual seria o papel da escola nesse 

processo de aprendizagem e enquanto estudante qual seria seu papel (APÊNDICE 

E).  

 

   Fotografia 1 - Atividade Interativa entre Estudantes. 

 

 Fonte: A Autora (2018) 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________    
7 - Martha Reis, 2016 p. 240 
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Essa avaliação foi realizada a partir de um questionário organizado com três 

questões abertas e teve como finalidade verificar os conceitos e as habilidades 

adquiridas ao longo do processo educacional.   

  

3.2.1 Segunda Fase  

  

A figura 5 ilustra o organograma da segunda fase, dividida em períodos que 

correspondem a 27 (vinte e sete) aulas sequenciais, dentro do conteúdo programático 

chamados de momentos da pesquisa de ensino de uma abordagem CTS, totalizando 

13 semanas. Essas atividades ocorreram entre os meses de julho a outubro de 2017. 

  
 

Figura 5 - Momentos da pesquisa de ensino de uma abordagem CTS  

     
        Fonte: Kraushaar (2018) 

  

   

Em um primeiro momento, solicitou-se aos estudantes que redigissem um texto 

sobre as suas expectativas de vida, desejos para futuro e suas expectativas quanto 
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ao objeto de estudo na disciplina. Alguns estudantes se recusaram a fazer naquele 

momento, porém realizaram a atividade posteriormente.   

Na sequência realizou-se a análise dos textos e uma breve discussão em sala, 

uma participante da pesquisa, questionou a pesquisadora se suas expectativas 

seriam atendidas. A interação entre a estudante e a pesquisadora foi realizada em 

sala, em uma conversa direta com a turma, com a proposta de uma participação 

efetiva sobre suas expectativas e anseios sobre a disciplina. 

   Em um segundo momento, acolhendo as solicitações realizou-se uma 

atividade de campo. Essa ocorreu nas vizinhanças da escola, pois a ideia era utilizar 

espaços não formais para estabelecer uma relação de significado do conhecimento 

escolar para o seu cotidiano.  

Para essa atividade foi solicitado aos estudantes que se organizassem em 

pequenos grupos de três a quatro integrantes e que observassem, avaliassem e 

anotassem os principais aspectos físicos, sociais e ambientais daquele local. No 

retorno à escola realizou-se uma discussão e os estudantes relataram diversos 

problemas encontrados.  

  Durante a discussão um grupo de estudantes relatou que uma moradora não 

sabia o que fazer com os resíduos de óleo de fritura e jogava na pia. Então esse grupo 

perguntou a pesquisadora, “se era possível fazer sabão com o óleo usado na escola?”   

  Foi nesse momento que o tema Química do Sabão emergiu, atendendo uma 

problemática presente na localidade e atendendo aos anseios de uma pesquisa-ação.  

  O primeiro passo da pesquisa seria fazer um levantamento na comunidade 

local/escolar partindo de uma atividade investigativa sobre o uso e descarte do óleo 

de fritura. Durante uma aula a pesquisadora e os estudantes elaboraram três questões 

abertas sobre o tema que seriam utilizadas como referência da pesquisa:   

 

Você faz uso de óleo em sua residência?  

Como é feito o descarte desse óleo?  

O óleo em sua casa é reutilizado?  

    

  A turma foi dividida em três grupos, os locais onde cada grupo faria a pesquisa 

foram delimitados utilizando o Google Maps, cada grupo ficou responsável por fazer 

dez entrevistas. Essa atividade ocorreu em dois momentos no período das aulas em 
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ambos os momentos a pesquisadora acompanhou os estudantes. Após a coleta dos 

dados e análise das respostas constatou-se um sério problema em relação ao 

descarte incorreto.  Em assembleia com a turma discutiu-se sobre o assunto e 

instigados pela pesquisadora, traçou-se algumas metas.  

  A próxima ação em um quinto momento, foi realizar um diagnóstico com os 

estudantes para avaliar as suas concepções iniciais referentes ao sabão. Utilizou-se 

para isso um questionário contendo sete questões abertas (APÊNDICE F). Os 

resultados obtidos nas etapas anteriores foram utilizados para realizar o planejamento 

das atividades subsequentes, visando promover a aprendizagem dos estudantes.  

No sexto momento, os estudantes foram orientados a organizar em seu 

caderno um breve histórico sobre o sabão que contemplasse a sua origem, como era 

feito na antiguidade, desde quando é utilizado. Essa atividade foi realizada no 

laboratório de informática da escola, as pesquisas dos estudantes foram analisadas 

e discutidas em sala de aula, onde eles puderam verificar se os aspectos abordados 

pelos seus colegas eram comuns ou distintos aos seus.   

O sétimo momento iniciou-se com uma exposição oral sobre os sabões e suas 

implicações na sociedade, com uma apresentação na Tv multimídia, utilizando 

imagens sobre o sabão e sua matéria prima, estrutura dos sabões e dos óleos 

(cadeias lipídicas), técnicas de fazer sabão, possibilidades de reutilizar os óleos, 

demanda no mercado.  

Nessa etapa foi retomou-se um estudo sobre as transformações que ocorrem 

nos materiais e no meio ambiente, abordando temáticas sobre a poluição dos rios e 

dos lençóis freáticos. Para isso utilizou-se a atividade prática sobre tensão superficial 

da água (ANEXO 3), com o objetivo de demonstrar o que acontece quando os óleos 

são jogados em locais inadequados e discutiu-se sobre as implicações na 

biodiversidade dos corpos d’agua. 

 O objetivo dessa etapa do trabalho era dar ênfase aos impactos ambientais 

provocado pelo descarte incorreto dos resíduos do óleo e da utilização excessiva dos 

sabões e detergentes.  Nessa atividade a pesquisadora utilizou o texto “Como sabões 

e os detergentes atuam?” 8, que aborda a estrutura química dos sabões e sua ação 

nas moléculas de gordura.  

_________________________________________________________________________________ 
8- Química Vivá, Vera Lúcia Duarte de Novais e Murilo Tissoni Antunes 2016, p. 201 
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Num oitavo momento, iniciou-se a aula com a apresentação de uma 

reportagem que se discute os rumos da Reciclagem do óleo no Brasil (GLOBO..., 

2007). A reportagem atenta sobre a importância da reciclagem do óleo, apresenta o 

trabalho de algumas cooperativas que fabricam sabão, os problemas do descarte 

incorreto e a geração de emprego. Após a exibição da reportagem uma roda de 

conversa foi realizada em sala para discutir os principais pontos apresentados.   

A pesquisadora em um nono momento, solicitou aos estudantes que 

procurassem variadas formulações de sabão feitos com óleo de cozinha e trouxessem 

para a aula. Após análise das formulações, optou-se por três diferentes metodologias 

que foram adaptadas ao ambiente escolar e são apresentadas por sabão tradicional 

de óleo usado (APÊNDICE G), sabão de óleo usado com alecrim (APÊNDICE H) e 

sabão com óleo usado e suco de limão (APÊNDICE I). 

Ao final de cada prática o pH das amostras obtidas foi testado, lembrando 

conceitos sobre ácidos, bases e pH.   

Teste de pH 

Em béquer, foi homogeneizado, até total dissolução, 1 g de amostra em 5mL de 

água. Em seguida, foi colocada uma fita indicadora universal de pH, Merck, na faixa 

de leitura de 0 a 14 (ALLINGER et al., 1985). Esse procedimento foi realizado logo 

após o processamento dos sabões e ao final de 20 dias. 

   

  Após o preparo dos sabões estes foram avaliados pelos professores e 

funcionários da escola, familiares e amigos dos estudantes. Os aspetos avaliados 

foram a consistência, produção de espuma, remoção de sujidades e rendimento 

(APÊNDICE J). Assim como a importância da adição de essência aos sabões e seu 

aspecto.   

  No décimo momento da pesquisa, trabalhou-se com o fato da formação da 

espuma pelos sabões no meio ambiente, a sugestão foi trabalhar a atividade da 

revista QNESC 9, proposta por Mól que trata da dureza da água e a reportagem10 do 

canal G-1, que aborda os problemas causados pelo excesso do sabão na água.   

___________________________________________________________________ 

9- Água dura em sabão mole, Mól, et al. 

10- Espuma do rio tietê que atingiu 2 metros de altura baixa e deixa rua 'preta' em salto 
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  Na sequência, iniciou-se o processo de organização das oficinas propostas. 

a turma foi dividida em três grupos e cada grupo ficou responsável em pesquisar 

alguns tópicos das oficinas (Quadro 2) e repassar à pesquisadora.  

 

Quadro 2 - Orientações Para as Oficinas Propostas aos Estudantes  

Tópicos das Oficinas 

1. O que são óleos e gorduras? Porque não podemos jogar esse resíduo na 

água e no solo? 

2. Impacto no meio ambiente (lençol freático, tensão superficial) 
3. Estrutura do sabão e sua reação com o óleo? 

Fonte: Kraushaar (2018) 

 

 

Essa etapa da oficina confluiu na organização dos conteúdos trazidos pelos 

grupos, a pesquisadora e dois estudantes da turma ficaram responsáveis pela 

estrutura da oficina. Os demais estudantes confeccionaram alguns cartazes e 

pequenos folders para divulgar a oficina na comunidade escolar e poder proporcionar 

a participação desses, e ficaram responsáveis em solicitar que a turmas trouxessem 

os materiais como baldes, formas de plásticos e o resíduo do óleo.  

Para a realização das oficinas com o primeiro e o segundo ano foi necessário 

conversar com a pedagoga da escola para que organizasse um horário especial e 

com alguns professores de outras disciplinas para que cedessem suas aulas e 

colaborassem com a atividade.    

A oficina teve a seguinte estrutura, primeiramente uma parte teórica composta 

pelos objetivos da oficina, uma reportagem sobre o assunto, a história do sabão e sua 

constituição química, os tipos de óleo, porque não se deve jogar esses resíduos em 

locais inadequados, os impactos causados ao meio ambiente, qual a função do sabão 

no processo de limpeza e a metodologia de fabricação do sabão.  

Após essa primeira parte da oficina os estudantes foram divididos em grupos 

e foram levados ao laboratório. Cada grupo foi monitorado por um determinado 

oficineiro, pela pesquisadora e pelo professor da turma.  

Essa atividade teve a duração de duas aulas, e foi realizada nos dias 17/10 

com a turma do segundo ano - 24 estudantes divididos em 4 grupos e dia 20/10 com 

a turma do primeiro ano - 35 estudantes e organizados em 5 grupos.    
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  Após a realização das oficinas os participantes responderam um questionário 

(APÊNDICE K) formado por cinco questões fechadas para avaliar sua satisfação com 

a atividade, clareza em seu entendimento, sua participação, seu interesse em 

multiplicar os conhecimentos da oficina e quatro questões abertas que contemplam 

pontos positivos, negativos e sugestões para oficina e ainda uma pergunta sobre a 

importância de reutilizar o óleo na produção de sabão, totalizando 59 respostas.  

  A finalização das atividades da pesquisa e a avaliação dos estudantes se 

fundamentou na confecção de materiais informativos e educativos sobre o tema, para 

que fossem afixados no ambiente escolar.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

4.1 PRIMEIRA ETAPA: PESQUISA-AÇÃO   

  

 Na primeira etapa observou-se que a utilização de diferentes estratégias para 

abordagem do tema, induziu os estudantes a estabelecer relações e objetivos que 

permeiam o ensino da disciplina.  

O ensino de química deve estar centrado na inter-relação de componentes 

básicos: a informação química e o contexto social, pois a formação do cidadão passa 

não só por compreender a química, como entender a sociedade em que está inserida 

(SANTOS; SCHNETZLER, 2003).  

