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RESUMO 
 
 
Este trabalho é resultado da reflexão acerca da Educação Ambiental e do 
movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade e suas contribuições para o ensino de 
Química, como estratégia na formação de sujeitos críticos e capazes de, no futuro, 
assumirem os desafios ambientais. As aproximações existentes entre as duas 
perpesctivas de ensino foram o objetivo central deste estudo, na busca de suas 
contribuições para a promoção de um ensino voltado a uma formação crítica e 
reflexiva dos problemas ambientais existentes e que necessitam de novas 
estratégias para serem resolvidos. A pesquisa, de cunho qualitativo e de natureza 
bibliográfica, foi realizada com base em trabalhos de mestrado e doutorado que 
abordam em seus desenvolvimentos a educação CTS e a EA. Foram analisadas 19 
dissertações e uma tese, sob a perspectiva da Análise de Conteúdo. Para a 
organização e discussão dos resultados, utilizamos quatro categorias a priori, que 
fazem referência a conhecimentos químicos e à contextualização, visando à 
compreensão e transformação da realidade social. A análise indicou uma 
considerável incidência de pesquisas envolvendo as duas perspectivas, voltadas 
para questões/temas socioambientais como o lixo, a água, a poluição, de queimadas 
e agrotóxicos e as inter-relações desses temas com as ações do homem no 
ambiente. Por meio dos resultados da pesquisa, podemos inferir que o 
desenvolvimento de uma educação que tenha como base a aproximação destes 
dois movimentos pode se configurar em uma estratégia significativa para abordar o 
contexto de vida de professores e alunos, numa perspectiva crítica de transformação 
da realidade física e social, mas ainda existem barreiras signifiticas que não 
contribuem para que esta ação pedagógica ocorra com maior atenção e integração 
entre professor-aluno e aspectos socioambientais.  
 
Palavras-chave: Educação ambiental. Contexto socioambiental. Ensino de química. 
Propostas pedagógicas. 



ABSTRACT 

 

The approach between Environmental Education and the Science, Technology and 
Society Movement and its contributions on the teaching of Chemistry is discussed. It 
is a strategy in the formation of critical individuals who will also face current 
environmental challenges. Current study aims at the extant approaches between the 
two teaching perspectives for the enhancement of teaching for the critical and 
reflexive formation of environmental issues which require new strategies to be 
solved. Current qualitative and bibliographic research was foregrounded on one 
doctoral thesis and nineteen master´s dissertations on Environmental Education and 
the Science, Technology and Society Movement from the perspective of Contents 
Analysis. Four a priori categories were employed for the organization and discussion 
of results, which deal with chemical knowledge and contexualization for the 
understanding and transformation of social reality. The analysis showed a 
considerable occurrence in research on the two perspectives on social and 
environmental issues such as wastes, water, pollution, forest fires and toxic 
fertilizers, coupled to the inter-relationships between these themes and human 
activity impacting the environment. Results demonstrate that the development of 
formation based on the approach of these two movements is a significant strategy to 
analyze the life of teachers and students within a critical perspective for the 
transformation of physical and society reality. However, there are still significant 
barriers that contribute towards the impairment of such pedagogical activity on the 
teacher-student integration and on social and environmental aspects.  
 
 
Keywords: environmental education; social-environmental context; the teaching of 
Chemistry; pedagogical proposals. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A investigação científica atrai pessoas por uma variedade de 
motivos, entre eles está o desejo de ser útil, a excitação de explorar 
um novo território, a esperança de encontrar ordem e a vontade de 
testar o conhecimento já estabelecido” (KUHN, 1995, p. 37). 

 

 

A preocupação com os recursos que o meio ambiente oferece ao 

homem pode ser explicada pela necessidade que possuem para a 

permanência da vida na Terra. Há um histórico de soberania humana em 

relação ao meio ambiente que pode esclarecer a problemática ambiental que o 

mundo atualmente enfrenta. O antropocentrismo intensificado no século XIX, 

juntamente com o processo de industrialização e desenvolvimento científico e 

tecnológico, contribuiu para o aumento da preocupação com os problemas 

socioambientais.  

A crise socioambiental é desencadeada, por meio de ações desmedidas 

do ser humano em relação ao meio, crise esta que acarreta problemas 

diretamente relacionados com aspectos sociais, econômicos, políticos, 

históricos, éticos e culturais. Várias são as limitações enfrentadas para a 

manutenção de um equilíbrio homem/natureza, sendo a discussão desses 

problemas necessária para o tratamento das diferentes situações que existem 

no meio ambiente. As diversas circunstâncias ocorridas no habitat 

socioambiental merecem atenção especial e diferenciada, dependem de onde 

ocorreram, da forma e da intensidade.  

O alerta para os problemas ambientais se intensifica quando alguma 

catástrofe acontece; assim, o homem tende a se posicionar, tentando atenuar 

os danos causados ao meio ambiente que lhe trouxeram problemas ao seu 

bem estar social. Na busca de ações permanentes para a diminuição de 

impactos tão frequentes no meio ambiente, surge a preocupação em realizar 

ações efetivas e comprometidas com o meio socioambiental que possam 

contribuir para que o meio ambiente natural não seja tratado de forma isolada, 

sabendo que o homem é parte desse meio, logo está inserido nele. 



13 

 

As motivações pessoais para a escolha do tema desta dissertação pode 

ser atribuída ao meu despertar enquanto aluna de iniciação científica do 

Laboratório de Agroquímica e Meio Ambiente da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM). Apesar de a pesquisa não ter sido na área de ensino, mas na 

área “dura” da Química, isto porque minha formação inicial é o bacharelado, 

sempre fazia reflexões de como os dados de pesquisas como a que estava 

realizando poderiam ser levados para a sala de aula, no sentido de discutir com 

os alunos quais foram as consequências que levaram a tais resultados. Minha 

pesquisa no laboratório tinha por finalidade detectar a quantidade de mercúrio 

no lodo do lago do Parque do Ingá localizado na cidade de Maringá–PR.  

Trazer as discussões dos resultados das pesquisas realizadas no 

Laboratório de Agroquímica e Meio Ambiente era uma das reflexões que 

costumeiramente pensava que poderia fazer. Esta motivação para a sala de 

aula pode ser explicada, porque, na época, era professora voluntária de um 

curso pré-vestibular. A partir das discussões e da possibilidade da 

conscientização que poderia ser realizada com os alunos, por meio da 

apresentação dos resultados obtidos, tendo como foco principal os causadores 

desses resultados, as situações a serem discutidas convergiriam para a vida 

cotidiana dos alunos, colocando-os como agentes da história e das 

contribuições que podem proporcionar ao meio ambiente. 

As diferentes situações que fazem parte do dia a dia da humanidade, se 

relacionam com os aspectos da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, 

podendo estes aspectos ser um auxílio pedagógico na construção de novos 

conhecimentos científicos. Envolvem questões multidisciplinares na discussão 

de possíveis soluções para determinado problema. A relação entre ciência e as 

questões sociais pode permitir o desenvolvimento de atitudes e valores que 

estão ligados à vida do aluno (SANTOS; MORTIMER, 1999). 

Com a regulamentação em 1998 pelas Diretrizes do Conselho Nacional 

de Educaçao e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais da Lei de Direrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, a educação no Brasil procurou 

auxiliar o professor em sua tarefa de formar o intelecto do cidadão. Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais a educação escolar é concebida como 
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uma prática que tem a possibilidade de criar condições para que 
todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os 
conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão 
da realidade de participação em relações sociais, políticas e culturais 
diversificadas e cada vez mais amplas, condições estas fundamentais 
para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade 
democrática e não excludente (BRASIL, 1997). 

 

Em meio a este contexto, de reflexões da importância de novas 

estratégias de ensino para a promoção de uma educação voltada a indagações 

e a busca por soluções para os problemas encontrados no ensino de ciências e 

mais especificamente no de Química, como a prática da contextualização que é 

um auxílio para a formação de pessoas que compreendam os conceitos 

científicos por meio da realidade local e/ou global, tornando o aprendizado um 

artifício para o desenvolvimento pessoal e social, foi realizado um estudo tendo 

como objeto de pesquisa dissertações e teses que abordam questões de 

natureza socioambiental relacionadas ao movimento CTS e a EA no ensino de 

Química. Diante do objeto em questão, o problema de pesquisa que se 

apresenta é: quando nos deparamos com os desafios propostos pelo 

movimento CTS e a EA, quais as aproximações possíveis de serem 

estabelecidas entre essas duas perspectivas de ensino em dissertações e 

teses nos últimos dez anos? 

As relações de uma educação CTS e da EA, podem promover novas 

discussões sobre a realidade social e ambiental pela qual determinada 

sociedade está passando e assim promover debates e reflexões que possam 

contribuir para uma formação cidadã mais crítica e que tenha condições de 

transformar a realidade socioambiental. Em meio aos aspectos destes dois 

movimentos temos uma característica promotora de novas situações no 

ambiente escolar que é o esino contextualizado, que surgiu em meio ao 

desenvolvimento destas duas vertentes educacionais. Com base neste 

pensamento de um ensino voltado a contextualização há alguns princípios 

necessários que precisam ser refletidos antes de caracterizar qualquer ensino 

que faça referência a problemas socioambientais como uma educação 

contextualizada. Segundo Wartha (2013, p. 90): 

 

[....] a contextualização é visivelmente o princípio norteador para o 
ensino de ciências, o que significa um entendimento mais complexo 
do que a simples exemplificação do cotidiano ou mera apresentação 
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superficial de contextos sem uma problematização que de fato 
provoque a busca de entendimentos sobre os temas de estudo. 
Portanto, contextualização não deveria ser visto como recurso ou 
proposta de abordagem metodológica, mas sim como princípio 
norteador. 
 
 

A inserção do tema meio ambiente no currículo escolar é necessária, 

para que os professores percebam sua importância, já que muitos ainda 

resistem em fazer articulações entre meio ambiente e o ensino de Química, 

corroboram a concepção de que aspectos relacionados ao meio ambiente 

devam ser tratados pelo professor de Biologia e Geografia individualmente. 

Essa visão fragmentada de ensino, como já discutido, é o que faz a 

desarticulação dos conceitos científicos com o cotidiano do aluno. É esse 

pensamento simplificado de meio ambiente natural que precisa ser 

reformulado, acrescentando os problemas que o homem precisa resolver por 

meio de ações sociais; nesse sentido, a escola é o início dessa transformação 

e alguns avanços já surgiram. 

 

Também na escola, a educação ambiental tem se modificado 
profundamente e há, cada vez mais, uma consciência que mudanças 
substanciais devam acorrer em busca de uma nova ética que permeie 
os nossos comportamentos e a nossa relação com o ambiente 
(TOMAZELLO; FERREIRA, 2001, p. 201). 

 

Várias são ainda as indagações a respeito da educação praticada no 

país e, de forma geral, são opiniões negativas a respeito do ensino. Na busca 

de melhorias, nesta concepção, é proposta a ideia de uma educação pautada 

nos aspectos da ciência, tecnologia, sociedade e do meio ambiente no ensino 

de Química, já que este é um assunto recorrente na mídia e também há a 

obrigatoriedade da inserção no currículo escolar.  

No campo escolar, o tema social meio ambiente tem ligação direta com 

a Educação Ambiental. Regulamentada através da Lei 9.795 de 1999, torna-se 

obrigatória a utilização desse tema em todos os níveis de educação formal e 

não formal. Como nos demonstram os PCN, 

 

A principal função do trabalho com o tema meio ambiente é contribuir 
para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na 
realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com 
o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. Para isso é 
necessário que, mais do que informações e conceitos, a escola se 
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proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o 
ensino e aprendizagem de procedimentos [...] (BRASIL, 2001, p.187). 

 

Nessa linha de pensamento, Zoller (1993) considera que a educação 

para a ação social deve levar os alunos a assumir suas responsabilidades de 

acordo com as atitudes que tomaram em relação aos problemas sociais que 

precisam enfrentar. 

O movimento CTSA pode ser utilizado na contribuição da elaboração de 

novas metodologias e práticas pedagógicas. Assim, as discussões realizadas 

na perspectiva dessa abordagem podem contribuir para a compreensão de um 

ensino que percebe o indivíduo por completo, ou seja, as discussões/reflexões 

acerca de seu cotidiano são acopladas aos conteúdos químicos previstos no 

currículo escolar. O cotidiano pode proporcionar temas que promovam a união 

de pessoas, áreas, disciplinas e produz um conhecimento no qual mais 

pessoas participam. Partindo de um mesmo objeto, podem-se ter várias 

leituras, descrições, interpretações e análises diferentes, permitindo a 

elaboração de entendimento do ambiente na sua forma mais ampla 

(COIMBRA, 2005). 

A EA crítica pomove a proposição de transformações na educação 

escolar, em meio às reflexões que são realizadas ela tem como perspectiva 

inferir na busca por soluções para a crise ambiental instaurada por meio de 

ações sociais e políticas. 

 

Sendo essencialmente uma ação política, a educação ambiental é um 
processo de apropriação crítica de conhecimentos, atitudes e valores 
políticos, sociais e históricos que implicam em construir, eivado de 
participação, um processo de construção pelos sujeitos, das 
qualidades e capacidades necessárias à ação transformadora 
responsável diante do ambiente em que vivem. (TOZONI REIS, 2007, 
p.134). 

 

Desta forma, a EA crítica tem como viés a reflexão de problemas em 

comum da sociedade que precisam ser resolvidos, e estas soluções só 

poderão ser propostas por meio de discussões das necessidades pelas qual 

determinada sociedade está passando e assim buscar junto aos órgãos 

públicos apoio financeiro e operacional de todo o projeto a ser executado, por 

isso que a EA crítica envolve todos os setores sociais. 
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O ensino de Química, que faz correlações com o cotidiano, pode ser 

mais interessante tanto para o aluno quanto para o professor, quando esse 

ensino é intermediado pela utilização de temas socioambientais, podendo ser 

estes uma das ferramentas para o desenvolvimento das interfaces de um 

ensino CTS e da EA nas escolas, já que para se realizar a contextualização é 

necessário partir de um determiando assunto. De acordo com Santos e 

Schnetzler (2003, p. 98), 

 

Os temas sociais têm, ainda, uma conotação característica neste 
ensino, isto é, eles objetivam a contextualização do conteúdo e 
permitem o desenvolvimento das habilidades essenciais do cidadão. 
Ao contextualizar o conteúdo, os temas sociais explicitam o papel 
social da química, as suas aplicações e implicações e demonstram 
como o cidadão pode aplicar o conhecimento na sua vida diária. Além 
disso, os temas têm o papel fundamental de desenvolver a 
capacidade de tomada de decisão, proporcionando situações em que 
os alunos são estimulados a emitir opinião, propor soluções, avaliar 
custos e benefícios e tomar decisões, usando o juízo de valores. 

 

Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), 

propõe-se a contextualização de temas socialmente relevantes para o ensino 

de Química:  

 

Defende-se uma abordagem de temas sociais (do cotidiano) e uma 
experimentação que, não dissociados da teoria, não sejam pretensos 
ou meros elementos de motivação ou de ilustração, mas efetivas 
possibilidades de contextualização dos conhecimentos químicos, 
tornando-os socialmente mais relevantes [...] (BRASIL, 2006, p. 117). 

 

A abordagem de temas do cotidiano é um recurso que pode contribuir 

para a prática da interdisciplinaridade e da contextualização, contribuindo para 

a conexão das disciplinas. Miranda, Miranda e Ravaglia (2010, p.13) cooperam 

com essa ideia e ressaltam que  

 

A interdisciplinaridade e a contextualização devem formar o eixo 
organizador dos currículos. Conectar os inúmeros conhecimentos e 
suas aplicações deve ser a proposta de todo professor. Não é 
possível esperar soluções salvadoras e de grande porte, mas encara 
a educação numa perspectiva de conflito, de inquietação pessoal que 
levará a busca da mudança e de um novo paradigma educacional. O 
engajamento de professores num trabalho conjunto de integração das 
disciplinas entre si, conectando os inúmeros conhecimentos, 
transcende o simples ensinar porque terá um sentido mais amplo, 
onde o professor e o aluno passarão a ser vistos como parte de uma 
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grande teia de relações com o mundo, e sendo parte deste mundo 
não poderão mais ser vistos de forma fragmentada. 

 

O eixo organizador dos currículos pode ser tratado como o ponto de 

partida para as várias discussões que podem ser realizadas a partir de uma 

temática. É a ligação entre o tema e os assuntos que a ele se referem, 

podendo ser discutidos sob o ponto de vista das esferas sociais, sendo elas 

políticas, econômicas, cultural e ética. 

Quando as discussões dos conceitos químicos são realizadas após a 

seleção de algum tema socioambiental, espera-se que este ocorra sob a 

perspectiva científica, social, tecnológica e ambiental. Esses aspectos podem 

ser tratados por meio de senso crítico e reflexivo, podendo ter como princípio 

para essa tarefa o movimento que trata da coexistência desses quatro itens, 

conhecido como movimento CTSA. Assim, concordamos com Mion, Alves e 

Carvalho quando se referem às implicações das discussões dessas quatro 

categorias: 

 

[...] uma abordagem envolvendo as complexas implicações da 
relação Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) é 
imprescindível, pois temos hoje a nossa disposição a possibilidade de 
acessar embasamentos inerentes a conhecimentos científicos e 
tecnológicos que permitem uma sustentação inicial sobre importantes 
preocupações de natureza sócio-ambiental, como sustentabilidade 
ambiental e ética. Diversas áreas, tais como: ecologia e 
ecotoxicologia; algumas engenharias; saúde, coletiva; direito, química 
e física ambientais são exemplos de campos que, em decorrência 
das implicações do desenvolvimento científico e tecnológico mais 
recente, têm empregado esforços na direção da compreensão e 
efetivação de ações rumo a melhorias no escopo ambiental. (MION; 
ALVES; CARVALHO, 2007, p. 2). 

 

Layrargues (2001) utiliza a expressão tema-gerador como estratégia da 

resolução de problemas ambientais locais, ressaltando que deve ser fonte de 

novas reflexões sobre as ações humanas com o meio ambiente, não podendo 

ser abordado para discutir apenas o tema sem fazer interlocuções com o 

conteúdo a ser ensinado. Há, então, o interesse na exploração do estudo em 

que a utilização de temas socioambientais possa contribuir para o ensino de 

Química, por meio de uma educação baseada no entendimento de conceitos 

científicos, utilizando o estudo dos problemas ambientais mais comumente 

enfrentados. 
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Esta pesquisa é resultado de um estudo de dissertações e teses e, além 

desta introdução, está estruturada em cinco capítulos. No capítulo um, 

intitulado “Educação Ambiental e o ensino de Química”, foram abordados os 

aspectos dos caminhos já percorridos pela Educação Ambiental (EA), 

envolvendo os conceitos e as perspectivas encontrados na literatura, bem 

como os princípios defendidos pelas vertentes Crítico-Transformadora versus 

Educação Ambiental Convencional. A elaboração deste capítulo pode ser 

justificada pela importância da abordagem dos aspectos históricos, políticos, 

sociais, econômicos, culturais e científico-tecnológicos da EA para a 

contribuição na utilização deste movimentos no ensino de Química. Foram 

realizadas abordagens referentes ao desenvolvimento e contribuições para um 

ensino de Química na perspectiva crítico-transformador.  No segundo capítulo, 

foram evidenciadas as inter-relações do ensino de Química com o movimento 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e suas contribuições que podem trazer 

para a educação em Química, por meio de temas socioambientais e sua 

obrigatoriedade na inserção do currículo escolar, foram feitas reflexões sobre 

as contribuições e possibilidades que o movimento pode promover para uma 

educação voltada ao desenvolvimento de princípios e valores de uma 

sociedade que tenha condições de discutir sobre assuntos referentes ao meio 

ambiente natural e social de forma consiciente e responsável. No terceiro 

capítulo, foram realizadas reflexões sobre as aproximações entre a EA e o 

movimento CTS, por meio do histórico de desenvolvimento da ciência e 

tecnologia em nosso país e a importância do estudo e conhecimento das 

interfaces destas duas perspectivas de ensino. 

Realizada a abordagem do referencial teórico, passamos no capítulo 

quatro à apresentação do caminho metodológico escolhido para a coleta dos 

dados bem como para o desenvolvimento da pesquisa. A descrição do método 

de investigação foi feita de acordo com a Análise de Conteúdo de Bardin 

(2011).  

No penúltimo capítulo, foram apresentados os resultados e discussões 

organizados a partir dos dados coletados. No sexto e último capítulo, são 

apresentadas as considerações finais, ressaltando os principais resultados e a 

contribuição do trabalho na área de ensino de Química por meio dos princípios 

da EA e do movimento CTS e a importância da promoção de suas 
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aproximações no desenvolvimento de um ensino voltado a uma formação 

crítica do cidadão.   

O estudo teórico-reflexivo desta dissertação teve como intuito contribuir 

para a análise das interfaces da EA e CTS e sua utilização no ensino de 

Química, bem como sua contribuição para a formação de cidadãos na 

perspectiva crítica e transformadora. 
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CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENSINO DE 
QUÍMICA 

 
“A raiz do dilema ambiental está na forma 
como aprendemos a pensar o mundo: 
dividindo-o em pedaços.“ 

Noel Melnnis 
 

 

Neste primeiro capítulo, serão abordados alguns aspectos considerados 

importantes para a compreensão dos objetivos da EA. A estruturação foi 

realizada, dividindo-o em subitens para que a organização das ideias pudesse 

ficar mais clara e objetiva.  

Foi feita uma breve síntese do histórico da EA, que permite a 

compreensão dos principais eventos ocorridos para a discussão e o 

desenvolvimento dessa vertente em termos de alguns pressupostos que 

indicam suas possibilidades, intencionalidades e dificuldades a serem 

superadas. Foram também colocados em discussão alguns conceitos de 

autores que tratam da EA, trazendo considerações acerca de seus princípios 

norteadores para a tomada de consciência do que pode significar EA. Por fim, 

são apresentadas as duas abordagens da EA, crítico-transformadora e a 

convencional ou conservadora, apresentando suas principais diferenças e o 

que cada uma delas concebe como “verdade” para a concretização dessa 

vertente educacional.  

1.1 Uma breve síntese dos caminhos já percorridos pela Educação 

Ambiental  

Não faremos uma descrição completa de todo o percurso histórico da 

EA, visto que vários autores especialistas na área já o fizeram. Serão 

evidenciados os mais importantes eventos ocorridos no Brasil e em nível 

internacional que levaram a discussões e à elaboração de documentos 

importantes para a EA e sua prática em todos os campos. 

A história da EA não pode ser vista e entendida de forma linear, com 

demarcação de início e fim, pois muito antes de existir essa denominação, 

grupos de pessoas envolvidas com o assunto realizavam ações educativas e 
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pedagógicas para defender o que então hoje conhecemos por e chamamos de 

EA. 

O primeiro encontro realizado para colocar o problema ambiental em 

nível planetário foi preparado pela Organização das Nações Unidas (ONU) no 

ano de 1972, em Estocolmo na Suécia, com a Primeira Conferência Mundial de 

Meio Ambiente Humano, tendo como tema principal a “Poluição”, ocasionada, 

principalmente, pelas indústrias. O Brasil e a Índia, que viviam na época 

“milagres econômicos”, defenderam a ideia de que “a poluição é o preço que se 

paga pelo progresso” (REIGOTA, 2009, p. 23). O “milagre econômico” 

brasileiro (1968-1973) ocorreu durante o Regime Militar, época conhecida na 

história como sendo de grande crescimento econômico. Já a China ingressa 

nessa época no Conselho de Segurança da ONU, formando aliança com os 

Estados Unidos, estabelecendo, assim, relações com a maioria dos países. 

O resultado satisfatório dessa conferência foi o pensamento unânime de 

que a educação é a fonte principal para o mundo despertar, refletir e entrar em 

ação na resolução dos problemas ambientais. Como consequência, foi 

estabelecida uma série de princípios que contribuíram para o planejamento de 

um Seminário Internacional sobre EA, realizado em Belgrado (Iugoslávia) em 

1975. 

Segundo Tozoni-Reis (2004, p.4), o Seminário Internacional sobre EA 

ressaltava a necessidade da criação de uma política ambiental internacional e 

não apenas regional. Esse evento deu origem à Carta de Belgrado, que “define 

a estrutura e os princípios básicos da Educação Ambiental, identificando o 

crescimento econômico com controle ambiental como o conteúdo da nova ética 

global”. 

Outro acontecimento da história da EA que merece destaque foi a 

Conferência Intergovernamental realizada no ano de 1977 em Tbilisi, a qual 

marcou o início dos debates sobre o meio ambiente. De acordo com Medina 

(1997, p. 3), 

 

[...] nessa conferência foram definidos os objetivos e as estratégias 
pertinentes em nível nacional e internacional. Postulou-se que a 
Educação Ambiental é um elemento essencial para uma educação 
global orientada para a resolução dos problemas por meio da 
participação ativa dos educandos na educação formal e não-formal, 
em favor do bem-estar da comunidade humana. 
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A década de 1980 foi marcada pelo reconhecimento da importância das 

relações existentes entre natureza e sociedade, dando origem à vertente 

socioambiental da EA. Em 1983, foi criada uma comissão de avaliação dos dez 

anos de realização da Conferência de Estocolmo, que tinha como objetivo 

avaliar as discussões que haviam sido realizadas em todo o mundo nesse 

período. Essa comissão elaborou um documento que foi apresentado em 1987, 

conhecido como “Nosso Futuro Comum” ou “Relatório de Brundtland”, cuja 

principal intenção era apontar para a incompatibilidade entre o 

desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e de consumo 

instalados na sociedade como um todo. 

No ano de 1988, em Buenos Aires, no Seminário Latino-Americano de 

EA, algumas recomendações foram estabelecidas para o continente 

americano, que refletiu na Constituição Federal de 1988. O artigo 225 se 

destaca como o único que trata do meio ambiente e da EA, e o inciso VI faz 

referência direta ao assunto: 

 

Art. 225 – todos têm direito ao meio ambiente ecológico/equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para a atual e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao Poder 
Público:  
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente 
(BRASIL, 2012, p. 128). 

 

Em 1992 no Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente, que ficou conhecida como Rio-92 ou ECO 92. 

Essa conferência foi de grande expressividade, devido ao número de pessoas 

que dela participaram. Estavam presentes 179 países e, com tamanha 

repercussão, a EA começou a ficar conhecida por pessoas que já se 

interessavam pelos seus princípios, mas não os conheciam. Assim, ela já não 

era praticada apenas por pequenos grupos de militantes (REIGOTA, 2009). 

A partir da ECO 92, vários documentos foram elaborados, um deles de 

grande relevância no cenário da EA: a “Agenda 21", que traz uma série de 

indicações aos governos, enfatizando que “a educação ambiental deve estar 
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voltada para o desenvolvimento sustentável” (TOZONI-REIS, 2004, p. 6). Ainda 

de acordo com Medina (1997, p. 4),  

 

[...] os preceitos da Agenda 21, deve-se promover, com a 
colaboração apropriada das organizações não-governamentais, 
inclusive as organizações de mulheres e de populações indígenas, 
todo tipo de programas de educação de adultos para incentivar a 
educação permanente sobre meio ambiente e desenvolvimento, 
centrando-se nos problemas locais. As indústrias devem estimular as 
escolas técnicas a incluírem o desenvolvimento sustentável em seus 
programas de ensino e treinamento. Nas universidades, os 
programas de pós-graduação devem contemplar cursos 
especialmente concebidos para capacitar os responsáveis pelas 
decisões que visem ao desenvolvimento sustentável. 

 

Em 1994, foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA), que organizou seus objetivos em três componentes: a capacitação 

de gestores e educadores, o desenvolvimento de ações educativas, o 

desenvolvimento de instrumentos e metodologias (BRASIL, 2005). 

Na Grécia, na cidade de Thessaloniki, de 8 a 12 de dezembro de 1997, 

organizada pela UNESCO e o governo grego, ocorreu a “Conferência 

Internacional sobre o Meio Ambiente e Sociedade: educação e consciência 

pública para a sustentabilidade”. O evento teve como objetivo avaliar os 20 

anos da Conferência de Tbilisi e promover a discussão em torno de ações de 

EA, com base nos conceitos de ética e sustentabilidade, identidade cultural e 

diversidade, mobilização e participação, além de práticas interdisciplinares. No 

documento, afirma-se: 

 

Algumas recomendações foram feitas pelos representantes dos 83 
países participantes: mudança dos currículos escolares para as 
premissas básicas que norteiam uma educação em prol da 
sustentabilidade, bem como reforçar a motivação ética, dar ênfase 
em ações cooperativas e às novas concepções de enfoques 
diversificados. (BRASIL, 2008, p. 17) 

 

Dez anos mais tarde, em 2002, foi realizada na cidade de 

Johannesburgo na África do Sul, a 3ª conferência denominada “Conferência 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável”, ficando conhecida 

como Rio+10. Segundo Reigota (2009, p. 26), seu principal objetivo era 

 

Avaliar as aplicações e progressos das diretrizes estipuladas na Rio-
92, devido ao momento histórico pelo qual o mundo estava passando 
naquele momento, pois a mesma ocorreu logo após o atentado de 11 
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de setembro aos Estados Unidos e pouco antes da invasão 
americana no Iraque, há divergências de opiniões no que diz respeito 
à credibilidade do evento, considerado um fracasso por uns e uma 
oportunidade de encontro, debates e elaboração de estratégias de 
outros. 

 

A Rio+10 teve como principal objetivo fazer um balanço dos dez anos de 

Agenda 21, chegando-se à conclusão do quão insustentável permanecia o 

modelo econômico vigente (TOZONI-REIS, 2004). 

A última conferência realizada foi no Rio de Janeiro, conhecida como 

“Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento sustentável 

(CNUDS)”, ou “Rio+20”, que ocorreu entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, e 

cujo principal objetivo era discutir sobre a renovação do compromisso político 

com o desenvolvimento sustentável. Após dias de discussões, foi assinado o 

documento intitulado “O Futuro que Nós Queremos”, assinado pelos 190 

chefes de estados que estavam presentes no evento e que propuseram as 

mudanças (IWASSO, 2012). 

Destacamos alguns dos principais acontecimentos, com o objetivo de 

demonstrar um pouco da trajetória da EA. No próximo item, discutiremos os 

conceitos e as perspectivas estudados e construídos ao longo do tempo sobre 

a EA. 

1.2   Conceitos e Perspectivas de Educação Ambiental: conhecendo um 

pouco mais desta vertente no Ensino de Química 

As discussões acerca dos problemas ambientais causados pela 

irracionalidade do modelo de desenvolvimento capitalista ao meio ambiente, 

conforme discutidos no breve histórico já realizado, começaram a chamar 

atenção dos governantes em meados da década de 1970, com a realização da 

Conferência de Estocolmo. Este capítulo tem como objetivo contribuir nas 

discussões, compreensões e possíveis reflexões que permeiam a EA e o 

ensino de Química, com base nos conceitos e nas perspectivas a que esta 

vertente da educação se propõe. 

A EA, ao longo do tempo, apresenta uma evolução em relação a sua 

definição: 
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Educação Ambiental é um vocábulo composto por um substantivo e 
um adjetivo, que envolvem, respectivamente, o campo da Educação e 
o campo Ambiental. Enquanto o substantivo Educação confere a 
essência do vocábulo “Educação Ambiental”, definindo os próprios 
fazeres pedagógicos necessários a esta prática educativa, o adjetivo 
Ambiental anuncia o contexto desta prática educativa, ou seja, o 
enquadramento motivador da ação pedagógica (BRASIL, 2004, p. 7). 

 

Ainda no documento, é encontrada uma série de características que 

qualifica essa prática educativa, em meio à crise ambiental instaurada. Uma 

dessas características é o reconhecimento de que a educação tradicional já 

não dava mais conta de discutir os problemas sociais vigentes naquela época, 

havendo a necessidade de uma reformulação. Assim, a EA ficou 

historicamente conhecida como sendo a que permite a definição de uma classe 

de características e o reconhecimento de sua identidade perante uma 

educação que antes não era ambiental (BRASIL, 2004). A EA trouxe para o 

ensino discussões acerca dos problemas ambientais existentes e que, até 

então, não eram discutidos. Sua inserção contribuiu para reflexões que vão 

além dos problemas na esfera biológica, sendo discutida em todos os níveis 

sociais. 

De acordo com a constituição federal de 1988 em seu Capítulo VI que 

trata do Meio Ambiente, Art. 225 § 1º parágrafo VI é dever do poder público: 

Art. 225. Todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao poder público: 

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  

De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, lei nº 6938, de 31 

de agosto de 1981, Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana. No décimo e último parágrafo encontra-se: 
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X – educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na 

defesa do ambiente.  

Ainda de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

1996, em seu Capítulo II § 7º tem-se que: os currículos do ensino fundamental 

e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação 

ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. 

A lei 9795 de 27 de abril de 1999 em seu Art. 1º afirma que: Entende-se 

por educação ambiental os processos por meio dos quais o indíviduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

No Art. 2º - a educação ambiental é um componente essencial e permanente 

da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 

os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-

formal. 

Também na Resolução Nº 2, de 30 de janeiro de 2012 define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e em seu Art. 10 

também ressalta a obrigatoriedade em decorrência da legislação específica da 

inserção da EA na organização curricular. 

Há uma discussão acerca da EA como disciplina ou sua inserção em um 

dos componentes curriculares, assunto tem sido motivo de amplo debate junto 

à comunidade científica. O que se espera desses debates é que, de alguma 

forma, a EA seja trabalhada e compreendida por professores em suas práticas 

pedagógicas, contribuindo para a integração entre os diversos conteúdos a 

serem ensinados e, assim, proporcionar respostas mais racionais aos 

problemas socioambientais que surgem ao longo da história. Conforme 

recomenda o documento final da Conferência de Tbilisi, 

 

[...] o resultado de uma reorientação e articulação das diversas 
disciplinas e experiências educativas que facilitam a percepção 
integrada do meio ambiente fazendo possível uma ação mais racional 
e capaz de responder às necessidades sociais (IBAMA, 1977, p. 
106).  
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Conforme já foi discutido, há uma necessidade emergencial de uma 

reorientação em relação ao tratamento do meio ambiente no ensino para que 

as articulações sejam ampliadas nos diversos domínios da educação básica e 

superior. 

Assim, desde 15 de junho 2012, estão em vigência as Diretrizes 

Ambientais Curriculares para a Educação Ambiental, que, em seu artigo 24, diz 

que os cursos precisam atendê-las para fins de reconhecimento e 

recredenciamento, ou seja, tornou-se obrigatória sua introdução nos currículos 

escolares, caso a instituição de ensino queira continuar oferecendo os cursos. 

 

Art. 24. O Ministério da Educação (MEC) e os correspondentes 
órgãos estaduais, distrital e municipal devem incluir o atendimento 
destas Diretrizes nas avaliações para fins de credenciamento e 
recredenciamento, de autorização e renovação de autorização, e de 
reconhecimento de instituições educacionais e de cursos (BRASIL, 
2012, p. 7). 
 