Contexto esse de grande importância, diante de uma situação em que uma 

participante da pesquisa faz o seguinte questionamento, estudante A02: “professora 

que relação a química tem com o meio ambiente?”  

  A proposta desse trabalho valoriza o estudante como um indivíduo com 

pensamento crítico, que tem seu papel na sociedade, oportunizando o professor como 

mediador do processo educacional. A abertura a diálogos são instrumentos 

fundamentais no processo de motivação ao aprendizado. É necessário que os 

professores valorizem cada tentativa de aprendizagem do estudante, essa atitude 

constrói uma atmosfera positiva no processo educacional.    

 As pesquisas, a construção de textos, a resolução de exercícios, as leituras 

e discussões, elaboração de oficinas e organização de atividades viabilizaram a troca 

de informações e conhecimentos entre os participantes da pesquisa e a pesquisadora.  

Essa troca de informações valoriza o papel da escola e contribui no processo 

de aprendizagem. A possibilidade de se fazer uma pesquisa-ação na área do ensino 

de Química vivenciada por estudantes e analisar com eles, por meio do diálogo, traz 

diferentes significados ao conhecimento e a sua construção.   

  A análise dos resultados da coleta de dados ocorreu a partir do estudo 

envolvendo as respostas dos estudantes referente as questões iniciais sobre a função 

orgânica hidrocarboneto e as relações CTS. À medida que os participantes da 

pesquisa respondiam ao questionário-diagnóstico, verbalizavam suas dificuldades e 

ideias com a pesquisadora e demais colegas.   
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  Percebeu-se na análise das respostas ao questionário que os estudantes 

demonstraram dificuldades de se expressar, em respostas resumidas que não 

apresentavam muitas explicações.   

As respostas sobre ideias prévias dos estudantes a respeito de 

hidrocarbonetos e compostos orgânicos (Tabela 1) indicaram que a maioria 80% não 

sabe ou não respondeu, e apenas 20% afirmaram que os hidrocarbonetos eram 

formados por carbono e hidrogênio. A porcentagem dos estudantes que responderam 

saber o que são hidrocarbonetos está apresentada na (Tabela 2), 45% apontou que 

são derivados do petróleo, 25% gasolina, 12% gás de cozinha, 8% querosene, 5% 

borracha e 5% organismos vivos.   

  

 

Tabela 1 - Ideias Prévias dos Estudantes Sobre Hidrocarbonetos e Compostos Orgânicos  
Categorias  Percentual de respostas %  

Não sabe ou não responderam   80%  

Formados por carbono e hidrogênio  20%  

Fonte: A Autora (2018) 

   

  
Tabela 2 - O que são hidrocarbonetos na visão dos estudantes  

Subcategorias  Percentual de respostas %  

Derivados eram petróleo  45%  

Gasolina  25%  

Gás de cozinha  12%  

Querosene  8%  

Borracha  5%  

Organismos vivos  5%  

Fonte: A Autora (2018) 

    

 

 Na terceira pergunta, o fato de os hidrocarbonetos causarem problemas para 

sociedade e quais seriam, as repostas (Tabela 3) indicaram que 50% acreditam que 

esses produtos não causam problemas a sociedade, 15% não souberam responder e 

35% disseram que causam problemas.  
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Os principais problemas citados nas respostas dos estudantes (Tabela 4) 

indicam 62% poluição atmosférica, 25% poluição nas águas do mar através de 

vazamentos e 13% apontam as guerras entre países.  

 

 Tabela 3: Os Hidrocarbonetos Causam Problemas a Sociedade  

Categorias  Percentual de respostas %  

Não soube responder  15%  

Não causam problemas a sociedade  50%  

Causam problemas a sociedade   35%  

Fonte: A Autora (2018) 
  

 

Tabela 4 - Principais Problemas dos Hidrocarbonetos Apontados pelos Estudantes  
Subcategorias  Percentual de respostas %  

Poluição atmosférica  62%  

Poluição nas águas do mar através de vazamentos  25%  

Guerras entre países  13%  

Fonte: A Autora (2018) 

  

 

  No quarto item sobre o que é ciência, as repostas dos estudantes mostram 

os seguintes resultados (Tabela 5) 35% responderam que ciência estuda os 

fenômenos sociais da natureza e do ser humano, 45% responderam que é o estudo 

de tudo que existe, 10% responderam que a ciência fornece a resposta para todas as 

perguntas, 10% disseram que está relacionado com o estudo da tecnologia.   

  

 

TABELA 5 - Ciência na Visão dos Estudantes  
Categorias  Percentual de respostas %  

Estuda os fenômenos sociais da natureza e do ser humano  35%  

Estudo de tudo que existe  45%  

A ciência fornece a resposta para todas as perguntas  10%  

Está relacionado com o estudo da tecnologia  10%  

Fonte: A Autora (2018) 

 

 

  As respostas dos estudantes à pergunta 5 sobre o que é tecnologia é 

apresentada no Gráfico 1, geraram sete subcategorias, onde a maioria 33% 
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considerou avanço de algo, 15% proporcionar uma vida melhor, 15% forma de 

atualizar o mundo rapidamente,11% conhecimento na evolução das coisas, 8% o que 

nos liga ao mundo virtual, 7% relacionado a inovação, 7% não soube responder e 4% 

serve para atrapalhar as pessoas.  

 

 
                 Gráfico 1 - Tecnologia na Visão dos Estudantes  

 
     Fonte: A Autora (2018) 

  

    

  A tecnologia não pode ser considerada uma ciência básica, ela é uma 

aplicação da ciência e deve ser entendida como tal, sem que prevaleça apenas uma 

visão positivista.  

Bastos (1998, p. 13) afirma que a tecnologia é um modo de produção, o qual 

utiliza todas as ferramentas, invenções e artifícios e que, por isso, é além disso um 

modo de organizar e vincular questões sociais no campo das forças produtivas. 

Portanto, a tecnologia é vista como espaço de custo e venda, de maneira 

organizada e aplicada. Vivemos em um mundo em que a tecnologia representa o 

modo de vida da sociedade, na qual a automação, engenharia genética e computação 

eletrônica são alguns dos ícones que a sociedade tecnológica nos envolve 

diariamente. Esse é o motivo da necessidade de se refletir sobre a natureza da 

tecnologia, sua importância e função social (SILVEIRA; BAZZO, 2006).  

   Percebe-se que na maior parte das respostas, tecnologia é vista como um 

processo, que resulta em uma melhora de vida social, parte-se do ponto que essa 

crença vem do impulso para o avanço do desenvolvimento tecnológico, que é 
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derivado da ciência, ou seja, todo desenvolvimento tecnológico depende 

hierarquicamente da pesquisa científica ou do conhecimento científico, pois estes 

constituem a única forma objetiva de conhecimento, da qual dependem todas as 

outras.  

  As respostas para a pergunta 6 (Quadro 3) que trata da neutralidade da 

ciência, os estudantes tiveram algumas dificuldades para responde-las, necessitou -

se fazer uma abordagem com os estudantes para facilitar a compreensão. As demais 

respostas apresentadas foram similares as que estão descritas no quadro. 

  

 

Quadro 3 - Neutralidade da Ciência na Visão dos Estudantes  
 

O que é ciência neutra?  A ciência é neutra?  
O estudante A18 respondeu “A ciência é um 

estudo aprofundado, portanto não tem um lado.  

Então é neutra”  

A estudante A15 respondeu “É um estudo, que se 

aprofunda em determinado assunto”  

A estudante A02 “Para mim não é neutra, não é 

neutra porque estuda várias coisas”  

Anotação da estudante A09 “A ciência não é 

neutra. Porque ela ajuda e outras vezes 

atrapalha, interfere em muitas coisas”  

O estudante A14 “A ciência não é neutra porque 

o neutro não tem lado algum, e a ciência tem um 

lado, o dela”  

  
Fonte: A Autora (2018) 

  

 

Na sétima pergunta sobre as implicações sociais da ciência, os estudantes 

não entenderam o significado da palavra implicações, necessitou-se intervir e explicar 

aos estudantes, ainda assim diversos não responderam. As respostas dos estudantes 

estão apresentadas no Gráfico 2. Percebe-se que 50% dos estudantes acredita que a 

ciência apresenta implicações sociais, 30% não souberam responder e 20% acredita 

que a ciência não interfere nas questões sociais.                         
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                                 Gráfico 2 - A Ciência Possui Implicações Sociais  

 
Fonte: A Autora (2018) 

  

 

     

  Bernal (1969, p. 77) alerta que a racionalidade da ciência, no que tange à 

possibilidade de manipular o ambiente de acordo com vontades próprias, levou a uma 

“nova” visão da ciência – à luz da gênese moderna –, na qual “objetivamente, o mundo 

inanimado é mais simples que o mundo animado, e este mais simples que o mundo 

social; por isso, era intrinsecamente necessário que o controle racional, e em última 

análise científico, do meio, tivesse seguido precisamente essa ordem”.   

 Percebe-se que 50% dos estudantes acredita que a ciência possui 

implicações na sociedade, ainda que não sabendo direito que tipo de papel social”. 

Em algumas das respostas, o estudante A17 escreveu que “a ciência ajuda 

na saúde das pessoas”, o estudante A04 afirma que a “ciência auxilia na produção 

remédios, plantações das fazendas que fornece os mercados para que a sociedade 

possa comprar”. Já estudante A15 “a ciência tem implicações positivas e negativas, 

como encontrar cura para as doenças, mas também a criação de bombas nucleares 

 Diversos estudantes assim como a maior parte da sociedade, apresentam 

uma visão positivista sobre a ciência, que pode resolver todos os problemas da 

sociedade, trazer curas para as doenças e desenvolvimento para o mundo.   

  Por fim das análises das respostas e das ações dos estudantes, estes 

revelaram muitas dificuldades e desinteresse em relação a disciplina. Esse cenário 

conduziu a pesquisa por outros caminhos, o objetivo seria despertar a motivação e o 

interesse dos estudantes.       
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  No decorrer das aulas discutiu-se a respeito das características do petróleo, 

por meio de slides com imagens sobre sua formação e origem. Para isso utilizou-se o 

texto da revista química nova na escola, entretanto a participação dos estudantes era 

mínima, continuamente apáticos e desinteressados em relação ao conteúdo.     

Na sequência trabalhou-se com o texto sobre a poluição do petróleo 

disponível no livro didático da Martha Reis, essa atividade já foi melhor aceita pela 

turma, alguns estudantes já participaram mais ativamente da abordagem, realizaram 

suas anotações e interagiram com a pesquisadora, quando questionados expuseram 

suas ideias sobre a poluição do petróleo. Apesar disso, a maior parte da turma ainda 

respondia de forma tímida e objetiva ou apenas com sim ou não.    

 Além das discussões a respeito dos impactos dos resíduos do petróleo, 

trabalhou-se o conteúdo específico sobre as cadeias carbônicas utilizando atividades 

com balas de goma (Fotografia 2) e alguns conteúdos básicos para o entendimento 

de uma torre de destilação e o fracionamento dos compostos petroquímicos. Os 

estudantes realizaram algumas atividades sobre esse assunto. 

 

 

  Fotografia 2 - Atividades Lúdicas Sobre as Cadeias Carbônicas  

  
                 Fonte: A Autora (2018)  

  

 

 No quarto momento o processo do refino do petróleo foi trabalhado a partir do 

vídeo que apresenta informações sobre o tema. Na sequência promoveu-se uma 

discussão em sala, que ocorreu de forma mais colaborativa e produtiva em relação 

aos conteúdos químicos. Além das discussões, os estudantes responderam um 

questionário composto por 6 questões abertas.   
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  Na análise das respostas a sobre o conhecimento dos subprodutos do 

petróleo, todos eles responderam que já conheciam algum composto derivado, já 

sobre a classificação da função química, apenas 5 estudantes responderam que se 

tratava dos hidrocarbonetos, evidenciando que as aulas ainda não foram suficientes 

para a compreensão do assunto.   