A EA aborda as questões socioambientais que devem ser tratadas 

juntamente com a complexidade do meio ambiente e do conhecimento 

científico. Para isso, são necessárias associações entre os problemas 

ambientais existentes e os conteúdos específicos, podendo contribuir para a 

desmitificação do ensino voltado apenas ao estudo determinado e específico 

da ciência. É necessário ter cuidado para que o distanciamento entre a 

realidade e o conhecimento científico não tome conta do processo de ensino, 

conforme ressaltam Caramello-Watanabe e Kawamura (2012, p. 1): 

 

O distanciamento entre o conhecimento específico e as discussões 
mais abrangentes sobre a temática socioambiental ocorre porque há 
uma tentativa de tratar as questões complexas, presentes na nossa 
realidade, por meio de uma linguagem da ciência inadequada, restrita 
ao determinismo, à simplificação e ao reducionismo. Em outras 
palavras, considerando a abordagem física, parece não ser suficiente 
apenas analisar as questões socioambientais do ponto de vista de 
fluxos de massa e energia; trata-se de procurar introduzir nessa 
abordagem uma visão de ciência mais contemporânea, que é a da 
complexidade. Em linhas gerais, significa substituir a visão 
simplificadora por outra que contemple as dinâmicas, inter-relações, 
probabilidades, complexidade do sistema. 

 

A aprendizagem de conteúdos científicos desligados das suas 

aplicações tecnológicas e das suas implicações econômicas e socioculturais, 

ainda que estudadas pelos alunos, pouco contribuem para a promoção de uma 
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educação no desenvolvimento sustentável. Há necessidade de apropriação do 

conhecimento para a prática, contribuindo no seu significado teórico-prático por 

parte dos alunos, ou seja, um processo que permita passar de conhecimentos 

que lhes são anteriores e externos para conhecimentos que internalizaram 

(CÉSAR, 2003). Os problemas relacionados ao meio ambiente também 

possuem caráter científico, mas de forma mais abrangente, dialógica e 

dialética, e não uma ciência “dura” de verdades consagradas e indiscutíveis. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997), a escola 

deve oferecer aos alunos condições e recursos que levem à discussão das 

formas de utilização crítica da participação social e política na preservação do 

meio ambiente, sendo o tema meio ambiente considerado um tema 

transversal1, ou seja, deve ser trabalhado durante toda a grade curricular. 

Para Fazenda (2003), a interdisciplinaridade se revela mais como 

processo do que produto, ou seja, corresponde ao ato de construir pontes entre 

as diferentes disciplinas, permitindo que o conhecimento produzido ultrapasse 

os limites disciplinares. Destaca a compreensão da interdisciplinaridade numa 

categoria de ação, diferenciando-a das disciplinas, que estariam na categoria 

de conhecimento. A interdisciplinaridade pode então contribuir para a 

desmitificação da ideia que a sociedade em geral possui sobre a Química como 

sendo algo nocivo, colocada como agente determinante da crise ambiental. 

Desmitificar esta visão de efeitos maléficos atribuída à Química é necessário e 

pode ser realizada de diferentes maneiras, dentre as quais por meio da 

inserção e discussão na escola de temas relacionados a vida cotidiana do 

aluno. A instituição de ensino básico tem papel fundamental para instigar os 

alunos no desenvolvimento de práticas pedagógicas que levem à reflexão-

ação-reflexão, mas para isso são necessários materiais que cintribuam para o 

desenvolvimento dessas ações, como a utilização de livros didáticos que façam 

a abordagem contextualizada dos conteúdos científicos. 

Morin (2003) afirma que a compreensão parcial e fragmentada, a qual 

denomina compartimentalização dos saberes, e a incapacidade de articulação 
                                                 
1 Visando consolidar um caminho para a implementação da interdisciplinaridade no currículo 
fundamental como um todo, articulada à perspectiva de inserção de assuntos atuais e 
socialmente relevantes, a proposta curricular do MEC, de 1997, introduziu os chamados temas 
transversais, comuns a todas as matérias da Educação Fundamental. Além de Meio Ambiente, 
outros cinco temas foram apresentados: Saúde; Orientação Sexual; Pluralidade Cultural; Ética; 
Consumo e Trabalho – todos unificados pela ideia geral de Convívio Social e Ética. 



30 

 

entre eles encontram-se entre os problemas mais graves do ensino. A aptidão 

para contextualizar e integrar é qualidade fundamental da mente humana e 

precisa ser desenvolvida sempre. A utilização de temáticas socioambientais 

durante as aulas, além de favorecer a contextualização e a integração, 

colaboram também para a transformação da aprendizagem em um processo 

prazeroso para os estudantes. De acordo com Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2009, p.154), 

 

Partir de temas significativos e apresentar os conhecimentos como 
processuais, históricos, portadores de procedimentos é resultado de 
ações e possibilita ações e explicações, tornando seu aprendizado 
uma forma de conquista pessoal e coletiva de uma vida melhor. Uma 
vez que o ponto de partida e de chegada é o mundo em que a vida se 
dá, o conhecimento científico aparece como uma das formas – nem a 
única nem a mais importante, mas indispensável na atualidade – de 
atuar e explicar criticamente. Só faz sentido em sua relação com os 
conhecimentos tanto da cultura prevalecente como das outras 
disciplinas escolares. 

 

A contextualização no ensino contribui para uma aprendizagem voltada 

à realidade, aos processos pelos quais o aluno passa em seu cotidiano, mas 

para a construção da contextualização, segundo Ricardo (2007, p. 7), é 

necessário “uma etapa posterior a um processo de problematização da 

realidade vivida pelos alunos e da elaboração de modelos e teorizações 

apoiadas nos saberes científicos e tecnológicos”. 

A partir da década de 1990, começaram a surgir, nos livros didáticos de 

Química, textos complementares para que os alunos buscassem abordagens 

relacionadas ao cotidiano e ao meio ambiente, fazendo a associação com os 

conteúdos obrigatórios do currículo (MALDANER; ZANON, 2004). Tais 

associações contribuíram para o desenvolvimento de atividades pedagógicas 

que possuem como finalidade trabalhar aspectos relacionados à vida diária do 

aluno. 

No ensino de Química, o desenvolvimento de práticas pedagógicas a 

partir de temas que tenham relevância na vida social e ambiental é um dos 

caminhos fundamentais para a formação do aluno como cidadão e para o 

conhecimento de suas obrigações e atitudes. A dinâmica pedagógica 

promovida nos currículos também almeja por um ensino que contribua para a 

formação de sujeitos detentores de conhecimento, capazes de fazer inter-
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relações com as situações problemas existentes. De acordo com Carneiro 

(2002, p. 76), 

 

Compreendemos a Educação Ambiental orientada pela vertente 
socioambiental. Isso significa que os currículos requerem uma 
dinâmica pedagógica metodológica interdisciplinar, crítica e 
prospectiva, almejando a formação de sujeitos eticamente 
responsáveis pela manutenção do meio ambiente. 

 

Desde seu reconhecimento como “Educação Ambiental”, várias foram as 

denominações e classificações que mencionaram as concepções, preenchendo 

de sentido as práticas pedagógicas relacionadas à questão do meio ambiente. 

As discussões sobre as ações pedagógicas permearam a educação ambiental 

formal2, não formal3 e informal4; também puderam ser encontradas discussões 

sobre as modalidades da Educação Conservacionista, ao Ar Livre e Ecológico 

e ainda Educação “para”, “sobre o” e “no” ambiente (BRASIL, 2004). 

A Educação Ambiental é então uma vertente educacional que busca 

tratar dos problemas do meio ambiente, para que todos possam nele viver e 

conservá-lo para as futuras gerações. Por meio dessa perspectiva, é possível 

criar uma sensibilização para a necessidade de se conhecer os impactos 

ambientais que vêm sendo produzidos em larga escala e intensificados após a 

revolução industrial.  

O crescimento econômico e social desenfreado e inconsequente, que 

visa principalmente ao lucro, tem intensificado também o uso irregular e 

exagerado de produtos que causam implicações consideráveis para o 

ambiente. Nesse aspecto, o avanço tecnológico e a demanda de produção 

estimula o capitalismo a utilizar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. 

Nos primeiros registros das discussões sobre EA, fica claro que o 

conceito existente estava associado à ecologia, em um espaço marcado por 

                                                 
2
“[...] desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privada” 

(BRASIL, 1999). 
3
 “[...] ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente” 
(BRASIL, 1999). 
4
 “[...] a língua materna, tarefas domésticas, normas de comportamento, rezar, caçar, pescar, 

cantar e dançar – sobreviver, enfim. E, para tanto, sempre existiu, também desde muito cedo, 
uma educação informal, a escola da vida, de mil milênios de existência” (GASPAR, 1990, p. 
172-173). 
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uma tradição naturalista, na qual não há transversalidade entre natureza e 

sociedade. Segundo Medina (1997, p. 2), 

 

O movimento conservacionista anterior, de proteção à natureza, 
interessava-se em proteger determinados recursos naturais contra a 
exploração abusiva e destruidora, alegando razões gerais de 
prudência ética ou estética. O novo movimento ambiental, sem 
descartar essas motivações, superou-as, estendendo seu interesse a 
uma variedade maior de fenômenos ambientais. Alegava que a 
violação dos princípios ecológicos teria alcançado um ponto tal que, 
no melhor dos casos, ameaçava a qualidade da vida e, no pior, 
colocava em jogo a possibilidade de sobrevivência, em longo prazo, 
da própria humanidade. 

 

Nesse enfoque, a ênfase é a proteção e conservação de espécies 

animais e vegetais, visão de meio ambiente ainda presente nos discursos 

veiculados pela mídia falada e escrita, destacando o ambiente de forma 

simplificada, com imagens que retratam paisagens, a vida biológica, a fauna e 

a flora. 

Carvalho (2012) adverte que as imagens que estão sendo 

compartilhadas da natureza não retratam a realidade, mas traduzem um 

ambiente objetivo e neutro, uma visão que possui implicações nas formas de 

conceber o ambiente. Essa visão retrata o meio natural apenas como o mundo 

da ordem biológica, pacificada, equilibrada, estável em suas interações com o 

mundo cultural humano e quando a presença humana surge, é dada como um 

problema trágico. Carvalho (2012) dá uma descrição do que seria não perceber 

o mundo e suas realidades, como se tivesse algo no meio da visão e do que 

ocorre ao nosso redor: 

 

Nossas idéias ou conceitos organizam o mundo, tornando-o inteligível 
e familiar. São como lentes que nos fazem ver isso e não aquilo e nos 
guiam em meio à enorme complexidade e imprevisibilidade da vida. 
Acontece que, quando usamos óculos por muito tempo, a lente acaba 
fazendo parte de nossa visão a ponto de esquecermos que ela 
continua lá, entre nós e o que vemos, entre os olhos e a paisagem 
(CARVALHO, 2012, p. 33). 

 

Ao “trocar as lentes”, como diz Carvalho, seremos capazes de 

compreender a natureza como ambiente, ou seja, lugar das interações entre a 

base física e cultural da vida neste planeta. Nessa transição, sairemos do 

mundo estritamente biológico para a humanidade em si e dos movimentos 
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sociais, bem mais complexos e abrangentes. Essa transição é bastante 

intensa, pois além das ideias que já se tem, atinge também os conceitos 

estabelecidos (CARVALHO, 2012). 

Reigota (2009) considera que a EA deve ter como foco instigar e 

favorecer a formação de uma aliança entre a natureza e os seres humanos, em 

que todos possam viver juntos de forma digna. Extrair da natureza o que é 

necessário de forma consciente e de modo a minimizar os impactos ambientais 

e aos seres vivos, respeitando o limite e a necessidade de cada espécie e seu 

meio. Na mesma direção, Ab’ Saber (1991, p. 2) afirma: 

 

Garantir a existência de um ambiente sadio para toda a humanidade 
implica em uma conscientização realmente abrangente, que só pode 
Ter ressonância e maturidade através da EA. Um processo educativo 
que envolva ciência e ética, e uma renovada filosofia de vida. Um 
chamamento à responsabilidade planetária dos membros de um 
assembléia de vida, dotados de atributos e valores essenciais: 
capacidade de escrever sua própria História; informar-se 
permanentemente do que está acontecendo em todo o mundo; criar 
culturas e recuperar valores essenciais da condição humana. E, 
acima de tudo, refletir sobre o futuro do planeta. 

 

Com base nessas perspectivas, a EA pode ser conceituada como um 

processo dinâmico, estável e participativo. As pessoas nela envolvidas agem 

de forma atuante e transformadora, buscam novas alternativas para a redução 

de impactos ambientais e para o uso sustentável dos recursos naturais. 

Reigota (2009) afirma que as questões ecológicas que ajudam na 

preservação e conservação do meio ambiente não deixam de ter sua 

importância, mas que as questões sociais e políticas também são necessárias 

para novas discussões e, assim, define EA como educação política: 

 

[...] a educação ambiental como educação política está comprometida 
com a ampliação da cidadania, da liberdade, da autonomia e da 
intervenção direta dos cidadãos e das cidadãs na busca de soluções 
e alternativas que permitam a convivência digna e voltada para o bem 
comum (REIGOTA, 2009, p. 13). 

 

É neste ponto que a EA deve ser utilizada como instrumento a colaborar 

no entendimento da relação homem x natureza. O ser humano faz parte dela e 

não há como falar de um, sem integrar o outro. Para uma contribuição eficaz, 

serão necessárias ações que visem melhorar suas práticas sociais, como, por 
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exemplo, a contribuição com metodologias de ensino voltadas para o 

desempenho de atividades que contribuam para o desenvolvimento de uma EA 

que promova a discussão e reflexão dos problemas socioambientais existentes. 

A forma como as práticas sociais são empregadas podem trazer 

benefícios ou malefícios para o meio. Para que a busca do equilíbrio ocorra, há 

a necessidade de um ciclo entre os diferentes setores do meio ambiente; é isto 

que está em desacordo, gerando a crise ambiental instaurada.  

Até pouco tempo, os problemas sociais e políticos não entravam em 

nenhum momento nas pautas de discussões sobre o assunto. A ciência era 

tida pela sociedade como detentora da verdade, estando pronta e fechada para 

qualquer tipo de alteração ou indagação que pudesse ser feita. Acreditava-se 

que ela teria que explicar tudo e qualquer problema que pudesse ocorrer na 

sociedade. 

A partir da realização de encontros e conferências que promoveram 

discussões sobre os princípios da EA, colocando em pauta os problemas 

socioambientais, a ideia de que é um processo que pode contribuir para a 

formação de uma sociedade ativa começa a ser ressaltada. Essa motivação 

pode ser encontrada no documento elaborado a partir do Congresso de 

Belgrado, promovido pela UNESCO em 1975, onde a Educação Ambiental é 

um processo que visa 

 

[...] formar uma população mundial consciente e preocupada com o 
ambiente e com os problemas que lhe dizem respeito, uma população 
que tenha os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, 
as motivações e o sentido de participação e engajamento que lhe 
permita trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os  
problemas  atuais e impedir que se repitam [...] (UNESCO apud 
SEARA FILHO, 1987, p. 40). 

 

De acordo com Tozoni-Reis (2008), o meio ambiente e a inclusão da EA 

são preocupações que a sociedade já possui a algumas décadas, na 

perspectiva de construir sociedades que possuam responsabilidades sobre o 

meio ambiente.  O que se percebe na busca de tais sociedades é que, vários 

conceitos podem ser encontrados de acordo com as características daqueles 

que a praticam, desta forma surgem diferentes conceituações e abordagens no 

meio educacional. Desta forma Tozoni-Reis (2008, p. 157), faz a abordagem de 

algumas definições de EA: 
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disciplinatória-moralista, que orienta sua prática para “mudanças 
de comportamentos” ambientalmente inadequados, identificada 
também como “adestramento ambiental”; 
 
 ingênua-imobilista, que se pauta fundamentalmente pela 
“contemplação” da natureza, centrando o processo educativo na 
sensibilização ambiental; 
 
ativista-imediatista, que supervaloriza a ação imediata sobre o 
ambiente, substituindo o processo de ação-reflexão-ação pelo 
ativismo ambientalista; 
 
conteudista-racionalista, que orienta o processo educativo para a 
transmissão de conhecimentos técnicos científicos sobre o ambiente, 
considerando que essa transmissão/assimilação tem como 
conseqüência uma relação mais adequada dos sujeitos com o 
ambiente; 
 
crítica-transformadora, que concebe a educação ambiental como 
um processo político de apropriação crítica e reflexiva de 
conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos que têm como 
objetivo a construção de uma sociedade sustentável nas dimensões 
ambiental e social. 

 

Em meio a essa transição de conceitos, faz-se necessário pensar em 

uma natureza socializada, ou seja, natureza e sociedade precisam dialogar, 

pois o sincronismo entre as duas é necessário, quando se deseja um meio 

ambiente que possa proporcionar condições de vida aos seres que dele 

desfrutam. Em contrapartida, a sociedade precisa compreender e aprender a 

manter, preservar, para assim continuar usufruindo o que a natureza lhe 

proporciona. 

De posse desse pensamento de EA, em que o meio e o homem são 

pensados como integrantes de um mesmo habitat sem privilégios para uma 

das partes e compreendendo que os dois interagem para a sobrevivência 

mútua, manifesta-se a concepção de uma EA crítica e transformadora em 

defesa dessa integração. 

A EA crítica e transformadora pode promover atividades educativas que 

intervêm sobre os problemas socioambientais, proporcionando metodologias 

educacionais para o exercício da cidadania ativa, para que a crise 

socioambiental vigente possa ser transformada pelo fortalecimento de alunos e 

professores, superando as formas de dominação capitalistas e compreendendo 

o mundo em sua totalidade (BRASIL, 2004). Educar para a cidadania é dar 
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condições ao aluno de saber refletir, criticar e apontar soluções para o 

problema a ser resolvido. Dessa forma, entendemos que 

 

[...] educar para a cidadania é educar para a democracia, ou seja, é 
preparar o indivíduo para participar em uma sociedade democrática, 
sabendo lidar com os produtos tecnológicos produzidos por ela 
mesma e posicionando-se frente às implicações decorrentes de tais 
tecnologias (SANTOS; SCHNETZLER, 2003, p. 94). 

 

Com a perspectiva de uma educação pautada na inter-relação homem x 

meio e da crescente atividade humana no desenvolvimento tecnológico, a 

educação ambiental crítico-transformadora e convencional são definidas no 

próximo item, como forma de contribuir para o entendimento dessas duas 

abordagens da EA.  

1.3  Educação Ambiental: Crítico-Transformadora versus Educação 

Ambiental Convencional 

Após uma breve análise de alguns conceitos de EA, pode-se perceber 

que não há uma única definição conclusiva que responda a todas as questões 

que surgem quando colocada em dúvida para o que ela realmente serve e 

quais seus objetivos dentro da sociedade civil. A EA não é algo que possui 

definições prontas para serem aplicadas como uma receita, seu 

desenvolvimento dependerá das condições de vida, da cultura, da política; 

enfim, dos vários aspectos que fazem parte do ambiente. Sendo assim, vários 

adjetivos que colaboram para a sua definição são apresentados, e isso pode 

ser explicado devido às várias visões de mundo que cada indivíduo ou grupo 

de indivíduos possui. 

Caracterizar a EA não é tarefa fácil, pois envolve questões sociais as 

quais são dependentes da percepção de mundo que cada país e região possui 

em sua formação. Mas existem duas abordagens que consideramos 

independentes, devido às suas percepções e atuações, as quais serão 

apresentadas neste capítulo, sendo elas: EA crítica e transformadora e EA 

convencional ou conservadora. 
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A Educação Ambiental Crítica e transformadora, também conhecida 

como emancipatória, popular, dialógica e ecopedagógica, é aquela em que a 

sociedade está engajada em resolver problemas ou dar apontamentos de 

resoluções com ações que envolvam todas as esferas que compõem o meio 

social. Esse tipo de educação não leva em conta somente o aspecto ecológico, 

busca na essência conhecer os problemas e suas causas, contribuindo com 

respostas junto aos setores econômicos, políticos e sociais; reflete de forma 

racional e sugere discussões para um melhor consenso à tomada de decisão. 

Em documento oficial, encontramos algumas características da EA crítica: 

 

[...] Educação Ambiental Crítica não comporta separações entre 
cultura-natureza, fazendo crítica ao padrão de sociedade vigente, ao 
modus operandis da educação formal, à ciência e a filosofia 
dominante, a mesma deve ser efetivamente autocrítica. Crítica sem 
autocrítica é problematizar o movimento da vida querendo ficar de 
fora, sem “colocar a mão na massa”, algo inaceitável para uma 
perspectiva na qual não pode haver oposição entre teoria e prática. 
Assim, não basta apontar os limites e contradições existentes e fazer 
denúncias. É preciso assumir com tranquilidade que vivemos em 
sociedade e que, portanto, mesmo quando buscamos ir além da 
realidade na qual estamos imersos, acabamos muitas vezes 
repetindo aquilo que queremos superar (BRASIL, 2007, p. 3). 

 

A perspectiva crítico-transformadora parte do princípio de que a prática 

social é estabelecida pelas relações sociais que exigem um tratamento mais 

acessível e funcional dos conhecimentos, os quais devem ser construídos e 

apropriados de forma dinâmica, coletiva, cooperativa, contínua, interdisciplinar, 

democrática e participativa. Dessa forma, pode contribuir para o processo de 

conscientização dos sujeitos para uma prática social emancipatória, a qual dá 

condições para a construção de sociedades sustentáveis (TOZONI-REIS, 

2006).  

Defende-se que “[...] a EA transformadora enfatiza a educação enquanto 

processo permanente, cotidiano e coletivo pelo qual agimos e refletimos, 

transformando a realidade de vida” (BRASIL, 2004, p. 81). Sob essa 

perspectiva de EA, a sociedade deve agir, buscando respostas conjuntas sob 

uma mesma ótica de exercício da cidadania, levando em conta aspectos como 

o contexto histórico de determinado local e, assim, transformar a realidade 

social em que vive. Ainda de acordo com o documento, a EA Transformadora 

pode ser apresentada em três eixos explicativos: 
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Na EA transformadora não há uma definição que possa separar teoria 
ou prática, subjetividade e objetividade, simbólico e material, cultura 
popular e ciência, natural e cultural, sociedade e ambiente.  
A democratização nesta vertente se baseia na participação do 
cidadão e cidadã, por meio de ações ativas na sociedade de forma 
que as relações sejam vistas e entendidas como sustentáveis em 
cada parte da história.  
A educação deve ser um instrumento para que mudanças 
necessárias aconteçam, deve servir para transformar, o que significa 
romper com as práticas sociais contrárias ao bem estar público, à 
equidade e à solidariedade (BRASIL, 2004, p. 81-82). 

 

A tendência crítica e transformadora é contraditória à EA conservadora 

ou convencional. Isso pode ser explicado, por exemplo, porque não faz críticas 

às suas origens históricas e coloca o indivíduo no centro da discussão; assim, 

a interação homem-natureza é idealizada como algo que pudesse ser traçado, 

sem intervenções externas e por intermédio da anuência da ordem social 

vigente e aceita como verdade, sem fazer qualquer tipo de objeção.  

Em documento oficial, são encontradas algumas características da EA 

convencional: a dimensão individual é o objetivo principal da educação, a 

sensibilização é considerada como fator importante nesse processo, já as 

relações sociais não são o foco dessa vertente. 

 

As mudanças individuais do ser são vistas como extremamente 
importantes para a prática educativa, a coletividade não é tida como 
sendo reflexo das ações comportamentais do ser; 
Educação como ato comportamental pouco articulado à ação coletiva 
e à problematização e transformação da realidade de vida, 
despolitizando a práxis educativa. 
A biologização, não leva em conta as relações existentes na 
sociedade, como por exemplo, o capitalismo, que traz alguns 
aspectos como a poluição, a economia desenfreada, onde tudo pode 
ser feito para alcançar o objeto almejado. Desta forma, esta 
característica acaba colocando os problemas ambientais como fora 
de todo o contexto social, deixando-os sem contextualização e até 
mesmo sem uma fundamentação do porquê de suas ocorrências, 
como se a culpa caísse apenas no ser humano que não sabe cuidar 
do meio ambiente onde vive, deixando sem efeito prático as 
mudanças das relações sociais do atual modo de ser e agir com a 
natureza (BRASIL, 2004). 

 

A diferença entre as duas vertentes de EA abordadas mostra como as 

relações entre sujeito e natureza pode variar, dependendo da concepção que 

se tem de EA. Isso depende da formação que cada sociedade possui com 

influências por meio de sua história relacionada à cultura, economia e 
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posicionamento político. A EA crítica e transformadora será defendida neste 

trabalho, pois acreditamos que seus princípios ajudam na construção de 

respostas para os problemas socioambientais e no enfrentamento da crise 

ambiental que precisa ser superada. 

Buscamos e acreditamos que a EA crítica e transformadora pode ser a 

base para a inserção da EA no ensino, sendo o elo entre os mais diversos 

conteúdos das disciplinas ofertadas. Essa integração pode favorecer o diálogo 

entre os conhecimentos construídos e, assim, propiciar a percepção por parte 

dos alunos de que nada ocorre no mundo individualmente, nenhum fenômeno 

se explica por si só, sem precisar de conceitos aprendidos em outras 

disciplinas. É esta inter-relação que buscamos quando nos referimos à EA 

crítica e transformadora. Com base nesse posicionamento, podemos dizer que 

ocorre uma maturidade da EA. 

 

A maturidade da educação EA como campo de pesquisa e ação 
educativa, tem permitido superar a tendência de tratá-la como 
disciplina ou programa vinculado ao ensino de ciências, biologia ou 
áreas afins, para colocá-la num contexto mais extenso da educação 
(TOZONI-REIS, 2006, p. 3). 

 

Para que a vertente crítico e transformadora seja tratada como possível 

método de EA no ensino, é fundamental que o sujeito se insira no processo de 

discussão, buscando novas elaborações e reflexões à medida que outras 

formas de trabalhar com a natureza e a sociedade surgem e, para isso, é 

preciso estar atento aos conceitos de relação existentes entre determinada 

sociedade e o meio.  
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CAPÍTULO 2 – MOVIMENTO CTS E O ENSINO DE QUÍMICA
 

 
“Quanto mais estudamos os principais 
problemas de nossa época, mais somos 
levados a perceber que eles não podem ser 
entendidos isoladamente.” 

Fritjof Capra 

 

 

Neste capítulo, serão abordados aspectos referentes ao ensino de 

Química e suas inter-relações com o movimento CTS, que venham contribuir 

para um ensino voltado para práticas pedagógicas que englobem o cotidiano 

do aluno. A abordagem das perspectivas do movimento CTS no ensino de 

Química será realizada levando em consideração as discussões que podem 

ser realizadas no âmbito da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.  

O ensino CTS traz uma proposta pedagógica a qual não se relaciona 

com a ciência neutra, faz aproximações com a realidade do aluno, dando 

significados para os conceitos estudados e aproximações com temas de 

relevância social (BOURSCHEID; FARIAS 2014). Em meio às discussões 

relacionadas ao esgotamento que as atividades humanas estão causando ao 

meio ambiente, alguns autores incorporaram as questões ambientais ao 

enfique CTS, passando a utilizar a sigla CTSA. Com base nesta perspectiva da 

importância dos temas ambientais, Vasconcellos e Santos (2008, p.3) afirmam 

que: 

 

A questão ambiental é uma preocupação cada vez mais presente em 
toda a sociedade e é uma realidade com a qual o ser humano precisa 
aprender a conviver. Isso implica na necessidade de um ensino 
voltado para essa temática, que venha contribuir para a formação de 
sujeitos críticos que busquem a preservação da vida do planeta e 
melhores condições sociais para a existência humana. 

 

O ensino de Química juntamente com os aspectos relacionados à 

proposta pedagógica vinculada ao movimento CTS visa à formação de 

cidadãos conscientes e atuantes nos problemas socioambientais existentes, 

dando condições de uma educação que perpasse os níveis sociais chegando a 

todos por meio de um ensino que tenha como objetivo principal a formação da 

cidadania, resgatando valores importantes para uma sociedade justa e 

sustentável. 
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2.1  As interfaces do movimento CTS e o Ensino de Química  

O mundo vem passando por transformações no meio científico e 

tecnológico, novos hábitos surgem e, assim, é exigida da sociedade a tomada 

de decisões em relação às novas situações que a própria ação humana 

propicia, com a influência de sua intervenção sobre os campos sociais. Com 

isso, a ciência e a tecnologia são categorias essenciais na discussão 

sociológica das temáticas ambientais e da conceituação e compreensão dos 

princípios da EA na escola. 

Os avanços da ciência e da tecnologia sofreram acentuadas 

modificações após a II Guerra Mundial. O desenvolvimento tecnológico era 

visto como algo positivo, porém ainda sem perspectiva futura do que a 

utilização desenfreada poderia causar na sociedade. Silveira e Bazzo (2006) 

ressaltam que, apesar de a ciência existir desde o início da civilização, não era 

vista como essencial para finalidades técnicas, mas a partir do século XIX, 

tornou-se imprescindível para as atividades científicas e técnicas da Química e 

da Engenharia.  

Com o avanço científico e tecnológico, a Revolução Industrial foi 

impulsionada, desenvolveram-se novos produtos em menor espaço de tempo e  

produção em maior escala. Mas, apesar de em um primeiro momento, parecer 

que a Revolução Industrial foi um grande marco de acontecimentos positivos, 

problemas como o aumento no índice de desemprego começaram a surgir e 

isso aconteceu, devido à substituição da mão de obra humana por máquinas. 

O grande esforço feito pelo homem no decorrer da história para o 

desenvolvimento de novos produtos em menor tempo e a criação de novas 

necessidades para colocar no mercado itens mais sofisticados que atendessem 

à procura de consumidores cada vez mais consumistas e exigentes trouxe 

aspectos negativos que, até então, pareciam ausentes, porém estavam 

abrigados em uma política de valores de uma sociedade capitalista dominante. 

Diante de tanta mudança nos padrões de vida da sociedade, com os 

avanços tecnológicos, problemas foram surgindo e pessoas que se atentavam 

a esses problemas começaram a perceber os agravantes que a tão almejada 

revolução trouxe. Um desses problemas era a agressão causada ao meio 

ambiente, devido à utilização sem planejamento de produtos químicos, que 
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eram descartados sem nenhum tipo de tratamento para reduzir os efeitos que 

causariam na natureza e as consequências que isso acarretaria para a 

civilização. 

Em meio a esse período de novas visões de mundo em relação à ação 

do homem para com o meio ambiente, começa a se destacar, nos anos de 

1960 e 1970, o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), que 

contribuiu para as discussões sobre o meio ambiente, dando maior ênfase na 

participação da sociedade no campo científico por meio de questionamentos e 

desconfiando da ciência, já que esta, até então, era consagrada como 

detentora da verdade. A partir desse período, a ciência já não era mais vista 

como inquestionável, a opinião pública começou a fazer parte dos debates 

políticos e o movimento CTS se tornou mais ativo, ganhando força na 

sociedade. 

O momento de expansão do movimento CTS ocorreu na mesma época 

do desenvolvimento da EA, em uma época em que a sociedade buscava maior 

participação nos movimentos e nas decisões políticas para que pudessem ter 

direito de refletir e decidir sobre as tomadas de decisões feitas até então por 

uma pequena parte da população. Mas vale destacar que, apesar de o 

movimento CTS e de a EA eclodirem em um mesmo período da história, eles 

foram construídos de forma autônoma, gerando algumas divergências e 

deixando espaços que formaram zonas de tensão e por vezes também de 

exclusão. Nesse sentido, vale ressaltar que as zonas de tensão geradas entre 

a educação CTSA e a EA servem como alerta para a produção de novos 

conhecimentos escolares, ajudam na percepção de que o conhecimento não 

está pronto e acabado para ser apenas utilizado; pelo contrário, é a partir 

desses desencontros que novas formas de pensar e ver o mundo podem ser 

discutidas com os alunos (FARIAS; FREITAS, 2007). 

Também é destacada por Auler (2002, p. 25) a ligação da origem do 

movimento CTS com o momento vivenciado pela sociedade na época de sua 

expansão: 

  

A origem do movimento CTS está ligada ao questionamento do 
modelo de decisão tecnocrático, postulando uma participação da 
sociedade no direcionamento dado à atividade científica e 
tecnológica, reivindicando assim, decisões mais democráticas. 
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A ciência e a tecnologia encontraram no movimento CTS uma exigência 

que pudesse explicar a concepção de que poderiam solucionar problemas 

ambientais, sociais e econômicos (AULER, 2002). Dessa forma, pode-se 

destacar: 

 

Ao traçar um histórico do movimento da educação em CTS, revela 
que ele começou na Grã-Bretanha no final dos anos 60, início dos 
anos 70, e desenvolveu-se até a década de 80 sob a forma de debate 
de ideias e princípios até atingir questões de ordem prática, relativas 
aos recursos, professores, textos, currículos e processos de 
avaliação. Chegou-se finalmente, na década de 90, ao momento de 
se educar em CTS para diferentes graus de ensino (GOUVÊA; LEAL, 
2001, p.70). 

 

Podem ser ressaltadas duas grandes tradições do movimento CTS: a 

primeira é de origem europeia, relacionada à contextualização na área social 

das modificações que ocorrem entre ciência e tecnologia, sendo a investigação 

acadêmica a sua base. A segunda tem origem no EUA, sendo mais ativista, 

“[...] centrada nas consequências sociais e ambientais dos artefatos 

tecnológicos, descuidando geralmente dos precedentes sociais” (CEREZO, 

2002). 

Farias e Freitas (2007) ressaltam que, apesar da importância da 

participação da sociedade nas discussões sobre assuntos relacionados à 

ciência, tecnologia e sociedade e, consequentemente, ambiente, no Brasil, é 

importante destacar o momento da criação do Conselho Nacional de Pesquisa, 

criado em 1951, proveniente dos reflexos que a II Guerra Mundial deixou, 

como, por exemplo, a preocupação de uma nova guerra e de como o país 

estaria preparado para ela. Assim, o apoio às pesquisas em física nuclear foi 

reforçado pelo governo, mas esse episódio serviu também para deixar claro a 

problemática da integração do movimento CTS em relação à exclusão da 

sociedade nas discussões sobre os acordos realizados a respeito do assunto 

energia nuclear. 

O movimento CTS, posteriormente chamado CTSA, está também 

relacionado às questões do desenvolvimento tecnológico e industrial e suas 

implicações podem contribuir na forma como a EA é realizada nas escolas, 

trabalhando, por exemplo, com temas socioambientais que possam ajudar na 
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construção de uma visão norteadora das relações ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente. 

A inserção da letra “A” ao termo CTS é ainda discutido entre 

pesquisadores da área. Uma dessas discussões ocorreu durante o II Seminário 

Ibero-Americano CTS no Ensino das Ciências (II SIACTS-EC), que teve como 

sede a cidade de Brasília, em julho de 2010. Opiniões opostas à inserção da 

letra “A” surgiram, como foi o caso dos estudiosos em ensino de ciências, 

Wildson Luiz Pereira dos Santos (UnB) e Décio Auler (UFSM), durante um 

debate que teve como título “CTS (A) no Ensino de Química”, durante o XV 

ENEQ na cidade de Brasília em julho desse ano, em que deixaram claro não 

haver necessidade da inserção da letra A, pois o ambiente já estaria implícito 

no termo CTS (AULER; SANTOS, 2010). 

Entretanto, contrário a esses pesquisadores, há quem defenda a 

inserção do termo ambiente. Vilches e Pérez (2010, p. 3) afirmam: 

 

[...] aqueles que promovem a expressão CTSA não estão dizendo 
que A não está contido em CTS, mas, que se destinam a dar maior 
ênfase no aumento da educação científica, indo ao encontro de um 
tratamento particularmente inadequado de questões ambientais, 
mesmo quando relações CTS são incorporadas. 

 

Por meio de sua pesquisa, Silva (2009) ressalta que a inserção da letra 

“A” ao termo CTS se deve, principalmente, aos grandes problemas ambientais 

que estão surgindo e à tomada de consciência que a sociedade está tendo; 

assim, o termo ambiente foi inserido e a sigla CTS passou, então, a ser 

conhecida também como CTSA. 

Com a inserção da letra “A” à sigla CTS, o termo ambiente é visto com 

maior importância no meio científico e é por isso que defendemos e utilizamos 

nesta dissertação a sigla CTSA, por concordar que o meio ambiente precisa 

ser ressaltado, tomando como ponto crucial as degradações ambientais 

anunciadas todos os dias na mídia, assim como a falta de uma legislação 

eficaz no combate aos crimes ambientais praticados. Apesar de não discordar 

dos autores consagrados em estudos sobre o movimento CTS que são contra 

a integração, para a discussão das categorias ciência, tecnologia e sociedade, 

é imprescindível a presença do meio ambiente, pois acreditamos causar maior 

mobilidade quando o termo está exposto. Como exemplos de problemas 
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ambientais os quais o Brasil já enfrentou e que merecem destaque nesta 

justificação da utilização do termo ambiente na sigla CTS, podemos citar Farias 

e Freitas (2007, p. 5), que relatam recentes episódios de tensão ambiental:  

 

[...] conflitos decorrentes do deslocamento de populações para a 
construção de barragens na Amazônia que deu origem à organização 
do Movimento dos atingidos por Barragens; a constante luta dos 
povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos para manterem suas 
terras diante da exploração mineral ou instalações de hidrelétricas; a 
resistência dos seringueiros do Acre, liderados por Chico Mendes, 
uma oposição tenaz à derrubada da mata na qual se encontravam as 
seringueiras usadas para a extração do látex. Ademais, nos últimos 
anos, vemos se desenrolar o caso de resistência ao projeto do rio 
São Francisco, o que exemplifica outro foco de tensão e conflito já 
conhecido internacionalmente. A disputa pela água é motivada por 
diferentes intenções e modos de pensar o desenvolvimento de 
regiões diversas como a do sertão nordestino e a de capitais 
interessadas na industrialização e crescimento urbano. E há outros 
exemplos nesse sentido, como a difícil negociação sobre o 
fornecimento de água para a região metropolitana de São Paulo; ou, 
ainda, o caráter transfronteiriço dos casos de contaminação de 
águas, como aconteceu com o lançamento de produtos químicos em 
Cataguazes, em Minas Gerais, que degradou a água que abastece 
cidades à jusante, no estado do Rio de Janeiro. 

 

Levando em conta a quantidade dos problemas ambientais, podemos 

afirmar que a visibilidade do termo ambiente com a integração da letra “A” pode 

contribuir para uma maior discussão sobre sua relevância na sociedade. Desse 

modo, certamente haverá uma reflexão mais acentuada nos setores 

responsáveis pelo meio ambiente contra as ações do homem em relação ao 

meio em que vive, o qual se constitui em bem comum de todos os cidadãos. A 

problemática ambiental não deve ser integrada à sigla CTS apenas como mais 

uma categoria de estudo e de contribuição para o desenvolvimento tecnológico. 

 

Com efeito, a chamada problemática ambiental não se reduz a mais 
um ‘objeto’ de estudo e investigação para as ciências e as 
tecnologias contemporâneas, uma vez que deriva do ‘abalo’ da 
racionalidade científica hegemônica, denunciando os limites dos 
sistemas econômico e cultural vigentes. Trata-se de uma 
problemática que se mostra ao mesmo tempo ecológica, social, 
econômica, cultural e política, e que se torna cada vez mais global e 
visível no agravamento da degradação ambiental, nas injustiças 
sócio-ecológicas, na biopirataria, no acirramento das disputas pelos 
recursos naturais indispensáveis à vida entre outros (FARIAS; 
FREITAS, 2007, p. 4).  
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Watanabe-Caramello e Kawamura (2012) contribuem, afirmando que a 

questão CTS, cada vez mais, vem sendo associada às discussões 

socioambientais, em especial, porque elas trazem implicações diretas sobre o 

nosso modo de vida, seja no âmbito social, político, cultural ou econômico. 

Nessa associação, existem diferentes concepções e perspectivas quanto à 

maneira de tratar as temáticas envolvidas, levando às distintas “educações 

socioambientais”. 

Devido à preocupação com os problemas ambientais e seu tratamento 

no ensino, o movimento educativo CTSA, assim como a EA, vem dando 

respostas positivas com pesquisas na área de educação em todo o país.  

No cenário nacional, as pesquisas em EA realizadas em Cursos de Pós-

Graduação de diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) têm sido 

produzidas em programas vinculados a várias áreas de conhecimento, tais 

como: Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Biologia (especialmente Ecologia); 

Ciências Sociais; Direito; Economia e Administração; Educação; Engenharias; 

Geologia ou Geociências; Geografia; História; Medicina e Saúde Pública; 

Veterinária (FRACALANZA et al., 2008). 

Dentre esses Programas, merecem destaque alguns que têm uma 

produção científica mais acentuada, como o ANPEd/GT 22, de 2005:  

 

Quadro 1 – Linhas de Pesquisa em Programas de Pós-Graduação Vinculadas à 
Educação Ambiental no Brasil 
 

Linha de Pesquisa Programa de Pós-Graduação 

Conhecimento, Autonomia e Participação. PPG Mestrado e Doutorado em Educação 
da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro - UERJ. 
Conteúdos Escolares. PPG Mestrado e Doutorado em Educação 

Escolar da Faculdade de Filosofia e 
Letras - UNESP- Araraquara. 

Formação de Professores. Tendências e dilemas - PPG Mestrado e 
Doutorado em Educação Brasileira - 

Departamento de Educação da PUC-RJ - 
Rio de Janeiro. 

Fundamentos da Educação Ambiental 
(FEA), EDUCAÇÃO Ambiental: Currículo 

e Formação de Professores (EACFP), 
Educação Ambiental não Formal e 

Informal (EANFI), Educação Ambiental e 
Manejo Costeiro Integrado (EAMCI). 

PPG Mestrado em Educação Ambiental – 
MEA - Fundação Universidade do Rio 
Grande - FURG - Rio Grande – RS. 

 

Educação e Meio Ambiente. PPG em Educação – Universidade 
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Federal de Mato Grosso – UFMT – 
Cuiabá – MT. 

 
Educação Ambiental no Núcleo de 

Práticas Educativas e Relações Sociais 
no Espaço Escolar e não Escolar. 

PPG em Educação – Universidade 
Metodista de Piracicaba – UNIMEP - 

Piracicaba – SP. 
Ensino de Ciências, Matemática e 

Educação Ambiental. 
Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul – UFMS – Campo Grande – MS. 
Ensino de Ciências e Matemática. PPG em Educação – Universidade 

Federal de São Carlos – UFSCar – São 
Carlos. 

Estado, Sociedade e Educação. PPG em Educação – Faculdade de 
Educação da USP – São Paulo – SP. 

Epistemologia das Ciências Ambientais, 
Socioeconomia do Meio Ambiente, Modos 

de Apropriação e Sistemas de Gestão 
Comunitária de Recursos Naturais 

Renováveis e Educação para o 
Ecodesenvolvimento. 

PPG em Sociologia Política: Núcleo de 
Meio ambiente e desenvolvimento – 

Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC – Florianópolis. 

 

Gênero e Meio Ambiente, Risco, 
Ambientalismo, Sociologia Ambiental, 

Relações Sociedade X Meio Ambiente e 
Homem X Natureza. 

PPG Interdisciplinar em Ciências 
Humanas – Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC – Florianópolis. 

Desenvolvimento Humano e Processos 
Educacionais, Processos 

Psicossociológicos da Aprendizagem e 
Conscientização, Processos Psicossociais 
da Aprendizagem – Educação Ambiental, 

Formação e Práxis. 

PPG em Educação _ Universidade 
Federal do Espírito Santo – UFES – 

Vitória – ES. 

 
Educação, Saúde e Meio Ambiente. 

PPG em Saúde Pública - Faculdade de 
Saúde Pública – Universidade de São 

Paulo – USP. 
Educação Ambiental: Concepções e 

Práticas. 
PPG Universidade Estadual Paulista – 

UNESP – Rio Claro. 
Meio Ambiente, Trabalho e Políticas 

Educacionais. 
PPG Mestrado em Educação da 

Universidade Estácio de Sá. 
Ecologia e Recursos Naturais. PPG Ecologia e Recursos Naturais – 

UFMT- Cuiabá. 
 

Os programas de pós-graduação são importantes para a implementação 

da EA. Os resultados das pesquisas realizadas são fontes de disseminação e 

de detecção de pontos que podem ser melhorados para que a EA ocorra 

efetivamente nas escolas e, em decorrência disso, na sociedade. Devido a tal 

ação efetiva que a EA pode causar na sociedade, juntamente com práticas 

pedagógicas que envolvam temáticas sociais de convívio dos alunos, é que se 

intensifica a necessidade da contribuição de uma proposta curricular que 

englobe as discussões em torno das relações com o meio. Reis (1999, p. 106) 

afirma que 
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A educação baseada nas questões sociocientíficas é uma forma de 
organizar propostas curriculares e ações de acordo com os 
pressupostos do movimento CTSA. Desta forma, podemos delimitar e 
caracterizar questões sociocientíficas a partir do momento em que a 
sociedade em geral toma conhecimento sobre os riscos das ações, 
sejam elas governamentais ou científicas, e passa a fazer significado 
a um grande número de pessoas que se encontrem divididas entre os 
juízos de valores, dados empíricos ou vivências. 

 

Praia (2007) afirma que as relações CTSA permitem a preparação à 

cidadania nas tomadas de decisões, marcando o desenvolvimento científico e 

tecnológico; contribuem, assim, para a ciência e a técnica, bem como o 

desenvolvimento da sociedade no futuro. 

As relações CTSA podem contribuir para uma sociedade que tenha 

como ponto de partida o desenvolvimento de ações que façam conexões mais 

próximas com a realidade, deixando que os cidadãos se posicionem. No ensino 

de ciências, as relações CTSA devem agir, revelando novas formas de pensar 

o mundo e suas delimitações, suas necessidades de cuidado e as descobertas 

que proporciona. Uma possível definição para o movimento CTSA pode ser 

conferida a Zeidler e Keefer (2003), ao revelarem que a educação que leva em 

conta os problemas sociais e ambientais, conhecida como ensino de ciências, 

pode ser considerada como um microcosmo social que manifesta formas de 

pensamento, levando em conta características, tais como: processos de 

investigação, discurso, conflito, acordo, argumentação, negociação, 

compromisso e decisão – aspectos que podem revelar uma perspectiva CTSA 

com caráter crítico. 

A perspectiva CTSA crítica tem como base a problematização de temas 

que deixam nos educandos um sentimento de comprometimento social, que 

faça com que os alunos estejam mais seguros de suas atitudes em relação às 

novas tecnologias e às formas de viver no presente. Isso precisa ser discutido 

e colocado em evidência nas aulas, para que o aluno não se deixe influenciar 

por ações sem controle sobre o meio em que vive. 

 

Inserir a abordagem de temas CTSA no ensino de ciências a partir de 
uma perspectiva crítica significa ampliar o olhar sobre o papel da 
ciência e da tecnologia na sociedade, levando para sala de aula 
discussões sobre questões econômicas, políticas, sociais, culturais, 
éticas e ambientais. Essas discussões envolvem valores e atitudes 
que necessitam de uma compreensão conceitual sobre os temas 
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relacionados aos aspectos sociocientíficos (MENEZES et al., 2012, p. 
4). 

 

Na busca dessa compreensão conceitual, o movimento CTSA se 

preocupa em trabalhar os aspectos gerais da sociedade; não se limita apenas 

ao meio ambiente, trata dos problemas sociais, oferecendo a devida 

importância e questionando as tomadas de decisões. Por meio da 

problematização e do questionamento, a argumentação precisa ocorrer para 

que resultados positivos possam ser alcançados e isso só ocorrerá quando as 

pessoas forem capazes de refletir, questionar e de definir ações para o bem 

estar social. 

Formar um cidadão com base em uma pedagogia que proporcione 

discussões acerca da ciência, da tecnologia, da sociedade e do ambiente ajuda 

na construção de formadores de opiniões, tornando o aluno um cidadão 

participante e com atitudes críticas. Segundo o PCNEM (2006), o ensino de 

Química deve estar voltado para uma formação crítica do cidadão. Assim, para 

Santos e Schnetzler (2010), educar para a cidadania é preparar o indivíduo 

para participar em uma sociedade democrática, por meio da garantia de seus 

direitos e do compromisso de seus valores.  

Segundo a LDB 9394/96, no Artigo 22, “A educação básica tem por 

finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 2010, p. 20). Também em seu 

Artigo 35, o qual trata especificamente do Ensino Médio, com duração de, no 

mínimo, três anos, ressalta que o currículo deve proporcionar uma educação: 

 

[...] tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das 
letras e das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 
comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania 
(BRASIL, 2010, p. 29). 

 

Conforme se pode consultar nas Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (2006), o ensino de química não deve ficar restrito só ao 

desenvolvimento de conteúdos engessados, mas possibilitar ao aluno a 

compreensão dos processos químicos, bem como a construção de 

conhecimentos científicos relacionados com aplicações tecnológicas, 
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ambientais, sociais, políticas e econômicas.A importância do Ensino de 

Química é também apresentada nas Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+/2002): 

 

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).  

 

No ensino de Química, as inter-relações feitas com o movimento CTSA e 

EA ainda é, na maioria das vezes, tratado isoladamente, ou seja, é realizado 

apenas em momentos específicos, quando o professor faz o planejamento de 

alguma atividade “diferente”, na qual fica nitidamente perceptível aos alunos 

que a aula foi guiada sob outro foco em relação ao que geralmente estão 

acostumados. É isso que precisa também ser tratado; é importante que as 

práticas pedagógicas a partir de temas socioambientais sejam realizadas de 

forma contínua e não apenas em alguns períodos, conforme afirma Ricardo 

(2007, p. 1): 

 

No entanto, há ainda um caminho a ser percorrido na esfera do 
aprofundamento didático para que tais propostas estejam presentes 
na sala de aula em condições normais de prática educacional e não 
em períodos de exceção, quando ocorrem. 

 

O Ensino de Química, com enfoque CTS, requer distintas atitudes do 

professor que segundo Pinheiro e Bazzo (2005) “é o grande articulador para 

garantir a mobilização dos saberes, o desenvolvimento do processo e a 

realização de projetos”. O professor é o propulsor de novas formas de 

aplicação de atividades que despertem no aluno a curiosidade de desenvolvê-

las, por meio dos conceitos estudados. 

Aikenhead (1990) afirma que há uma sequência de cinco parâmetros 

que pode ajudar na condução do ensino por meio da perspectiva CTSA. Esses 

parâmetros são relacionados a um problema social selecionado pelo professor, 

que conduz a discussão por meio dos seguintes passos ou parâmetros, 

conforme designa o autor. Primeiramente, é feita a seleção e introdução do 

problema a ser discutido, sendo então relacionado a uma tecnologia, fazendo 
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as comparações e discussões sobre a influência que esta tem sobre o tema 

escolhido. Após as discussões, é feita a definição do conteúdo a ser estudado 

e então é realizada uma retomada da tecnologia para análise com o suporte do 

conteúdo. Por último, é realizada uma retomada da questão social e a partir 

desta, se possível, ocorre a tomada de decisão em relação ao assunto. 

2.2  Movimento CTS e Ensino de Química: possibilidades e contribuições 

Questões socioambientais têm sido alvo de discussões entre 

representantes sociais, políticos e movimentos liderados por pessoas 

comprometidas na construção de uma sociedade mais participativa no meio 

científico. Há muitas controvérsias públicas sobre o assunto na mídia, onde são 

discutidos aspectos éticos e morais bem como os impactos globais e análises 

de riscos. 

Nas discussões das questões socioambientais existentes, é necessária 

a presença de cidadãos que tenham capacidade e responsabilidade para expor 

suas opiniões em relação à utilização da ciência e da tecnologia e suas 

implicações no meio. No entanto, é necessário ter oferecido ao sujeito uma 

formação que o habilite a exercer, de forma crítica e consciente, suas ações e 

ter argumentos para debater os assuntos referentes à problemática em 

questão. 

A perspectiva CTSA no ensino de química, pode ser entendida como 

uma ação didática pedagógica que contribui para a formação de pessoas com 

capacidade de influenciar na resolução de problemas do meio socioambiental, 

para a construção de um mundo que leva em conta seus atos e consequências 

que deles refletem, na preservação da qualidade de vida, em meio às 

condições impostas pela evolução da ciência e tecnologias atuantes. 

O contato com temas socioambientais que os alunos possuem em sua 

vida cotidiana nas múltiplas ações e nos diferentes ambientes nos quais vivem 

podem ser utilizados pelos professores na articulação que pode ser feita com 

os conhecimentos prévios que o aluno já possui de determinado assunto.  

A inclusão de temáticas socioambientais no ensino de Química são 

possibilidades e contribuições que pode proporcionar momentos de discussão 
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entre os alunos de assuntos que fazem parte de suas experiências diárias, 

pode contribuir para uma conscientização mais fundamentada no que 

realmente se espera como melhoria para o meio onde se relacionam e 

desenvolvem suas atividades. Vários podem ser os assuntos e a forma como 

são tratados, pois cada um pode vivenciar determinado tema de forma 

diferente e é isto que contribui para uma ação-reflexão sobre como agir frente 

às mais variadas situações. Assim, a complexidade de cada assunto pode 

contribuir para as múltiplas discussões que surgem. 

 

O processo de complexidade dos temas ambientais na sociedade 
obriga a reorientação dos temas escolares, pois necessitam de uma 
dinâmica pedagógica interdisciplinar de abordagem crítico-social e 
histórica. Essa postura metodológico-pedagógica estabelece uma 
nova ética entre o sujeito e o seu meio, porque a ele também é 
imputada a responsabilidade da ação, da prevenção e da solução de 
problemas ambientais, já que é visto como parte integrante do meio 
ambiente e não mais como seu dominador (AMARAL, 2007, p. 113). 

 

Para a promoção de uma metodologia de ensino voltada para a 

abordagem de temas socioambientais juntamente com os conteúdos 

científicos, enfrentam dificuldades, como, por exemplo, a busca por práticas 

pedagógicas que contribuam para a perspectiva de um ensino mais 

interessante para aluno e professor e um currículo que promova ações 

pedagógicas que incentivem a introdução de temas socioambientais no ensino 

de Química para a discussão de conteúdos curriculares. São desafios que 

precisam ser tratados e discutidos para que os temas não sejam vistos como 

empecilhos para o desenvolvimento de um ensino voltado para a realidade do 

educando. Conforme sugerem Delizoicov, Angotti e Pernanbuco (2009, p. 153), 

 

Tornar a aprendizagem dos conhecimentos científicos em sala de 
aula num desafio prazeroso é conseguir que seja significativa para 
todos, tanto para o professor tanto para o conjunto dos alunos que 
compõem a turma. É transformá-la em um projeto coletivo, em que a 
aventura da busca do novo, do desconhecido, de sua potencialidade, 
de seus riscos e limites seja a oportunidade para o exercício e o 
aprendizado das relações sociais e dos valores. 

 

A abordagem de temas socioambientais promove a construção de 

conhecimentos científicos, a compreensão do papel da ciência e da tecnologia 

na sociedade e o desenvolvimento cognitivo, social, político, moral e ético dos 
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alunos (LEVINSON, 2006; REIS, 1997, 2008a; SADLER, 2004; ZEIDLER, 

2003). 

Segundo Ratcliffe e Grace (2003), as questões ligadas aos temas estão 

relacionadas com pesquisas científicas contemporâneas e de notável 

importância para a vida. A mídia, geralmente, não expõe de forma clara as 

discussões; sendo assim, é notória uma limitação, podendo restringir ou, até 

mesmo, excluir a maior parte da população atingida pelas decisões que são 

tomadas. 

Segundo Menezes (2009), para que os currículos e projetos políticos 

pedagógicos tenham uma ação efetiva no meio escolar, proporcionando uma 

aprendizagem na qual os temas socioambientais sejam abordados, é 

necessário que ocorram sempre em sala de aula discussões com enfoque na 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Ainda segundo o autor, 

 

Trata-se de sugerir que a vida em sociedade seja observada com 
uma combinação de múltiplos olhares: a distribuição de renda, o 
maior ou menor acesso aos serviços de educação, saúde, 
comunicação, cultura, transportes e às formas de energia utilizadas 
direta ou indiretamente em cada segmento social, assim como e até 
especialmente à oportunidade de se obter trabalho, seguridade social 
ou crédito subsidiado (MENEZES, 2009, p. 4). 

 

Os temas socioambientais no ensino de Química, envolvendo o 

cotidiano do aluno, podem trazer resultados não apenas na vida acadêmica, 

mas também no social e é isso que a EA quer proporcionar à formação dos 

alunos, tendo em vista que serão os próximos políticos, cientistas e pessoas 

envolvidas em movimentos para discutir assuntos e tomar decisões para a 

melhoria da qualidade de vida em sociedade. 

A seleção e organização dos conteúdos que serão relacionados aos 

temas socioambientais é uma tarefa que demanda, além da preocupação com 

o conteúdo científico que precisa ser ensinado, uma inquietação em relação 

aos problemas da realidade que são motivo de alerta para todas as 

sociedades. Os conteúdos químicos, devido à abrangência de assuntos que 

permeiam e à multiplicidade de referências que podem ser feitas, utilizando 

seus conceitos, abrem caminhos para a abordagem interdisciplinar com ênfase 

nos aspectos sociais, políticos, econômicos e históricos, que podem contribuir 
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para a percepção crítica do ambiente e, consequentemente, da prática crítico-

transformadora. 

A promoção de discussões nas aulas de Química de temáticas 

ambientais é uma alternativa que pode ajudar no desenvolvimento de 

conteúdos, bem como na formação de alunos mais integrados e ativos na 

resolução de problemas do cotidiano. Tais debates ajudam no desenvolvimento 

de potencialidades desse aluno, em sua atuação como membro participante da 

sociedade, com responsabilidades e deveres. As problemáticas sociais e 

ambientais sempre irão existir, no entanto é necessário ter cidadãos que 

tomem partido dessas situações para que tais discussões e tomadas de 

decisões que afetam uma sociedade não fiquem apenas nas mãos de pessoas 

detentoras do poder. 

Há temas socioambientais que são mais comuns na sociedade e que, às 

vezes, parece não dar mais contribuições para o ensino, como, por exemplo, 

água e lixo. Estes dois são os mais citados nas pesquisas sobre temáticas 

ambientais, mas ainda são de grande relevância para a discussão e o 

tratamento de conteúdos científicos; a diferença, neste caso, é como serão 

abordados. 

A atuação do docente no processo de inserção de temas 

socioambientais no ensino de Química é fundamental, é ele quem irá articular o 

debate e fazer com que os alunos cheguem à relação do tema com o conteúdo 

a ser estudado. Assim, a EA passa a ser vista como parte integrante do ensino, 

não mais como um assunto a ser tratado individualmente em aula ou 

disciplinas específicas, pois a EA gera ação social; sendo assim, os 

professores deveriam inseri-la em sua prática pedagógica.  

Com a utilização de temas socioambientais, o ensino de Química pode 

ser transformado, retratando a realidade em meio às discussões de novas 

tecnologias que podem ser empregadas na manutenção e no desenvolvimento 

de produtos que não agridam de forma tão severa o meio ambiente. A escola 

tem papel fundamental para instigar os alunos no desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que levem à reflexão-ação-reflexão, mas para isso, são 

necessários materiais que contribuam para o desenvolvimento dessas ações, 

como a utilização de livros didáticos que façam abordagem contextualizada dos 

conteúdos científicos.  
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Em meio a essa discussão da inserção de temas socioambientais no 

ensino de Química, cabe ressaltar que não é interessante deixar de lembrar 

que, para a eficácia da utilização de temas no ensino, é necessário fazer um 

planejamento que permita trabalhar o tema na perspectiva da reflexão-ação-

reflexão. Para Santos e Mortimer (2001, p. 103), 

 

[...] É a partir da discussão de temas reais e da tentativa de delinear 
soluções para os mesmos que os alunos se envolvem de forma 
significativa e assumem um compromisso social. Isso melhora a 
compreensão dos aspectos políticos, econômicos, sociais e éticos. 
Além disso, é dessa forma que os estudantes aprendem a usar 
conhecimentos científicos no mundo fora da escola. 

 

Em meio às discussões, é importante que o aluno saiba até onde pode ir 

com suas práticas em relação à natureza, bem como as implicações da má 

utilização dos materiais e substâncias e/ou implantação de indústrias sem um 

planejamento e estudo dos impactos que podem ser causados com a incorreta 

instalação. A EA não propõe a proibição do desenvolvimento econômico e 

social, ou a construção de novas indústrias, esta seria uma perspectiva 

reducionista de entender o mundo e como ele realmente funciona. Seu objetivo 

é ajudar na compreensão da necessidade de assessoria para um planejamento 

e a prevenção de problemas que podem ser gerados com o desenfreado uso 

dos recursos que a natureza oferece. 

Abordar temas socioambientais na perspectiva da EA em aulas de 

Química não deve ser limitado à discussão ideológica do meio social nem ao 

estudo de conceitos descontextualizados como se fossem puros e neutros. O 

ensino baseado na vertente socioambiental deve ter como características 

primordiais dois aspectos: a informação química e o contexto social, o que não 

pode ser confundido com a simples inclusão de componentes sociais, por meio 

de uma abordagem unilateral. Para isso, podemos utilizar temas estruturantes, 

mas estes não podem ser escolhidos apenas por despertar a curiosidade ou ter 

como referência informações jornalísticas, com discussões 

descontextualizadas da ciência e da tecnologia. É necessário cunho crítico. 

A vivência do aluno, a forma como se relaciona, o local onde vive devem 

ser fontes importantíssimas de como inserir a educação CTSA e a EA em 

determinada sociedade. A vida cotidiana do aluno deve ser levada em conta, 
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para ter bons resultados por meio de trabalhos e ações educativas. 

Compartilhando dessa ideia, Chassot (1990, p. 32) afirma: 

 

A Química que se ensina deve ser ligada à realidade, sendo que, 
quantas vezes, os exemplos que se apresentam são desvinculados 
do cotidiano. 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 os alunos 
da zona urbana, é mais importante o modelo atômico com números 
quânticos ou processos eletrolíticos de purificação de metais ou 
tratamento de água? 

 

É importante compreender que, “[...] enquanto para Freire, o tema é o 

ponto de partida para a definição dos conteúdos e conhecimentos a serem 

construídos, na abordagem CTSA, o tema pode ser o espaço de aplicação de 

conteúdos curriculares já apreendidos” (STRIDER, 2008, p. 61). 

Dessa forma, os temas podem ser aliados na construção de 

conhecimentos e, por meio deles, trabalhar conteúdos específicos com ações 

na sociedade. É isso que leva a uma tomada de consciência. Novas situações 

no meio onde se vive irão surgir e precisaremos estar preparados, de alguma 

forma, para tratá-los. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM), os temas estruturantes podem ser uma forma de selecionar e 

organizar os conteúdos, possuindo a função de 

 

Ajudar o professor a organizar suas ações pedagógicas, 
configurando-se como meios para atingir os objetivos do projeto 
pedagógico da escola, e não como objetivos em si. [...] devem ser 
utilizados para criar situações de aprendizagem que permitam o 
desenvolvimento de competências tais como saber comunicar-se, 
saber trabalhar em grupo, buscar e organizar informações, propor 
soluções [...]. (BRASIL, 2006, p. 21). 

 

A escolha de um determinado tema pode gerar várias discussões, desde 

as consequências que tem na vida familiar, até a crise ambiental, advinda da 

busca do crescimento econômico a todo custo. Só após catástrofes ambientais, 

meras respostas da natureza em detrimento às agressões que sofreram por 

esse processo capitalista, surge a preocupação em interferir o menos possível 

no meio ambiente e pensar como os impactos poderiam ser evitados. Devido a 

tantos “ataques” à natureza, surgiu o que hoje é chamada crise ambiental, que 



57 

 

de acordo com Leff (2002, p.60), contribui para a integração da realidade 

social: “[...] a crise ambiental problematiza os paradigmas estabelecidos do 

conhecimento e demanda novas metodologias capazes de orientar um 

processo de reconstrução do saber que permita realizar uma análise integrada 

da realidade”. 

Por meio da discussão dos efeitos da crise ambiental, muitos outros 

temas são trazidos à tona e mais discussões podem ser feitas em cima deles, 

envolvendo seus efeitos e consequências. O que não se pode deixar de lado 

em meio a estas discussões é a forma de amenizar esses impactos; assim, o 

que pode ser feito de agora em diante é prevenir as gerações futuras de não 

cometer os mesmos erros. Por isso, a importância dos temas utilizados como 

forma de explicar determinados conteúdos e o desenvolvimento de atividades 

que façam a prevenção do uso indiscriminado de produtos e o descarte deles 

na natureza. O contato com novos produtos colocados à disposição no 

mercado está cada vez variado e maior. Carvalho Filho (2005, p. 99) ressalta 

que 

 

[...] razões adicionais para reforçar a tese de que uma formação 
científica é cada vez mais necessária. A sociedade atual é 
constantemente exposta, a produtos, processos e serviços intensivos 
em conteúdo científico-tecnológico. Vários deles podem afetar a 
saúde e o meio ambiente. 

 

Todos os dias novos objetos de consumo são colocados no mercado à 

disposição do homem, para que possa adquiri-lo e dele fazer uso. É preciso 

saber e ter consciência frente a essa disposição intensa de que, para esses 

produtos chegarem até o consumidor final, vários processos ocorrem, inclusive, 

novas consequências destrutivas ao meio ambiente. Aliado a esses processos, 

agrava-se também a forma como os produtos são utilizados e descartados 

após seu uso, podendo causar danos irreversíveis.  

Com a crise ambiental já instaurada na sociedade, podendo ser eleito 

como uma de suas causas o uso indiscriminado de produtos e a má destinação 

de resíduos, aliada ao consumo cada vez maior de novos produtos, são 

necessárias ações didático-pedagógicas, para que o novo cidadão seja 

formado desenvolvendo as suas responsabilidades e visando à análise crítica 
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da realidade socioambiental no qual está inserido. Assim, para Tozoni-Reis 

(2006, p. 4, grifo nosso),  

 

[...] os temas ambientais não podem ser conteúdos curriculares no 
sentido que a pedagogia tradicional trata os conteúdos de ensino: 
conhecimentos pré-estabelecidos que devem ser transmitidos de 
quem sabe (o educador) para quem não sabe (o educando). A 
educação crítica e transformadora requer um tratamento mais intenso 
e ativo dos conhecimentos, que não podem ser transmitidos de um 
pólo a outro do processo, mas apropriados, construídos, de forma 
dinâmica, coletiva, cooperativa, contínua, interdisciplinar, democrática 
e participativa, pois somente assim pode ajudar no processo de 
conscientização dos sujeitos para uma prática social 
emancipatória, condição para a construção de sociedades 
sustentáveis. Para superar o caráter informativo em busca de 
uma educação preocupada com a formação do sujeito ecológico, 
os temas ambientais, locais – significativos, têm que ser tomados 
como ponto de partida para análises críticas da realidade 
socioambiental.  

 

A utilização das temáticas em sala de aula deve ter, como principal 

objetivo no processo educativo ambiental, conduzir os alunos a reflexões e 

ações; além disso, estas devem ter como meta gerar novos temas e 

discussões sobre a relação do homem com o meio. Dessa forma, podemos 

dizer que os temas são geradores de novas reflexões e cada uma delas surge 

para outros novos debates, gerando, assim, um processo contínuo flexível e 

didático/aplicável. 

Segundo Tozoni-Reis (2006), o estudo dos temas ambientais locais 

como tarefa da EA é uma recomendação da Conferência Intergovernamental 

sobre Educação Ambiental, de Tbilisi (1997). Conforme ensina Tozoni-Reis 

(2006, p.98), compreender os problemas ambientais foi uma das 

recomendações da Conferência, observando com maior atenção aqueles que 

“têm significado social e histórico, aos que estão presentes na vida concreta 

das pessoas, ou seja, os temas ambientais locais”. 

Freire (2005) propõe uma abordagem didático-metodológica pautada 

nos “temas geradores”, segundo a qual educar é um ato de conhecimento da 

realidade concreta, das situações vividas, um processo de aproximação crítica 

da própria realidade: compreender, refletir, criticar e agir são ações 

pedagógicas compartilhadas também por Tozoni-Reis (2006). Uma das 

principais ações conhecidas na educação crítica e transformadora e anunciada 

nas propostas  metodológicas de ensino da EA é a ideia de uma educação de 
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conscientização. O termo conscientização é carregado de conteúdos filosófico-

políticos. Freire (1980) foi o principal responsável pela união desse termo ao 

discurso dos educadores: 

 

[...] ao ouvir pela primeira vez a palavra conscientização, percebi 
imediatamente a profundidade de seu significado, porque estou 
absolutamente convencido de que a educação, como prática de 
liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da 
realidade. (FREIRE, 1980, p. 25). 

 

Os temas socioambientais podem também ser trabalhados por meio da 

conscientização, contribuindo para a racionalização das atitudes da situação a 

ser enfrentada com caráter crítico em coletividade, sendo esta também uma 

das características do método desenvolvido por Paulo Freire.   

Tozoni-Reis (2006) expressa as propostas educativas ambientais como 

conscientizadoras e busca os temas ambientais locais como temas geradores 

dessa ação, desde que estes sejam carregados de conteúdos socioambientais 

significativos para os educandos e sejam definidos de forma coletiva e 

participativa. 