Na terceira pergunta sobre a importância do refino do petróleo 12 estudantes 

responderam que o refino é necessário para a separação dos produtos, porém não 

escreveram nada mais além disso.  

  A quarta questão sobre as diferenças entre os petróleos brutos apenas 1 

estudante respondeu que a composição pode variar dependendo do tipo do solo e da 

sua composição química.   

A quinta pergunta sobre o petróleo ser ou não renovável 75% das respostas 

foram afirmativas, entende-se que a maioria dos estudantes compreendeu a relação 

entre energia renovável e não-renovável.   

  A sexta pergunta sobre o conhecimento de outras fontes de energia 

renovável, todos os estudantes responderam que conheciam, os exemplos mais 

citados pelos estudantes foram: energia eólica, energia solar e hidroelétrica. As 

atividades foram retomadas em sala e as questões que mais apresentaram dúvidas 

foram esclarecidas.   

 Na realização da aula prática sobre a determinação do teor de álcool na 

gasolina (Fotografia 3), a turma participou de forma tímida, durante a atividade alguns 

questionamentos feitos a turma; como que é solubilidade, a maior parte da turma 

compreendeu o termo solução e dissolver. Bem como a questionamentos sobre os 

biocombustíveis e tipos energias teve uma boa participação.   
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      Fotografia 3 - Aula Prática Determinação do Teor de Álcool na Gasolina  

  
                   Fonte: A Autora (2018) 
 

 
 

 Os estudantes realizaram a prática e conseguiram interpretar os resultados 

de maneira satisfatória. A pesquisadora e os estagiários auxiliaram nos cálculos da 

porcentagem do álcool, e na interpretação dos resultados. As maiores dificuldades 

encontradas para a realização da atividade prática foi a logística com o laboratório e 

a falta de materiais.  

  Sabe-se que nas diferentes áreas o domínio da fala é fundamental, através 

do desenvolvimento de habilidades que lhe permitam organizar e comunicar 

informações e conhecimentos por meio da linguagem. Neste contexto foi sugerido aos 

estudantes que elaborassem um seminário sobre o tema Pré- Sal, a proposta do 

seminário foi fundamentada como um processo educacional para concluir os 

conteúdos sobre os hidrocarbonetos.  

  Utilizar o processo avaliativo mediado pela construção do seminário significa 

dizer que o estudante está sendo convidado pelo professor a desenvolver no decorrer 

da realização do trabalho, competências e habilidades como: pesquisa de 

informações para a construção de um debate aprofundado, uso da linguagem escrita 

e falada no momento de organização e produção do saber, capacidade de reconhecer 

o posicionamento crítico do trabalho em equipe, construção de novos conhecimentos 

a partir da busca pelo embasamento teórico que será a base para o avanço crítico, 

como compreensão da importância das complementações que serão feitas a partir 

das interferências do professor. Segundo Masetto (2010, p. 111) 
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O seminário (cuja etimologia está ligada a semente, sementeira, 
vida nova, ideias novas) é uma técnica riquíssima de 
aprendizagem que permite ao aluno desenvolver sua 
capacidade de pesquisa, de produção de conhecimento, de 
comunicação, de organização e fundamentação de ideias, de 
elaboração de relatório de pesquisa, de forma coletiva. 

 

   Pensando nas diversas habilidades que o uso da linguagem proporciona, a 

proposta do seminário sobre o Pré-Sal foi estabelecido, dividindo a turma em três 

pequenos grupos. Cada grupo ficou responsável por um tema da apresentação. Os 

temas trabalhados foram:    

 

➢ A formação do Pré-Sal e suas características - GRUPO 1 

➢ Principais desafios na exploração do Pré-Sal – GRUPO 2 

➢ Tecnologias que são utilizadas no processo de exploração - GRUPO 3 

 

   Os estudantes tiveram duas semanas para preparar sua exposição. A 

avaliação do seminário teve contribuições e pontos de vista críticos que surgiram a 

partir do trabalho de pesquisa desenvolvido pelos estudantes. Cada apresentação foi 

seguida de um debate e reflexão crítica sobre o tema.   

  Dando sequência a pesquisa no sétimo momento, no início do mês de maio, 

a pesquisadora arguiu os estudantes sobre a temática alimentação com o estudo das 

funções orgânicas oxigenadas, a ferramenta utilizada foram aulas expositivas e 

dialogadas.   

No início da aula foi estabelecido um diálogo com os estudantes sobre como 

era antigamente, como seus avôs adquiriam seus alimentos. Houve boa interação da 

turma, o estudante A06 comentou “ainda moro no sitio com minha família, inclusive 

tomo leite direto da vaca”. Ainda outro comentário do estudante A15, “mas professora 

os alimentos estão toda hora em nossa vida”.  

  A partir dessas discussões iniciou-se com o tema alimentos e as funções 

orgânicas, realizando a leitura do texto disponível no livro Química Cidadã. Durante a 

leitura discutiu-se sobre a importância dos alimentos, as indústrias alimentícias e os 

alimentos industrializados, a utilização de alimentos geneticamente modificados, o 

valor nutricional dos alimentos e as principais classes alimentares.  
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Como atividade foi solicitado aos estudantes que trouxessem para aula uma 

receita de bolo, identificando os principais grupos alimentares presentes (Fotografia 

4) e os elementos químicos pertencentes a cada grupo.  

  Na continuação da atividade, as receitas foram compartilhadas em sala, os 

estudantes A02 e A18 comentaram “professora procuramos o nome dos elementos 

na tabela periódica, porque só falava carboidratos, lipídeos e proteínas”. 

 Em seguida os estudantes responderam à pergunta, “Quais componentes 

estão presentes no bolo?”  

As respostas foram as mais variadas e a discussão sobre os grupos 

alimentares e seus respectivos elementos. Entre as respostas apresentadas pelos 

estudantes as palavras “carboidratos, açúcar, ovos, proteínas” foram faladas diversas 

vezes. Na sequência os estudantes foram questionados sobre o que seriam 

carboidratos, as respostas foram “massa muscular, açúcar, trigo”, e que os principais 

elementos presentes nessas moléculas seriam o “carbono, hidrogênio, oxigênio e 

água”.  

                                   

Fotografia 4 - Análise da Composição Química dos Bolos.  

  
 Fonte: A Autora (2018) 

  

 

   Após essa atividade realizou-se a prática da desidratação da molécula de 

sacarose com o ácido sulfúrico (Fotografia 5). Nessa prática os estudantes foram 

provocados a responder os seguintes questionamentos.  

• Porque o açúcar estava escurecendo?   

• O que estava sendo formado na reação?   
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• Porque o béquer estava aquecendo?   

• Que tipo de reação era aquela?  

  Como resultado dessa prática, apenas a estudante A18 respondeu a primeira 

pergunta, “o açúcar está ficando escuro porque tem carbono, e parece caramelo”, 

para a segunda pergunta os estudantes A15 e A19 responderam que “estava 

parecendo um carvão”, as demais perguntas não foram respondidas. Então a 

pesquisadora interviu nessas questões.    

                            

Fotografia 5 - Prática Desidratação da Sacarose com Ácido Sulfúrico 

  
Fonte: A Autora (2018) 

  

  

  

  Esta atividade teve um caráter investigativo. Uma das metas de uma ação 

investigativa é fazer com que o estudante construa seu próprio conhecimento, se torne 

crítico e reflexivo enquanto o professor exerce sua função de mediador.   

Segundo Carvalho (2004), uma atividade investigativa não pode se reduzir a 

uma mera observação ou manipulação de dados. Ela deve levar o estudante a refletir, 

a discutir, a explicar e a relatar seu trabalho aos colegas.   

  Para completar as atividades os estudantes realizaram a leitura do texto sobre 

índice glicêmico do Livro Química Martha, que novamente abordou o tema 

biomoléculas, assunto que já havia sido trabalhado durante o estudo da receita do 

bolo.  Esse foi um tema em que houve uma boa participação da turma, os estudantes 

realizaram vários questionamentos e interagiram de forma mais ativa com a 

pesquisadora.   
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  Como atividade de encerramento do semestre de 2017 os estudantes 

realizaram uma nova avaliação das suas concepções sobre o conteúdo da química, 

das relações existentes com seu cotidiano, qual seria o papel da escola nesse 

processo de aprendizagem e enquanto estudante qual seria seu papel. Essa 

avaliação foi realizada a partir de um questionário organizado com três questões 

abertas.  

➢ Você consegue identificar a existência de conceitos químicos em seu cotidiano? 

Explique.  

➢ Para você como a escola pode contribuir para que a aprendizagem seja significativa 

em sua vida?  

➢ Você acredita que as substâncias químicas poluem o meio ambiente? Como você 

classifica a situação ambiental do nosso planeta? Você contribui para a melhoria 

ambiental? De que maneira.   

  Os resultados da avaliação para a primeira pergunta, estão expostos no 

Gráfico 3, dos 14 questionários analisados 85,7% dos estudantes responderam que 

a química está presente em seu cotidiano e 14,3% não souberam responder. As 

respostas afirmativas associam a química nas situações diárias e foram separadas 

em 7 categorias, a maioria das respostas 31% foram os produtos de higiene pessoal 

e cosméticos, como xampu, cremes, maquiagem e perfumes, 27% relacionam a 

química com os alimentos como bolos, tortas e pães, os produtos de limpeza 

apareceram em 15% das respostas, 15% mencionou os remédios, 4% relaciona a 

química do cotidiano com o corpo humano e 8% não souberam responder.  
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                      Gráfico 3 - Percepção da Presença Cotidiana da Química  

 
                      Fonte: Kraushaar (2018) 
   

 

  Nas falas de alguns estudantes percebe-se a relação conceitual com a 

realidade.  

Estudante A20 “quando eu tomo banho e depois passo perfume ou maquiagem, ou 

quando tomo remédio”  

Estudante A06 “os alimentos que como diariamente até no meu próprio corpo, já que 

meu corpo é constituído de vários elementos químicos”.  

Para Schenetzler e Rosa (2008), compreender a ocorrência e os mecanismos 

das substancias químicas permite ao estudante entender os processos que 

acontecem todos os dias em nossas vidas, esse é um dos fundamentos da 

aprendizagem significativa.  

Pelizzari (2002), em seu trabalho teoria da aprendizagem significativa 

segundo Ausubel, destaca a importância da aprendizagem defende a valorização dos 

conhecimentos prévios dos estudantes possibilitando construção de estruturas 

mentais que abrem um leque de possibilidades para descoberta e redescoberta de 

outros conhecimentos, viabilizando uma aprendizagem que dê prazer a quem ensina 

e a quem aprende e que tenha eficácia.   

  Algumas respostas escolhidas sobre a qual contribuição da escola em sua 

vida, estão apresentadas no Quadro 4 e foram retiradas na sua forma original do 

questionário.  
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Quadro 4 - Contribuição da Escola na Visão dos Estudantes.  
Para você como a escola 

pode contribuir para que a 

aprendizagem seja 

significativa em sua vida?  

  

 A01 “A escola aplicando o trabalho dela já nos ajuda, preparando 

para o futuro, nos qualificando”. 

A02 “Me qualificando e me auxiliando em meu crescimento 

educacional”. 

A13 “Abrindo espaços para os alunos falarem, se expressar, para 

melhorar o convívio”. 

A20 “Oferecendo bons professores, materiais para atividades 

práticas, ser um pouco rígida para que na universidade não venha 

ter problemas”. 

A06 “A escola faz você pensar e aprender coisas novas, para levar 

para a vida toda, e ensinar aos outros”. 