Em documento oficial, defende-se também a problematização dos temas 

ambientais como proposta pedagógica para a educação ambiental, quando se 

afirma: 

 

Por outro lado, por mais que se admita a relevância pedagógica como 
etapa inicial do educar, não cabe ficar no plano da sensibilização, do 
reconhecimento do ambiente de vida, da ação no universo particular 
e de alterações de comportamentos individuais, como coisas válidas 
em si e suficientes para transformações societárias. É preciso 
articular a cotidianidade ao macrossocial, em uma atuação política 
que gere as transformações individuais e coletivas, simultaneamente, 
e a possibilidade de as experiências localizadas que foram bem-
sucedidas se universalizarem (BRASIL, 2004, p. 133). 

 

De fato, não é interessante fazer apenas uma simples compreensão dos 

conceitos químicos relativos ao tema, sem uma discussão crítica de suas 

implicações socioambientais.  

A preocupação em torno das questões ambientais está se tornando cada 

vez mais presente em nossa sociedade e é uma realidade da qual as 

sociedades precisam despertar e tomar atitudes de correção em relação ao 

que o ser humano já causou contra o meio. Em vista disso, os debates em 
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torno de discussões quanto à necessidade de construção no ensino que 

incorporem os aspectos referentes a essa temática vêm se intensificando nos 

discursos de líderes políticos em todo o mundo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

CAPÍTULO 3 - APROXIMAÇÕES ENTRE CTS E EA: PARA UMA 
EDUCAÇÃO CRÍTICA E TRANSFORMADORA 

 

 
 

“O universo caminha não para a morte, mas 
para ordens cada vez mais elevadas de 
vida, e o ser humano é chamado a adotar 
posturas de colaboração e solidariedade, 
capazes de garantir o futuro do nosso 
planeta.” 
 

Leonardo Boff 
 

Neste capítulo, serão abordadas algumas interfaces da abordagem CTS 

e da EA, destacando as relações intrínsecas entre seus principais objetivos e a 

necessidade da busca de novas transformações socioambientais e de práticas 

pedagógicas que possam contribuir para a promoção da formação de cidadãos 

críticos e reflexivos. 

Tanto a educação CTS quanto a EA possuem suas particularidades, e 

as aproximações entre essas abordagens podem ser destacadas na 

perspectiva de refletir sobre conhecimentos comuns à realidade escolar.  

3.1 Aspectos do processo de desenvolvimento da ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente 

O enfoque CTS e a EA tiveram suas origens marcadas por 

transformações que interferiram em seus princípios e objetivos, em meio à 

turbulência social decorrente dos avanços da ciência e da tecnologia, que, no 

Brasil, ocorreram anos mais tarde em relação aos países desenvolvidos, em 

razão do tipo de colonização aqui estabelecida. 

Vários países emergentes, assim como o Brasil, tiveram um passado de 

colonização que marcou profundamente aspectos relacionados a seu 

desenvolvimento científico e tecnológico, marcas de deficiências sentidas até 

hoje em vários setores da sociedade, relacionados à ciência, tecnologia, 

ambiente, cultura, política e ética.  

O Brasil se desenvolveu, notadamente, por uma colonização que 

buscava usufruir e levar para seu país de origem as riquezas aqui existentes; 
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com isso, o atraso do que chamamos de modernidade ocorreu por cerca de 

três séculos (FARIAS; FREITAS, 2007). Enquanto os países capitalistas se 

desenvolviam e apostavam na ciência e na tecnologia, nosso país vivenciava o 

regime escravocrata. Carvalho e Martins (1998) ressaltam que, no decorrer do 

século XIX, pouco foi feito para que a política utilitarista regida pelas marcas da 

visão pragmática da ciência fosse modificada. Com isso, os reflexos das 

missões estrangeiras na flora e na fauna ficaram marcados no território 

brasileiro. 

Países como o nosso, marcados por uma colonização utilitarista, não 

presenciaram um crescimento científico e tecnológico próprio; pelo contrário, a 

ciência e a tecnologia estiveram sempre desvinculadas da estrutura 

socioeconômica do país. É nesse sentido que podemos afirmar que o Brasil 

teve seu desenvolvimento contemporizado, por falta de congruência entre o 

que realmente se pretendia fazer e desenvolver pelos imigrantes 

desbravadores desta terra que aqui aportaram. De acordo com Carvalho e 

Martins (1998), o passado colonial do Brasil, baseado na economia 

agroexportadora, não dava possibilidades de o desenvolvimento tecnológico 

acontecer de forma que colaborasse para a melhoria na qualidade de vida da 

população. A pouca atenção que se dava a essa questão da tecnologia era 

realizada com base em uma visão pragmática e imediatista.  

No século XIX, já abolida a escravidão, os países capitalistas iniciaram 

investimentos na ciência e tecnologia, mas a monarquia brasileira estava 

satisfeita com a condição econômica do Brasil, de país primário exportador 

(AULER; BAZZO, 2001). A condição de subordinação fez com que os primeiros 

sinais de desenvolvimento científico e tecnológico pairassem sobre o Brasil até 

que os países europeus vivessem a revolução científica. É a partir desse 

momento que a ciência começou a ser desenvolvida em nosso país. 

As medidas imediatistas do desenvolvimento científico e tecnológico do 

Brasil eram realizadas por meio de importações de pessoas que fariam o 

desenvolvimento do que fosse necessário naquele momento; não havia uma 

política própria de pesquisa e desenvolvimento. Centrados no acelerado 

desenvolvimento econômico, a ciência e a tecnologia, tão almejadas na época, 

começaram a ser indagadas, pela condição de como estavam sendo utilizadas 

e as consequências da destruição socioambiental já percebida pela sociedade 
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e por pessoas que acompanhavam o processo de industrialização de forma 

mais crítica em relação aos efeitos que poderiam causar sem a existência de 

estudos de controle de emissão de resíduos para o meio ambiente, por 

exemplo.  

 A acelerada promoção científica e tecnológica passou a ser questionada 

por movimentos que lutavam em prol de um desenvolvimento consciente do 

uso dos recursos naturais. A destruição causada pelo rápido desenvolvimento 

passou a não ser mais o alvo dos governantes, mas, sim, um “problema” para o 

qual teriam que começar a propor soluções, devido aos questionamentos 

levantados pela sociedade envolvida nas questões socioambientais. Questões 

relacionadas a problemas com o meio ambiente social surgem 

 

[...] como problemáticas contemporâneas, compartilhando o sintoma 
de uma crise de civilização, de uma crise que se manifesta pelo 
fracionamento do conhecimento e pela degradação do ambiente, 
marcados pelo logocentrismo da ciência moderna e pelo 
transbordamento da economização do mundo guiado pela 
racionalidade tecnológica e pelo livre mercado (LEFF, 2000, p. 309). 
 

 
A busca pelo desenvolvimento científico e tecnológico acabou tornando-

se sinônimo de degradação ambiental e de problemas que precisavam ser 

resolvidos por políticas de ações sociais que se preocupavam com a questão. 

O desbravamento da natureza e os benefícios que seus recursos poderiam 

ofertar para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia ocorreram, mas as 

falhas no método como esse processo foi realizado acabou gerando 

questionamentos por parte de grupos sociais preocupados com o futuro dos 

recursos oferecidos pelo meio ambiente. Assim, podemos afirmar que “[...] a 

promessa da dominação da natureza foi cumprida de modo perverso sob a 

forma de destruição da natureza e da crise ecológica” (SANTOS, 2000, p. 24).  

Os avanços da ciência e da tecnologia, que o país tanto demorou a obter 

em relação aos outros países, tornaram-se um dos problemas mais discutidos 

na busca de soluções para um desenvolvimento menos agressivo ao homem e 

à natureza.  Segundo Angotti e Auth (2001, p. 15), 

 

O que inicialmente parecia um bem inegável a todos, com o passar 
dos anos revelou outras facetas. À medida que o uso abusivo de 
aparatos tecnológicos tornava-se mais evidente, com os problemas 
ambientais cada vez mais visíveis, a tão aceita concepção exultante 
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de C&T, com a finalidade de facilitar ao homem explorar a natureza 
para o seu bem-estar começou a ser questionada por muitos. 

 

Em meio ao “sucesso” do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 

vários setores sociais como o da economia, da política, que representam muito 

melhor a classe dominante deste país, utilizaram-se da chamada neutralidade 

da ciência para conseguir apoio nesse desenvolvimento sem limites, mas o 

desfecho de toda essa evolução não foi tão prazeroso para ninguém, já que 

muitos reduziram seus domínios, e outros tantos de classe menos favorecida 

continuaram na miséria material e cognitiva (ANGOTTI; AUTH, 2001). 

Os chamados “problemas ambientais” não afetam apenas os recursos 

ligados à ordem biológica. Esta seria uma visão reducionista do problema 

gerado e estaríamos deixando de lado toda a ordem social na qual estamos 

inseridos. Os aspectos dos campos social e ambiental estão inseridos em um 

mesmo contexto de busca por soluções viáveis para os problemas a serem 

enfrentados; com isso, eles estão no mesmo percurso e são classificados não 

somente como problemas ambientais, mas também socioambientais 

(CAVALCANTI; COSTA; CHRISPINO, 2014). 

A ausência de estudos relacionados aos impactos socioambientais 

provoca o desequilíbrio da ordem social, da economia, da política, da cultura; 

enfim, dos setores que formam o meio social do qual o homem precisa para 

viver e desenvolver suas atividades cotidianas. Farias e Freitas (2007, p. 04) 

trazem sua contribuição em relação à chamada problemática ambiental, 

afirmando que 

 

[...] não se reduz a mais um ‘objeto’ de estudo e investigação para as 
ciências e as tecnologias contemporâneas, uma vez que deriva do 
‘abalo’ da racionalidade científica hegemônica, denunciando os 
limites dos sistemas econômico e cultural vigentes. Trata-se de uma 
problemática que se mostra ao mesmo tempo ecológica, social, 
econômica, cultural e política, e que se torna cada vez mais global e 
visível no agravamento da degradação ambiental, nas injustiças 
sócio-ecológicas, na biopirataria, no acirramento das disputas pelos 
recursos naturais indispensáveis à vida entre outros. 

 

O agravamento dos problemas socioambientais fez com que novas 

tomadas de atitudes surgissem por meio de reuniões e conferências que se 

iniciaram a partir da década de 1960, com o objetivo de tomar alguma atitude 

para a desaceleração dos impactos irreversíveis que estavam surgindo. Assim, 
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movimentos sociais, em meio a muitas dificuldades, começaram a se expressar 

e a questionar a eficiência de um desenvolvimento científico e tecnológico sem 

limites. 

3.2 CTS e EA: alguns elementos de aproximações 

Com base nos problemas ambientais que foram surgindo, com o 

acelerado desenvolvimento tecnológico e científico, nas décadas de 1960 e 

1970, começaram a surgir movimentos ambientalistas e sociais, na Europa e 

nos EUA. Assim, pessoas que defendiam a ideia de que a sociedade tinha total 

direito de participar das decisões governamentais desenvolveram movimentos 

em defesa de uma reorientação para que passassem a ser questionados e que 

a sociedade pudesse fazer parte das discussões realizadas até então pelo 

governo. Segundo Roehrig e Camargo (2013, p. 118), a origem das discussões 

acerca dos questionamentos sobre a forma de ciência que se praticava 

provinha da “[...] visão deformada que se tinha da ciência, que era vista como 

uma atividade autônoma, neutra e isolada de outros contextos, bem como a 

atribuição de algumas consequências de seu mau uso em determinadas 

tecnologias”. 

Em território nacional, somente em meados do século XX, o governo 

brasileiro mostrou-se interessado em apoiar a pesquisa nacional, no campo da 

energia nuclear, após a II Guerra Mundial, tendo sido criado, nessa época, o 

Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), dando início ao interesse no 

desenvolvimento de políticas e pesquisas que, de alguma forma, promoveriam 

o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no país. Nessa época, surgiram, 

pela primeira vez, as políticas ambientais que estavam atreladas aos interesses 

do estado. De acordo com Farias e Freitas (2007, p. 02), “[...] tratava-se de 

uma política fundamentada na administração dos recursos naturais pelo 

Estado, na concentração dos instrumentos de controle e gestão dos recursos e 

na ausência da sociedade civil na elaboração das políticas ambientais”. 

 Em meio a esses questionamentos e essas discussões sobre a ciência, 

a tecnologia e a preservação dos recursos naturais que estavam sendo 

destruídos, surgem movimentos como CTS e a EA, os quais tinham como 
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principais objetivos colocar em discussão e defender, conscientemente, o meio 

socioambiental do desenvolvimento acelerado, sem comunhão alguma com as 

preocupações sociais e os riscos que a falta de planejamento poderiam causar 

à sociedade. Concordamos com Bourscheid e Farias (2014), ao afirmarem: 

 

O tema CTS e CTSA surge como possibilidade de diálogo para a 
questão ambiental, tecnológica, econômica e sociocultural, para 
articular nos sistemas educacionais, os conteúdos científicos com o 
contexto social, desenvolvendo a atitude crítica frente à sociedade, 
mostrando a ciência e a tecnologia como atividades humanas de 
relevância social, que permeia a cultura e está presente no cotidiano. 

 

A busca por uma formação mais crítica é o pilar da educação CTS, que 

visa à melhoria na qualidade de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e 

não o seu desenvolvimento em si. Esse movimento não busca a estagnação 

desses propulsores da economia, mas, sim, da forma como o desenvolvimento 

sem controle está sendo realizado. 

A educação CTS deve ser entendida como uma perspectiva que 

contribua com o aluno para a percepção de sua realidade e tomada de atitudes 

que possam ajudar na transformação de determinados assuntos locais e 

globais do meio onde vive. Por isso, a educação CTS pode partir de temas 

relacionados ao meio socioambiental onde o aluno vive; dessa forma, este 

poderá se apropriar das situações enfrentadas pela sociedade à qual pertence 

e compreendê-las melhor e, assim, participar também do enfrentamento das 

dificuldades encontradas pelas pessoas no meio onde moram. De acordo com 

Aikenhead (1994, p. 48, tradução nossa), ensinar ciência a partir da 

perspectiva CTS significa “[...] ensinar sobre os fenômenos naturais de maneira 

que a ciência esteja embutida no ambiente social e tecnológico do aluno”. 

Neste trabalho, adotamos como eixo norteador a perspectiva crítica e 

transformadora do enfoque CTS e da EA, que aborda a importância de se 

conhecer a realidade dos cidadãos para então propor ações que efetivamente 

irão trazer algum tipo de transformação na sociedade. É importante conhecer 

seus princípios e não torná-la uma educação de imposição de atitudes e 

valores de classes mais privilegiadas. De acordo com Loureiro (2003, p. 46),  

 

A Educação Ambiental não tem a finalidade de reproduzir e dar 
sentido universal a valores de grupos dominantes, impondo condutas, 
mas de estabelecer processos práticos e reflexivos que levem à 
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consolidação de valores que possam ser entendidos e aceitos como 
favoráveis à sustentabilidade global, à justiça social e à preservação 
da vida.  
 

Esse tipo de comportamento social em relação à EA e ao movimento 

CTS não é difícil de se encontrar em instituições que dizem trabalhar com EA 

crítica e transformadora. Dessa forma, é importante destacar a necessidade de 

estudos que abordem a educação CTS e a EA, como perspectivas que 

promovam a reflexão e, consequentemente, a ação em meio aos problemas 

socioambientais. 

No ensino, a educação CTS e a EA são perspectivas voltadas para o 

bem-estar da sociedade e que buscam contextualizar temas do cotidiano dos 

alunos para que a realidade vivenciada por eles possa ser colocada em 

discussão. Conforme contribuição de Bocheco (2012, p. 39), 

 

[...] CTS presume uma educação científica e tecnológica 
fundamentada na ação e construção social e que seja culturalmente e 
socialmente contextualizada. Para isso trata a ciência, a tecnologia e 
o seu ensino de forma a influenciar a vida cotidiana de estudantes e 
professores. 
 

A contextualização faz parte dessas abordagens que visam promover a 

socialização cultural e a construção de uma visão de ciência centrada na 

disseminação de ideias de contestação em que a ciência neutra não é 

considerada. Nessa mesma linha de raciocínio, a EA, segundo Dias (2002), 

estimula o exercício da cidadania e resgata o surgimento de novos valores que 

tornam a sociedade mais justa e sustentável.  

Com base nos princípios das abordagens CTS e EA, entende-se que 

ambas possuem objetivos comuns em prol de uma educação que visa formar 

cidadãos conscientes. Assim, as inter-relações das duas perspectivas podem 

ser encontradas nos discursos sobre a importância de suas implantações no 

âmbito escolar. Angotti e Auth (2001, p.15) refletem sobre a importância da 

abordagem CTS na EA: 

 

Com a racionalidade crescente no século XIX, que atribuiu ao homem 
à tarefa de dominar/explorar a natureza, aliada ao também crescente 
processo de industrialização, o desenvolvimento centrado na ciência 
e tecnologia (C&T) passou a ser visto como sinônimo de progresso. 
Mas, com as guerras mundiais, principalmente a segunda, este 
desenvolvimento passou a ser questionado. O arsenal de guerra, 
como as bombas nucleares, deixou bem explícito o poder destrutivo 
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do homem. O que inicialmente parecia um bem inegável a todos, com 
o passar dos anos revelou outras facetas. À medida que o uso 
abusivo de aparatos tecnológicos tornava-se mais evidente, com os 
problemas ambientais cada vez mais visíveis, a tão aceita concepção 
exultante de C&T, com a finalidade de facilitar ao homem explorar a 
natureza para o seu bem-estar começou a ser questionada por 
muitos. 

 

Apesar de a EA e o movimento CTS possuírem congruências no que 

tange a seus princípios e a suas preocupações com o meio socioambiental, 

temos também na história marcas de suas trajetórias que tomaram diferentes 

caminhos, gerando zonas de tensão e exclusão (FARIAS; FREITAS, 2007). Em 

relação a esta diferenciação no caminho que cada perspectiva tomou desde o 

início, podemos atribuir à forma como o desenvolvimento do país foi conduzido. 

A exclusão da opinião pública na tomada de decisões foi o cume das 

discussões sobre o avanço científico e tecnológico. A sociedade não era 

consultada sobre o que seria realizado e de que forma seriam realizados os 

processos para que a tão almejada modernidade chegasse ao país. Um dos 

episódios que marcaram essa ação governamental pragmática foi a dos 

acordos sobre a energia nuclear, conforme assinalam Carvalho e Martins 

(1998, p. 148): “[...] se a comunidade científica não foi ouvida pelos governos 

em questões para as quais a opinião dela era essencial, não se poderia 

esperar que ela o fosse quando se manifestasse sobre questões sociais e 

políticas”. 

No ensino, com a implantação de políticas ambientais, surgiram pessoas 

que defendiam a necessidade da implantação nas escolas de discussões sobre 

os recursos naturais e a forma como estavam sendo tratados. A escola é o 

espaço que representa a sociedade e é onde pode ser encontrada a grande 

diversidade referente às relações sociais (CUNHA; ALMEIDA, 2013). Com a 

importância do reconhecimento da escola para a promoção e o conhecimento 

do cidadão, 

 

[...] percebemos o ambiente escolar como um dos mais propícios 
para despertar a necessidade de comprometimento social, neste 
aspecto, a Educação Ambiental para a sustentabilidade e o enfoque 
CTSA destacam-se como ferramentas didáticas úteis, capazes de 
conferir novos significados ao conhecimento escolar, acrescentando 
ao conteúdo propedêutico uma abordagem social, propiciando a 
todos os envolvidos, professores, alunos e comunidade escolar, a 
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oportunidade da reconstrução e ressignificação do conhecimento 
(CAVALCANTI, 2012, p. 71). 

 

Em meio às discussões da necessidade de a escola promover 

discussões sobre a redução dos problemas socioambientais, a educação com 

enfoque CTS e a EA foram consideradas. Nesse mesmo cenário, destacam-se 

as concepções da ciência, tecnologia e sociedade, as quais fazem parte das 

discussões sobre os rumos que o país estava tomando. De acordo com a 

contribuição de Prado e Souza (2013), um dos aspectos a serem considerados 

para alguma mudança nas ações pedagógicas e sociais são  

 

[...] as políticas públicas educacionais, a formação de professores, a 
estrutura da escola e sua forma de organização disciplinar na qual os 
conhecimentos são trabalhados, predominantemente, de forma 
fragmentada e desconectada da realidade, entre outros (PRADO; 
SOUZA, 2013, p. 02). 

 

Em meio aos questionamentos realizados por pessoas ligadas aos 

movimentos ambientais e à educação, o ensino foi afetado diretamente, pois 

até então, a neutralidade na ciência e a atividade científica eram focadas no 

cientista e na visão de uma ciência que não era desenvolvida especificamente 

para o bem-estar da humanidade. Em 1970, ocorreram mudanças significativas 

no ensino de ciências quando o ensino CTS, voltado para a formação do 

cidadão, começa a tomar forma e força, com a ajuda da Unesco (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), que passa a fazer 

recomendações no âmbito escolar sobre a contribuição da ciência para a 

herança cultural do país (SANTOS e MORTIMER, 2001). 

As duas vertentes educacionais, CTS e EA, tomam decisões para que a 

sociedade esteja presente para promover a formação de cidadãos conscientes 

e reflexivos. A aproximação dessas perspectivas de ensino pode ser a 

essência de uma formação cidadã a qual a escola está buscando, por meio de 

atividades que a priorizem, dando oportunidade aos alunos de realizarem 

discussões que possam tratar de assuntos relacionados à esfera social, 

científica, tecnológica e ambiental. 

Fazer o entrelaçamento das interfaces da EA e do movimento CTS é um 

dos objetivos que podem contribuir para o desenvolvimento de uma educação 

que ajude na amenização dos agravamentos ambientais das últimas décadas, 
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devido ao avanço tecnológico desenfreado. Segundo Santos e Pereira (2012), 

a perspectiva CTS e a EA têm como prioridade 

 
Enfatizar a alfabetização científica dos alunos e fornecem subsídios 
para que o Ensino de Ciências se torne relevante para os mesmos. 
Desta forma, as disciplinas curriculares além de propiciar o 
conhecimento dos fenômenos da natureza devem desenvolver nos 
estudantes a capacidade dos mesmos assumirem posições em 
relação a problemas do mundo atual, sempre com o foco na 
sustentabilidade local e global. 
 

Assim, a alfabetização científica possui grande relevância, já que 

contribui para formar pessoas capazes de defender e pensar alternativas no 

combate aos problemas socioambientais pelos quais o mundo passa, dando 

condições permanentes de o indivíduo atuar na sociedade. A alfabetização 

científica permite o desenvolvimento de opiniões próprias e a participação ativa 

nas tomadas de decisões relacionadas ao futuro do país. Nessa perspectiva, é 

importante considerar as abordagens CTS e EA nos currículos escolares. 

Santos e Pereira (2012, p. 03) fazem uma observação em relação à 

implantação de currículos que tragam essas abordagens, sendo “[...] 

necessária a participação dos docentes de forma integrada com a elaboração 

de programas de ensino que possam dar condições a uma formação crítica 

frente às questões socioambientais e a questão da sustentabilidade”. 

Por meio da inserção nos currículos dessas perspectivas educacionais, 

será possível uma educação ambiental crítica. “Para que os cidadãos possam 

discutir e se engajar no enfrentamento dos desafios socioambientais, precisam 

estar cientificamente letrados e politicamente conscientes” (LOUREIRO; LIMA, 

2009, p. 02). 

Muitos são os argumentos sobre a não promoção de discussões nas 

escolas sobre os problemas socioambientais conforme já consta nos currículos, 

mas desde a realização da Conferência das Nações Unidas em 1992, os 

educadores foram convocados para o desenvolvimento de atividades que 

contemplassem assuntos relacionados às implicações da ciência, da tecnologia 

e do ambiente na sociedade (CAVALCANTI; COSTA; CHRISPINO, 2014). 

Ainda de acordo com esses autores, a alfabetização científica “[...] é urgente 

para todos e a necessidade de professores que se comprometam com a 

promoção da cidadania, objetivo comum entre a Educação Ambiental, do 
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enfoque CTS ou de ambos” (CAVALCANTI; COSTA; CHRISPINO, 2014, p. 

28). 

Uma das interfaces do movimento CTS e da perspectiva crítica da EA é 

a de que os problemas ambientais existentes têm origem na forma como os 

seres humanos se organizam em sociedade, ou seja, a organização social é 

que adoece os recursos dos quais o homem necessita para continuar vivendo 

(LOUREIRO, 2007). É neste ponto que deve ser colocada em prática a 

educação crítica e emancipatória; para tanto, devem ser deixadas de lado as 

visões simplistas e reducionistas que tentam explicar os chamados problemas 

ambientais de forma mecânica e lógica, dando lugar à criticidade consciente, 

com intervenção na realidade, não esquecendo a complexidade existente no 

meio (VASCONCELLOS et al., 2005). 

Outra aproximação que pode ser destacada entre os princípios que 

regem o enfoque CTS e a EA é a importância do desenvolvimento de 

atividades educacionais que estão relacionadas ao grupo escolhido para o 

desenvolvimento de uma educação voltada para os objetivos do ensino CTS e 

da EA. Loureiro (2003) ressalta a importância de se trabalhar os problemas 

encontrados em cada sociedade,   

 
[...] principalmente quando se tem por finalidade básica a gestão 
ambiental participativa com vistas à transformação da realidade de 
vida e o estabelecimento de um processo emancipatório. Os grupos 
possuem peculiaridades ligadas à situação particular de seus 
ambientes, ao modo como interagem neste, à percepção qualitativa 
dos problemas e no estabelecimento da sua especificidade na 
dialética com as determinações históricas e cenários mais amplos 
(LOUREIRO, 2003, p. 50). 
 

Ao ressaltar esta aproximação entre as perspectivas CTS e EA, há uma 

necessidade de estudos preliminares que abordem as principais deficiências e 

necessidades de determinado grupo social que será assistido durante o 

desenvolvimento de determinado projeto relacionado a esses dois enfoques 

educacionais. Estes estão comumente sendo procurados para o 

desenvolvimento de novas pesquisas no campo acadêmico e necessitam de 

atenção para que não sejam tratados apenas como aplicação de atividades 

para a melhoria do meio ambiente, sem levar em conta os problemas 

socioambientais e as mudanças de atitudes que precisam ocorrer, para que 

efetivamente ocorra alguma transformação. 
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A EA crítica e transformadora exige reflexão e compreensão da 

ocorrência dos problemas ambientais. Segundo Tozoni-Reis (2008, p.158), 

para definir a EA como crítica, o ponto de partida é  

 

[...] sua preocupação com os aspectos socioambientais das relações 
humanas, isto é, preocupamo-nos com as relações que os sujeitos 
estabelecem entre si e com o ambiente onde vivem, compreendendo-
os – sociedade e ambiente – de forma crítica e transformadora. 

  

Ao se utilizar da EA e da abordagem CTS em uma perspectiva crítica e 

transformadora, a escola passa a se caracterizar como uma instituição de 

ensino que promove a discussão de determinados temas de relevância social 

entre os alunos, busca promover o pensamento crítico sobre o assunto 

abordado, sob diferentes óticas as quais precisam ser levadas em conta para 

que o diálogo crítico possa ser construtivo, e não se tornar transmissão de 

conhecimentos. A educação CTS contribui para a formação da pessoa crítica; 

com isso, teremos um cidadão com uma formação mais participante e que 

assuma suas decisões e atitudes no meio social, considerando a relação do 

homem e as discussões sobre os problemas ambientais e sociais existentes 

(ZENI; MORAES; PINHEIRO, 2009). 

O desenvolvimento de habilidades e competências que adquirimos ao 

longo de nossa vida escolar com o ensino de ciência, tecnologia e sociedade 

(CTS) contribui para a formação da pessoa crítica, despertando no aluno a 

busca do saber e da interação na relação do homem com o meio natural, 

desenvolvendo e aplicando conhecimentos sobre a problemática ambiental. 

Assim, com a práxis de CTS na educação ambiental, podemos ter um aluno 

mais crítico, participante e capaz de tomar decisões e assumir plenamente seu 

papel no meio social. 

Em meio às tentativas de integrar a EA ao enfoque CTS, há algumas 

barreiras que comprometem o seu desenvolvimento nas escolas, que é a 

aceitação pelos professores da integração de suas práticas nas disciplinas. 

Muitos acreditam que esse tipo de educação pode prejudicar o 

desenvolvimento das aulas.  

O ensino de ciências no Brasil traz uma bagagem histórica regada de 

políticas governamentais, as quais hoje se refletem no que podemos chamar 
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de deficiências educacionais, sentidas por nossos alunos e professores, que 

buscam novas formas de ensinar e problematizar as situações do cotidiano, 

para reproduzir discussões de temáticas que ajudem na promoção de um 

cidadão crítico e reflexivo.  

Há possibilidade de se fazer interlocuções entre EA e educação CTS, já 

que as duas regem uma educação política e crítica, para a formação de 

cidadãos que busquem respostas para problemas do seu cotidiano. É em 

relação a ações como estas que nosso meio socioambiental está carente de 

tomadas de atitudes. A formação de indivíduos seguros e capazes de debater 

sobre determinada problemática ambiental é do que a sociedade atual está 

necessitando, para a reconstrução da realidade. 
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CAPÍTULO 4 - O CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

 

 

Neste capítulo, apresentamos uma descrição dos passos metodológicos 

utilizados na pesquisa. Nossa investigação foi realizada por meio de 

dissertações e teses, que serviram de base para a identificação de temas 

socioambientais de interesse para a educação Química. Dessa forma, optamos 

pela pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica, que tem como objetivo facilitar o 

acesso do observador aos dados armazenados de forma variável, promovendo 

o máximo de pertinência, ou seja, o aspecto qualitativo da pesquisa (BARDIN, 

2011). Para a análise e o tratamento das mensagens/informações coletadas, 

utilizamos a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011), a qual nos 

proporcionou parâmetros para relacionarmos e categorizarmos as informações 

que consideramos essenciais neste trabalho.  

4.1 A abordagem proposta 

A estrutura analítica proposta acerca do percurso metodológico baseia-

se na descrição e interpretação dos resultados de pesquisas relacionados às 

perspectivas CTS e EA de ensino, especificamente, os de influência crítico-

transformadora, associada às concepções socioambiental (CARVALHO, 2004) 

e globalizante (REIGOTA, 1997) de meio ambiente, presentes em dissertações 

e teses do período que compreende os últimos dez anos. A intenção, ao 

privilegiar esses aspectos, foi a de contribuir para que essa reflexão resulte em 

momentos significativos de construções para a prática pedagógica.  

Em uma pesquisa de natureza qualitativa, conforme Duarte (1998) e 

Deslandes (1994), o que importa na construção do corpus é abranger as 

questões investigadas, se não na sua totalidade, pelo menos, em várias de 

suas dimensões. Nessa perspectiva, a metodologia não deve ser entendida 

como determinado número de regras operacionais, mas como um amplo 

conjunto de conhecimentos dos quais o pesquisador se vale para desenvolver 

sua investigação. Flick (2004, p. 283) nos lembra “[...] que não faz sentido 

defender a ideia de que um método específico deva ser empregado na 
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pesquisa qualitativa como o correto e único. [...] a pesquisa deve ser planejada 

metodologicamente e baseada em princípios e na reflexão”. Portanto, 

dificilmente se pode compreender a pesquisa qualitativa mediada apenas em 

um nível teórico.  

Bogdan e Biklen (1994) sugerem algumas características que permeiam 

uma pesquisa de natureza qualitativa, tais como: a) o ambiente natural como 

fonte de obtenção dos dados; b) o cuidado com a descrição na forma de 

palavras; c) um estudo sistêmico do processo e do produto, portanto, não 

somente dos resultados; d) análise e abstrações à medida que os dados vão se 

organizando. 

Os procedimentos de pesquisa devem possibilitar a problematização dos 

dados, a indagação da produção e a troca de significados. Nessa perspectiva, 

Pérez Gómez (1998) defende o enfoque interpretativo, por ser progressivo. 

Assim sendo, ao longo do processo investigativo, vão sendo produzidas 

sucessivas análises e a focalização dos dados.  

Nesta dissertação, os dois campos investigados, CTS e EA, foram 

analisados sob diferentes aspectos, quais sejam, suas relações com a ciência, 

a tecnologia, o ambiente e a sociedade; todos estes integrados à escola, à 

metodologia adotada e ao saber ensinado. 

4.2 Identificando os principais momentos do percurso metodológico 

Nosso objeto de investigação está relacionado às interfaces da 

educação CTS e da EA, por meio de temas socioambientais de interesse à 

Educação Básica. Com isso, iniciamos nosso percurso metodológico por meio 

da seleção dos trabalhos de mestrado e doutorado referentes aos dois 

movimentos. Para encontrar tais documentos, utilizamos alguns sítios 

eletrônicos, tais como: 

 

Banco de Teses da Capes (http://bancodeteses.capes.gov.br/); 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (http://bdtd.ibict.br/); 

Biblioteca Digital da UNICAMP (http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/); 

Biblioteca Digital da USP (http://www.teses.usp.br/); 
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Biblioteca Digital do Vale do Itajaí (http://www.univali.br/vida-no-    

campus/biblioteca/Paginas/default.aspx); 

Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(http://www.lume.ufrgs.br/); 

Repositório Institucional da Universidade de Brasília 

(http://repositorio.unb.br/); 

Repositório Institucional da Universidade Federal de Uberlândia 

(http://repositorio.ufu.br/). 

 

O universo inicial era constituído de 61 dissertações e de quatro teses 

(ANEXO A) e teve como objetivo identificar as pesquisas realizadas no período 

de 2003 a 2013 que abordavam a educação CTS e a EA, regidas por 

discussões teórico-práticas, nos campos ambiental, econômico, social, 

científico e educacional. Todos os trabalhos selecionados nesse momento 

eram referentes a pesquisas na área de CTS e EA, sem levar em conta 

qualquer tipo de delimitação. Consideramos as ideias relacionadas com meio 

ambiente e educação, ciência, tecnologia e sociedade. 

Após a escolha inicial dos 65 trabalhos, realizamos uma análise das 

pesquisas selecionadas, com o objetivo de delimitar esse material. Por meio da 

leitura dos resumos e das palavras-chave, selecionamos apenas aqueles 

trabalhos que faziam referência ao ensino CTS e à EA no ensino de Química, 

pois nosso objetivo era tratar mais especificamente das aproximações destes 

dois campos no ensino de Química. Após a nova delimitação, obtivemos 20 

trabalhos, constituindo a fase final da escolha do nosso material de 

investigação cujos fichamentos encontram-se no ANEXO B. Foram 

relacionadas as 19 dissertações e uma tese com seus respectivos títulos e 

autores, conforme segue. 

 

1. Dissertação: A chuva ácida na perspectiva de tema social: um 
estudo com professores de Química em Criciúma (SC). 
Autor: Juliana Cardoso Coelho, 2005. 

 
2. Dissertação: Educação ambiental no ensino de Química: criando 

trilhas em uma escola pública do DF. 
Autor: Roseli Takako Matsunaga, 2006. 
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3. Dissertação: Educação ambiental em aulas de Química em uma 
escola pública: sugestões de atividades para o professor a partir da 
análise da experiência vivenciada durante um ano letivo. 
Autor: Elton Lima da Silva, 2007. 

 
4. Dissertação: A Dimensão Ambiental da Educação: os conteúdos 

ambientais em escolas públicas das comunidades carentes. 
Autor: Valter Machado da Fonseca, 2007. 

 
5. Dissertação: O reúso da água como tema gerador para o 

desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem de ciências. 
Autor: Paulo César Ramos de Aráujo, 2008. 

 
6. Dissertação: As Concepções de Meio Ambiente e Natureza: 

implicações nas práticas de educação ambiental de professores da 
rede estadual de ensino no município de Aparecida de Goiânia – GO. 
Autor: Fernando Aparecido Moraes, 2009. 

 
7. Dissertação: O agrotóxico como tema problematizador no ensino de 

química na formação técnico agrícola. 
Autor: Marcelito Trindade Almeida, 2009. 

 
8. Dissertação: Produção de papel artesanal de fibra de bananeira: 

uma proposta de ensino de Química por projeto. 
Autor: Nília Oliveira Santos Lacerda, 2009. 

 
9. Dissertação: O tema água no ensino: a visão de pesquisadores e de 

professores de Química. 
Autor: Daniele Torralbo, 2009. 

 
10. Dissertação: Concepções de Professores de Química do Ensino 

Médio sobre Educação Ambiental. 
Autor: Rosana Franzen Leite, 2009. 

 
11. Dissertação: Educação Ambiental e Desenvolvimento de Práticas 

Pedagógicas sob um Novo Olhar da Ciência Química. 
Autor: Edicarlo Ferreira, 2010. 

 
12. Tese: Elaboração e análise de uma metodologia de ensino voltada 

para as questões socioambientais na formação de professores de 
química. 
Autor: Marlene Rios Melo, 2010. 

 
13. Dissertação: Temas socioambientais: contribuições para o ensino de 

ciências naturais. 
Autor: Darlene Teixeira Ferreira, 2011. 

 
14. Dissertação: Questões Ambientais em cursos de licenciatura em 

Química: as vozes do currículo e professores. 
Autor: Franciani Becker Roloff, 2011. 
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15. Dissertação: Dinâmica natural e ensino de Química para jovens e 

adultos: saberes e práticas de uma inovação curricular. 
Autor: Silvana Maria Corrêa Zanini, 2011. 

 
16. Dissertação: Abordagem de temáticas ambientais no ensino de 

Química: um olhar sobre textos destinados ao professor da escola 
básica. 
Autor: Franciele Drews, 2011. 

 
17. Dissertação: Educação ambiental no ensino de Química: propostas 

curriculares brasileiras. 
Autor: Ederson Miranda dos Santos, 2012. 

 
18. Dissertação: Abordagem ambiental nos livros didáticos de Química 

aprovados pelo PNLEM/2007: princípios da Carta de Belgrado. 
Autor: Karla Ferreira Dias, 2012. 

 
19. Dissertação: Análise de metodologias de ensino de Química para 

debater a temática Biodiesel à luz do enfoque CTSA: alfabetização 
científica no ensino médio. 
Autor: Marcio Corrêa da Silva, 2012. 

 
20. Dissertação: A temática atmosfera como ferramenta para o ensino 

de Química. 
Autor: Ediane Machado Wollmann, 2013. 

 
 

A pesquisa que realizamos está centrada na análise bibliográfica. 

Considerando nosso objeto de investigação, um trabalho dessa natureza 

possibilita alguma reflexão acerca da abordagem crítico-transformadora. De 

acordo com Gil (2002, p. 47), “[...] pesquisas elaboradas a partir de 

documentos são importantes, não porque respondem definitivamente a um 

problema, mas porque proporcionam melhor visão desse problema [...]”. Ainda 

de acordo com o autor, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida mediante 

material já elaborado, principalmente livros e artigos científicos. Apesar de 

praticamente todos os outros tipos de estudos exigirem trabalho dessa 

categoria, há pesquisas exclusivamente desenvolvidas por meio de fontes 

bibliográficas. Assim, consideramos esta investigação de natureza qualitativa e 

do tipo bibliográfica. 

Para o tratamento das informações/mensagens constantes nos trabalhos 

selecionados para a investigação, utilizamos os pressupostos teóricos e 

metodológicos da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011), que 
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ressalta a importância dos procedimentos analíticos realizados a partir da 

definição do corpus da pesquisa, sendo este o conjunto de documentos 

selecionados após a leitura “flutuante”.  

Na proposta apresentada por Bardin (2011), o trabalho analítico 

organiza-se em três polos cronológicos: A Pré-análise; A exploração do 

material; Tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

Segundo a autora, a pré-análise é a fase de organização, é o período de 

intuições que tem como objetivo tornar funcionais e sistematizar as ideias 

iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das 

operações sucessivas, num plano de análise. Neste trabalho, essa fase da 

pesquisa foi realizada com a organização da ideia central, que era encontrar 

trabalhos acadêmicos de mestrado e doutorado que fizessem referência a 

temas socioambientais, de modo que foram encontrados os 65 trabalhos. Após 

a seleção desse material inicial, foi realizada a leitura “flutuante”. Segundo 

Bardin (2011, p.126), 

 

A primeira atividade consiste em estabelecer contato com os 
documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por 
impressões e orientações. Esta fase é chamada de leitura ‘flutuante’, 
por analogia com a atitude do psicanalista. Pouco a pouco, a leitura 
vai se tornando mais precisa, em função de hipóteses emergentes, da 
projeção de teorias adaptadas sobre o material e da possível 
aplicação de técnicas utilizadas sobre materiais análogos. 

 

Nesse sentido, após a leitura “flutuante”, delimitamos o corpus da 

pesquisa, que foi constituído de 20 trabalhos, sendo 19 dissertações e uma 

tese. 

De acordo com Bardin (2011), após determinar o material a ser 

analisado, submete-se ao próximo passo da Análise de Conteúdo, que é a 

exploração do material, momento da pesquisa longa e fastidiosa, que versa 

essencialmente sobre operações de codificação, decomposição ou 

enumeração dos dados obtidos por meio do estudo do material selecionado.  

Bardin (2011, p. 133) define a codificação do material como “o processo 

pelo qual os dados brutos são transformados sistematicamente e agregados 

em unidades, as quais permitem uma descrição exata das características 

pertinentes do conteúdo”. Ainda de acordo com a autora, também é nessa fase 

que é feita a categorização, a qual reúne um grupo de elementos, definidos 
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como “unidades de registro” e/ou “unidades de contexto”, retiradas dos 

trabalhos por meio do recorte do sentido e não da forma, podendo ser frases 

ou parágrafos, os quais denominamos fragmentos, que consideramos 

essenciais neste trabalho. 

Novamente leituras desse material foram realizadas para que 

pudéssemos identificar aspectos relacionados à CTS e à EA que levassem em 

conta ações pedagógicas, desenvolvidas na perspectiva crítico-transformadora 

dos problemas ambientais existentes, bem como a forma como é feita a 

discussão, as tomadas de atitudes e a integração com a realidade dos alunos.  

A última etapa do processo de análise é o tratamento dos resultados, 

que se constitui na categorização que “[...] tem como primeiro objetivo [...] 

fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos” 

(BARDIN, 2011, p. 145-149).  

Na investigação realizada, as categorias foram definidas a priori. Bardin 

(2011, p. 149) aborda que, na categorização a priori, “[...] é fornecido o sistema 

de categorias e repartem-se da melhor maneira possível os elementos à 

medida que vão sendo encontrados”.  

A categorização realizada a priori teve como referência a 

contextualização, envolvendo quatro categorias já estabelecidas por Silva e 

Marcondes (2010). São elas: Aplicação do conhecimento químico; Descrição 

científica dos fatos e processos; Compreensão da realidade social; e 

Transformação da realidade social. O contexto social e seus desdobramentos, 

como tendência inovadora de ensino, foram importantes na construção de tais 

categorias. 

Outro ponto importante a ser destacado é em relação ao critério da 

“exclusividade mútua”. Para Bardin (2011), deve-se ter atenção ao 

enquadramento de cada unidade de registro em uma única categoria. Contudo, 

para Moraes e Galiazzi (2007, p. 155), 

 

[...] hoje a AC [Análise de Conteúdo] movimentou-se para formas de 
análise mais flexíveis, em que as categorias construídas no processo 
se interpenetram. Categorizar, mais do que focalizar exclusivamente 
partes de um sistema, passa a significar dar ênfase a uma parte 
como modo de melhorar a compreensão do todo. Cada categoria de 
análise passa a constituir uma perspectiva de exame, um 
direcionamento do olhar dentro do todo. Entendida dessa forma, a 
categorização supera a regra da exclusividade mútua, podendo uma 
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mesma unidade de significado ser utilizada em diferentes categorias, 
ainda que explorada de distintas perspectivas. 

 

Dessa forma, podemos afirmar que uma mesma unidade de sentido 

pode ser classificada em diferentes categorias, o que ocorreu em nosso 

trabalho, devido à diversidade e à multiplicidade de informações e de formas de 

olharmos e interpretarmos as informações que obtemos e a ligação existente 

entre elas. 

Por meio de fragmentos retirados das análises que realizamos, 

passamos para a apresentação e discussão dos dados coletados, bem como 

às categorias utilizadas para a estruturação dessas discussões, com ênfase na 

perspectiva Crítica do enfoque CTS e/ou Crítico/Transformadora da EA. 
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

 

Nesta seção, apresentamos os dados coletados e suas respectivas 

discussões. Vale ressaltar que é a partir da discussão e do tratamento dos 

dados que podemos identificar os resultados obtidos na pesquisa e, assim, 

traçar parâmetros de correlações com o referencial teórico estudado e 

apresentado nos capítulos desta dissertação. De acordo com Moraes e 

Galiazzi (2007, p. 110), “[...] uma boa análise conduz o pesquisador a 

expressar suas próprias construções e convicções sobre os fenômenos que 

investiga”. Minayo (2008, p. 27) também ressalta que o “[...] tratamento do 

material nos conduz a uma busca da lógica peculiar e interna do grupo que 

estamos analisando, sendo esta a construção fundamental do pesquisador”.  

Após a realização das leituras dos trabalhos selecionados, optou-se, 

primeiramente, em fazer fichamentos das dissertações e teses, para que se 

pudesse obter uma representação das principais características desses 

trabalhos. A ficha de leitura tem como objetivo caracterizar os trabalhos 

selecionados, explorando com caráter informativo suas principais 

características e objetivos. 

Seguem abaixo os itens contidos na construção das fichas de leitura 

elaboradas a partir da proposta de Palu e Tommasiello (2012). 

 

1. Referência do trabalho (título, revista/evento, ano, páginas);  

2. Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi 

desenvolvido o  Curso de pós-graduação, linha de pesquisa);  

3. Palavras-chave;  

4. Tema geral da pesquisa; 

5. Tema socioambiental priorizado: poluição, água, lixo, energia, outros; 

6. Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é 

tratada; 

7. Tipo de abordagem;  

8. Objetivos;  

9. Natureza do trabalho (pesquisa empírica, bibliográfica);  

10. Metodologia/estratégias;  
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11. População investigada; 

12. Priorização na tríade CTS;  

13. Preocupações educacionais (Formação de professores; Propostas, 

Implementações e Reforma curricular); 

14. Principais discussões e resultados. 

 

Após a construção das fichas de leitura dos 20 trabalhos selecionados, 

passamos à fase de categorização do processo de Análise de Conteúdo e ao 

tratamento dos dados coletados propostos por Bardin (2011). 

A discussão dos dados foi realizada com base nas quatro categorias 

definidas a priori por Silva e Marcondes (2010, p.107-108), apresentadas a 

seguir: 

Aplicação do conhecimento químico (AC) – contextualização, como 

apresentação de ilustrações e exemplos de fatos do cotidiano ou 

aspectos tecnológicos relacionados ao conteúdo químico que está 

sendo tratado. 

Descrição científica dos fatos e processos (DC) – os conhecimentos 

químicos estão postos, de modo a fornecer explicações para fatos do 

cotidiano e de tecnologias, estabelecendo ou não relação com 

questões sociais. 

Compreensão da realidade social (CRS) – o conhecimento químico é 

utilizado como ferramenta para o enfrentamento de situações 

problemáticas, o conhecimento científico está em função do contexto 

sociotécnico. 

Transformação da realidade social (TRS) – discussão de situações-

problema de forte teor social, buscando sempre o posicionamento e a 

intervenção social por parte do aluno na realidade social 

problematizada. Os conteúdos estão em função da problemática em 

estudo. 

 

O Quadro 2 permite uma visão global dos autores dos trabalhos 

investigados referentes às categorias já descritas. 

 

Quadro 2 – Categorias definidas a priori de acordo com Silva e Marcondes (2010) e 
autores dos trabalhos 
 

CATEGORIAS DEFINIDAS A PRIORI TRABALHOS EM QUE A CATEGORIA É 
REPRESENTADA 
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Aplicação do Conhecimento Químico 

Almeida (2009) 
Araújo (2008) 
Ferreira (2011) 
Matsunaga (2006) 
Melo (2010) 
Silva (2012)  
Torralbo (2009) 
Wollmann (2013) 
Zanini(2011) 

Descrição científica dos fatos e 
processos 

Drews (2011) 
Silva (2012) 
Torralbo (2009) 

Compreensão da realidade social 

Almeida (2009) 
Dias (2012) 
Lacerda (2009) 
Melo (2010) 
Santos (2012) 
Torralbo (2009) 

Transformação da realidade social  

Dias (2012) 
Melo (2010) 
Silva (2007) 
Torralbo (2009) 
Wolmann (2013) 
Zanini (2011) 

 

5.1 Categoria: Aplicação do Conhecimento Químico 

Essa categoria identifica o conhecimento químico por meio da 

contextualização, e sua importância neste trabalho pode ser explicada, devido 

à relevância de o ensino de ciências ter possibilidades de se desenvolver, 

utilizando-se de ferramentas, como temáticas socioambientais, que contribuem 

para a promoção de uma educação CTS e EA, relacionando-as aos 

conhecimentos que os alunos já possuem. Ao realizar a abordagem de práticas 

pedagógicas que trabalham com as atitudes e os valores sociais, estamos 

promovendo a 

 

[...] busca da vinculação, portanto, dos conteúdos científicos com 
temas CTSA de relevância social e abrir espaço em sala de aula para 
debates de questões sociocientíficas são ações fundamentais no 
sentido do desenvolvimento de uma educação crítica questionadora 
do modelo de desenvolvimento científico e tecnológico (SANTOS, 
2007, p. 10). 

 

Os debates sobre determinado tema são um convite à contextualização; 

esta pode ser uma estratégia de ensino pautada na realidade do aluno, tendo 
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como propósito principal ensinar conteúdos científicos, por meio de uma 

aprendizagem na qual o aluno é convidado a participar das atividades 

pedagógicas, que devem compreender todas as dimensões sociais. Assim, 

podem-se enumerar alguns objetivos da contextualização: 

 

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; e 3) encorajar os alunos a relacionar 
suas experiências escolares em ciências com problemas do cotidiano 
(SANTOS, 2007, p. 05). 

 

Nesse sentido, a contextualização pode ser uma ferramenta que 

promove a articulação entre os conteúdos científicos a serem ensinados e os 

temas que compactuam para a promoção de uma educação problematizadora 

das questões socioambientais. Concordamos com o pensamento de 

Marcondes (2008, p. 69), ao argumentar:  

 
A contextualização no ensino é motivada pelo questionamento do que 
nossos alunos precisam saber de Química para exercer melhor sua 
cidadania. Os conteúdos a serem tratados em sala de aula devem ter 
uma significação humana e social, de maneira a interessar e provocar 
o aluno e permitir uma leitura mais crítica do mundo físico e social. 

 

 

Buscar, nos trabalhos selecionados, os aspectos relevantes de uma 

educação CTS e EA pode ser fonte de novas visões de como o ensino de 

ciência está sendo desenvolvido e como pode melhorar. Dessa forma, 

passamos às discussões dos trabalhos relacionados à perspectiva CTS e à EA, 

nas dissertações relacionadas ao ensino de Química. 

5.1.1 DISCUSSÃO DOS TRABALHOS COM ÊNFASE NA PERSPECTIVA DE UMA EDUCAÇÃO 

CTS  

Com base na perspectiva da educação CTS, propomos a reflexão e 

discussão dessa categoria, no sentido de sugerir significados para a 

contextualização que permitam uma abordagem crítica e transformadora. No 

Quadro 3, encontram-se os dados referentes aos autores e à quantidade de 

unidades de registro/fragmentos presentes em cada trabalho referente à 
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categoria investigada: Aplicação do Conhecimento Químico com ênfase na 

perspectiva CTS de ensino. 

 
 
Quadro 3 – Relação dos autores dos trabalhos e unidades de registro que se 
relacionam com a categoria Aplicação do conhecimento químico na perspectiva CTS 
 

CATEGORIA TRABALHOS EM QUE É 
REPRESENTADA 

Nº DE UNIDADES 
DE REGISTRO 

Aplicação do Conhecimento 
Químico 

Coelho (2005) 
Almeida (2009) 
Melo (2010) 
Zanini (2011) 
Silva (2012)  
Wollmann (2013) 

02 
02 
01 
01 
02 
03 

 

Ao analisar esta categoria, deparamos com várias discussões que 

abordavam a utilização de temas sociais e as relações CTS que pudessem, de 

alguma forma, representar contextualmente os conteúdos químicos trabalhados 

no ambiente escolar. As discussões aqui selecionadas e apresentadas são 

fruto de dissertações e teses de pessoas que também se preocupam com 

estratégias pedagógicas que possam contribuir para a melhoria na qualidade 

do ensino. Identificamos algumas representações de abordagens temáticas 

para a aplicação do conhecimento químico que possuem, como parâmetro de 

reflexão sobre a ciência, a tecnologia e seus impactos na sociedade. 

Iniciaremos nossa discussão pelo trabalho de Coelho (2005), que aborda, em 

sua dissertação, a importância da interação entre os aspectos socioambientais 

e o cotidiano, por meio de temáticas, especificamente o da chuva ácida, que 

assola a região sul do estado de Santa Catarina. A pesquisa foi desenvolvida, 

tendo como foco a perspectiva de educação CTS. Coelho (2005) promove a 

discussão, enfatizando que 

 

[...] a abordagem desses temas deve ser fundamentada na 
integração entre conceitos químicos e discussão das suas 
implicações na sociedade, não se limitando ao conhecimento 
químico e nem tampouco à discussão do tema para satisfação de 
curiosidades dos alunos (COELHO 2005, p. 18, grifo nosso). 

 

A análise desse trabalho permite uma reflexão sobre dificuldades 

relacionadas ao processo de inserção de temáticas ambientais no ensino de 

Química, tendo como enfoque a educação CTS. O que percebemos, como um 
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indicador para a dificuldade de se realizar um trabalho mais efetivo por meio do 

enfoque CTS, é a questão da insegurança por parte dos docentes quanto ao 

desenvolvimento de atividades que exigem a contextualização ao planejarem 

suas aulas balizadas nos problemas socioambientais. A maioria dos 

professores ainda possui uma didática descontextualizada e fragmentada, os 

conceitos químicos são ensinados sem fazer comparação com algum tema que 

envolva uma situação-problema com o cotidiano do aluno e, ainda, como se 

cada conceito ocorresse de forma separada dos outros temas. Por outro lado, 

junto a essa dificuldade em contextualizar, também devemos levar em conta o 

que os professores têm ao seu dispor para planejar suas aulas, sendo, na 

maioria das vezes, apenas o livro didático. Sobre essa problemática, Coelho 

(2005), afirma que 

 

[...] a única fonte de consulta dos professores para o planejamento de 
suas aulas — os conceitos são apresentados de maneira estanque, 
sem conexão uns com os outros, e com ênfase nas costumeiras 
classificações como, por exemplo, as reações de dupla e simples 
troca, as de decomposição e síntese, correspondentes às reações 
químicas intituladas como ‘inorgânicas’, e que são na maioria das 
vezes inúteis. Além do mais, esta distinção é comum na costumeira 
divisão dos livros pela chamada ‘Química Orgânica’, que contribui 
para fragmentar ainda mais o conhecimento (COELHO, 2005, p. 113). 

 

Na maioria dos trabalhos os quais analisamos, sempre é citada pelos 

professores, como maior dificuldade para realizar a contextualização, a falta de 

estrutura da escola, mas este não deve ser o empecilho principal, já que a 

contextualização, para ser realizada, não precisa de grandes laboratórios, salas 

de multimídia e demonstrações grandiosas. Pelo contrário, ela pode ser 

representada desde em simples respostas a abordagens que são realizadas 

pelos alunos em sala de aula, bem como na construção de projetos de ensino-

aprendizagem que envolvam os educandos, nas áreas da tecnologia, da 

ciência e de suas aplicações no cotidiano (LUTFI, 1992). 

Na escolha de um tema para ser o elo entre as discussões com enfoque 

CTS e os conteúdos científicos a serem ensinados, é importante ter o cuidado 

de escolher temáticas que contribuam para minimizar os problemas ambientais 

de determinada sociedade. Concordamos com Marcondes (2008, p. 69) ao 

afirmar que 
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[...] os temas escolhidos devem permitir, assim, o estudo da 
realidade. É importante que o aluno reconheça a importância da 
temática para si próprio e para o grupo social a que pertence. Dessa 
forma, irá dar uma significação ao seu aprendizado, já possuindo, 
certamente, conhecimentos com os quais vai analisar as situações 
que a temática apresenta. 

 

As temáticas na perspectiva CTS podem ser fontes de muitas 

problematizações no ensino de Química, sendo que a condução de suas 

discussões dependerá de como serão abordadas e, também, da estratégia de 

ensino que será utilizada para a construção dos conhecimentos. A abordagem 

CTS por meio de temas pode ser realizada, por exemplo, com a aplicação de 

oficinas temáticas. De acordo com Marcondes (2008, p. 70), “[...] em uma 

oficina temática, os conteúdos químicos, foco do ensino, são selecionados em 

função do tema que se pretende abordar e são tratados na perspectiva da 

aprendizagem significativa”. Selecionamos duas discussões decorrentes de 

situações de oficinas temáticas, desenvolvidas no trabalho de Wollmann 

(2013), que desenvolveu sua pesquisa com base no tema socioambiental 

atmosfera, o qual implica várias situações sociais, como a poluição, os 

problemas que dela surgem, bem como suas implicações com o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Nas discussões realizadas no 

trabalho, encontramos importantes considerações relacionadas ao 

desenvolvimento de oficinas temáticas que promovem a discussão de assuntos 

relacionados aos problemas socioambientais de uma atmosfera poluída. 

 

O objetivo desta oficina, Energia Versus Poluição Atmosférica, foi 
contextualizar o conteúdo de Termoquímica através da poluição 
atmosférica, além de promover a reflexão a respeito das questões 
ambientais (WOLLMANN, 2013, p. 100).   
 
O grupo 2 falou sobre as consequências da poluição atmosférica, 
apresentou um quadro e juntamente com este recortes de imagens 
que ilustravam tais prejuízos na saúde da população e em nosso 
ambiente. Os integrantes do GP2 souberam relacionar o assunto com 
a Química através de explicações sobre as reações que ocorrem na 
formação da chuva ácida [...] (WOLLMANN, 2013, p. 110). 

 

No trabalho de Wolmann (2013), foram elaboradas duas oficinas 

temáticas, com os títulos “Energia versus poluição atmosférica” e “Energia 

versus poluição hidrosférica”, tendo como principal objetivo auxiliar o processo 

de aprendizagem em Química, por meio de situações reais do cotidiano. As 
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oficinas temáticas foram aplicadas aos sujeitos (alunos) participantes da 

pesquisa para a contextualização de conteúdos químicos. De acordo com 

Wollmann (2013, p. 80), “[...] tais conteúdos devem partir do tema gerador, o 

qual possibilitará a contextualização do conhecimento”. Assim, elas foram 

conduzidas, levando em conta a realidade do aluno, por meio de discussões, 

como a poluição no seu dia a dia, a poluição e o desenvolvimento, a poluição 

das águas e o racionamento de água. Com essas observações, os alunos 

foram instigados a participar e dar suas opiniões a respeito dos problemas 

levantados durante a aplicação da oficina. 

Por meio das discussões da problemática poluição, foram introduzidos 

os conteúdos que também precisavam ser ensinados, como óxidos, 

propriedades dos gases, balanceamento de equações, reações endotérmicas e 

exotérmicas, conteúdos estes que foram relacionados à oficina “Energia versus 

poluição atmosférica” e, na segunda oficina aplicada, foram contextualizados 

conteúdos como ácidos, bases, pH e escala de acidez, Teoria de Arrhenius, 

Bronsted-Lowry e Lewis.  

Outras metodologias de ensino foram encontradas nos trabalhos que 

analisamos, remetendo-nos à contextualização, ou seja, contribuíram para a 

aplicação do conhecimento químico por meio de estratégias de ensino 

desenvolvidas pelo aluno de pós-graduação para o desenvolvimento de sua 

pesquisa. Destacamos outros fragmentos que contribuem para esta discussão: 

 

Durante a análise das respostas, com base na legislação, os alunos 
concluíram que na maioria dos casos a forma de armazenamento não 
é correta. Esta discussão foi bastante importante para os alunos e 
permitiu que durante a palestra ministrada por eles aos assentados, o 
armazenamento das embalagens fosse melhor explicado, sendo 
diferente para cada tipo de produto e também de embalagem. Neste 
momento, passou-se a discutir as características das substâncias que 
compõem estes produtos: a fórmula estrutural; propriedades físicas 
como solubilidade, por exemplo, e algumas reações envolvidas por 
estas substâncias, principalmente as que são propostas nos casos de 
intoxicação (reações que ocorrem no organismo (ALMEIDA, 2009, p. 
37). 
 
Os exercícios abordaram todos os conteúdos vistos, e para haver a 
contextualização, os mesmos foram elaborados com reportagens e 
situações práticas do cotidiano de pesquisadores e iniciantes da área 
(SILVA, 2012, p. 70).  
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Nos fragmentos destacados, pode-se perceber que foi desenvolvido com 

os alunos algum tipo de atividade para a introdução da discussão de conceitos 

científicos. No trabalho de Almeida (2009), no qual foi realizada uma pesquisa 

de campo em um assentamento, é destacado o emprego de uma palestra 

antes da discussão sobre o reúso de embalagens de agrotóxicos e também 

que cada embalagem deve ser diferente para cada tipo de substância a ser 

armazenada. Nessa perspectiva, pode-se iniciar a discussão sobre substâncias 

químicas e suas características, como fórmula estrutural, solubilidade, 

polaridade, ponto de fusão e ebulição. Também no trabalho de Silva (2012), em 

que utiliza o tema Biodiesel para avaliar como uma temática contribui para o 

desenvolvimento do Ensino de Química,   foi possível observar que o 

pesquisador teve o cuidado de elaborar exercícios, apresentando aos alunos 

situações práticas por meio de reportagens, que trazem ao aluno uma 

percepção de atualidade, característica que contribui para aguçar o interesse 

dos alunos, por apresentar fotos e exemplos que retratam a realidade 

vivenciada no mundo. As ilustrações podem ser recursos pedagógicos que 

favorecem o ensino de Química, devido à sua capacidade de chamar a atenção 

dos alunos. Como argumentam Souza e Porto (2013, p. 3), 

 

[...] os avanços nos recursos gráficos permitiram que as ilustrações 
incorporassem número cada vez maior de detalhes das teorias que 
as precedem. Esse fator, associado ao fato de que a construção e 
divulgação do conhecimento químico ocorrem, marcadamente, por 
intermédio de tais representações, que buscam materialidade em 
imagens em papel, imagens virtualmente construídas [...]. 

 

Assim, podemos utilizar mais esta estratégia de ensino para 

contextualizar temas de relevância para determinada sociedade. Isso faz parte 

da construção dos conhecimentos que o aluno vai aprimorando ao longo de 

seus estudos, pois partir da realidade do aluno é a ideia central da 

contextualização.  

Apresentamos, a seguir, mais alguns fragmentos dos trabalhos 

analisados que contribuem para a representação da categoria. Trata-se da 

aplicação do conhecimento químico, que busca, na discussão de temas 

socioambientais, parâmetros para o desenvolvimento de discussões no âmbito 

de uma educação CTS. 
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Assim ficou evidenciado que a utilização do tema Biodiesel para o 
ensino de estequiometria apresentou significativos resultados no 
tocante à otimização do processo de ensino aprendizagem, 
motivando-os e instigando-os a participarem da aula, ao aproximar 
conhecimentos à sua realidade (SILVA, 2012, p. 91). 
 
As questões escolhidas para a análise contemplaram a problemática 
social decorrente do desastre ocorrido com os moradores de 
Cajamar, o entendimento das causas físicas que levaram ao 
desmoronamento das casas e de que maneira a intervenção humana 
afetou a dinâmica natural, maneiras de evitar acidentes desse tipo, 
responsabilidades dos envolvidos e a importância do acesso, pelos 
moradores, ao conhecimento da ciência (ZANINI, 2011, p. 88). 

 

Cada um desses fragmentos cita a intervenção do professor por meio de 

práticas pedagógicas, utilizando a explicação de como podem ter ocorrido e 

suas possíveis consequências. A temática Biodiesel traz vários aspectos da 

sociedade que podem ser colocados em pauta de discussão, relacionando 

ciência, tecnologia, economia e suas implicações nas relações sociais. Nessa 

perspectiva, os conhecimentos relacionados ao enfoque CTS estão interligados 

às discussões sobre a temática biodiesel, a qual compreende vários setores da 

sociedade, como a economia, a política, a tecnologia e a ciência.  

Na afirmação de Zanini (2011), o trabalho desenvolvido com alunos do 

programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) evidencia o problema 

ocorrido com os moradores de Cajamar, o desastre pelo qual eles passaram, 

traçando uma linha de discussão acerca do processo sobre o qual a 

problemática ocorreu. Os conhecimentos científicos sobre os processos físicos 

e químicos são aplicados nessa perspectiva para compreender o porquê das 

intempéries ocorridas. 

Ainda sobre a aplicação do conhecimento na perspectiva da abordagem 

CTS, foi identificada, nos trabalhos de Melo (2010) e Almeida (2009), a 

experimentação como uma das importantes formas de refletir sobre o contexto 

sociocientífico. Nos fragmentos que seguem, é ressaltada a importância dos 

experimentos e sua utilização para o Ensino de Química na perspectiva da 

relação com o cotidiano do aluno. 

 

Conclui ainda que a atenção dada ao experimento de tratamento de 
água envolvendo ferrato foi incentivada essencialmente por se tratar 
de algo relacionado ao cotidiano desses licenciandos e professores 
do Estado (MELO, 2010, p. 53). 
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Após a visita ao assentamento e as identificações, em suas próprias 
residências dos agrotóxicos utilizados, os alunos constataram que as 
substâncias presentes em muitos produtos químicos utilizados no 
assentamento também estavam presentes na cidade, mais 
precisamente nas suas residências. Estes dados serviram como 
uma boa base para os diálogos que foram desenvolvidos na sala de 
aula (ALMEIDA, 2009, p. 41, grifo nosso). 

 

A pesquisa de doutorado de Melo (2010) foi desenvolvida com 

licenciandos em química, tendo como objetivo compreender como a formação 

deles está sendo realizada com base na perspectiva CTS de educação. Os 

resultados foram analisados sob a perspectiva dos indicadores de 

amadurecimento dos alunos, já que a autora acompanhou a turma durante três 

anos, e pôde estabelecer os parâmetros pertinentes ao perfil dos estudantes 

para fazer as inter-relações necessárias. Os resultados desse trabalho indicam 

que, embora a temática tratamento de água seja comum em situações de 

ensino, a aplicação dos conhecimentos sociocientíficos exigiu um tempo 

significativo de inserção do pesquisador no contexto estudado. 

No trabalho de Almeida (2009), a visita realizada ao assentamento de 

agricultores contribuiu para que os alunos do curso de técnico agrícola 

percebessem que algumas das substâncias que identificaram durante a visita 

também estão presentes em suas casas. Isso gera nos alunos uma percepção 

de integração de conhecimentos que contribui para uma formação 

emancipatória dos conhecimentos que foram aprendidos durante a visita e 

também após, nas discussões realizadas em sala de aula com o docente sobre 

a experiência a qual tiveram oportunidade de vivenciar. Nesse contexto de 

conhecimento de processos científicos integrados à realidade das sociedades, 

concordamos com os PCN (BRASIL, 1997), ao afirmarem ser necessário estar 

em contínua atualização, pois os temas sofrem a todo o momento mudanças, 

estão em constante desenvolvimento. A participação do docente nesse 

processo é importante para o conhecimento dos processos de formulação de 

uma pesquisa, que envolve aspectos relacionados à sistematização, medidas, 

considerações qualitativas e quantitativas, além da apresentação e discussão 

de resultados.  

A análise nos permite compreender que é dada ênfase na importância 

do uso de experimentos como auxílio para o tratamento dos conteúdos 
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científicos, podendo ajudar na discussão e na inserção de assuntos referentes 

à sociedade e ao ambiente. A experimentação ainda é uma das estratégias de 

ensino mais citada e praticada e “[...] a maioria dos educadores acredita no uso 

do laboratório de Química e na importância deste tipo de aula para o ensino e a 

aprendizagem” (SCHWAHN; OAIGEN, 2009, p. 5). 

Várias são as estratégias de ensino que podem ser empregadas para 

aplicação do conhecimento químico pautado na contextualização, na 

perspectiva CTS, como as identificadas nesta pesquisa. São elas: oficinas 

temáticas, ilustrações, palestras que envolvam os alunos na discussão do 

assunto abordado. Essas estratégias foram utilizadas nos trabalhos 

investigados, mostrando-se importantes na aplicação e na construção de 

conhecimentos. A edificação do conhecimento químico deve ser uma atividade 

realizada por meio de indagações e de uma reflexão crítica para que a 

contextualização seja eficaz e não trate apenas dos aspectos da natureza de 

senso comum, como, por exemplo, as catástrofes que ocorrem. É preciso ir 

além dessas discussões, apresentando aos alunos os problemas da esfera 

social que causam a crise ambiental, permitindo que eles percebam os 

fenômenos que ocorrem a sua volta e que fazem parte dos conteúdos químicos 

a serem estudados.  

5.1.2 DISCUSSÃO DOS TRABALHOS COM ÊNFASE NA PERSPECTIVA DE UMA EA 

Os conhecimentos químicos são fundamentais diante das inúmeras 

situações da vida cotidiana e interferem tanto na melhoria das condições do 

meio quanto na degradação dos recursos naturais. Nesse sentido, a EA pode, 

por meio de seus princípios, contribuir para que os sujeitos percebam as 

relações e inter-relações no ambiente em decorrência das transformações 

socioambientais. 

A aplicação do conhecimento químico pode ser um caminho de 

conquista para um meio ambiente sustentável para a humanidade. 