A03 “Com bons professores, pacientes! Que saibam ensinar direito e 

tirar dúvidas. E um bom lanche é claro.  

Fonte: A Autora (2018) 
 

 

 

  A terceira pergunta foi analisada separadamente.  A primeira parte refere-se 

ao fato das substancias químicas poluírem o meio ambiente, 83% das respostas 

disseram que sim e 17% afirmam não saber. As respostas para a segunda parte estão 

apresentadas no Gráfico 4.   

  

 

Gráfico 4 - Situação do Nosso Planeta Na Visão dos Estudantes. 

  
         Fonte: A Autora (2018) 

 

 

  

  Por fim 85,7% dos estudantes julgam poder contribuir com a melhoria da 

situação ambiental e 14,3% não souberam responder. As principais ações ambientais 

citadas pelos estudantes que poderiam ser realizadas para contribuir com o meio 
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ambiente foram a reciclagem, jogar lixo nos locais corretos e conservar a fauna e a 

flora.  

  

4.2 SEGUNDA ETAPA: PROBLEMÁTICA LOCAL  

  

A segunda etapa da pesquisa, resultou na orientação dos novos caminhos a 

serem seguidos, solicitou-se a priori aos estudantes que redigissem um texto sobre 

as suas expectativas de vida, desejos para futuro e suas perspectivas quanto ao 

objeto de estudo, destaca-se que alguns estudantes se recusaram a elaborar o texto 

naquele momento, porém realizaram posteriormente.  

Como resultados (Gráfico 5) da análise dos textos, percebeu-se uma melhora 

sobre as expectativas em relação a disciplina de química e a interação com a 

pesquisadora. Essa mudança foi percebida durante as aulas, que ficaram mais 

produtivas.  

A análise dos textos permite observar que os desejos e expectativas são 

incomuns estre os estudantes, isso explica as porcentagens no gráfico 5, muitas 

respostas se repetiam então foram organizadas em categorias e estão apresentadas 

a seguir. 

 

 

 Gráfico 5 - Analise das Expectativas dos Estudantes. 

 

    Fonte: A Autora (2018) 

  

25%

10%

45%

20%

15%

15%

20%

10%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

TER MAIS CONHECIMENTO

GOSTA DE MUSICAS

ATIVIDADES PRÁTICAS

ATIVIDADES SOCIAIS

ESTUDAR PARA ENEN/VESTIBULAR

FAZER FACULDADE

TER UMA VIDA MELHOR

GOSTA DE  ESPORTES 

APRENDER FAZER SABÃO



70  

  

  

  Após análise dos textos a pesquisadora decidiu realizar uma atividade de 

campo com a turma, visando atender algumas das solicitações, tais como: realizar 

atividades sociais, atividades práticas, ter mais conhecimento.   

Para Oliveira e Assis (2009, p. 202) são vários os locais nos quais se pode 

desenvolver essa metodologia: exposições em museus, em fábricas, em área de 

floresta, em cidades históricas, no próprio bairro, etc.  

Em qualquer lugar escolhido, “há o que ver, há o que refletir, pois não existem 

lugares privilegiados, não há lugares pobres”, pois, se tudo está conectado, basta 

voltar os olhos para essas relações que tornam cada lugar único e ao mesmo tempo, 

como parte de algo maior.  

 A atividade de campo foi realizada próximo a escola, investindo em espaços 

não formais, a fim de estabelecer uma relação de significado do conhecimento escolar 

com o cotidiano do estudante. Os estudantes se organizaram em pequenos grupos, 

e durante 50 minutos observaram os aspectos físicos, sociais e ambientais do local.  

  No retorno a escola realizou-se uma discussão, os estudantes relataram os 

principais aspectos observados. Problemas como os resíduos sólidos nas ruas, 

insetos, água suja, mau cheiro, esgoto sem tratamento, moradias irregulares e falta 

de informação, foram as observações mais recorrentes nas falas dos estudantes.  

Um dos grupos relatou as suas dificuldades para interagir com os moradores, 

outro grupo narrou que uma moradora da região não sabia o que fazer com os 

resíduos de óleo de fritura e jogava na pia.  

Então esse mesmo grupo perguntou a pesquisadora, “se era possível fazer 

sabão com o óleo usado na escola”. Porque já tinha visto outra pessoa fazer, e era 

um desejo deles aprender.   

  E porque não?    

  A partir desse questionamento e das observações trazidas pelo grupo a 

segunda parte da pesquisa teve como norte a Química do Sabão.  A metodologia 

aplicada da pesquisa-ação é algo transformador, desperta a curiosidade e o provoca 

o estudante a observar a realidade e querer modificá-la.  

  Uma educação problematizadora tem a finalidade de modificar a realidade dos 

sujeitos. Berbel (2014, p. 23), explica que “a metodologia da problematização permite 

a transformação do sujeito que dela participa, pelas inúmeras elaborações intelectuais 
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que realiza, de forma associada à percepção social, política, ética etc. da realidade, 

dependendo do objeto de estudo”. Na utilização da problematização, o estudante 

precisa estar preparado para conhecer um método diferente de ensino.  

 Diante dessas questões, em conversa com a turma e com o tema delimitado, 

foi necessário organizar as primeiras atividades do trabalho.  O primeiro passo foi 

realizar a divisão dos grupos delimitando o espaço de cada um, para que as 

entrevistas não se repetissem.  

Cada grupo ficou responsável por fazer 10 levantamentos por setor. 

Chamados por setor A, setor B e setor C. Ao retornar à comunidade (Fotografia 6) os 

grupos realizaram as devidas perguntas sobre o uso, o descarte e a reutilização do 

óleo de fritura nas residências, foram realizadas no total 30 entrevistas.  

  

 

                             Fotografia 6 - Atividade de campo pesquisa com a comunidade 

 
                 Fonte: A Autora (2018) 

 

 

Os resultados das entrevistas realizadas pelos estudantes na comunidade 

local estão apresentados na Tabela 6.   

 

Tabela 6 - Resultados da Pesquisa realizada pelos estudantes com a Comunidade Sobre o Óleo  
Utilizado.  

(Continua) 

Perguntas realizadas pelos estudantes  Respostas da comunidade  Número  

Você faz uso de óleo em sua residência?  

  

utilizam óleo vegetal em casa  30  
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Tabela 6 - Resultados da Pesquisa realizada pelos estudantes com a Comunidade Sobre o Óleo  
Utilizado.  

(conclusão) 
Como é feito o descarte desse óleo?  Jogam na pia  

Jogam no quintal  

Armazenam em vidros ou garrafas  

10  

09  

11  

O óleo em sua casa é reutilizado?  

  

Reutiliza de 2 a 3 vezes antes de 

jogar fora.  
30  

Fonte: A Autora (2018) 

 

 

  Observa-se nos resultados obtidos que todos utilizam óleo vegetal (30) e que 

grande parcela (19) da comunidade entrevistada descarta o óleo em locais 

inadequados como a pia da cozinha (10) ou no solo (9) o que causa vários danos aos 

lençóis freáticos, ao tratamento de efluentes e aos rios.   

Em conversa na sala, o estudante A17 questionou “qual era o problema de 

jogar na terra? Ele sempre fazia isso”. Nesse momento percebe-se o quanto o ensino 

da química está descumprindo com o seu papel na sociedade. Da parcela que 

armazenavam os óleos, 3 trocavam por alimentos na feira verde, 6 faziam sabão, 2 

levavam até o ponto de coleta nos mercados.     

 Em relação ao problema da poluição discutiu-se na turma sobre o que é o 

lençol freático e como acontece sua contaminação a partir do descarte incorreto do 

óleo. Segundo Reis e Galvão (2004), a compreensão da ciência é essencial para 

permitir aos alunos participarem de debates e de processos de tomada de decisão, 

contribuindo para a construção de uma sociedade mais democrática.  

A poluição de rios e córregos e a reutilização de resíduos sólidos são temas 

habituais e com ampla exposição nos meios de comunicação social, todas essas 

questões facilitaram as relações entre os estudantes e a aprendizagem dos conteúdos 

químicos nos diversos níveis de conhecimento e relacioná-los com as questões CTS.    

Esse assunto foi retomado na realização da atividade prática sobre a tensão 

superficial. A próxima ação delimitou-se em realizar um questionário (Quadro 5), para 

analisar as concepções iniciais dos estudantes sobre o sabão. Com as seguintes 

questões.    
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                     Quadro 5 - Questionário inicial sobre as concepções dos estudantes.   

1-O que é sabão para você? 

2-Porque são utilizados os sabões e detergentes? 

3-Você tem ideia de como é obtido o sabão? 

4-Sabão bom tem que fazer espuma? Por que? 

5-Qual o destino das sobras de óleos vegetais utilizados em sua residência? 

6-Como ocorre o processo de fabricação do sabão? 

7-Que conceitos químicos estão presentes nos sabões? 

                     Fonte: A Autora (2018)  

  

 

  Os resultados das concepções iniciais dos estudantes sobre o que é sabão 

(Gráfico 6) apresentaram as respostas oriundas do conhecimento trazido pelos 

próprios como produto de limpeza (65%), substância feita com gordura (20%), 

composto químico (10%) e feito com soda (5%).  

 

                 Gráfico 6 - Concepções iniciais dos estudantes sobre sabão  

 
                 Fonte: A Autora (2018) 
   

 

  A tabela 7 apresenta os resultados sobre a utilidade do sabão, a maioria das 

respostas 70% indicam a ideia de limpeza geral, 18% das respostas remover gorduras 

e 12% lavar roupas.  

 

  

 

 

20%

65%

5%
10%

20% Substancia feita com gordura

65% Produto de limpeza

5% Feito com soda

10% Composto químico
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Tabela 7 - Utilidade do sabão na percepção dos estudantes.  

 
Percepção dos Estudantes  Categorias %  

Limpeza Geral  70%  

Remover gorduras  18%  

Lavar roupas  12%  

Fonte: A Autora (2018) 

 

 

As respostas obtidas para a terceira pergunta “Você tem ideia de como é 

obtido o sabão? “, estão apresentadas na Figura 6.     

  

 

 Figura 6 - Como o Sabão é Obtido na Concepção dos Estudantes. 

 
                        Fonte: A Autora (2018)  

 

  

Algumas respostas para terceira pergunta.   

• Estudante 02 “Sei que se produz com óleo”.   

• Estudante 10 “São produzidos com banha de porco, sebo “.   

• Estudante 20 “É uma mistura de gordura e soda”. 

• Estudante 01 “Pode ser produzido pela mistura de óleo usado com água, soda”.  

  

Gordura  

60 % 

Com 
produtos  
químicos  

25 % 

Não soube  
responder. 

5 % 

Feito com  
enxofre 

10 %  

Como é 

obtido o 

Sabão?? 
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  A quarta pergunta está relacionada ao fato de fazer ou não espuma e sua 

associação com limpeza (Tabela 8). A grande maioria dos estudantes (75%) acredita 

que o sabão deve fazer espuma e que existe uma relação básica entre a produção de 

espuma e a eficiência do sabão em com a limpeza e 25% não souberam responder.  

  

Tabela 8 - Sabão deve fazer espuma para limpar na visão dos estudantes.  
Percepção dos Estudantes  Categorias %  

Sim   75%  

Não soube responder  25%  

Fonte: A Autora (2018) 

 

 

Em uma das respostas a estudante A03 escreveu “sim, quando sai mais 

espuma a limpeza rende mais.”   

  Para a quinta pergunta sobre o que os estudantes fazem com os resíduos de 

óleo em sua casa, das respostas (Gráfico 7) 65% dos estudantes relataram que jogam 

fora o óleo (na pia, na terra ou no lixo) e 35% levam em algum ponto de coleta ou 

fazem doação.  

  

 

              Gráfico 7 - Destino dos resíduos de óleo utilizados nas residências dos estudantes. 