No Quadro 4, encontram-se os dados referentes aos autores e às 

unidades de registro/fragmentos da categoria investigada na perspectiva da 

EA. 
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Quadro 4 – Relação dos autores dos trabalhos e unidades de registro que se 
relacionam com a categoria Aplicação do conhecimento químico na perspectiva da EA 
 

CATEGORIA TRABALHOS EM QUE É 
REPRESENTADA 

Nº DE UNIDADES 
DE REGISTRO 

Aplicação do Conhecimento 
Químico 

Matsunaga (2006) 
Torralbo (2009) 
Ferreira (2011) 
Santos (2012) 

01 
03 
01 
02 

 

 

Ao tratar da aplicação do conhecimento químico nos trabalhos 

investigados, ficaram evidentes as preocupações acerca das necessidades de 

garantir no contexto escolar a formação de cidadãos comprometidos com os 

problemas do meio ambiente e as tomadas de decisões necessárias para isso.  

Dos trabalhos analisados, destacamos situações em que os temas 

sociais são utilizados, de forma a valorizar a contextualização e aplicação dos 

conteúdos químicos com base na realidade ambiental, como é possível 

reconhecer nas seguintes afirmações: 

 

A água torna-se o foco central do estudo, quando o professor aborda 
em suas aulas a qualidade da água do rio Tietê (TORRALBO, 2009, 
p. 91). 
 
A água torna-se o foco central do estudo, quando o professor aborda 
em suas aulas o uso na agricultura, os conceitos de solubilidade e 
polaridade (TORRALBO, 2009, p. 91). 
 
O professor aborda os conceitos: ácidos, óxidos e as transformações 
químicas através da chuva ácida, e também os conceitos polar, 
apolar e solubilidade pelo meio dos acidentes causados através de 
navios petroleiros. Trata a concentração de metais, apontando a falta 
de qualidade nos rios (TORRALBO, 2009, p. 95). 
 
É importante ressaltar que a iniciativa do professor de relacionar o 
conteúdo com o tema em pauta constitui-se em uma estratégia eficaz 
de ensino, uma vez que as queimadas e suas implicações são 
frequentemente noticiadas (FERREIRA, 2011, p. 66). 
 
 

O trabalho de Torralbo (2009) foi realizado com base na temática água, 

buscando problematizar situações do cotidiano, de maneira que os conceitos 

químicos ajudassem na interpretação dos problemas ambientais relacionados 

ao tema. A coleta dos dados foi realizada com 35 professores, que eram 

especialistas nas diversas áreas da química e também com professores do 

ensino médio.  
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Na pesquisa, a autora organiza os conteúdos por meio de temas que 

permitem, por exemplo, a abordagem do rio Tietê e da agricultura, ao trabalhar 

conceitos como solubilidade e polaridade, que, na maioria das vezes, são 

vistos pelos alunos como conteúdos que precisam ser decorados; assim, não 

compreendem o que querem expressar na prática.  

Ainda sobre a aplicação do conhecimento químico na perspectiva da EA, 

Ferreira (2011) realiza uma pesquisa com professores sobre a utilização de 

temáticas como a chuva ácida e queimadas. Trata-se de temas que vêm sendo 

estudados há algum tempo sob vários aspectos e que, no entanto, são 

bastante atuais quando a preocupação é discutir os conhecimentos científicos 

envolvidos no processo, bem como as implicações no meio físico e social. Isso 

se deve à grande relevância e divulgação nos meios de comunicação, como, 

por exemplo, a divulgação nas redes sociais de catástrofes ambientais. 

Estratégias de ensino para contextualizar temas socioambientais de 

relevância para a formação cidadã são importantes e necessárias nos 

diferentes âmbitos da educação básica e superior. Nesse sentido, considerar 

os conhecimentos científicos, relacionando-os à realidade do aluno, se constitui 

em um encaminhamento fundamental para a contextualização; é o que faz 

Matsunaga (2006) em sua pesquisa de mestrado. Os alunos são indagados 

sobre sua realidade, e essas discussões sobre o que realmente pensam e 

sentem foram representadas em maquetes. 

 

Outro exemplo pode ser revelado no trabalho de um aluno da 5ª série 
que fez uma maquete da cidade de Brasília e do local onde ele mora. 
Pode-se observar na foto, que as cidades ao redor de onde ele mora 
têm área verde e prédios bonitos e onde ele mora é tudo preto e 
cheio de lixo (MATSUNAGA, 2006, p. 132).   

 

Por meio de maquetes, o aluno pôde expressar como percebe a sua 

realidade. São estas estratégias de ensino que proporcionam aos alunos 

oportunidade de mostrarem suas opiniões sobre determinado assunto. Com o 

auxílio da atividade proposta pelo professor, temas socioambientais surgiram e, 

assim, a promoção de uma discussão e reflexão mais crítica sobre assuntos 

referentes aos problemas ambientais pode ficar mais nítida até mesmo para o 

professor, que sente dificuldade em separar um assunto que tenha vínculo 
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tanto com a realidade que o aluno vive quanto com os conteúdos a serem 

ensinados.  

A utilização de estratégias metodológicas no ensino de Química que 

contemplem assuntos relacionados não apenas a processos científicos pode 

contribuir para a formação de pessoas com maior criticidade perante o 

entendimento e as implicações que encontramos no contexto social no qual 

estamos inseridos.  

 

Acreditamos que o Ensino de Química não deve se reduzir apenas a 
metodologias voltadas para a simples compreensão de processos 
químicos relacionados com sua vida cotidiana, para o entendimento, 
manuseio e utilização de substâncias em casa e em suas atividades 
profissionais (SANTOS, 2012, p. 83-84). 
 
[...] os temas estruturantes apresentados: a química verde, a química 
sintética, a bioenergética, o efeito estufa, a poluição, as drogas, 
dentre outros, que se apresentam com grandes potencialidades de 
serem trabalhados de forma a integrar os conhecimentos químicos e 
a discussão dos aspectos sociais e ambientais em um mesmo 
contexto, possibilitando o debate e o trabalho de questões valorativas 
e políticas (SANTOS, 2012, p. 88). 

 

Na dissertação de Santos (2012), há um alerta sobre o reducionismo 

que pode ser gerado quando se concebe a aplicação do conhecimento químico 

com base na realidade dos alunos. O autor destaca que a aplicação dos 

conhecimentos químicos para a compreensão da realidade deve ir além e 

permitir uma formação crítica, de maneira que ele faça uso dos conhecimentos 

apreendidos e possa compreender os fenômenos e as transformações que 

ocorrem no seu dia a dia. 

A inserção de temáticas que possuem relevância ambiental, para a 

discussão de conteúdos químicos, pode contribuir não apenas para o 

desenvolvimento de novos saberes relacionados ao conhecimento científico, 

como também para outras esferas do conhecimento da sociedade. A esta 

perspectiva de integração está interligada a concepção de valores políticos, 

éticos e culturais importantes para a promoção e o desenvolvimento de uma 

EA. 
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5.2 Categoria: Descrição Científica de Fatos e Processos 

Essa categoria caracteriza os conhecimentos químicos, proporcionando 

a eles a função de fornecer explicações para fatos que ocorrem no cotidiano e 

nas tecnologias, podendo estar envolvidos ou não com questões da dimensão 

social.  

Na análise dessa categoria, identificamos algumas discussões que 

envolviam a educação CTS e a EA relacionadas a conteúdo(s) químico(s). 

Silva e Marcondes (2010) ressaltam que uma das características da 

contextualização são os fundamentos do movimento CTS que se inter-

relacionam com situações do cotidiano dos alunos, permitindo, por meio 

dessas aproximações, o estudo de conceitos científicos. O cotidiano é um 

termo utilizado para fazer ligação direta com a contextualização, quando há a 

pretensão de fazer inferências do dia a dia com os conhecimentos científicos, 

tendo como resultado final a aprendizagem de conceitos puros do conteúdo 

estudado (DELIZOICOV et al., 2009). 

Partindo de fatos que ocorrem no dia a dia dos alunos, o ensino parece 

ter, nesta perspectiva, uma identidade de contextualização, mas não é o que 

na prática ocorre com a maioria dos processos pedagógicos, que buscam 

chamar a atenção do aluno e aguçar sua curiosidade por meio de temáticas 

sociais, como forma de fazê-lo prestar atenção, mas que ao final do percurso 

adotado para instigá-lo, a importância de toda a discussão está centrada 

apenas nos conceitos químicos que estão sendo ensinados. Chassot (2001) 

adverte sobre o modismo que se criou em meio à tentativa da promoção do 

estudo do cotidiano. O reducionismo da contextualização é ressaltado quando 

os conceitos científicos são o foco principal de toda ação que é realizada por 

meio de assuntos do cotidiano. 

Nas discussões analisadas, o que nos chamou mais atenção não era 

apenas o fato de estar tratando de uma temática, mas, sim, porque 

apresentava e discutia junto aos alunos o processo pelo qual determinado 

assunto poderia ser estudado, permeando os objetivos da educação CTS e da 

EA. Contudo, não problematizava o tema escolhido, deixando de abordar 

aspectos que poderiam contribuir para a resolução do problema investigado.  



98 

 

 Com base nas perspectivas dos dois movimentos, os alunos podiam 

compreender os conteúdos químicos que estavam sendo ensinados e 

relacioná-los a fatos do cotidiano, no entanto isso não contribuía para a 

proposição de soluções para o problema abordado. Com base nestas 

considerações, concordamos com o documento PCNEM (2000, p. 31), ao 

afirmar que 

 

Na interpretação do mundo através das ferramentas da Química, é 
essencial que se explicite seu caráter dinâmico. Assim, o 
conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto de 
conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim uma 
construção da mente humana, em contínua mudança. 

 

Os processos químicos podem ser promissores de discussões com uma 

bagagem de contribuição que vai além dos conceitos propriamente ditos. Eles 

podem contribuir para a promoção de um ensino voltado para a exploração de 

um estudo da ciência e da tecnologia bem como dos aspectos ambientais. 

Estas três considerações são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento 

de um ensino com inovações educacionais. Para que os processos químicos 

não sejam adotados como cientificismo mágico, é preciso saber trabalhar e   

 

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

A ciência, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente são as diretrizes 

norteadoras do processo de formação de pessoas capazes de traduzir os 

fenômenos que ocorrem no meio e, assim, teriam como foco a proposição de 

soluções para todos os setores da sociedade. Porém, nessa categoria, não são 

encontrados fatores que promovem essas discussões. O tema é abordado, 

tendo como principal objetivo o desenvolvimento do conteúdo químico a ser 

ensinado ao aluno. Problematizar não é o principal objetivo; a descrição 

científica dos fatos e processos se faz por meio de abordagens dos problemas 

que ocorrem no cotidiano do aluno, mas não o faz discutir sobre possíveis 

soluções para os problemas apresentados. 
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Em meio às características apresentadas e discutidas acerca dessa 

categoria, encontramos, nos trabalhos selecionados, ações que permitem 

avanços nas considerações da racionalidade técnica; ou seja, em meio à 

descrição que é realizada pelos autores das dissertações, encontramos 

também a preocupação em tratar tanto dos conhecimentos científicos quanto 

da problemática socioambiental, proporcionando momentos de discussões e 

levantamento de novas proposições, contribuindo para o desenvolvimento de 

soluções para determinados problemas que foram investigados em cada 

pesquisa. 

5.2.1 DISCUSSÃO DOS TRABALHOS COM ÊNFASE NA PERSPECTIVA DE UMA EDUCAÇÃO 

CTS  

As discussões referentes a esta categoria nos trabalhos analisados 

permitiram identificar a necessidade de um ensino que faça a abordagem de 

conteúdos químicos, tomando como ponto de partida uma temática que 

proporcione explicações para fatos do dia a dia, bem como o envolvimento da 

ciência e da tecnologia com questões de natureza sociocientífica, contribuindo 

para a resolução de situações-problema. 

No Quadro 5, encontram-se os dados referentes aos autores e às 

unidades de registro/fragmentos da categoria investigada: Descrição Científica 

de Fatos e Processos. 

 

Quadro 5 – Relação dos autores dos trabalhos e unidades de registro que se 
relacionam com a categoria Descrição Científica dos Fatos e Processos na 
perspectiva CTS  
 

CATEGORIA TRABALHOS EM QUE É 
REPRESENTADA 

Nº DE UNIDADES 
DE REGISTRO 

Descrição Científica dos 
Fatos e Processos 

Santos (2007) 
Almeida (2009) 
Drews (2011) 
Silva (2012) 

01 
03 
01 

     01 
 

Trazemos, a seguir, exemplos de situações em que a descrição 

científica dos fatos e processos permitem a compreensão do conhecimento 

científico, bem como o destaque em relação aos cuidados que devem ser 

tomados diante de substâncias tóxicas. 
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[...] durante o diálogo com os alunos buscou-se destacar quais os 
agrotóxicos que eram utilizados, sua composição (substâncias 
presentes), concentração dessas substâncias, o tipo de 
embalagem utilizado, como era feito o descarte das embalagens, 
como eram armazenados os agrotóxicos, quais os cuidados que 
os agentes tinham no preparo e quais os procedimentos que eles 
adotavam em caso de intoxicação (ALMEIDA, 2009, p. 41, grifo 
nosso). 

 
[...] os autores disponibilizam ao leitor informações sobre como o 
mercúrio pode ‘chegar’ aos seres humanos, assim como ideias da 
área da Biologia e Ecologia que buscam explicar a contaminação de 
peixes tendo em vista diferenças de nível trófico, ou seja, de posição 
na cadeia alimentar (DREWS, 2011, p. 186, grifo nosso). 

 

O que se pode perceber, no primeiro fragmento, é a importância de se 

conhecer as substâncias presentes nos agrotóxicos, por meio da descrição 

científica dos fatos e processos que levaram à comercialização do produto. 

Compreender a composição e o uso dos agrotóxicos é fundamental no ensino 

dessa temática, e também saber como descartar as embalagens dos 

agrotóxicos de forma correta, para que não se tenha, por exemplo, a 

proliferação de outras doenças. O meio de preparo também é destacado como 

uma das preocupações na pesquisa, buscando conhecer quais atitudes eram 

tomadas em caso de intoxicação com os agrotóxicos que os assentados 

manuseavam.  

Durante a coleta dos dados, o que se pode perceber é a ausência de 

conhecimento em relação ao manuseio de produtos utilizados pelas pessoas. 

Como encontrado no trabalho de Almeida (2009), a falta de informação 

ocasiona riscos à saúde humana e problemas ambientais, e a deficiência do 

saber científico e tecnológico pode gerar outros problemas mais graves ao ser 

humano. 

 

Os alunos constataram que não havia qualquer medida de segurança 
na hora do preparo, nem mesmo na aplicação dos produtos utilizados 
no assentamento, pois esses produtos são preparados de forma 
aleatória e guardados de maneira incorreta em caixas abertas, sem 
isolamento (ALMEIDA, 2009, p.31). 
 
Outro problema é o aumento do número de embalagens vazias de 
agrotóxicos geradas nestas áreas. A conseqüência disto é o aumento 
do risco de contaminação do ambiente, seja pelo descarte 
inadequado com enterramento, descarte em rios, riachos e lagos, 
pela sua queima nos terrenos, ou pelo seu uso no acondicionamento 
de água ou alimento para as pessoas (ALMEIDA, 2009, p. 35).  
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O contato com os agrotóxicos realizado de forma errada poderia trazer 

problemas para a saúde das pessoas envolvidas no processo de preparação 

dessas substâncias. Dessa forma, após o levantamento dos dados, os 

estudantes responsáveis pela pesquisa promoveram uma palestra como forma 

de ensinar àquelas pessoas a utilização de roupas de proteção, explicando a 

importância de se protegerem durante o preparo. 

 Esta é uma estratégia de ensino voltada para a explicação de 

conteúdos científicos por meio dos processos científicos que ocorrem com 

temáticas. Mas também é perceptível a preocupação em explicar os problemas 

de saúde que podem ser causados por meio do contato frequente e direto com 

os agrotóxicos.  

Da mesma forma, Drews (2011) propõe discutir a problemática mercúrio, 

exposta em um dos artigos que analisou em sua dissertação de mestrado, 

apresentando os riscos que pode causar à saúde humana e suas formas de 

contágio. No artigo analisado por Drews (2011), são evidenciadas as áreas de 

Biologia e Ecologia, para explicar a contaminação de peixes por meio da 

posição na cadeia alimentar; explicações que, para serem realizadas, vão além 

de conteúdos científicos, precisando permear os problemas socioambientais 

que causam essas contaminações. 

De acordo com os PCNEM (2000, p. 33), “[...] é importante apresentar 

ao aluno fatos concretos, observáveis e mensuráveis, uma vez que os 

conceitos que o aluno traz para a sala de aula advêm principalmente de sua 

leitura do mundo macroscópico”. Com base nessas considerações, 

apresentamos a seguinte consideração do trabalho de mestrado de Silva 

(2012, p. 71): “Foi necessário colocar exercícios cujos resultados eram valores 

altos porque os alunos precisavam ter a visão da produção de Biodiesel em 

larga escala”.  

Em meio às discussões propostas para um ensino voltado ao 

conhecimento científico, tecnológico e ainda que proporcione debates de 

problemas sociais que estão a nossa volta, o professor precisa ter o cuidado no 

preparo das atividades que serão desenvolvidas junto com os alunos, no 

sentido de fazê-los compreender o que está sendo proposto; caso contrário, 

teremos novamente um ensino voltado apenas para uma releitura de mundo 

que não será compreendida pela maioria de nossos alunos. No fragmento 
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destacado do trabalho de Silva (2012), por exemplo, encontramos a 

necessidade de terem sido propostos exercícios com valores altos para que os 

alunos pudessem ter uma visão mais ampla da quantidade de biodiesel que era 

produzida. Desse modo, faz-se necessário, no ensino, saber utilizar as 

ferramentas pedagógicas e a forma como as atividades propostas serão 

apresentadas aos alunos. Isso pode contribuir para uma formação que 

compreenda as dificuldades dos alunos em cada nível escolar. Saber escolher 

práticas pedagógicas é tão importante quanto aplicá-las. 

Fazer a descrição científica de fatos e processos por meio da ciência e 

da tecnologia e promover atividades que proporcionem discussões sobre 

determinado assunto socioambiental pode contribuir para situações de melhor 

bem-estar aos envolvidos. O uso das tecnologias pode contribuir para a 

prevenção de acidentes e ainda dar ao cidadão condições de discutir sobre 

determinada situação com mais criticidade. Este desenvolvimento, que pode 

ser proporcionado por meio da descrição científica entrelaçada aos problemas 

socioambientais, promove aos indivíduos o conhecimento dos processos 

tecnológicos e científicos envolvidos nos diversos tipos de ações sociais que 

podem contribuir para o melhor bem-estar social acima referido. A este 

conhecimento chamamos de alfabetização científica e tecnológica.  Com a 

contribuição de Santos (2007) sobre o conhecimento científico e tecnológico, 

podemos refletir mais sobre o assunto: 

 

Uma pessoa letrada tecnologicamente teria o poder e a liberdade de 
usar os seus conhecimentos para examinar e questionar os temas de 
importância na sociotecnologia. Isso implica ser crítico no uso da 
tecnologia, ou seja, ter a habilidade intelectual de examinar os prós e 
contras do desenvolvimento tecnológico, examinar seus benefícios e 
seus custos e perceber o que está por trás das forças políticas e 
sociais que orientam esse desenvolvimento (SANTOS, 2007, p. 07).  

 

O envolvimento com as situações do meio se dá mais significativamente, 

quando são proporcionados ao sujeito conhecimentos científicos e 

tecnológicos. No fragmento da dissertação de Santos (2007), discute-se a 

importância do letramento científico, a liberdade que ela proporciona ao homem 

para atuar e desenvolver aspectos que tragam melhores condições de vida. 

Mas também não há como deixarmos de lado os aspectos negativos que 

ocorrem com o desenvolvimento tecnológico. O que realmente é preciso 
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compreender é que a alfabetização científica precisa estar ligada ao 

desenvolvimento humano; trata-se de saber analisar o que pode estar 

embutido em determinadas intenções políticas que norteiam esse 

desenvolvimento.  

Enfatizamos que, neste trabalho, é defendida a importância de fazer 

referência à sociedade e às intervenções e contribuições que cada temática 

adotada para discussão traz para o meio. A descrição científica, tal como é 

definida em vários trabalhos, denota um conceito de reducionismo no ensino, 

mas aqui enfatizamos sua utilização e, juntamente à descrição, o envolvimento 

dos alunos com problemas reais que ocorrem a sua volta. Encontramos nos 

trabalhos um esforço em mudar esta tendência de descrever, sem fazer 

problematizações do contexto social. Acreditamos que tais interferências 

contribuem para um ensino que atenda às necessidades de uma educação que 

contemple os aspectos de uma educação CTS, importantes para um ensino 

que instigue nos alunos atitudes críticas que promovam a transformação social. 

5.2.2 DISCUSSÃO DA CATEGORIA NA PERSPECTIVA DE UMA EA 

Fazer a discussão dos processos químicos e relacioná-los com a EA 

contribui para a promoção de uma EA baseada diretamente nas ações dos 

fenômenos químicos. A descrição e o conhecimento dos processos químicos 

podem contribuir para a prevenção de problemas ambientais; esta seria 

também uma das formas de se educar ambientalmente.  

No Quadro 6, encontram-se os dados referentes aos autores e às 

unidades de registro/fragmentos da categoria investigada. 

 

Quadro 6 – Relação dos autores dos trabalhos e unidades de registro que se 
relacionam com a categoria Descrição Científica dos Fatos e Processos na 
perspectiva da EA  
 

CATEGORIA TRABALHOS EM QUE É 
REPRESENTADA 

Nº DE UNIDADES 
DE REGISTRO 

Descrição Científica dos 
Fatos e Processos 

Matsunaga (2006) 
Fonseca (2007) 
Araújo (2008) 
Ferreira (2011) 
Roloff (2011) 
Dias (2012) 

01 
01 
02 
01 
02 
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Destacamos algumas situações em que o conhecimento sobre 

determinados fenômenos químicos e físicos que ocorrem no meio contribuem 

para a melhor compreensão da necessidade de um equilíbrio entre homem e 

natureza. O conhecimento dos problemas ambientais é necessário para 

explicar situações vivenciadas pelo ser humano e as consequências na 

sociedade.  

 

Sabemos que a Terra já passou por outras fases de aquecimento 
seguido de resfriamento, porém o que contribui para as discussões 
acerca do aquecimento global atualmente é a velocidade com que o 
fenômeno vem ocorrendo, isto, atribuído à ação humana. E entre as 
consequências dessas modificações, provocadas pelo 
comportamento da espécie humana, temos a diminuição no número 
de espécies. Um exemplo disso é a morte dos corais em decorrência 
do aquecimento global (FERREIRA, 2011, p. 77). 
 
O assunto relativo às alterações climáticas, conforme destacado pela 
educanda, permite travar a discussão acerca dos grandes problemas 
ambientais da atualidade, como por exemplo, o efeito estufa, o 
aquecimento global, os processos de desertificação de grandes áreas 
do planeta, o aumento da temperatura e do nível dos oceanos, a 
poluição atmosférica, as chuvas ácidas, dentre outros importantes 
temas ambientais da atualidade (FONSECA, 2007, p. 107). 

 

No trabalho de Ferreira (2011), é evidenciado um dos problemas 

ambientais mais popularmente comentado nos últimos tempos: a mudança 

climática de dimensão planetária, cujas alterações são percebidas como uma 

resposta às ações do homem sobre o meio. É na descrição dessa crise 

ambiental que a EA deve ser inserida e fazer uso de seus objetivos para 

alcançar algum resultado positivo.  

Investiga Fonseca (2007) em sua pesquisa “A Dimensão Ambiental da 

Educação: os conteúdos ambientais em escolas públicas das comunidades 

carentes” como os conteúdos ambientais são inseridos na prática docente dos 

professores em uma escola pública da cidade de Uberaba-MG. A investigação 

foi realizada com alunos da 1.ª série do ensino médio por meio da observação 

das aulas, da aplicação de questionários aos alunos e também aos moradores 

da comunidade e de entrevistas com professores das disciplinas de Geografia, 

Biologia e Química, escolhidas para realização da pesquisa. Na discussão 

desses conteúdos, são destacados assuntos deles decorrentes, como o efeito 
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estufa, a chuva ácida; enfim, tantos outros que precisam ser repensados, na 

tentativa de encontrarmos saídas. Dessa forma, a escola, por meio de 

conteúdos ambientais, pode contribuir para a minimização dos problemas 

socioambientais que ocorrem na sociedade. 

O ápice dessas discussões acaba, na maioria das vezes, sendo as 

ações do homem sobre o meio. De acordo com Pereira et al. (2013), a 

atividade humana que é realizada para sua sobrevivência precisa ser 

reavaliada, repensada e aperfeiçoada; isto porque muitos recursos não são 

renováveis e até os renováveis nem sempre podem ser reutilizados em sua 

totalidade. Existem estudos que dizem que a Terra tem recursos suficientes 

para sustentar toda a população por um longo período de tempo. Logo, pode-

se concluir que o problema, então, é a má distribuição desses recursos, social 

e geograficamente falando. 

Araújo (2008), em sua pesquisa sobre o reúso de água, propôs aos 

alunos, durante uma discussão em aula, o desenvolvimento de um destilador. 

Encontramos, na pesquisa, descrições dos processos de transformação de 

estado físico da água. Os alunos puderam participar do processo de 

construção desse destilador, passando por todas as etapas, e assim várias 

foram as indagações e percepções.  

 
Uma das opções inicia-se com a destilação, envolvendo as mudanças 
de estado físico, perpassando os fenômenos de transformação de 
energia. Como a água que movimenta os experimentos sempre 
retorna ao ponto de partida, discute-se o conceito de 
reaproveitamento, que é o tema motivador da pesquisa (ARAÚJO, 
2008, p. 83). 
 
Alguns relataram que em suas casas não havia caixas de gordura e 
que a água da pia era encaminhada diretamente para a fossa. Outros 
relataram que em suas casas havia caixa de gordura, mas nunca se 
preocuparam com esse tipo de serviço e um deles prestou o 
importante esclarecimento de que a finalidade da caixa de gordura 
era impedir que óleos e gorduras fossem parar na rede de esgoto, 
provocando entupimentos (ARAÚJO, 2008, p. 87). 

 

Ao ter a oportunidade de compartilhar suas histórias cotidianas, o 

professor tem a oportunidade de conduzir a discussão da aula, conforme achar 

necessário para o momento, como, por exemplo, discutir sobre a importância 

da caixa de gordura em casa, as consequências do despejo direto de óleo e 

gordura na rede de esgoto, e então discutir também os conceitos químicos, 
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como polaridade, solubilidade; enfim, vários são os caminhos pedagógicos que 

podem ser percorridos durante a aula. Nesse tipo de discussão, a EA pode ser 

inserida na aula e praticada com alunos sem que seja algo tão desgastante 

para o docente, que, na maioria das vezes, se preocupa em como preparar 

uma aula em que possa fazer a abordagem de contextos da EA. 

Podemos inferir que o objetivo central da EA é manter o controle do 

homem com a natureza, fazer com que o homem entenda, perceba e se 

conscientize de que ele precisa do meio para continuar existindo. Dessa forma, 

encontramos, no trabalho de Dias (2012), um fragmento que aborda essa 

relação, por vezes conturbada, mas que precisa ser discutida e argumentada. 

 

A ação interventora dos seres humanos na natureza é parte 
integrante do fenômeno a ser discutido pela EA e como tal, produto 
de construção social e historicamente situada que não pode ser 
esquecida, como acontece na educação voltada apenas para a 
explicação de fenômenos biológicos que ‘constituem’ o ambiente 
(DIAS, 2012, p. 85). 

 

O cuidado como a EA deve ser vista e entendida é um dos pontos 

importantes na promoção de uma educação formada a partir do senso crítico, 

da realidade de mundo. O saber ambiental não deve estar ligado apenas aos 

aspectos biológicos do meio; esta seria uma visão naturalista de mundo, que 

não pode ser descartada, mas não pode ser concebida como o foco da 

discussão que se busca implantar no ensino, que é contribuir para um ensino 

voltado à construção de um pensamento fundamentado nas realidades vividas, 

nas concepções de meio ambiente entrelaçadas com todos os seus problemas 

sociais, pois o meio ambiente não está sozinho, o ser humano está inserido 

nele e faz parte dele.  

No ensino de química, foco desta pesquisa, a EA pode ser utilizada 

como uma ferramenta para a discussão de alguns fatos que ocorrem no 

mundo, os quais afetam toda a sociedade. A contribuição que o estudo dos 

fenômenos naturais, juntamente com a EA, pode dar ao ensino de química irá 

depender de como ele será desenvolvido; este é um aspecto da educação que 

permeia as práticas pedagógicas que por vezes se dizem contextualizadas de 

EA. Tal situação encontra-se, por exemplo, no trabalho de Dias (2012), ao 

argumentar: 
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No caso da Química, o ensino de fenômenos naturais ou não como 
as reações químicas, por exemplo, ampliariam o conhecimento do 
aluno sobre o ambiente que está inserido, porém o conhecimento 
químico sobre energia nuclear, por exemplo, não garante análise 
crítica das condições sociais e políticas das quais emergem o 
conhecimento científico sobre a potencialidade da energia nuclear 
tanto para o movimento de turbinas quanto para a devastação de 
nações (DIAS, 2012, p. 81). 

 

Com isso, podemos dizer que, para que uma EA crítica e transformadora 

ocorra e promova algum tipo de desenvolvimento social, é necessário que as 

pessoas que a desenvolvem saibam seu significado e objetivos. Caso 

contrário, essa educação não terá aspectos novos a oferecer para a formação 

do cidadão, e a EA não atingirá um de seus objetivos, que é promover a 

cidadania plena. 

No trabalho de Roloff (2011), “Questões Ambientais em Cursos de 

Licenciatura em Química: as vozes do currículo e professores”, desenvolvido 

por meio da pesquisa do currículo do curso de Licenciatura em Química e de 

professores de nove instituições de ensino, foi adotado como critério uma 

universidade federal por estado, e os professores entrevistados foram aqueles 

responsáveis por disciplinas que tivessem, pelo menos, a palavra ambiental, ou 

algum termo afim, como ecologia, meio ambiente ou recursos naturais. O 

trabalho teve como objetivo fazer análise da perspectiva em que as questões 

ambientais vêm sendo abordadas nas disciplinas de Química Ambiental. 

Encontramos, nas discussões do trabalho, algumas associações que podemos 

sinalizar como aproximações e também como uma preocupação em não tratar 

apenas dos conteúdos científicos sem fazer inter-relações com fatos do 

cotidiano.  

 

O docente não consegue desvincular o ensino da Química Ambiental 
de assuntos e abordagens mais abrangentes que, segundo ele, 
passam pelos ensinamentos da Educação Ambiental. Note-se que 
não somente os químicos necessitam de saberes derivados da EA, 
mas também sujeitos que, de forma ou de outra, careçam de 
conhecimentos científicos (incluindo químicos) para desenvolver suas 
atividades. Isto é, ele aponta para a importância do uso da EA para 
favorecer uma formação mais ampla, não restrita a saberes químicos 
abrangendo conhecimentos e práticas derivadas de outras áreas, 
pois para atuar no meio ambiente é preciso utilizar saberes para além 
da Química, como aqueles derivados da Economia, da Sociologia e 
da História, por exemplo (ROLOFF, 2011, p. 151). 

 



108 

 

Trabalhar os conceitos químicos de forma mais ampla pode contribuir 

para o desenvolvimento de uma EA que utilize práticas do dia a dia dos alunos, 

fazendo-os perceber a necessidade da discussão entre os conhecimentos 

químicos e os sabres comuns, os quais precisam fazem parte da vida em 

sociedade. Dessa forma, ao promover discussões por meio de aspectos da 

sociedade, como a ciência, a tecnologia e o ambiente, estaremos também 

promovendo a aproximação da EA com o movimento CTS. 

Em meio às discussões de como desenvolver uma EA eficiente no 

ensino de química, encontramos também relatos de preocupações com a 

saúde da sociedade. Nessas situações, podemos perceber a descrição de 

fatos do cotidiano que a sociedade sofre todos os dias. Utilizaremos como 

exemplo a utilização do cigarro, o quanto é prejudicial à saúde e o que os 

órgãos responsáveis estão fazendo para combatê-lo. 

 
No seminário sobre o tema referente aos problemas dos cigarros, os 
alunos realizaram entrevistas com fumantes e não fumantes; 
investigaram a lei que proíbe fumar em recintos fechados; procuram a 
composição do cigarro e os respectivos problemas; além de 
desenvolver uma prática experimental sobre o cigarro (MATSUNAGA, 
2006, p. 102). 

 

Os riscos para a saúde humana de um meio ambiente com problemas é 

uma das principais fontes de discussão sobre a crise ambiental. O homem 

sente as dificuldades pelas quais o meio ambiente está passando, por 

perceber, em sua saúde, as consequências. Com o meio ambiente não é 

diferente: ele sente todas as atitudes impróprias do homem e evidencia sua 

crise por meio de catástrofes ambientais. No trabalho de Matsunaga (2006), ao 

abordar o assunto saúde humana por meio do cigarro, também são estudados 

os problemas que seu uso causa. Outra fonte de discussão abordando a EA 

que poderia ser contemplada nessa discussão seria o descarte do restante do 

cigarro que não é queimado, provando entupimentos de redes de esgoto e, 

assim, trazendo tantas outras consequências negativas para o meio.  

Os processos e fenômenos químicos e físicos podem contribuir para a 

problematização de determinado tema. A problematização é o momento em 

que 
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[...] os alunos são desafiados a expor o que estão pensando sobre as 
situações. [...] A meta é problematizar o conhecimento que os alunos 
vão expondo, de modo geral, com base em poucas questões 
propostas relativas ao tema e às situações significativas 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009, p. 200). 

 

As abordagens temáticas realizadas por meio da problematização 

podem contribuir para a geração de novos conhecimentos e, por consequência, 

de novas reflexões e ações. 

Nessa categoria, enfatizamos a importância do conhecimento dos fatos 

e dos processos que podem ocorrer em sociedade e buscamos analisá-los e 

discuti-los com base em uma educação que respeite os limites do meio natural 

e social, bem como que saiba interpretar suas necessidades. Dessa forma, 

estaremos em algum momento desenvolvendo a EA, que busca cuidar do meio 

ambiente e convidar para que o homem faça a sua parte. 

5.3 Categoria: Compreensão da Realidade Social 

A principal característica dessa categoria, de acordo com Silva e 

Marcondes (2010), é proporcionar o enfrentamento de situações problemáticas 

e instigar a compreensão dos problemas sociais por meio do conhecimento 

químico, sendo o contexto social de fundamental importância.  