 

      Fonte: A Autora (2018) 
   

65%

35%

65% Jogam o óleo em locais
inadequados (pia, terra, lixo)

35% Levam em algum ponto de
coleta ou fazem doação
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Algumas respostas estão descritas a seguir:   

• Estudante 19 “Mesmo sabendo que é errado descartar o óleo utilizado no ralo 

da cozinha, jogamos pois não sabemos onde descartar”  

• Estudante 11 “Jogamos no ralo do tanque”   

• Estudante 1 “Tenho uma tia que faz sabão, então fica com ela”  

• Estudante 13 “Geralmente levo até os postos de coleta, evito o máximo jogar 

na pia ou na terra”  

  Na sexta pergunta sobre o processo de produção de sabão (Tabela 09) 33% 

dos estudantes afirmaram que já tinham visto alguém fazer sabão e sabiam que 

utilizava óleo. Percebe-se esse fato na fala da estudante A02 “Na vila tem umas 

pessoas que fazem sabão, mas é muito ruim. É melequento”. Porém o restante dos 

estudantes 67% não sabia como poderia ser feito.   

 

 

Tabela 09 - Como é produzido o sabão na visão dos estudantes.   
Percepção dos Estudantes  Categorias %  

Com óleo usado  33%  

Não sabem  67%  

Fonte: A Autora (2018) 

  

 

 A sétima pergunta em relação aos conceitos químicos presentes nos sabões 

(Tabela 10), 79% afirmaram existir conceitos químicos nos sabões e 21% não 

souberam ou não responderam.  

 

Tabela 10 - Existem conceitos químicos nos sabões.   
Percepção dos Estudantes  Categorias %  

Sim  79%  

Não responderam  21%  

Fonte: A Autora (2018) 
 

  

  A compilação dos dados em uma pesquisa qualitativa pode ocorrer de várias 

formas. Pode-se usar números, letras e outras ferramentas que permitam agrupar, em 

outra etapa, itens similares.   
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Neste trabalho, os dados foram reunidos e agrupados por similaridade. E os 

resultados obtidos foram utilizados para realizar o planejamento das atividades 

subsequentes, visando promover a aprendizagem dos estudantes.  

 Durante a pesquisa sobre a história do sabão, sua origem e uso, algumas 

observações dos estudantes estavam relacionadas a utilização de sebo na fabricação 

de sabão, as diferenças entre sabão e detergente, a utilização restrita do sabão por 

uma classe social e seu sinônimo de limpeza e higiene pessoal.    

  No sétimo momento a aula expositiva dialogada sobre os sabões, teve início 

com uma apresentação sobre as características do sabão e sua matéria prima. Na 

mesma aula trabalhou-se com as cadeias lipídicas, reação de saponificação, 

estruturas dos ácidos graxos e as relações com a poluição dos corpos d’água.   

  Como sequência das atividades realizou-se a atividade prática sobre a tensão 

superficial dos sabões nos corpos d’água roteiro em anexo (ANEXO 3). O objetivo 

dessa atividade foi demostrar os principais problemas que ocorrem na biodiversidade 

presente.   

Os estudantes participaram de maneira ativa e favorável, os questionamentos 

realizados aos estudantes foram respondidos de maneira mais consistentes. Após a 

atividade experimental e a leitura do texto sobre os sabões e detergentes os 

estudantes começaram a elaborar algumas deduções sobre a necessidade da 

utilização do sabão para remoção da gordura e as relações com a contaminação da 

água. Pois já possuíam concepções dessa abordagem que lhe permitiram utilizá-las.   

 Em outro momento após a exibição da reportagem sobre a reciclagem do 

óleo, cada estudante pesquisou e trouxe para aula uma formulação de sabão que 

encontrou na internet ou ensinada por alguém.  

Junto pesquisadora/estudantes realizou-se a análise das formulações e 

escolheu-se três diferentes processos para a produção de sabões.  As formulações 

foram analisadas e adaptadas, organizou-se então as três metodologias: sabão de 

óleo tradicional, sabão utilizando alecrim como conservante e aromatizante e sabão 

de óleo com limão, todos em solução de hidróxido de sódio com e sem aumento da 

temperatura.  

A matéria-prima utilizada para a produção dos sabões foi trazida por 

estudantes e funcionários da escola. Boa parte dos reagentes e materiais foram 

custeados pela pesquisadora. Os óleos residuais foram coletados em garrafas pet 

(Fotografia 7) e armazenados no laboratório da escola.  



78  

  

          Fotografia 7 - Coleta e Armazenamento do Óleo Residual  

 
          Fonte: A Autora (2018)  

 

 

 A coleta do óleo na escola ocorreu de forma voluntária, nos diferentes 

períodos de aula. Para essa atividade utilizou-se alguns cartazes informativos na 

escola a fim de avisar os demais estudantes para que trouxessem o óleo usado.       

  Confeccionou-se o primeiro sabão, metodologia 1 no dia 28/08 durante duas 

aulas, os estudantes foram divididos em 3 grupos. A segunda proposta de produção 

do sabão metodologia 2 foi realizada no dia 04/09 e a terceira proposta metodologia 

3 realizada no dia 11/09 (Fotografia 8). Em todas as aulas teve boa participação da 

turma, os estudantes estavam entusiasmados e trouxeram o material solicitado pela 

pesquisadora. Durante as práticas duas agentes educacionais participaram da 

atividade e a estudante A20 realizou a filmagem do processo de produção do sabão. 

Durante o procedimento todos utilizaram máscaras e luvas, e a dissolução do 

hidróxido de sódio foi realizada em um ambiente externo para evitar o possível contato 

com os vapores formados.   
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            Fotografia 8 - Aulas Testes de Saponificação  

     
  Fonte: A Autora (2018) 

 

  

Na Tabela 11, são expostos os valores de pH dos sabões, obtidos logo após o 

seu processamento e ao final de 20 dias. Observou-se que houve diminuição do pH 

em todas as amostras, o que ficou bem evidente na amostra 3. Comparando os 

valores de pH da tabela 11 com algumas marcas comerciais, tem-se que as amostras 

obtidas nas metodologias 1 e 2 ficaram um pouco acima de algumas marcas 

comerciais apresentadas na tabela 12 e a amostra da metodologia 3 teve seu pH bem 

próximo.   

  

 

TABELA 11 - Valores de pH dos Sabões Obtidos Imediatamente após o Processo e ao Final 

de   20 dias.   
Produto                                              pH inicial                        pH após 20 dias  
Metodologia 1                                          14                                        12  
Metodologia 2                                          14                                        11   
Metodologia 3                                          12                                         9  
Fonte: A Autora (2018) 

 

 



80  

  

 TABELA 12 - Valores de pH dos Sabões Comerciais. 
Amostra A 10,4 
Amostra B   9,8 
Amostra C 10,2 

Fonte: A Autora (2018) 

  

 

4.2.1 Avaliação da Qualidade dos Sabões   

  

  A avaliação dos sabões foi realizada pelos professores e funcionários da 

escola, familiares e amigos dos estudantes. Cada um ficou responsável por encontrar 

dois avaliadores, totalizando 40 questionários.    

Cada avaliador recebeu as amostras dos sabões obtidos pelas três 

metodologias amostra 1, amostra 2 e amostra 3, acompanhados de um questionário 

com questões objetivas para avaliação da qualidade dos produtos. Com o 

questionário pretendeu-se coletar informações relativas aos atributos: consistência, 

aparência, rendimento e importância da adição de essência ao sabão. Os 

questionários foram recolhidos e os dados foram analisados pela pesquisadora.  

  A avaliação da qualidade dos sabões produzidos através da Metodologia 1 -

Sabão de óleo tradicional, Metodologia 2 - Sabão de óleo com alecrim, Metodologia 3 

- Sabão de óleo com limão, estão apresentados nos Gráficos 8 a 11, referentes, à 

consistência dos sabões (ruim, boa, ótima, excelente) , qual tem melhor aparência, 

melhor rendimento e a importância da adição de essência ao sabão. Os resultados 

representam respostas de 40 voluntários da pesquisa.   
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 Gráfico 8 - Comparação entre a Consistência dos Sabões.  

                
Fonte: A Autora (2018) 

  

  

 

 

 
              Gráficos 9 - Melhor aparência do Sabão  

 
                Fonte: A Autora (2018) 
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 Gráfico 10 - Sabão com Melhor Rendimento após Uso. 

  
       Fonte: A Autora (2018) 

 

 

 

  

Gráfico 11 - Importância de adicionar essência ao sabão. 

 
Fonte: A Autora (2018) 

  

  

  Pela avaliação das respostas, observou-se que, de maneira geral, os sabões 

obtidos pelas três metodologias apresentaram boa qualidade, contudo o sabão obtido 

através da metodologia 3 teve uma melhor aceitação, a partir da avaliação sobre a 

importância da adição de essência percebe-se a melhor aceitação quando adicionado 

e no aspecto do produto final.   

Sabão 1    
28%

Sabão 2    
38%

Sabão 3     
34%

Sim  
78 % 

Não  
22 % 
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O sabão obtido pela metodologia 3 se destacou aos fabricados pela 

metodologia 1 e 2. Diante dos resultados, pode-se extrair algumas questões 

conclusivas para dar continuidade nas atividades.   

Na sequência da pesquisa trabalhou-se com a atividade proposta por Mól, 

com o objetivo de avaliar a eficiência do sabão em diferentes tipos de água (mole, 

dura) e a relação com a formação da espuma seguindo a proposta do trabalho. 

Discutiu-se então como e porque ocorre a formação da espuma, e quais problemas 

causados pelo excesso de sabão na água com apoio da reportagem do canal G-1.  

 

4.3 ORGANIZAÇÃO DAS OFICINAS  

   

   A proposta de realizar oficinas com as turmas do primeiro e segundo ano, 

surgiu em conversas na sala e nasceu da necessidade de compartilhar o 

conhecimento adquirido com os outros estudantes da instituição. Após a análise dos 

dados obtidos através dos questionários sobre a qualidade dos sabões, decidiu-se 

realizar a oficina utilizando a terceira metodologia, ou seja, o sabão de óleo com o 

suco de limão.    

 A organização das oficinas foi estabelecida por sorteio em sala, um dos 

grupos ficou responsável pela parte teórica (Fotografia 9) e os outros pela organização 

e divulgação. Os assuntos trabalhados e a estrutura das oficinas foram organizados 

durante as aulas juntamente com a pesquisadora. 

   As oficinas foram realizadas na terceira semana do mês de outubro de 2017, 

primeiramente realizou-se a intervenção teórica na sala e depois as turmas foram 

divididas em grupos e encaminhadas ao laboratório (Fotografias 10 e 11).  

Esse dia foi atípico na escola, foi necessário que os professores das turmas 

estivessem junto no laboratório para uma melhor organização. Em todos os momentos 

das oficinas os estudantes colaboraram e apresentaram boa participação.   
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Fotografia 9 - Intervenção Teórica da Oficina  

  
     Fonte: A Autora (2018) 

 

 

 

Fotografia 10 - Realização Prática das Oficinas com o Primeiro e Segundo Anos 

 
Fonte: A Autora (2018) 
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 Fotografia 11 - Resultados das Oficinas Realizadas 

 
         Fonte: Kraushaar (2018) 

 

 

 

  Em relação a coleta do óleo realizada na escola, até o dia 20 de outubro tinha 

totalizado 80 litros arrecadados, somado com o que foi utilizado durante as aulas e 

nas oficinas, ultrapassou 100 litros de óleo que poderiam seriam descartados em 

locais inadequados. Isso evidencia a importância do trabalho coletivo e das ações 

sociais com a comunidade.  

    

4.3.1 Análise das Oficinas Realizadas pelos Estudantes  

  

  Entre os vários resultados da oficina um dos principais foi a percepção da 

facilidade em produzir o sabão com materiais antes considerados “lixo” e a concepção 

de cuidados com o meio ambiente, o entendimento de que o óleo de fritura causa 

impactos ambientais se descartado de forma incorreta, causa transtornos como o 

entupimento na rede de saneamento e a poluição dos rios.   

Já sob um olhar social é possível ver a transformação do óleo de cozinha em 

sabão como um gerador de renda para a maioria das famílias carentes, promovendo 

uma mudança na vida de cada uma delas. Já os estudantes ficaram admirados diante 

da simplicidade de obter sabão com um material considerado antes tão inútil no ponto 

de vista de vários deles.    

Após a realização das oficinas os participantes responderam um questionário 

formado por quatro 4 perguntas, relacionadas a satisfação com a atividade (Gráfico 

12), a participação em outra atividade de produção de sabão (Gráfico 13), clareza no 

entendimento da oficina (Gráfico 14), participação durante a oficina (Gráfico 15), e 
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perguntas abertas que consideram pontos positivos, negativos e sugestões para uma 

posterior oficina e ainda uma questão sobre a importância de reutilizar o óleo (Gráfico 

16), totalizando 59 respostas.  

 

 

                          Gráfico 12 - Satisfação dos Estudantes com a oficina 

                             
                Fonte: A Autora (2018) 

 

 

   

        Gráfico 13 - Participação em outra atividade de Produção de Sabão 

 

                          Fonte: A Autora (2018) 
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Gráfico 14 - Satisfação dos Estudantes com o Entendimento na Apresentação 

 

Fonte: A Autora (2018) 

 
 
 
 
 

Gráfico 15 - Satisfação dos Estudantes em Relação a sua Participação. 

  
 Fonte: A Autora (2018) 
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Gráfico 16 - Opinião dos Estudantes Sobre a Importância de Reutilizar/Reciclar o Óleo. 

 

Fonte: A Autora (2018) 

  

    

  A oficina correspondeu com as expectativas dos participantes conforme 

demostrado no Gráfico 12, a narrativa do aluno 02 “poder visualizar na prática, uma 

forma fácil e econômica de se fabricar sabão é muito legal”.   

  A etapa final da pesquisa consistiu na confecção de materiais educativos 

(Fotografia 12) para que fossem colocados nas paredes das salas e nos corredores 

da escola, chamando atenção da comunidade escolar para os problemas do descarte 

inadequado do óleo e a importância de reduzir o uso e de sua reutilização. Esta etapa 

finalizou as atividades e foi utilizada para avaliar a evolução do aprendizado dos 

estudantes ao longo do processo educacional.   
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Fotografia 12 - Confecção dos Materiais Educativos  

     
Fonte: A Autora (2018) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

  Durante a realização deste trabalho houve várias etapas que conduziram a 

reflexões acerca das implicações existentes em se trabalhar com uma pesquisa-ação 

e por fim com uma problemática local, qual seria a contribuição dessa proposta para 

os estudantes.  

Porém, verificou-se que a realização dessa pesquisa permitiu identificar as 

concepções dos estudantes em relação as questões sociais da ciência e da 

tecnologia, para isso utilizou-se alternativas didáticas já conhecidas dentro do 

universo escolar como as aulas expositivas dialogadas, as atividades experimentais, 

atividades de campo e o uso da problematização no ensino da química. 

Oportunidades das quais pode-se interligar as atividades com a realidade dos 

estudantes dando ênfase às questões socioambientais. Ao longo desta pesquisa 

variados aprendizados aconteceram, evidenciando a importância do trabalho do 

educador reflexivo diante das suas didáticas e propõe mudanças quando necessário.   

No início desse trabalho uma pergunta que diversas vezes foi motivo de muitas 

reflexões foi fundamental: Como proporcionar a construção do conhecimento CTS no 

ensino da Química, e estimular os estudantes a repensar sobre seus conceitos em 

relação à disciplina?  

Esse foi um dos objetivos desta pesquisa, que além de propor uma maneira 

viável de promover mudanças sociais era praticá-las ativamente em sala de aula. 

Durante todo o processo muitas contribuições foram proporcionadas.  

A primeira delas, foi estimular a curiosidade dos estudantes em relação aos 

conteúdos químicos dentro dos processos tecnológicos, econômicos e sociais.   

A segunda foi a aprendizagem de conceitos químicos que os estudantes 

tiveram durante as práticas pedagógicas baseadas nas ações desenvolvidas numa 

metodologia de pesquisa-ação, o que permitiu aos estudantes se envolverem nas 

atividades e repensarem sobre suas preocupações em relação a disciplina.    

A pesquisa-ação é na verdade, uma intervenção social que não se limita 

apenas em descrever e teorizar sobre um problema social do cotidiano real das 

pessoas, essa, transforma a realidade e contribui para a superação de uma situação-

problema.  
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A terceira está relacionada a escolha do tema que visou aproveitar um assunto 

comum e necessário aos estudantes e a comunidade escolar, dentro de um contexto 

sociocientífico, pois o descarte de óleo é um problema real e cotidiano na vida de cada 

pessoa. 

Outra contribuição marcante deste trabalho foi oportunizar aos estudantes 

vivenciar e reconhecer os problemas ambientais presentes em sua região e pensar 

em uma maneira de ameniza-los. Muitas ideias foram colocadas por eles como a 

importância da “educação ambiental”, a “coleta do óleo na escola”, o “consumo 

planejado”, “conversas com a comunidade” para que as mudanças necessárias 

fossem realizadas.   

Diversos conceitos foram trabalhados e revistos durante as aulas teóricas e 

práticas. As atividades experimentais foram interessantes e motivadoras, 

oportunizaram aos estudantes possibilidades de melhorar seu conhecimento, diante 

de todas dificuldades. 

Esses instrumentos são fundamentais para que o professor possa mediar o 

conhecimento, conduzindo os estudantes como sujeitos da aprendizagem 

incentivando a pesquisa, a investigação e a procura da solução de problemas.      

  Além disso, as aulas expositivas dialogadas e as problematizações 

desenvolveram habilidades antes não percebidas nos estudantes. Colocando-os para 

investigar, observar, analisar e propor soluções para os problemas. Isso tudo mostra 

que não só os conteúdos químicos foram trabalhados nesta pesquisa, igualmente o 

desenvolvimento de outras habilidades necessárias na formação de cidadãos 

conectados e participantes da sociedade.   

 Em múltiplos momentos as aulas tiveram um caráter investigativo e de 

produção do conhecimento. Percebe-se o avanço dos estudantes no decorrer do ano, 

houve um crescimento significativo na relação da ciência com temas relacionados a 

vida comum do estudante e no fator motivacional. Eles mantiveram-se atentos as 

aulas e trocaram diversas informações entre si e com a pesquisadora. 

Percebeu-se durante essa pesquisa o quanto a sala de aula pode oportunizar 

momentos de diálogo entre professor-aluno-ciência-tecnologia, se distinguindo das 

aulas corriqueiras, a qual promovem apenas conteúdos sem se atentarem em 

aproveitar estes momentos para construir uma intensa relação CTS.  
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 As pesquisas realizadas na internet forneceram dados significativos para 

construção dos trabalhos e atividades aplicadas, evidenciando a importância dessa 

ferramenta quando bem utilizada à educação. Outra ferramenta de pesquisa utilizada 

foi o celular, os estudantes trocaram informações, gravaram seus trabalhos, 

produziram pequenos vídeos das atividades e compartilharam com seus colegas.        

O ensino de Química foi conduzido de forma a fornecer estímulos na busca 

do conhecimento e possibilidades aos estudantes de participarem ativamente da 

sociedade. A química dentro da escola não pode se limitar a transmissão de 

conteúdos desvinculados totalmente da vida cotidiana dos alunos. É pertinente 

reforçar o quanto as aulas dialogadas transformam o trabalho pedagógico em 

momentos de troca de experiências com os alunos.  

  Pode-se dizer que esta pesquisa foi uma oportunidade de promover o 

currículo da disciplina de química com os temas do currículo CTS, o qual facilitou a 

exploração dos conteúdos e importância do papel da ciência e da tecnologia na 

sociedade e ainda, deixando claro, a educação “dialógica” de Paulo Freire pode 

transformar a escola num ambiente de aprendizagem mútua. O professor precisa 

estar preparado, promovendo a liberdade aos alunos de se manifestarem, o que 

demanda inicialmente de uma mudança da tradição didática do docente.   

No decorrer desta pesquisa diversos aprendizados ocorreram, para os 

estudantes, e para a pesquisadora/professora, evidenciando a importância do 

trabalho docente reflexivo em que o profissional se coloca na observação permanente 

diante das suas didáticas e possíveis mudanças.  

  Em síntese, a sequência de ensino desenvolvida em duas etapas em 

diferentes momentos contribuiu para construção do conhecimento no ensino de 

Química numa abordagem CTS, instigando o interesse dos estudantes a partir de uma 

problemática da comunidade. Percepção avaliada pela crescente participação dos 

estudantes nas discussões em sala de aula, na realização das práticas e nas 

respostas às questões, e que evidenciou a adequação da proposta didática colocada 

aos estudantes, como vistas ao desenvolvimento de habilidades e competências 

necessárias a aprendizagem.  

A proposta de desenvolvimento dessa pesquisa a condução dos estudantes 

como protagonistas na delimitação de uma problemática local por meio de pesquisa-

ação, viabilizou a contextualização dos conteúdos científicos ao trabalhar o descarte 
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incorreto do óleo de cozinha e todas suas consequências, para qual o processo de 

ensino e aprendizagem se torne significativo, o que possibilitou aos estudantes 

estabelecer relações de análise sobre os impactos da ciência e da tecnologia na 

sociedade.   

Oportunizou um ensino de química inclusivo em relação ao entendimento da 

ciência e do trabalho científico, na investigação das implicações e ações para 

resolução da problemática local em um trabalho colaborativo e socializador com a 

comunidade escolar como instrumento para formar cidadãos capazes de tomarem 

boas decisões, desenvolverem o pensamento crítico e a independência intelectual 

com o desenvolvimento de atividades no enfoque CTS.  

  E, finalmente fundamentou a elaboração de um produto educacional que 

apresenta os procedimentos metodológicos de uma proposta de ensino de química 

com base em todo processo que foi construído com a contribuição dos estudantes ao 

longo desse trabalho.  
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APÊNDICE A -   AUTORIZAÇÃO DA DIREITO PARA REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA DENTRO DO ESPAÇO ESCOLAR 
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APÊNDICE A 

 

 

Termo de consentimento  

   

 Eu  ___________________________________,  Diretora  e  

Responsável pelo colégio Estadual localizado na cidade de Ponta Grossa-PR, 

declaro que fui informada dos objetivos de pesquisa de autoria da professora 

Alexsandra Kraushaar, a qual produzirá materiais didáticos com olhares CTS 

e os efeitos da produção desses materiais.  

O trabalho será realizado com uma turma do 3º ano do Ensino Médio no 

período noturno.   

Para tanto, autorizo a realização deste trabalho, nessa instituição de 

ensino. Autorizo também, para fins acadêmicos a divulgação de imagens, 

questionários e/ou outros métodos e técnicas dessa instituição durante a 

execução do projeto.   

Declaro por fim que não recebi e não receberei qualquer tipo de pagamento 

por esta autorização.   