A Química tem um importante papel na compreensão e solução dos 

problemas da vida cotidiana. Com base na afirmação de Santos e Schnetzler 

(1996, p. 30),  

[...] a inclusão no conteúdo programático de temas químicos sociais 
atende também aos objetivos [...] de os alunos compreenderem os 
processos químicos do cotidiano, de avaliarem as implicações sociais 
das aplicações da química e de compreenderem a realidade social 
em que estão inseridos. Tais temas podem abordar, ainda, outro 
objetivo levantado, referente à concepção do papel social da química. 

 

A inclusão de temáticas para o estudo de conceitos químicos permite 

contribuir para a compreensão da realidade, por meio de uma maior 

participação dos alunos na discussão de proposições de problemas 

relacionados ao contexto sociocientífico de determinada sociedade. Nesse 

sentido, é fundamental reavaliar a questão da atividade humana vinculada à 

sobrevivência, visto que muitos recursos não são renováveis e até os 
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renováveis nem sempre podem ser reutilizados em sua totalidade (PEREIRA et 

al., 2013). 

Dos trabalhos selecionados para a realização desta pesquisa, 

encontramos aqueles que fazem referência às ações desmedidas do homem 

sobre o meio ambiente e a compreensão que ele tem da sua realidade 

socioambiental. As análises dessa categoria têm como base as perspectivas de 

uma educação CTS e EA, colocando em evidência a percepção do meio em 

relação à visão de mundo. 

5.3.1 DISCUSSÃO DOS TRABALHOS COM ÊNFASE NA PERSPECTIVA DE UMA EDUCAÇÃO 

CTS  

Discutir a compreensão da realidade social implica uma educação que 

contemple aspectos da ciência e da tecnologia, de maneira que permita aos 

estudantes ações que promovam a transformação da realidade social. No 

Quadro 7, encontram-se os dados referentes aos autores e às unidades de 

registro/fragmentos da categoria Compreensão da Realidade Social. 

 

Quadro 7 – Relação dos autores dos trabalhos e unidades de registro que se 
relacionam com a categoria Compreensão da realidade social na perspectiva CTS 
 

CATEGORIA TRABALHOS EM QUE É 
REPRESENTADA 

Nº DE UNIDADES 
DE REGISTRO 

Compreensão da Realidade 
Social 

Almeida (2009) 
Lacerda (2009) 
Melo (2010) 
Wollmann (2013) 

03 
02 
01 
02 

 

 

O trabalho de Wollmann (2013), intitulado “A Temática Atmosfera como 

Ferramenta para o Ensino de Química”, ilustra bem a categoria Compreensão 

da Realidade Social, ao abordar a temática atmosfera. Nesse trabalho, é 

realizada uma pesquisa, analisando livros didáticos que abordavam a temática 

e com o objetivo de desenvolver ações sociais junto aos alunos de forma crítica 

e reflexiva. Para tanto, foram desenvolvidas oficinas temáticas na perspectiva 

de uma educação CTS com ênfase em temas socioambientais. No primeiro 

fragmento, encontramos a opinião dos alunos que participaram das oficinas 

temáticas. Após a aplicação das oficinas, os alunos responderam a algumas 



111 

 

questões. Uma delas era especificamente sobre a responsabilidade das causas 

dos problemas ambientais, tendo como intenção perceber a compreensão que 

esses alunos possuíam em relação às suas atitudes no meio onde vivem. 

Assim, dos quatro grupos formados para aplicação da oficina e que também 

responderam ao questionário, 

 

[...] dois abordaram as causas da poluição atmosférica [...] 
responsabilizando as indústrias e principalmente os automóveis por 
este problema ambiental, [...] a consequência da poluição do ar tanto 
na saúde humana, quanto no meio ambiente (WOLMANN, 2013, 
p.107). 
 
[...] quando perguntados se tinham cuidados e preocupações em seu 
ambiente de trabalho/e ou estudo nem todos os alunos afirmaram ter 
atitudes cuidadosas. Dos 30 estudantes que participaram da pesquisa 
21 afirmaram que se preocupam com o seu ambiente de trabalho e 
estudo e citaram algumas atitudes sustentáveis que costumam adotar 
nesse ambiente, 5 estudantes costumam se preocupar, entretanto 
admitiram que não fazem nada para melhorar, enquanto os outros 4 
estudantes afirmaram não se preocupar com o seu ambiente de 
trabalho [...] (WOLMANN, 2013, p. 96). 

 

Como o trabalho de Wollmann (2013) tratou especificamente de um 

tema socioambiental de grande relevância na sociedade, “Poluição 

atmosférica”, várias discussões surgiram no decorrer das oficinas e o fato de os 

alunos apontarem o homem como agente causador dos efeitos maléficos da 

poluição. Podemos perceber que existe, de certa forma, uma consciência 

nesses alunos de que o ser humano é responsável por vários dos problemas 

que ocorrem na sociedade. Com a aplicação das oficinas temáticas 

trabalhando o tema poluição atmosférica, foram realizadas discussões sobre a 

ciência e a tecnologia, que podem ser empregadas para a melhoria, e também 

as suas consequências, caso não haja planejamento para suas aplicações no 

meio socioambiental. 

Outra pesquisa que dá ênfase à compreensão social da realidade é o 

trabalho de Almeida (2009), que permitiu a inserção de estudantes no contexto 

de assentamento para explorar a temática agrotóxico. Nessa situação, 

assuntos da ciência, política, economia e tecnologias foram trabalhados 

sempre na perspectiva da formação dos alunos e das tomadas de decisões 

perante os problemas percebidos. Conforme Santos e Schnetzler (1996, p. 30), 

“[...] a abordagem de temas químicos sociais não pode se dar no sentido 
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apenas da curiosidade [...] sem uma discussão crítica de suas implicações 

sociais”. As informações precisam estar atreladas a um contexto social para 

que possa ocorrer mudança de pensamento e (re)construção de conceitos.  

 

A visita ao Assentamento Nathur de Assis localizado no município de 
Santa Inês faz parte das atividades dos alunos nas disciplinas 
técnicas. Desta forma, aproveitamos uma dessas visitas para situar 
os problemas relativos ao trabalho que estava sendo proposto na 
disciplina Química (ALMEIDA, 2009, p. 30). 
 
Durante o diálogo com os alunos buscou-se destacar quais os 
agrotóxicos que eram utilizados, sua composição (substâncias 
presentes), concentração dessas substâncias, o tipo de embalagem 
utilizado, como era feito o descarte das embalagens, como eram 
armazenados os agrotóxicos, quais os cuidados que os agentes 
tinham no preparo e quais os procedimentos que eles adotavam em 
caso de intoxicação (ALMEIDA, 2009, p. 32). 
 
[...] apesar de muitos daqueles assentados que fazem uso de 
agrotóxicos já terem sentido após aplicação algum sinal de 
intoxicação, nenhum deles procuraram um médico ou evitaram a 
exposição com o produto causador do sintoma. Eles continuavam as 
suas práticas de manejo, mesmo inadequadas, sem nenhuma 
mudança em seus hábitos (ALMEIDA, 2009, p. 33). 

 

O trabalho de Almeida (2009) destaca o envolvimento de alunos com a 

realidade vivida pelos agricultores que fazem uso de substâncias nocivas à 

agricultura sem nenhum preparo em relação aos equipamentos de proteção e 

sem nem ao menos saber o mal que podem causar à saúde, no caso de uma 

intoxicação com tais substâncias. Por meio de palestras, os moradores da 

comunidade foram alertados, e roupas de proteção foram apresentadas e 

entregues a eles como forma de ajudá-los a compreender a necessidade de 

utilizá-las durante o manuseio. A importância da compreensão da realidade que 

vivem se deve à necessidade de saber manusear as substâncias que são 

nocivas à saúde por aqueles moradores que trabalham sem nenhum tipo de 

proteção.  

Por fim, destacamos outras pesquisas que enfatizam a importância da 

compreensão da realidade social. Nesses trabalhos voltados para ação 

problematizadora, é evidente a preocupação com a formação de cidadãos 

críticos.  Alguns fragmentos dos trabalhos ilustram essa categoria. 

 

Quando se trabalha com uma educação problematizadora é preciso 
compreender a relação escola-comunidade, propondo conteúdos que 
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estejam inseridos na realidade local e as problematizações que dela 
surgirem (LACERDA, 2009, p. 220). 
 
As habilidades e competências desenvolvidas no Ensino de Química 
podem ajudar os alunos a constituírem opiniões próprias em relação 
a situações problemáticas, contribuindo para o desenvolvimento do 
educando como cidadão (LACERDA, 2009, p. 221). 
 
Percebi significativo interesse dos colegas no módulo de biodiesel ao 
abordar os impactos causados ao Meio Ambiente Humano através da 
análise do ciclo de vida, apreendida na disciplina de pós-graduação, 
desse combustível alternativo. Essa análise permitia uma visão mais 
realista dos impactos sócio-ambientais de rotas sintéticas (MELO, 
2010, p. 55). 

 

Nos dois primeiros fragmentos, retirados do trabalho de Lacerda (2009), 

podemos perceber a importância que o autor dá à problematização dos 

conteúdos, fazendo referência às situações do cotidiano dos alunos e às 

contribuições que essas discussões problematizadas podem trazer para o 

ensino. Problematizar conteúdos e relacioná-los com as atividades cotidianas 

dos alunos pode trazer um maior interesse e, consequentemente, participação 

dos alunos nas atividades propostas pelo professor, contribuindo para uma 

aprendizagem mais significativa por meio de temáticas que estão relacionadas 

à vida desses cidadãos. 

No trabalho de Melo (2010), também são encontradas discussões que 

envolvem a problematização de temas socioambientais. Na tese de Melo 

(2010), o assunto abordado foi o biodiesel, que, devido ao seu caráter 

socioeconômico, contribui para o desenvolvimento de discussões que 

envolvem vários setores da sociedade. Dessa forma, a pesquisa foi 

desenvolvida, buscando compreender o desenvolvimento de alunos de um 

curso de licenciatura. Durante o desenvolvimento do trabalho, a pesquisadora 

encontrou várias barreiras, como, por exemplo, resultados limitados em relação 

ao desenvolvimento de determinados assuntos que eram propostos para os 

estudantes. Contudo, por meio da problematização e da persistência, a 

pesquisa trouxe resultados que nos provocam reflexões, como a necessidade 

de inovação no ensino superior. Em meio a estas considerações sobre a 

problematização, pode-se considerar que é o momento em que 

 

[...] os alunos são desafiados a expor o que estão pensando sobre as 
situações. [...] A meta é problematizar o conhecimento que os alunos 
vão expondo, de modo geral, com base em poucas questões 
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propostas relativas ao tema e às situações significativas 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009, p. 200). 

 

As abordagens temáticas realizadas por meio da problematização 

podem contribuir para a geração de novos conhecimentos e, por consequência, 

de novas reflexões e ações. 

Para a discussão dessa categoria, é importante abordar o conhecimento 

dos alunos antes e após a discussão de determinada temática. Ao inserir o 

aluno na sua realidade, ele pode ajudar no desenvolvimento da sociedade e 

contribuir para a amenização dos problemas que possam existir, por meio da 

compreensão da realidade social na qual está inserido. Dessa forma, 

concordamos com os PCN, ao afirmarem que  

 

[...] ao incluir questões que possibilitem a compreensão e a crítica da 
realidade, ao invés de tratá-los como dados abstratos a serem 
aprendidos apenas para passar de ano, oferece aos alunos a 
oportunidade de se apropriarem deles como instrumentos para refletir 
e mudar sua própria vida (BRASIL, 1997, p. 23). 

 

A compreensão da realidade vivenciada pelos alunos pode ser um 

caminho eficaz na busca de uma formação pautada na reflexão e no 

entendimento de que o meio onde vivemos depende de nós e, da mesma 

forma, nós também somos parte desse ambiente.  

5.3.2 DISCUSSÃO DOS TRABALHOS COM ÊNFASE NA PERSPECTIVA DE UMA EA 

Nesta discussão, será destacada de alguns trabalhos investigados a 

importância das interações do meio socioambiental e da compreensão de 

mundo necessária para a formação de sujeitos críticos e participativos. Dessa 

forma, a escola se constitui em um espaço privilegiado de possibilidades no 

âmbito formal. No Quadro 8, encontram-se os dados referentes aos autores e 

às unidades de registro/fragmentos da categoria investigada. 

 

Quadro 8 – Relação dos autores dos trabalhos e unidades de registro que se 
relacionam com a categoria Compreensão da realidade social na perspectiva da EA 
 

CATEGORIA TRABALHOS EM QUE É 
REPRESENTADA 

Nº DE UNIDADES 
DE REGISTRO 

Compreensão da Realidade Silva (2007) 03 
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Social Leite (2009) 
Torralbo (2009) 
Moraes (2009) 
Ferreira (2011) 
Santos (2012) 

01 
02 
01 
02 
01 

 

 

No que diz respeito ao ensino de Química, a compreensão da realidade 

social e as informações adquiridas da mídia são fundamentais para a 

construção de uma consciência ambiental. Nessa perspectiva, o aluno terá 

condições de tomar decisões e poderá interagir com o mundo enquanto 

cidadão que exerce efetivamente sua cidadania (BRASIL, 1999). 

Uma das alternativas de ações pedagógicas que o professor tem ao seu 

dispor para promover uma educação na qual o aluno tenha condições de 

aprimorar seu conhecimento e entendimento de mundo e seus problemas pode 

ser a contextualização de temas socioambientais, conforme já abordamos 

neste trabalho.   

A abordagem de temáticas como forma de contextualização é uma saída 

quando procuramos diferentes formas de ensinar Química. Assim, 

 

[...] ao relacionar os conteúdos das suas disciplinas aos aspectos que 
envolvem a biodiversidade, os professores ampliarão a percepção 
dos alunos, deixando de abordar somente o aspecto biológico, por 
exemplo, e apresentando outros aspectos possibilitando assim uma 
visão integral das temáticas socioambientais em sala de aula. Assim, 
a perspectiva educacional avança para formação cidadã, pois 
possibilita ao aluno discutir questões que se constituem temas 
contemporâneos para os quais temos que, enquanto sociedade, 
refletir e tomar decisões para garantir a sustentabilidade 
socioambiental (FERREIRA, 2011, p. 83). 

 

Na pesquisa de Ferreira (2011), com o título “Temas socioambientais: 

contribuições para o ensino de ciências naturais”, enfatiza-se a importância da 

inserção de temas socioambientais na formação dos alunos enquanto cidadãos 

ativos, críticos e que compreendam a realidade. Enfatiza também a 

necessidade de atividades pedagógicas que promovam a integração entre 

conteúdo e realidade do aluno, dando oportunidade aos alunos de discutir 

assuntos contemporâneos de relevância ambiental e social. Nesse contexto de 

busca por estratégias pedagógicas que enfatizam temáticas socioambientais, é 

importante tomar cuidado para não abordar assuntos contemporâneos de 
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forma reducionista e simplificada, não explorando a complexidade das inter-

relações existentes nas questões presentes na nossa realidade (WATANABE-

CARAMELO; KAWAMURA, 2012). 

A realidade do ambiente não é vista pelos seres humanos de forma 

única, e isso acaba também influenciando na forma como a EA poderá ser 

trabalhada. A análise da visão de meio ambiente, de como a sociedade o 

percebe pode contribuir para a compreensão de algumas atitudes que o 

homem toma em relação a ele.  Assim, concordamos com Reigota (1998, 

p.14), quando afirma que “[...] o primeiro passo para a realização de uma 

educação ambiental deve ser a identificação das representações das pessoas 

envolvidas no processo educativo”. 

Encontramos, no trabalho de Torralbo (2009), diferentes compreensões 

de ambiente concebidas por professores e pesquisadores de Química. 

 

Assim, como enfatizam os pesquisadores em Química Ambiental, 
uma visão naturalista pode contribuir para que os alunos 
compreendam, por exemplo, como a água faz parte da natureza, 
como se dá sua distribuição no planeta, etc. (TORRALBO, 2009, p. 
69). 
 
A água faz parte do cotidiano e gera uma situação com constantes 
indagações, discussões e questionamentos dos conhecimentos e da 
realidade caótica deste recurso, sendo assim é um caminho para o 
estudante intervir, compreender e criticar esta questão ambiental 
(TORRALBO, 2009, p. 29). 

 

No trabalho de Torralbo (2009), “O tema água no ensino: a visão de 

pesquisadores e de professores de Química”, é utilizada a água como tema 

socioambiental, sendo investigadas suas representações para o meio 

educacional. 

A compreensão de meio ambiente intocável, sendo classificada, de 

acordo com Reigota (1998), como visão Naturalista, ou aquela que é voltada 

apenas aos aspectos da natureza propriamente dita, exclui o ser humano do 

contexto, evidenciando a fauna e a flora. A educação pautada nesse tipo de 

concepção tem como base o ensino de Ecologia; assim, não dá abertura para 

as pessoas refletirem sobre o que é melhor para si. A discussão é feita apenas 

em cima daquilo que é melhor para o meio onde vivem, não levando em conta 

todos os outros problemas sociais. Segundo Lago e Pádua (1984), esse tipo de 

pensamento e/ou representação de meio ambiente foi o primeiro a surgir e está 
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ligado à Química, à Física e à Geologia, propondo-se a estudar o 

funcionamento dos sistemas naturais, como florestas, rios, oceanos; enfim, 

tudo o que está intimamente ligado ao meio ambiente natural. 

Outra representação de meio ambiente encontrada nos trabalhos 

selecionados para esta análise é conhecida, na visão dos teóricos Reigota 

(1995) e Dias (2004), como Globalizante, na qual o meio ambiente é 

caracterizado com as relações entre natureza e sociedade, englobando todos 

os aspectos que nela existem: sociais, políticos, econômicos, filosóficos e 

culturais. A concepção Globalizante talvez seja a mais almejada por 

professores e pesquisadores da área, por conter características que englobam 

não apenas os aspectos naturais, como também os problemas existentes em 

todas as esferas sociais. 

Outra pesquisa que adotamos para nossa análise de representações e 

conceitos de meio ambiente foi a de Silva (2007), com o título “Educação 

Ambiental em aulas de química em uma escola pública: sugestões de 

atividades para o professor a partir da análise da experiência vivenciada 

durante um ano letivo”. Nessa pesquisa, utilizou-se, como instrumento para 

coleta dos dados, um questionário, que tinha como objetivo conhecer qual a 

concepção de meio ambiente que os alunos de uma escola pública de uma 

cidade do Distrito Federal possuíam. 

 

Para 50% dos alunos além dos aspectos físicos, reconhecem 
também a presença humana no meio ambiente e 11% além de 
identificarem esta presença humana percebem uma inter-relação 
que pode gerar impactos ambientais. Nesse caso, começa uma 
visão da complexidade dessa relação, pois identificam que as 
ações de um tem consequências sobre o outro. Assim identifica-
se que 61% dos alunos tem concepções que vão além de meros 
fatores biológicos (SILVA, 2007, p.115, grifo nosso). 

 

Assim como nos excertos citados, essa representação social de meio 

ambiente leva em conta não apenas os aspectos relacionados à natureza em 

si, mas também os problemas que a sociedade enfrenta diariamente. Essa 

visão compreende que o ser humano é entendido como ser social que vive 

associado a outros indivíduos, que, por sua vez, compõem uma comunidade.  

Ainda referente ao trabalho de Silva (2007), também podem ser 

encontrados exemplos de concepções de ambiente dos alunos, bem como sua 
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importância como cidadão de se colocar como parte do meio em que está 

inserido, no qual exerce suas ações, havendo o reconhecimento que alguns 

alunos já possuem da importância de suas ações. 

 

A forma como o indivíduo percebe o meio, reflete seu 
relacionamento com o mesmo. Assim, nas entrevistas alguns 
alunos demonstram uma compreensão de meio que os engloba, 
ou seja, eles se percebem como parte desse meio. E logo de início 
já começam a falar de seu papel dentro do mesmo (SILVA, 2007, p. 
116, grifo nosso). 
 
Verifica-se que a consciência dos problemas ambientais mundiais é 
acompanhada do reconhecimento da co-responsabilidade de cada 
indivíduo diante de tais questões. O aluno identifica sua 
responsabilidade, pois conhece as consequências das ações 
erradas e a percepção de seu contexto colabora para isto (SILVA, 
2007, p. 120, grifo nosso). 

 

Essa pesquisa, realizada com os alunos da 1.ª série do ensino médio de 

uma escola estadual de uma cidade satélite de Brasília, apresentou resultados 

positivos. Tal projeto, construído juntamente com os alunos e cujo título era 

“Educação Ambiental em Aulas de Química”, tinha como objetivo propor novas 

atividades pedagógicas para o professor relacionadas à EA que pudessem 

contribuir para uma formação crítico-transformadora dos alunos. Para tanto, 

proporcionaram-se momentos de diálogos sobre assuntos da realidade local e, 

também, de problemas que os professores enfrentavam com a turma, como o 

comportamento durante as aulas e a sujeira que deixavam na sala de aula. Foi 

percebido, ao término do projeto, que os alunos já não jogavam lixo no chão 

como antes. Essa resposta, obtida por meio do trabalho desenvolvido com 

eles, sem dúvida, foi um ganho para o pesquisador e o professor da turma, que 

presenciaram uma transformação no comportamento desses alunos. 

Vale ressaltar que esse tipo de representação, em que há relação entre 

sociedade e ambiente, é próprio da abordagem CTSA, e baseia-se no 

estabelecimento das relações Ciência-Tecnologia-Sociedade e Ambiente, 

proporcionando o conhecimento das implicações referentes ao 

desenvolvimento das ciências. Como exemplo, há “[...] os valores das 

atividades científicas, os métodos de validação de conhecimento, a relação 

com a tecnologia, sobre as relações da sociedade com o sistema 
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tecnocientífico e as contribuições desse para a cultura e o progresso da 

sociedade” (ACEVEDO et al., 2005, p. 122-123). 

O trabalho de Moraes (2009), “As Concepções de Meio Ambiente e 

Natureza: implicações nas práticas de educação ambiental de professores da 

rede estadual de ensino no município de Aparecida de Goiânia – GO”, foi 

desenvolvido de forma interdisciplinar com professores do ensino fundamental 

e médio das disciplinas de Ciências, Geografia, Matemática, Biologia e 

Química e teve como principal objetivo detectar as concepções e práticas em 

torno da EA que esses professores possuem. Podemos encontrar a concepção 

antropocêntrica de meio ambiente na discussão do trabalho quando os 

professores abordam 

 

[...] concepções de meio ambiente enquanto um lugar onde vivemos 
ou as relações estabelecidas entre o homem e o meio. Ambas são 
concepções antropocêntricas que, de certa forma, definem uma 
diferenciação e um distanciamento do homem dos demais seres e de 
seu meio. Assim, nessa ótica de observação, tais professores, podem 
relacionar os problemas ambientais ao homem, pois sempre pensam 
primeiro no homem, como o ‘administrador’ do mundo e de seus 
‘recursos’, consequentemente, devido a uma má administração, 
surgem os problemas (MORAES, 2009, p. 68-69). 

 

A análise do fragmento do trabalho de Moraes (2009) aborda a visão 

antropocêntrica, aquela em que o homem é colocado em primeira discussão 

dentre os problemas ambientais, é compreendido como sendo o detentor da 

verdade em relação às catástrofes ambientais. Nessa visão, o ambiente existe 

para servi-lo e o homem deve utilizar todos os recursos de que necessita para 

viver, sem se preocupar com o que precisa fazer para preservar o meio 

ambiente e os recursos que dele retira. 

Também encontramos, no trabalho de Leite (2009), a visão 

antropocêntrica de meio ambiente, em que o homem é percebido como 

detentor da razão sobre o meio onde vive. 

 

Consideramos o relato de P08 como uma representação 
antropocêntrica, mas não por considerar o meio ambiente como algo 
que lhe pertença, e sim por se colocar no centro de tudo, como se o 
‘resto’ existisse em função do homem. Quanto ao relato de P09, 
mesmo tendendo a ser conservacionista quando fala em ‘cuidar’ do 
planeta, ele se refere ‘à nossa casa’, ‘nosso planeta’, nosso bem, 
característica de uma representação antropocêntrica (LEITE, 2009, p. 
68-69). 
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A pesquisa “Concepções de Professores de Química sobre Educação 

Ambiental” foi desenvolvida com treze professores do ensino médio de uma 

escola pública do estado do Paraná, por meio de entrevistas semiestruturadas. 

O trabalho trouxe contribuições importantes no que tange ao conceito que os 

professores possuem sobre o meio onde vivem e as relações socioambientais 

que utilizam em sala de aula para trabalhar a EA. A visão dos dois professores, 

P08 e P09, são visões antropocêntricas em que o homem é colocado no centro 

das discussões sobre o meio ambiente. Dessa forma, a natureza tem como 

função principal servir as suas necessidades vitais. 

O trabalho de Ferreira (2011) traz a visão utilitarista do meio ambiente, 

enfatizando que “[...] a visão utilitarista sobre biodiversidade é muito comum. 

Em geral, associa-se a biodiversidade com a oportunidade de gerar riquezas 

econômicas. Segundo essa visão, desconsidera-se o valor intrínseco da 

biodiversidade” (FERREIRA, 2011, p. 70). 

A visão utilitária da biodiversidade é indício do antropocentrismo, 

podendo ser a causadora ou mantenedora de muitos problemas ambientais, já 

que o homem usufrui de todos os benefícios que o meio pode oferecer. 

As visões de meio ambiente que apontamos em algumas discussões de 

pesquisas de pós-graduação dependem muito da localização de cada 

sociedade. Cada local onde a coleta de dados é realizada pode trazer 

concepções e associações de homem-natureza-sociedade diferenciadas; isto 

porque a forma como cada indivíduo percebe o meio onde vive depende de 

aspectos sociais, econômicos, culturais e éticos. Em virtude disso, 

concordamos com Oliveira, Obara e Rodrigues (2007, p. 474), ao afirmarem 

que 

 

[...] não existe um consenso nas definições de meio ambiente, seja na 
comunidade científica, seja fora dela. As particularidades do termo 
meio ambiente leva a uma concepção muitas vezes difusa e variada, 
o que acarreta uma incompreensão do verdadeiro sentido da 
educação ambiental. Para muitos professores, educar para o meio 
ambiente diz respeito apenas à preservação da natureza, deixando 
as questões culturais, sociais, econômicas, políticas e históricas, 
inerentes a essa temática, à margem das discussões. 
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O que não pode ser confundido em relação ao excerto acima de que 

cada localidade terá respostas diferentes é no tocante aos problemas 

ambientais. Estes são ligados uns aos outros, pois um impacto ambiental pode 

ser causado por um problema que pode não estar ocorrendo especificamente 

naquela mesma região. Nesse sentido, Souza (2009) afirma que a noção de 

estarmos todos interligados no mundo e que os atos praticados em um local 

podem interferir em outros muito distantes, como, por exemplo, a poluição e a 

devastação ambiental de dado continente, ameaça a vida de todo o planeta. É 

nesse contexto que se explica a teoria da complexidade cujo objetivo é estudar 

os entrelaçamentos existentes entre homem e meio ambiente. “O pensamento 

complexo não é apenas a substituição da simplicidade pela complexidade, é o 

exercício de uma dialógica incessante entre o simples e o complexo” (MORIN, 

1995, p. 172). 

Santos (2012) faz uma abordagem em seu trabalho relacionada às 

práticas didático-pedagógicas que precisam ser repensadas no sentido de 

propor atividades onde sejam contempladas ações que fazem referência ao 

cotidiano do aluno e que o ajudem no entendimento dessa realidade que o 

cerca. 

 

Em nossa compreensão, as perspectivas metodológicas que 
busquem relacionar o conhecimento químico aos aspectos 
relacionados com a vida do aluno, levando em consideração o 
contexto social e cultural em que o aluno está inserido para que este 
possa desenvolver sua participação social tanto coletivamente como 
individualmente, apresentam-se como fundamentais no sentido de 
prepará-lo para a chamada cidadania planetária. Dentre outras 
características essa possibilidade implica em prepararmos os nossos 
alunos para que possam emitir juízos de valor, participar na tomada 
de decisão e se beneficiar dos conhecimentos químicos 
historicamente acumulados (SANTOS, 2012, p. 83). 

 

O desenvolvimento de estratégias metodológicas no ensino de Química 

que contemplem assuntos relacionados não apenas a processos científicos 

pode contribuir para a formação de pessoas com maior criticidade perante o 

entendimento e as implicações que encontramos no contexto social no qual 

estamos inseridos. 

Por meio da análise realizada, percebemos que a concepção naturalista 

de meio ambiente tem maior relevância na percepção de alunos e professores 

e, consequentemente, da sociedade de modo geral. A discussão acerca da 
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compreensão da problemática ambiental ainda precisa ser aprimorada, 

colocando, em meio aos problemas naturais enfrentados, abordagens 

relacionadas aos aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais, que estão 

em conexão direta com a crise ambiental e as possíveis tomadas de decisões 

para a melhoria do bem-estar dos indivíduos que constituem a sociedade e a 

inserção da EA nas escolas. 

5.4 Categoria: Transformação da Realidade Social 

Essa categoria tem como função buscar o posicionamento com a 

mudança de atitudes dos alunos diante de uma problemática, sendo a 

intervenção e a mudança de atitudes sua principal contribuição para a 

mudança dos problemas que precisam ser solucionados.  

A discussão dessa categoria nos remete à anterior, pois as mudanças 

de pensamento e comportamento ocorrem após a compreensão da realidade 

social. Trataremos, então, de apresentar discussões que refletem 

posicionamentos diferenciados de uma sociedade que possui problemas 

socioambientais como qualquer outra, mas que, nesse caso, sofre efetivas 

ações por meio de discussões de situações que possuem forte teor na 

sociedade. Nesse caso, os conteúdos químicos é que estão em função do 

tema em reflexão.  

5.4.1 DISCUSSÃO DOS TRABALHOS COM ÊNFASE NA PERSPECTIVA DE UMA EDUCAÇÃO 

CTS  

O meio ambiente necessita de ações sociais para que os problemas 

ambientais possam ser minimizados, já que não há como cessar a ação do 

homem em relação ao ecossistema. A diminuição dos ataques ao meio natural 

já é um passo grande para a remediação da crise ambiental instaurada no 

planeta Terra. No Quadro 9, encontram-se os dados referentes aos autores e 

às unidades de registro/fragmentos da categoria Transformação da Realidade 

Social. 
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Quadro 9 – Relação dos autores dos trabalhos e unidades de registro que se 
relacionam com a categoria Compreensão da realidade social na perspectiva CTS 
 

CATEGORIA TRABALHOS EM QUE É 
REPRESENTADA 

Nº DE UNIDADES 
DE REGISTRO 

Transformação da 
Realidade Social 

Coelho (2005) 
Melo (2010) 
Zanini (2011) 
Dias (2012) 
Wollmann (2013) 

01 
01 
01 
01 
01 

 

Apresentamos, a seguir, fragmentos que se relacionam à mudança de 

atitudes e à intervenção efetiva encontrados nos trabalhos de pesquisadores 

em ensino de Química e que enfatizam a necessidade e a importância da 

tomada de decisão.  

 

Esse direcionamento para a participação de outros segmentos sociais 
no processo de tomada de decisões quanto a empreendimentos 
científico-tecnológicos que afetam a toda sociedade, implica numa 
educação que possibilite a formação de pessoas capazes de 
argumentação, com o conhecimento e entendimento de outras 
possibilidades e soluções possíveis (COELHO, 2005, p. 94). 

 

Na dissertação de Coelho (2005), percebemos um movimento de busca 

por novas soluções para a crise da expansão tecnológica desenfreada no meio 

social, que precisa ser enfrentada e discutida. Com a participação da escola na 

formação de pessoas que possam argumentar com criticidade e conhecimento 

do assunto, teremos maiores possibilidades de uma transformação 

sociocientífica por meio da maior participação da sociedade nas tomadas de 

decisões governamentais. Nesse sentido, emerge a necessidade de ir além do 

que já conhecemos de senso comum, ou seja, agir efetivamente na formação 

cidadã, na composição da sociedade em um futuro próximo; dessa forma, 

novas soluções podem ser encontradas na aplicação do conhecimento 

científico. 

De acordo com Driver et al. (1999), o conhecimento científico é 

construído e comunicado por intermédio da cultura e das instituições sociais da 

ciência. 

A mudança de atitude é a palavra-chave dessas discussões e se refere 

ao novo olhar que é necessário ter para qualquer tipo de modificação que se 

deseja alcançar. Muitas vezes, para isso, alguns paradigmas precisam ser 
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quebrados e é aí que a crise, o confronto de pensamentos pode acarretar uma 

volta, ou melhor dizendo, o medo de encontrar o novo. A redução do consumo 

pela sociedade pode servir de exemplo: diminuir a quantidade de produtos que 

são adquiridos, na maioria das vezes, não é apenas uma questão de 

quantidade, mas envolve também processos psicológicos que muitas pessoas 

já possuem de associar a aquisição de novos produtos à boa sensação do 

prazer e da satisfação emocional. Existem várias barreiras a serem enfrentadas 

em uma sociedade, não se limitando apenas à falta de informação a respeito 

da necessidade de preservação e de conservação dos recursos naturais. 

O desenvolvimento de práticas pedagógicas é uma ferramenta que pode 

contribuir para os alunos alcançarem a prática da transformação social. Com 

isso, concordamos com os PCNEM (BRASIL, 2000, p. 32), ao afirmarem que 

 

[...] os conhecimentos difundidos no ensino da Química permitem a 
construção de uma visão de mundo mais articulada e menos 
fragmentada, contribuindo para que o indivíduo se veja como 
participante de um mundo em constante transformação. 

 

Essa relação entre conteúdos e tomadas de atitudes é destacada em 

algumas das discussões relacionadas a essa categoria, como exemplos de 

atividades pedagógicas que podem ser introduzidas no ensino de Química que 

possam contribuir, de alguma forma, para a formação de um aluno mais 

participativo nas tomadas de decisões que precisam ser realizadas, conforme 

afirma Zanini (2011, p. 91), em sua dissertação: “A escola e o ensino de 

Ciências devem assumir responsabilidades efetivas perante a sociedade”. 

Encontramos também, nos trabalhos de Dias (2012), Melo (2010) e Wollmann 

(2013), aspectos que relacionam ao ensino alguma forma de transformação por 

meio de uma educação crítica e transformadora da realidade. 

 
O trabalho pedagógico que objetiva desenvolver a capacidade de 
avaliar situações é essencial para a participação ativa dos indivíduos, 
uma vez que participar implica tomar decisões e para isso é 
necessário saber avaliar os riscos provenientes da escolha. Assim, 
capacidade de avaliação e incentivo à participação são fatores 
inseparáveis dentro dos objetivos expressos na Carta de Belgrado 
(DIAS, 2012, p. 103). 
 
A metodologia de ensino com abordagem sócio-ambiental deveria 
contemplar não só os conteúdos teóricos dessa abordagem, como 
também os conteúdos experimentais que permitiriam aos 
licenciandos assumirem responsabilidades na minimização dos 
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impactos ambientais, durante a elaboração e aplicação de 
experimentos didáticos (MELO, 2010, p. 39). 
 