    

Ponta Grossa, _______ de _____________________________ de 2017   

     

Assinatura da diretora: _________________________________   
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APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA E IMAGENS 
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APÊNDICE B 

     Autorização aos pais para a utilização de imagens das fotografias da pesquisa  

  

Termo de consentimento aos pais  

   

Eu_______________________________________R.G.________________

_ responsável pelo Estudante (a) _________________________________ 

que frequenta o 3º ano do Ensino Médio de um Colégio Estadual da Cidade 

de Ponta Grossa-PR, autorizo a coleta de dados por meio de questionários, 

entrevistas e/ou outros métodos técnicos, bem como a imagem por meio de 

fotografias para fins de documentação de atividades realizadas e vinculadas 

em dissertação do mestrado.   

Concordo em conceder os registros deste trabalho, sejam escritos, 

situações gravadas em áudio, vídeo e fotografias, que serão uma forma de 

comprovar participação de meu (minha) filho (a) nesta pesquisa.   

   

  Ponta Grossa, __________ de ________________________ de 2017   

  

Assinatura: ___________________________________________   
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APÊNDICE J - PESQUISA DE QUALIDADE DOS SABÕES 
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APÊNDICE J - PESQUISA DE QUALIDADE DOS SABÕES 

  

 

1)  Como você considera a consistência do sabão   

Amostra 1 ruim (  )    Boa  (  )  Ótima(  ) excelente (     )     

Amostra 2 ruim (   )   Boa  (  )  Ótima(  ) excelente (    )     

Amostra 3 ruim (  )   Boa  (  )  Ótima  (  ) excelente (    )    

2) Qual sabão tem melhor aparência?   

Amostra 1 (   )      Amostra 2 (    )        Amostra 3 (      )  

3) Qual sabão tem melhor o melhor rendimento?  

Amostra 1 (   )      Amostra 2 (    )        Amostra 3 (      )  

4)  Você acha importante adicionar essência ao sabão?  

Sim (   )  Não (   )  
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APÊNDICE K - PESQUISA SOBRE A OFICINA DE SABÃO 
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APÊNDICE K- PESQUISA SOBRE A OFICINA DE SABÃO  

 

 

TURMA_______ DATA ______  

  

1) Qual sua satisfação em relação a oficina de sabão?  

◯ Totalmente satisfeito  

◯ Satisfeito  

◯ Nem satisfeito e nem insatisfeito  

◯ Insatisfeito   

◯ Totalmente insatisfeito.  

 

2) Você já tinha participado de atividades como essa?  

◯ sim. Onde_____________  

◯ não  

 

3) Entendimento da apresentação da oficina?  

◯ Totalmente satisfeito  

◯ Satisfeito  

◯ Nem satisfeito e nem insatisfeito  

◯ Insatisfeito   

◯ Totalmente insatisfeito.  

4) Como você percebe a sua participação?  

◯ Totalmente satisfeito  

◯ Satisfeito  

◯ Nem satisfeito e nem insatisfeito  

◯ Insatisfeito   

◯  Totalmente insatisfeito.  

  



106  

  

5) Pra você qual a importância de reutilizar o óleo na fabricação de sabão?  

  

 

 

 

  Registre:  

A. Aspectos Positivos  

 

 

B. Aspectos Negativos  

 

 

C. Sugestões  
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APÊNDICE C- QUESTIONÁRIO INICIAL. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO INICIAL – PRIMEIRAS CONCEPÇÕES   

  

QUESTIONÁRIO INICIAL – PRIMEIRAS CONCEPÇÕES   

Nome________________________________________________idade_________

1 – Você já ouviu falar sobre a função orgânica hidrocarboneto?  

Justifique sua resposta.  

  

2- Você conhece algum composto pertencente à essa função? Se sim, dê 

exemplos.  

  

3- Em sua opinião, algum composto dessa origem pode ocasionar problemas à 

sociedade? Se sim, dê exemplos.  

  

4 – Em sua opinião o que é ciência?  

  

5- Em sua opinião o que é tecnologia?  

  

6 – O que é ciência neutra? A ciência é neutra?   

  

7- Você acredita que a ciência possui implicações sociais?   
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APÊNDICE D - QUESTIONAMENTOS SOBRE O VÍDEO 
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APÊNDICE D - QUESTIONAMENTOS SOBRE O VÍDEO O REFINO  

  

 

QUESTIONAMENTOS SOBRE O VÍDEO O REFINO 

 

Nome____________________________________________  

  

1 - Você tinha conhecimento da variedade de subprodutos que derivam do 
petróleo?   

  

2 - Se o petróleo é um composto formado por átomos de carbono e Hidrogênio, a 
qual função química ele pertence?   

  

3 – Qual a importância do Refino do petróleo?   

  

4 - Todo petróleo bruto apresenta a mesma característica?  

  

5 - O petróleo é uma fonte renovável?   

  

6 - Quais os tipos de energia renováveis que você conhece?   
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO FINAL PRIMEIRA ETAPA 
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APÊNDICE E - Questionário final primeira etapa 

  

Nome___________________________________ 

 

1) Você consegue identificar a existência de conceitos químicos em seu cotidiano?  

Explique.  

  

  

2) Para você como a escola pode contribuir para que a aprendizagem seja 

significativa em sua vida?  

  

  

3) Você acredita que as substancias químicas poluem o meio ambiente? Como 

você classifica a situação ambiental do nosso planeta? Você contribui para a 

melhoria ambiental? De que maneira.   
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO CONCEPÇOES INICIAIS SOBRE SABÃO   
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APENDIDE F QUESTIONÁRIO CONCEPÇOES INICIAIS SOBRE SABÃO   

 

Nome________________________________________________  

Data_______________  

  

1) O que é sabão para você?  

  

  

2) Para que são utilizados os sabões e detergentes?  

  

3) Você tem ideia de como é obtido o sabão?  

  

4) Sabão bom tem que fazer espuma? Por que?   

  

  

5) Qual o destino das sobras de óleos vegetais utilizados em sua residência?  

  

  

6) Como ocorre o processo de fabricação do sabão?   

  

7) Que conceitos químicos estão presentes nos sabões?   
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APÊNDICE G - SABÃO TRADICIONAL COM OLEO USADO  

FORMULAÇÃO SABÃO 1 
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APÊNDICE G –SABÃO TRADICIONAL COM OLEO USADO  

FORMULAÇÃO SABÃO 1 ADAPTADO 

   

  

Reagentes  

• 2 quilos (1860 LITROS) de óleo de cozinha usado; densidade do óleo 

0,93g/mL.  

• 280 mL de água quente;  

• 270 gramas de soda cáustica em escamas (concentração superior a 95%);  

• 50 mL mililitros de álcool de posto   

  

Materiais  

• Recipientes para o molde do sabão (bandejas de plástico ou embalagens longa 

vida);  

• 1 colher de pau;  

• 1 par de luvas para lavar louças;  

• 1 máscara descartável;  

• Óculos de proteção;  

• 1 balde grande;  

• 1 peneira  

• 1 jarra resistente  

• 1 termômetro 

• 1 balança  

 Atenção: sempre usar equipamento de proteção, luvas, óculos e mascara 

quando estiver manipulando produtos cáusticos e ácidos.  

 

Procedimento  

 

1. Coloque a água para esquentar até que ela fique morna (em torno de 40°C). 

Feito isso, coloque a água no recipiente pequeno e coloque a soda cáustica 
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lentamente e em pequenas porções no mesmo recipiente, misturando sempre a cada 

adição.  A ordem dos reagentes também deve ser respeitada: colocar soda sobre a 

água, e nunca a água sobre a soda - isso provocar uma reação forte e causar 

acidentes.  É bem importante utilizar um balde ou recipiente plástico de material 

grosso e resistente, e nunca utilizar garrafas PET para fazer a diluição da soda, 

pois elas não suportam a temperatura que a reação atinge, podendo romper e 

vazar esse material extremamente corrosivo.  

Mexa com a colher de pau até diluir completamente a soda, de modo que não haja 

mais escamas.   

Atenção: não utilize recipientes de alumínio descartável em conjunto com a soda 

cáustica e certifique-se de que eles sejam suficientemente altos, pois essa 

dissolução pode efervescer e causar espuma.  

  

2. Depois de retirar as impurezas do óleo (é possível fazer isso com uma 

peneira), esquente-o um pouco (a uma temperatura de 60°C) e adicione-o ao balde 

que será utilizado para colocar todos os demais ingredientes. Em seguida, insira a 

soda bem lentamente, em pequenas porções e misturando continuamente. Esse 

cuidado aumenta a sua segurança, pois a reação com a soda cáustica libera muito 

calor, além de produzir um sabão de boa qualidade - se você colocar a soda de uma 

única vez ou muito rápido sem a agitação adequada, o sabão pode empelotar e ficará 

difícil reverter isso.   

3. Misture somente o óleo e a soda por cerca de 20- 30 minutos. A consistência 

final ideal deve ser parecida com a do leite condensado. É necessário respeitar esse 

tempo de mistura para que haja a reação entre óleo e a soda. (REAÇÃO DE 

SAPONIFICAÇÃO)  

  

4. Após esse tempo de mistura, tem início o momento ideal para adicionar os 

demais ingredientes. Misture bem até que esses ingredientes se incorporem 

plenamente à mistura.  
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5. Caso a massa final de sabão esteja muito líquida, insira o álcool lentamente 

e mexa bem por dez minutos para que a mistura não empelote. Nessa etapa, a massa 

de sabão ganhará consistência rapidamente. É recomendável que a forma em que 

será colocado sabão já esteja preparada e próxima.  

  

Recomenda-se, ainda, deixar em processo de cura (de 20 a 45 dias), de preferência 

em um recipiente opaco, que fique num lugar fresco e sob abrigo do Sol.  
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APÊNDICE H - SABÃO TRADICIONAL COM OLEO USADO E ALECRIM   

FORMULAÇÃO SABÃO 2  
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APÊNDICE H – FORMULAÇÃO SABÃO 2  

COM OLEO USADO E ALECRIM   ADAPTADA 

 

Reagentes  

1 kg de soda cáustica em flocos  

2 litros de água   

4 litros de óleo de cozinha  

1 litro de álcool  

5 ml de essência alecrim e um “punhado” de alecrim desidratado  

  

Materiais  

Recipientes para o molde do sabão (bandejas de plástico ou embalagens longa vida);  

• 1 colher de pau;  

• 1 par de luvas para lavar louças;  

• 1 máscara descartável;  

• Óculos de proteção;  

• 1 balde grande;  

• 1 recipiente pequeno   

• 1 peneira  

• 1 jarra resistente  

  

Atenção: sempre usar equipamento de proteção, luvas, óculos e mascara quando 

estiver manipulando produtos cáusticos e ácidos.  

 

 Procedimento   

 

1) Coloque no balde a soda cáustica e adicione lentamente 2 litros de água quente. 
Misture com muito cuidado utilizando a colher de pau até a soda cáustica dissolver 
completamente. Mexa com a colher de pau até diluir completamente a soda, de 
modo que não haja mais escamas.   

  

2) Junte os 4 litros de óleo limpo com a peneira, continue mexendo por 20- 30 minutos.  

  

3) Acrescente o álcool, a essência e o alecrim. Misture até obter uma pasta 
consistente.  
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4) Despeje o conteúdo nas formas, espalhe bem e acomode a pasta dentro do 
recipiente. Deixe secar por no mínimo 24 horas. Após a secagem, corte o sabão no 
tamanho desejado e embale.  

  

Recomenda-se, ainda, deixar em processo de cura (de 20 a 45 dias), de preferência 
em um recipiente opaco, que fique num lugar fresco e sob abrigo do Sol.  Agora é só 
cortar e você terá pedaços de sabão para usar no seu dia a dia.  
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APÊNDICE I - SABÃO COM ÓLEO USADO E SUCO DE LIMÃO  

           FORMULAÇÃO SABÃO 3 
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APÊNDICE I – FORMULAÇÃO SABÃO 3  

SABÃO COM ÓLEO USADO E SUCO DE LIMÃO - ADAPATADA 

 

Reagentes.  

2 litros de suco de limão  

6 litros de óleo usado   

1 Kg de soda  

Raspas de limão a gosto  

30 – 50mL Essência de limão  

  

Materiais  

• Recipientes para o molde do sabão (bandejas de plástico ou embalagens longa 

vida);  

• 1 colher de pau;  

• 1 par de luvas para lavar louças;  

• 1 máscara descartável;  

• Óculos de proteção;  

• 1 balde grande;  

• 1 peneira  

• 1 jarra resistente  

  

Atenção: sempre usar equipamento de proteção, luvas, óculos e mascara quando 

estiver manipulando produtos cáusticos e ácidos.  

  

Procedimento   

  

1) Diluir a soda em 1,5 litro do suco de limão puro. Colocar o suco sobre toda a 

soda, com cuidado isso vai ajudar no ponto do sabão. Cuidado porque vai 

ferver e produzir alguns gases da reação e também irá mudar a cor. (Realizar 

esse procedimento em um ambiente aberto).  

  

2) Filtrar os 6 litros de óleo com uma peneira e adicionar na mistura anterior, 

colocar o restante do suco de limão (para melhorar o pH). Para esse processo 

utilizar um balde grande e mexer bem com uma colher de pau, por 20- 30 mim.  
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Adicionar as raspas de limão e a essência.  

   

3) A mistura terá um aspecto de doce de leite. Colocar nas formas e espera secar 

24 horas para cortar. O aspecto dele será bem mais claro que o sabão 

comercial. Após é só embalar.   
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ANEXO A – ATIVIDADE PRATICA 

DETERMINAR O TEOR DE ÁLCOOL NA GASOLINA 
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ANEXO A – ATIVIDADE PRATICA 

DETERMINAR O TEOR DE ÁLCOOL NA GASOLINA 

 

Determinar o Teor de álcool na gasolina  

O ensino de Química, assim como o de outras ciências, deve partir dos 

conhecimentos que os alunos já dispõem sobre determinado assunto, para depois 

desenvolver uma metodologia de trabalho com: observação de fatos/experimentos, 

levantamento de hipóteses, comprovação/resultados, síntese/avaliação/registro das 

teorias.   

Professor uma experiência bastante simples, que os alunos podem executar em 

grupo e percorrer esses passos (observar, comprovar e registrar), baseia-se no teste 

realizado nos postos de gasolina para verificar se o combustível não foi adulterado com 

álcool. 

Materiais e reagentes 

• 50 ml de gasolina  

proveta de 100 ml  

• 50 ml solução salina de cloreto de sódio 10% 

 

Procedimento 

Mistura-se a gasolina e a solução salina, o uso da solução salina de 10% NaCl 

está   relacionado ao fato de intensificar a propriedade polar da solução aquosa de forma 

a facilitar ainda mais a extração do álcool da mistura com a gasolina.  Tampe e agite a 

proveta com cuidado. Dessa maneira tem-se a separação da mistura em duas partes 

distintas. Na parte superior, ficará a gasolina pura e na parte inferior ficará uma mistura 

de água e álcool.   

Professor não conte o resultado, deixe que os alunos investiguem o que houve e 

busquem o resultado, você pode explicar que apenas que hoje em dia a gasolina contém, 

por lei uma certa porcentagem de álcool.  

É importante ressaltar que, além dos cuidados na manipulação desses materiais 

para preservar a integridade física dos alunos, a precisão das quantidades também é 

fundamental.  

Pode-se solicitar que os alunos respondam a algumas perguntas em grupo. A 

ideia é que eles levantem hipóteses, por exemplo a respeito do fato de que a gasolina 

não se mistura à água, mas o álcool sim:  

 

Que substâncias se separaram?  

O que ficou na parte de cima e o que ficou na parte de baixo? Por quê?  

 

 Professor você pode trazer algumas informações teóricas para subsidiar a reflexão. Se 

os alunos já estudaram pontes de hidrogênio, pode explicar que tanto a água como o 

álcool possuem moléculas polares e ambos apresentam pontes de hidrogênio. O álcool 

se mistura mais facilmente à água, mas a gasolina não se mistura a essa substância, 

pois tem um comportamento parecido com o óleo.  



127  

  

Se os alunos já estudaram Química Orgânica, pode-se analisar a estrutura molecular do 

etanol. O etanol, por ter uma parte da cadeia formada por carbono (apolar), consegue se 

dissolver em gasolina (apolar). Mas o etanol tem mais afinidade química com a água e é 

extraído da gasolina.  

Analisado o fenômeno da separação de misturas, é hora de propor o desafio final aos 

grupos: que calculem a porcentagem (teor) de álcool na gasolina. Eles precisam ter 

somente o conhecimento de regra de três para resolver este problema.  

Provavelmente, a soma de água e álcool estará próxima de 62 ml, o que equivale 

a 12 ml de álcool (62 ml – 50 ml = 12 ml). Se havia 12 ml de álcool em 50 ml de gasolina 

(misturada ao álcool), então haverá, em 100 partes: 

             12ml álcool -------- 50 ml gasolina                                             

              x ml de álcool--------  100 mL gasolina                  Portanto, x = 24%                                             

Esse valor varia conforme as determinações da Agencia Nacional de Petróleo. A 

tolerância permitida é de aproximadamente 2%.  

 

 A partir dessa experiência, pode-se discutir sobre:   

 

• A política de subsídio do álcool no Brasil.  

O custo de produção do álcool é maior que o da gasolina, mas por um acordo firmado 

entre o governo e os usineiros, hoje o álcool é subsidiado e, por isso, é mais barato que 

a gasolina nos postos.  

• Aumento do lucro nas vendas de combustível.  

Alguns donos de postos podem misturar mais álcool do que o permitido, causando 

problemas no funcionamento dos automóveis. Existem, também, outros tipos de 

adulteração com outros solventes.  

• Por que se mistura álcool na gasolina?  

Essa mistura reduz a poluição e melhora a octanagem do combustível, evitando sua 

explosão ao ser comprimido no motor, o que causa estouros que podem danificá-lo.  

 

Fonte:http://www.aberta.org.br/educarede/2013/05/21/teor-de-alcool-na-gasolina/ 
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ANEXO B – ATIVIDADE PRÁTICA DESIDRATRAÇÃO DA SACAROSE 
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ANEXO B – ATIVIDADE PRATICA DESIDRATRAÇÃO DA SACAROSE 

DESIDRATAÇÃO DA SACAROSE 
  
Objetivos: Observar a ação desidratante do ácido sulfúrico sobre a sacarose (C12H22O11). 
 
Introdução  
O ácido sulfúrico concentrado é um poderoso agente desidratante, reage com a sacarose, 
removendo a água e deixando um abundante resíduo de carvão.   
A reação do processo é representada por:  C12H22O11(s) → 12C(s) + 11 H2O (g) 

 

Materiais e Reagentes 
 
- Béquer de 250 mL;   
- Bastão de vidro 
- 60 g de açúcar        
- 60 mL de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4); 
- Vidro de relógio; 
  
Procedimento experimental 
 
1- No béquer de 250 mL, adicionar o açúcar até atingir a marcação de 50 mL de sua 
capacidade; 
 
2- Adicione o ácido sulfúrico concentrado ao açúcar até o cobrir. Faça isso com muito cuidado 
em um local bastante arejado; 
 
3- Com a ajuda de um bastão, misture bem o ácido com o açúcar. Após 2 minutos, a mistura 
muda de cor, para preto, e expande-se para fora do béquer, acompanhado de aumento de 
temperatura, liberação de óxidos de enxofre e vapor de água e um cheiro intenso de açúcar 
queimado. 
 
 Resultados 
O ácido sulfúrico concentrado reage com o açúcar, formando água, carbono e muito calor, o 
que explica as bolhas e a fumaça produzida, além do cheiro característico de açúcar 
derretido. 
Quando olhamos para a estrutura da sacarose, vemos que não existem moléculas de água 
presente, mas sim, grupos OH e átomos de hidrogênio ligados aos carbonos. São estes 
grupos OH, também conhecidos como hidroxilas que fazem com que o açúcar seja tão solúvel 
na água.  Quando o ácido reage com o açúcar, ele retira os OH e os H, formando assim H2O 
que vai sendo evaporado pelo calor da reação. 
Já o carbono é essa massa preta dentro do béquer. Por isso o açúcar é chamado de 
carboidrato, ele contém além de carbonos muitos hidrogênios e oxigênios, em uma proporção 
de 2:1 como na água. 
 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dlm2CIiqvUs 
 
QUESTÕES 
a) Porque o açúcar está escurecendo? Justifique sua resposta  
b) O que estava sendo formado na reação? 
c) Porque o béquer estava esquentando? Justifique. 
d) Que tipo de reação acontece? 
 

FONTE: https://edeq.furg.br/images/arquivos/trabalhoscompletos/s08/ficha-332.pdf 
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ANEXO C – ATIVIDADE PRATICA A POLUIÇÃOE A TENSÃOSUPERFICIAL 
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ATIVIDADE PRATICA A POLUIÇÃOE A TENSÃO SUPERFICIAL 

 

FONTE http://professor.ufop.br/sites/default/files/melissadequi/files/tensao_superficial.pdf 

 

A POLUIÇÃO E A TENSÃO SUPERFICIAL. 
    
Objetivo: Conhecer a propriedade físico-química que influencia na vida e na poluição dos 
corpos hídricos.  
 
Introdução: A força que existe na superfície de líquidos em repouso é denominada tensão 
superficial. Esta tensão superficial é devida às fortes ligações intermoleculares, as quais 
dependem das diferenças elétricas entre as moléculas, e pode ser definida como a força 
por unidade de comprimento que duas camadas superficiais exercem uma sobre a outra. 
A tensão superficial é também responsável pela flutuação de pequenos pedaços de papel 
e objetos, devido à força existente entre as moléculas. Para quebrar a tensão superficial, 
podemos utilizar um detergente, ou algumas substâncias saponáceas, substâncias de base 
orgânica que diminuem a tensão superficial da água e outros líquidos, essas substâncias 
são responsáveis pelas espumas em rios e córregos poluídos devido o lançamento de 
dejetos sem o devido tratamento, consequentemente os insetos não pode utilizar a 
superfície da água para se reproduzir, comprometendo todo o ecossistema. 
  
Material e reagentes necessários   
- béqueres 
- vasilha 
- pequenos objetos (agulhas, clipes, alfinetes, palitos) 
- detergente 
- canela, pimenta do reino ou giz moído 
- conta –gotas 
- leite 
- corante ou indicadores químicos  
  
Procedimento experimental 
 
1ª parte 
• Coloque uma certa quantidade de água em um béquer e lentamente disponha o objeto 
escolhido, em outro béquer coloque a canela, a pimenta do reino ou giz moído. 
•Em seguida adicione 2 gotas de detergente e observe o que acontece. 
 
2ª parte  
• Coloque um pouco leite dentro do recipiente. Deixe descansar por alguns minutos para 
que o leite fique completamente parado. 
• Pingue os corantes ou indicadores de maneira que eles fiquem na superfície do leite. A 
disposição das gotas é vocês quem escolhe. Mas cuidado para não as misturar. 
• Agora pingue o detergente no leite com o corante e veja o que acontece. Explique esse 
fenômeno. 
 
 
5. Questões para analisar 
 

• Qual é o resultado da elevada concentração de resíduos orgânicos em corpos 
hídricos? 

• Qual a diferença entre poluição e contaminação? 

• Qual a importância da tensão superficial para a vida biológica? 

• Discuta sobre os detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis. 

• Explique porque o detergente quebra a tensão superficial da água? 

• Como podemos relacionar a poluição dos rios com o comportamento dos corantes? 
Explique porque acontece esse fenômeno físico. 

 

 