[...] através da produção textual realizada pelos alunos, podemos 
detectar que muitos estudantes demonstraram conhecer os 
problemas ambientais, porém muitos desconhecem quais atitudes e 
ações devem ser colocadas em prática para que esta realidade possa 
vir a mudar (WOLLMANN, 2013, p. 105).  

 

A utilização de produções textuais, assim como metodologias de ensino 

voltadas à abordagem socioambiental e à realização de experimentos são 

exemplos de aplicações pedagógicas citadas nos fragmentos acima que 

podem auxiliar os professores quando se deseja uma formação voltada para a 

transformação da realidade. Nessa categoria, o foco principal é a ação 

propriamente dita, a intervenção que será realizada em uma sociedade; por 

isso, a importância de um ensino de Química que faça a inserção de 

problemáticas a serem resolvidas a partir de uma reflexão crítica e 

transformadora dos problemas socioambientais. Concordamos com Santos e 

Schnetzler (1996, p. 29), quando afirmam que “[...] a função do ensino de 

Química deve ser a de desenvolver a capacidade de tomada de decisão, o que 

[...] implica a necessidade de vinculação entre o conteúdo trabalhado e o 

contexto social em que o aluno está inserido”. 

Vale ressaltar que os fragmentos apresentados acima, para a discussão 

dessa categoria, nos remetem à reflexão sobre a importância de o ensino de 

Química estar vinculado a uma temática, com o propósito de formar cidadãos 

que tomem atitudes, não esquecendo que o essencial é que esse ensino seja 

realizado em conjunto com todos os conteúdos, para que possa ser criada uma 

linha de aprendizagem na qual o aluno não sinta a divisão de assuntos e 

conteúdos. Nesse sentido, compactuamos com os PCNEM (BRASIL, 2000, p. 

32) ao destacarem que “[...] os conhecimentos difundidos no ensino da 

Química permitem a construção de uma visão de mundo mais articulada e 

menos fragmentada, contribuindo para que o indivíduo se veja como 

participante de um mundo em constante transformação”. No entanto, não 

podemos deixar de enfatizar o último fragmento encontrado no trabalho de 

Wollmann (2013), no qual a autora retrata, nos resultados da sua pesquisa, que 

os estudantes reconhecem que existem problemas socioambientais; isto 

porque ouvem falar diariamente a esse respeito nos noticiários por meio da 
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mídia, mas não sabem quais atitudes podem tomar para a melhoria das causas 

desses problemas. Percebemos aí a falta de uma estrutura educacional que 

atenda a essas necessidades, emergenciais para a sociedade.  

As implicações do não saber como agir diante dos problemas 

socioambientais pelos quais estamos passando é preocupante e ações 

precisam ser tomadas. Dessa forma, concordamos com Freire (2005, p. 100) 

ao afirmar que “[...] o que se tem que fazer é propor ao povo, através de certas 

contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como 

problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no 

nível intelectual, mas no nível da ação”.  

Compreender a realidade de uma sociedade é uma atitude de 

sensibilidade social, é se inserir nos problemas, de forma que, após seu 

conhecimento, possa compreender as dificuldades pelas quais determinada 

sociedade passa. Por meio dessa perspectiva de compreensão, é possível 

conseguirmos proposições para solucionarmos algumas barreiras que 

impedem o desenvolvimento e a saída de situações que se tornaram um ciclo 

onde são necessárias ações externas para que se consigam resultados mais 

abrangentes e eficientes.  

5.4.2 DISCUSSÃO DOS TRABALHOS COM ÊNFASE NA PERSPECTIVA DE UMA EA 

A análise que nos remeteu a esta categoria diz respeito à tomada de 

decisões, bem como às atitudes que os indivíduos podem tomar na perspectiva 

de reverter a problemática socioambiental; ou seja, as atitudes que podem ser 

tomadas para a remediação da crise ambiental que estamos vivenciando. No 

Quadro 10, encontram-se os dados referentes aos autores e às unidades de 

registro/fragmentos da categoria investigada. 

 

Quadro 10 – Relação dos autores dos trabalhos e unidades de registro que se 
relacionam com a categoria Compreensão da realidade social na perspectiva da EA 
 

CATEGORIA TRABALHOS EM QUE É 
REPRESENTADA 

Nº DE UNIDADES 
DE REGISTRO 
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Transformação da 
Realidade Social 

Araújo (2008) 
Torralbo (2009) 
Moraes (2009) 
Ferreira (2010) 
Ferreira (2011) 
Santos (2012) 

02 
01 
02 
01 
01 
02 

 

O trabalho de Torralbo (2009) traz um estudo sobre a temática água e 

aborda a importância do desenvolvimento de atitudes de preservação do meio 

ambiente, ressaltando a “[...] necessidade de que as pessoas desenvolvam 

atitudes de preservação, de proteção, de cuidado com relação à água, pois tais 

atitudes podem diminuir a poluição dos recursos hídricos” (TORRALBO, 2009, 

p. 70). O que se pode depreender da análise é a necessidade de participação 

da sociedade, no sentido de preservar o meio ambiente e de envolver as 

pessoas que dele desfrutam.  

Outro trabalho analisado e de importância para esta análise é o de 

Ferreira (2011) ao enfatizar o conhecimento científico, trazendo contribuições 

importantes para a melhoria das ações sociais e seus impactos no meio 

ambiente. 

 

É certo que devemos valorizar o papel do conhecimento científico, 
pois é por meio destes conhecimentos que a ciência progride e 
contribui para o processo de desenvolvimento, em seus múltiplos 
aspectos. Ora, se o conhecimento científico contribui, de forma 
significativa, para o processo de desenvolvimento, este, pautado 
no crescimento econômico com foco na industrialização, ele 
também poderá contribuir de forma satisfatória para um 
desenvolvimento pautado no uso sustentável dos recursos 
naturais, assumindo, assim, esse novo paradigma (FERREIRA, 
2011, p. 62, grifo nosso). 

 

Esta discussão traz uma perspectiva para aqueles que buscam soluções 

acerca da problemática ambiental. Acreditar no conhecimento científico e 

tecnológico como probabilidade de trazer benefícios ao meio ambiente pode 

não ser fácil para uma sociedade formada com conceitos de um 

desenvolvimento científico desenfreado e sem preocupações com a vitalidade 

do meio, mas temos que concordar com a afirmação de Ferreira (2011), ao 

dizer que, assim como ele pode contribuir para o desenvolvimento tecnológico 

e industrial, também pode agir em favor de um desenvolvimento sustentável, 

admitindo a concepção de um novo paradigma e, assim, propor novas atitudes. 
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De acordo com Driver et al. (1999), o conhecimento científico é construído e 

comunicado por intermédio da cultura e das instituições sociais da ciência. 

Encontramos ainda discussões sobre atitudes que podem ser tomadas 

para melhorar as ações sociais em relação ao meio ambiente, utilizando temas 

socioambientais. No trabalho de Araújo (2008), intitulado “O Reúso da Água 

como Tema Gerador para o Desenvolvimento do Processo de Ensino 

Aprendizagem de Ciências”, a água é percebida como 

 

[...] recurso indispensável à vida, este é o primeiro passo rumo à 
postura que a humanidade precisa adotar para que ela não se 
torne cada vez mais escassa. O segundo passo é a realização da 
prática do consumo sustentável, ou seja, que não implique 
desperdício, poluição ou contaminação desse recurso natural. E que 
acima de tudo, não impeça o acesso das outras pessoas à água. 
Nesse sentido, é importante observar que o fato de nós termos fácil 
acesso à água nos pode induzir a sensação de que podemos utilizá-
la de forma ilimitada, sem a mínima reflexão acerca das implicações 
dessa forma de consumo. Já a dificuldade de acesso à água 
obriga-nos a refletir sobre ela e a adotar práticas diferenciadas 
de consumo. (ARAÚJO, 2008, p. 127-128, grifo nosso). 
 
O que se espera com a realização de campanhas em prol das 
questões ambientais é que as pessoas não apenas tomem 
consciência de suas ações (no sentido da conscientização) 
prejudiciais para com o meio ambiente, mas que mudem de postura 
em relação aos hábitos que estão em desacordo com o que o bom 
senso recomenda. No entanto, apesar de todas as campanhas, os 
resultados alcançados são inexpressivos (ARAÚJO, 2008, p.130, 
grifo nosso). 

 

Embora a temática água seja objeto de estudo e de trabalhos nos vários 

âmbitos da educação básica e superior, ainda há a necessidade de uma 

transformação nas relações estabelecidas com a sociedade. O alto consumo 

desse recurso natural, por exemplo, pode ser reflexo de uma carência de 

fatores educacionais que não abordam problemas que o ser humano terá que 

enfrentar com sua escassez. O compromisso com os recursos oferecidos pela 

natureza precisa estar mais enfatizado, talvez por meio de políticas de controle 

e aplicação de leis mais severas à postura do homem em relação ao meio. 

Na pesquisa intitulada “Educação Ambiental e Desenvolvimento de 

Práticas Pedagógicas sob um novo Olhar da Ciência Química”, o autor faz 

abordagens em que o homem é colocado como agente principal para a 

mudança de comportamento em relação ao meio onde vive, exigindo  
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[...] uma abrangência maior no que diz respeito a uma 
conscientização do homem, principal destruidor da natureza, para 
que tenha uma postura de atuação, respeito e de mudança de 
comportamento em relação ao meio em que vive (FERREIRA, 2010, 
p. 95).  

 

Nessa perspectiva, concordamos ser necessária uma educação que se 

relacione com os problemas socioambientais, e o ser humano faz com que ele 

possua uma concepção maleável e superficial de problemas socioambientais 

os quais toda sociedade enfrenta. Freire (2005) enfatiza a questão da 

transformação da realidade por meio de temas, como possibilidade de se 

transformarem em outros, e assim possuirmos novas tarefas a serem 

cumpridas. 

Na pesquisa de Moraes (2009) com os professores de ensino 

fundamental e médio de uma escola pública da cidade de Aparecida de 

Goiânia, encontramos, no decorrer da análise, algumas discussões referentes 

às ações do homem para com o meio ambiente, assim como as considerações 

que são feitas em relação à responsabilidade que o ser humano possui, na 

visão dos professores entrevistados. De acordo com Moraes (2009, p. 69), é 

“[...] muito comum na sociedade relacionar os problemas a grandes tragédias, 

como vendavais, enchentes, e a questões provocadas por nós, como poluição, 

queimadas e desmatamento”. Ainda no trabalho de Moraes (2009), 

encontramos uma discussão que serve de reforço para a inserção da EA nas 

escolas por meio de temas socioambientais. O fragmento a seguir representa 

uma motivação para aqueles que acreditam não haver mais solução para a 

crise ambiental que enfrentamos. 

 

[...] não podemos ficar somente nos culpando pelo que provocamos, 
é preciso acreditar que o homem tem vários caminhos para seguir e o 
futuro depende de nossas escolhas, mas para isso, é preciso que 
todos entendam que as questões ambientais demandam uma nova 
maneira de nos relacionarmos no mundo (MORAES, 2009, p. 69).  

 

Santos (2012) aborda a transformação da realidade social sob o foco da 

necessidade de mudança dos currículos. Dessa forma, a reformulação 

curricular talvez seja uma das transformações a serem realizadas para que o 

assunto possa ser trabalhado pelos professores em sala de aula, com maior 

efetividade e segurança. 
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Entendemos que o papel fundamental da construção curricular em 
Química estaria em propor uma metodologia que pudesse propiciar o 
desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão, abrindo 
possibilidades e situações em que os alunos fossem estimulados a 
emitir opinião, propor soluções, avaliar custos e benefícios, além de 
reconhecer as diversidades, agir com ética e respeito para com todas 
as espécies (SANTOS, 2012, p. 81). 
 
Desenvolver e organizar práticas pedagógicas para o ensino de 
Química a partir de temas estruturantes de relevância social e 
ambiental parece se apresentar como um dos caminhos 
fundamentais para propiciar o desenvolvimento de habilidades 
básicas relativas à formação para a cidadania. Acreditamos que a 
adoção de temas envolvendo questões sociais vinculadas aos alunos 
que estejam interligadas aos conhecimentos químicos seja de 
primordial importância para auxiliar na formação de atitudes e 
valores. Para isso, o desenvolvimento de atividades de ensino em 
que os alunos possam discutir diferentes pontos de vista sobre 
problemas reais, na busca da construção coletiva de possíveis 
alternativas de solução, parece-nos essencial para possibilitar a 
formação de um indivíduo ético, crítico e responsável em suas 
relações sociais (SANTOS, 2012, p. 87). 

 

Sendo o currículo o norteador da prática pedagógica e, portanto, do 

planejamento das aulas, de acordo com o autor, vislumbram-se reformulações 

que contemplam a presença mais eficaz da EA associada às temáticas de 

vivência dos alunos e também dos professores. De modo geral, os professores 

não participam da elaboração do projeto político-pedagógico, o que tem 

dificultado a realização de um trabalho mais efetivo no âmbito das tendências 

atuais de ensino. Nessa perspectiva, a prática pedagógica de alguns 

professores tende a ser fragmentada e desarticulada em relação a tais 

propostas e à realidade escolar. 

De acordo com Miranda et al. (2010), a tendência fragmentadora e sem 

articulação com os aspectos do contexto de vida dos estudantes não tem 

contribuído para que estes signifiquem os conhecimentos próprios dos temas 

socioambientais. Além disso, as relações existentes entre os componentes 

disciplinares são importantes na evolução do aluno em relação às interlocuções 

que podem ser realizadas ao abordar um tema. 

Ao refletirmos acerca dessa categoria, podemos afirmar que 

encontramos, nos trabalhos analisados, sinalizações de que existem boas 

perspectivas de tomadas de atitudes, contudo faltam ainda ações que sejam 

colocadas efetivamente em prática. Nesse sentido, é importante a procura por 
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novas formas de perceber o mundo a nossa volta, pois na maioria das vezes, 

nos acostumamos com o que vemos em nosso cotidiano, e isso acaba por 

estancar novas atitudes que poderiam ser formadas e colocadas em prática. É 

como se tivéssemos, de alguma forma, outra visão ante o que poderia ser 

formado, e isso pode interferir ao ponto de esquecermos que existem outras 

possibilidades em meio à complexidade da vida (CARVALHO, 2012). 

Assim como a humanidade tem “poder” de provocar o desequilíbrio do 

meio ambiente, também tem condições de minimizar os efeitos que já foram 

causados. Para isso, são necessárias ações de uma EA de caráter crítico e 

transformador. 

5.5 Análises das aproximações entre CTS e EA 

Em nosso percurso investigativo, buscamos identificar e compreender as 

aproximações entre as duas abordagens necessárias para a educação no 

contexto atual, dos diferentes níveis de ensino, sendo elas: a perspectiva CTS 

e a EA. As aproximações que, de uma forma ou outra, permeiam os estudos e 

as iniciativas de ações voltadas às questões ambientais se constituíram em 

objeto de reflexão das pesquisadoras Farias e Freitas (2007). De acordo com 

essas autoras, ambas as aproximações fazem parte das inovações 

curriculares, exigindo mudanças em termos de proposições temáticas e, 

também, de natureza metodológica. Contudo, nem sempre essas 

aproximações são consideradas, tampouco compreendidas, no que diz respeito 

às práticas educativas e, por vezes, parecem ser utilizadas como se fossem 

incompatíveis entre si. Ainda segundo as autoras, essa separação pode estar 

ligada ao modo como ambas se constituíram e se difundiram no contexto 

brasileiro. 

Farias e Freitas (2007) ressaltam que a partir da década de 1960, em 

meio a um intenso debate sobre ambiente e desenvolvimento, no cenário 

internacional, surgiram os movimentos que deram origem à EA e à perspectiva 

CTS; no entanto, ambas seguiram trajetórias independentes. Seus discursos e 

suas identidades também se configuraram em meio a espaços nem sempre 

coincidentes, o que gerava, em algumas situações, tensões e exclusões. Em 
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meio a esse cenário, as duas vertentes educacionais seguiram, permitindo uma 

reflexão acerca da incompletude dos conhecimentos científico e cultural e 

outras possibilidades de produção do conhecimento escolar.  

Conforme Bazzo et al. (2003), a partir da década de 1970, desenvolve-

se uma nova imagem em contraponto ao chamado “modelo linear de 

desenvolvimento”, próprio da concepção clássica de ciência e tecnologia e as 

relações com a sociedade. Ainda de acordo com esses autores, essa 

abordagem permite estudar os fatores de natureza ambiental, já que busca 

compreender a dimensão social da ciência e da tecnologia, tanto no que diz 

respeito aos fatores da sociedade e do meio ambiente no que se refere ao 

meio social, político e econômico que molda as mudanças da ciência e da 

tecnologia quanto no que diz respeito às repercussões éticas, ambientais ou 

culturais dessas transformações. 

Os princípios CTS estão cada vez mais associados às questões 

ambientais; isto porque estão diretamente ligados à forma de viver nos 

diferentes setores da sociedade, devendo ser levado em conta o modo como é 

realizado esse tratamento, já que não se deve esquecer que existem diferentes 

formas de realizar a educação socioambiental (WATANABE-CARAMELLO; 

KAWAMURA, 2012). 

A ausência de um projeto nacional de desenvolvimento da Ciência e da 

Tecnologia em parte significativa da história, conforme Farias e Freitas (2007), 

teve implicações em políticas e práticas de gestão, por vezes contraditórias às 

demandas da sociedade. Somente a partir da década de 1990, ocorrem 

mudanças nas políticas de Ciência e Tecnologia; no entanto, a ênfase passa a 

ser a competitividade internacional das unidades produtivas. Trata-se de um 

critério que exclui o social como núcleo de racionalidade política, o que implica 

a diminuição do potencial das propostas de C&T. 

Pode-se destacar que as relações da ciência e da tecnologia no país 

estão voltadas para o setor produtivo, econômico e industrial. Farias e Freitas 

(2007, p.11) descrevem, fundamentados em vários autores, prioridades ou 

metas a serem alcançadas para um maior desenvolvimento e independência 

da C&T do país: “[...] os suportes financeiros e institucionais, a difusão e a 

qualidade da educação científica, a abertura e intensificação da comunicação 
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científica, a quebra de resistências do público à ciência e ao trabalho dos 

cientistas, entre outras”. 

As reflexões acerca dessas relações permitem notar, de acordo com os 

autores, a ausência de participação da sociedade nas decisões de políticas 

voltadas aos rumos da C&T, no país. Contudo, a importância da relação CTS 

está fortemente presente nos discursos sobre projeto de desenvolvimento 

nacional.  

No campo da educação, essa vertente, quando manifestada em sala de 

aula, pela sua própria natureza, confere importância à contextualização e 

interdisciplinaridade, numa tentativa de articular as culturas humanística e 

científico-tecnológica. Com menor ênfase, são abordadas as considerações de 

natureza atitudinal, ética e cultural dos conteúdos escolares. De modo geral, 

argumentam Farias e Freitas (2007, p.11): “[...] ao que nos parece, a educação 

CTS tem privilegiado discursos acadêmicos e, com isso, tem evitado se 

confrontar com outros tipos de conhecimentos que gravitam ou concorrem com 

as epistemologias e metodologias científicas”. 

A perspectiva integradora é discutida por Farias e Freitas (2007), não 

por ser mais completa, tampouco para indicar as divergências e contradições 

entre a EA e a abordagem CTS. Essa perspectiva, na visão das autoras, 

valoriza a multiplicidade de conteúdos e de formas de conhecimento escolar e, 

consequentemente, a percepção que se constrói da realidade, sempre 

transitória e questionável. Além disso, os conhecimentos, as ações e outras 

formas de compreender e interferir na realidade exigem percepções e práticas 

que se valem tanto da EA como da abordagem CTS.  

Os trabalhos com enfoque na educação CTS e na EA se constituíram 

em nosso principal instrumento de dados, na busca por entendimentos e 

explicações de seus objetivos, relacionados, mais especificamente, ao ensino 

de Química. Assim, no decorrer das análises dos trabalhos selecionados, 

percebemos que, em sua maioria, era possível identificar aspectos da ciência, 

da tecnologia e do ambiente na sociedade. De modo geral, esses trabalhos 

destacam as referências básicas que passaram a constituir as discussões e 

ações, principalmente, a partir da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, a Rio/92. As ideias e discussões geradas 

nesse evento tiveram importante repercussão no cenário nacional e 
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internacional, a partir do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global. 

O reconhecimento do papel da educação na formação de valores para 

as sociedades sustentáveis, a crítica à visão cartesiana do conhecimento 

científico e a importância de se explorar o contexto com base na visão 

sistêmica dos conhecimentos também fazem parte da revisão dos autores, nos 

diferentes trabalhos investigados. Outro aspecto abordado nesses trabalhos se 

refere à crítica já posta acerca do tratamento dado à EA no contexto das 

disciplinas científicas. 

No que tange à abordagem CTS, seus objetivos no âmbito educacional 

estão voltados para a compreensão crítica da aplicação do conhecimento 

científico e tecnológico e, consequentemente, o desenvolvimento de atitudes 

críticas e responsáveis para o exercício da cidadania. 

As contribuições de Farias e Freitas (2007) são fundamentais para a 

compreensão das perspectivas de aproximações entre EA e CTS. De acordo 

com as autoras, evidenciam-se os estudos do canadense Glen Aikenhead, um 

dos pioneiros na tentativa de aproximar a dimensão CTS ao ambiente, 

portanto, a dimensão CTSA quando da elaboração dos parâmetros curriculares 

para a educação em Ciências, em todos os níveis de escolaridade, no Canadá. 

Destacam-se da análise de Farias e Freitas (2007) algumas dificuldades 

relacionadas à abordagem CTSA por professores, tais como: a) equacionar as 

diferentes abordagens e abordar os conteúdos curriculares; b) incorporar a 

abordagem CTSA no processo de avaliação; c) dispor de materiais adequados 

ao ensino; d) necessidade de desenvolver um ensino, com base em questões 

controversas, em contraposição aos conteúdos tradicionalmente aceitos.  

Farias e Freitas (2007, p. 10) se reportam à Bettencourt (2000), para 

indicar as similaridades entre as duas abordagens, no que se refere às 

aproximações entre EA e CTSA: “A educação deve se empenhar para formar 

cidadãos informados e capazes de tomar decisões sobre problemas atuais, 

particularmente questões envolvendo C&T”.  

As interfaces entre ambas as tendências se evidenciaram como 

possibilidades de reflexões acerca dos efeitos da ciência e da tecnologia na 

sociedade e suas interferências no meio ambiente. Para a análise, utilizamos 

como parâmetros as pesquisas desenvolvidas por meio de temáticas 
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socioambientais, por entendermos que contemplam as duas vertentes, EA e 

CTS. De modo geral, as pesquisas conferem importância à contextualização e 

interdisciplinaridade, bem como à cultura humanística e científico-tecnológica.  

Os trabalhos analisados deixam entrever algumas aproximações entre 

as abordagens CTS e EA. Contudo, as pesquisas de Araújo (2008), Almeida 

(2009), Lacerda (2009) e Melo (2010) permitem uma identificação mais 

significativa dessas abordagens, principalmente no que se refere aos objetivos 

das temáticas socioambientais no ensino de Química, com ênfase em ações 

pedagógicas na perspectiva de uma visão crítica sobre os conhecimentos 

científicos. 

5.5.1 DIALOGANDO COM AS PESQUISAS NA PERSPECTIVA DAS APROXIMAÇÕES 

A pesquisa desenvolvida por Araújo (2008), em uma escola pública do 

Distrito Federal, sobre o reúso da água abordou questões do conhecimento 

científico da tecnologia, da sociedade e do ambiente. O processo de destilação 

foi explorado com ênfase em conhecimentos científicos, tais como: a 

concentração de sais, o processo de corrosão e a dissolução. Outro aspecto 

abordado na pesquisa foram fatores externos, como o acúmulo de poeira e o 

contato manual dos alunos com a água, o reaproveitamento da água em 

situações do cotidiano  e as implicações relacionadas à economia no consumo 

e na preservação da água potável. 

Pesquisas dessa natureza permitem uma reflexão acerca das ações e 

práticas nas escolas e os conteúdos tradicionalmente propostos, que se 

apresentam como “camisa de força” para as pretendidas inovações. Nesse 

sentido, a pesquisa de Aráujo (2008) permite uma reflexão sobre os desafios 

de romper com a visão cartesiana de ciências, ainda bastante difundida entre 

os professores. Farias e Freitas (2007) ressaltam a visão de estudiosos relativa 

à aproximação entre a EA e o Ensino de Ciências. Para alguns autores que a 

percebem como um campo de investigação interdisciplinar, ela é, sem dúvida, 

um estímulo à atividade científica, mas, por outro lado, há também quem 

discorde dessa associação por acreditar que a EA pode distorcer o objetivo das 

disciplinas científicas, já que os objetos de aprendizagem não seriam utilizados. 

Dessa forma, os conhecimentos desenvolvidos por meio dessa aproximação 
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não teriam validade científica, por acreditarem que a racionalidade, a validade, 

a reprodutibilidade e o rigor científico já não fariam mais o método científico. 

Com o desenvolvimento da proposta de trabalho, conceitos como 

transformações químicas, destilação, propriedades da água, tipos de ligações e 

interações moleculares puderam ser discutidos e, no que diz respeito ao 

aspecto socioambiental, os participantes da pesquisa puderam compreender a 

importância de economizar água. Podemos perceber, assim, as interfaces do 

ensino CTS e da EA, onde o desenvolvimento de atividades que contemplem a 

discussão acerca da ciência e da tecnologia está intimamente ligado, por 

exemplo, à economia de água, a qual pode ser retratada como uma das 

características da EA crítica e transformadora, pois permeia não apenas o fato 

da economia de água, como também os aspectos tecnológicos que podem ser 

empregados para que essa redução no consumo ocorra. 

O trabalho de Araújo (2008) estimulou a participação dos alunos de 

modo geral, mobilizando, inclusive, um dos estudantes com déficit de atenção a 

interagir efetivamente com todos os passos da atividade. 

No decorrer do desenvolvimento da pesquisa de Aráujo (2008), várias 

foram as situações difíceis de serem contornadas, como, por exemplo, o 

comportamento dos alunos em sala de aula, mas a experiência de desenvolver 

um projeto junto aos alunos proporcionou uma identidade que o pesquisador e 

professor da turma não havia percebido, que é a capacidade de propor 

soluções para situações do cotidiano. Em relação ao conteúdo a ser ensinado, 

o professor/pesquisador percebeu que não conseguiu atingir os alunos como 

desejava, mas também pôde refletir sobre o modo como estava conduzindo 

sua prática pedagógica.  

A escola deve ser a propulsora de atividades como esta, ao lidar com os 

conhecimentos científicos e as conexões necessárias para a compreensão do 

contexto físico e social. Com base nesta discussão, compactuamos com a 

seguinte afirmação: 

 

A escola é um espaço privilegiado para estabelecer conexões e 
informações, como uma das possibilidades para criar condições e 
alternativas que estimulem os alunos a terem concepções e posturas 
cidadãs, cientes de suas responsabilidades e, principalmente, 
perceberem-se como integrantes do meio ambiente (CUBA, 2011, p. 
2). 
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Outro tema social que julgamos importante para a discussão no contexto 

escolar foi o de Almeida (2009), que desenvolveu um projeto de ensino de 

Química, tendo como base a temática Agrotóxicos, envolvendo alunos do curso 

de técnico agrícola.  

 Os estudantes envolvidos foram instigados a pensar e fazer discussões 

acerca do manuseio de agrotóxicos utilizados nas plantações. Para uma maior 

efetividade do estudo, esses alunos visitaram um assentamento e realizaram 

entrevistas sobre o assunto, além de desenvolverem ações educativas que 

podem mudar a prática e as atitudes dos moradores.  

Para os alunos, podemos dizer que a experiência foi significativa, pois 

puderam perceber, na prática, a necessidade que estas pessoas têm de 

informação. Já com relação aos conteúdos químicos, a partir da 

problematização que era feita, os conteúdos foram sendo identificados em 

meio à discussão da temática e discutidos em sala de aula, de forma 

contextualizada. As relações do movimento CTS e da EA podem ser 

percebidas nesse trabalho por meio do desenvolvimento de palestras que 

ajudaram os assentados a compreenderem melhor a necessidade do uso de 

EPI, e também a não reutilizar embalagens vazias. Essas pessoas, de alguma 

forma, tiveram contato com a alfabetização científica e tecnológica bem como o 

contato com informações sobre o meio em que vivem, que poderão ajudá-las 

com o manuseio de substâncias tóxicas. Santos (2007) aborda a proposta de 

um ensino voltado para a discussão da ciência, da tecnologia, da sociedade e 

do ambiente: 

 

Buscar a vinculação, portanto, dos conteúdos científicos com temas 
CTSA de relevância social e abrir espaço em sala de aula para 
debates de questões sociocientíficas são ações fundamentais no 
sentido do desenvolvimento de uma educação crítica questionadora 
do modelo de desenvolvimento científico e tecnológico (SANTOS, 
2007, p. 10-11). 

 

Investigamos também o trabalho de Lacerda (2009) intitulado: “Produção 

de Papel Artesanal de Fibra de Bananeira: uma Proposta de Ensino de 

Química por Projeto”. O tema gerador lixo abordado nas aulas de Química teve 

uma de suas ações direcionadas à reciclagem de papel. Dentre as atividades, 
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uma visita envolveu estudantes na reflexão acerca dos vários aspectos 

observados no ambiente visitado e pesquisas sobre a história e a química do 

papel, entrevistas semiestruturadas com o pessoal administrativo, técnico e 

trabalhadores da cooperativa. 

Por fim, os estudantes foram também envolvidos na elaboração de um 

material paradidático como apoio ao ensino de Química.  

 

As habilidades e competências desenvolvidas no ensino de Química 
podem ajudar os alunos a constituir opiniões próprias em relação a 
situações problemáticas, contribuindo com o desenvolvimento do 
educando como cidadão. Então percebemos que é preciso 
reorganizar os conteúdos atualmente ensinados e as metodologias 
para o ensino de Química (LACERDA, 2009, p. 221). 

 

O desenvolvimento do ensino de Química a partir do projeto proposto 

contribuiu para um ensino-aprendizagem dos conteúdos químicos, 

proporcionando aos alunos a percepção de que podemos estudar e aprender 

Química por meio de atividades que não sejam decorar fórmulas e conceitos. 

Uma educação que possibilite ao aluno a compreensão do que está sendo 

discutido não precisa necessariamente apresentar apenas conteúdos técnico-

científicos; pelo contrário, é importante um ensino que estabeleça relações com 

os sujeitos e dê a eles condições de vida e reflexões acerca de sua realidade 

(GADOTTI, 2005).  

A pesquisa de doutorado de Melo (2010), intitulada “Elaboração e 

Análise de uma Metodologia de Ensino Voltada para as Questões 

Socioambientais na Formação de Professores de Química”, também é 

importante na discussão dessa categoria por trazer a elaboração e aplicação 

de uma metodologia baseada nos princípios da Química Verde. O campo de 

pesquisa investigado foram as aulas da pesquisadora, a qual fez análise da 

formação de futuros professores de Química e da própria prática em disciplinas 

de licenciatura em Química em uma instituição de ensino superior. A análise da 

própria prática docente contribuiu para a mudança de atitude da pesquisadora 

enquanto docente perante as limitações institucionais e pessoais que possuía, 

por meio da orientação de trabalhos de iniciação científica e artigos elaborados 

no período da pesquisa. A autora do trabalho se envolveu com questões 

ambientais e se tornou uma militante da causa, percebendo, ainda mais, a 
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necessidade da abordagem socioambiental na universidade. Dessa forma, 

podemos dizer que as aproximações ficam mais acentuadas, já que o 

pesquisador se coloca como responsável pelos impactos que gera, pois 

também é um profissional, e sua prática gera problemas ambientais. Nessa 

perspectiva, Silva e Mortimer (2003, p. 3) afirmam que “[...] os professores 

necessitam de tempo para refletir sobre suas próprias práticas e de assistência 

no processo de reflexão para focalizar os vários aspectos do porquê eles fazem 

o que fazem”.  

As estratégias pedagógicas podem ser formuladas e reformuladas 

constantemente, levando em conta a quantidade de informações que 

recebemos. Estes são aspectos importantes para a disseminação de práticas 

pedagógicas desenvolvidas por meio de aspectos relacionados às experiências 

das relações humanas e de sua evolução. Na perspectiva do desenvolvimento 

de novas metodologias de ensino, faz-se presente a necessidade de uma 

educação pautada na coletividade, na qual os indivíduos possam se relacionar 

uns com os outros na busca de transformações para a melhoria da 

responsabilidade social. Nesse contexto, o indivíduo depende de uma 

formação que 

 

[...] incide sobre as relações indivíduo-sociedade e, neste sentido, 
indivíduo e coletividade só fazem sentido se pensados em relação. As 
pessoas se constituem em relação ao mundo em que vivem com os 
outros e pelo qual são responsáveis juntamente com os outros. Na 
Educação Ambiental crítica esta tomada de posição de 
responsabilidade pelo mundo supõe a responsabilidade consigo 
próprio, com os outros e com o ambiente, sem dicotomizar e/ou 
hierarquizar estas dimensões da ação humana (CARVALHO, 2004, p. 
20). 

 

O caráter de uma educação ambiental crítica permite construirmos 

sociedades capazes de se manifestarem, em busca de condições sociais e 

ambientais que promovam tomadas de decisões na busca de um equilíbrio dos 

saberes e modos de agir da humanidade. 

A escola deve ser a propulsora de atividades como esta, ao lidar com os 

conhecimentos científicos e as conexões necessárias para a compreensão do 

contexto físico e social. Com base nesta discussão, compactuamos com a 

seguinte afirmação: 
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A escola é um espaço privilegiado para estabelecer conexões e 
informações, como uma das possibilidades para criar condições e 
alternativas que estimulem os alunos a terem concepções e posturas 
cidadãs, cientes de suas responsabilidades e, principalmente, 
perceberem-se como integrantes do meio ambiente (CUBA, 2011, p. 
2). 

 

Por meio dos trabalhos analisados, podemos perceber que as 

aproximações entre CTS e EA podem ser encontradas e praticadas por todos 

aqueles que buscam soluções para as causas dos problemas socioambientais, 

e várias são as formas de a educação contribuir para que isso ocorra na 

sociedade. A educação não é um conceito que deve ficar atrelado apenas à 

sala de aula e ao professor. Por isso, justifica-se a importância do trabalho com 

temáticas que envolvam todos os campos sociais.  

As considerações feitas sobre as interfaces da CTS e da EA realizadas 

nestes trabalhos indicam possibilidades de desenvolver temáticas 

socioambientais, de forma crítica e transformadora, de conhecimentos, 

atitudes, valores, poder de decisão, reflexão e ação, características estas que 

se espera de um ensino voltado à dinâmica e aos interesses da sociedade e do 

meio ambiente natural.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 

 

 A investigação realizada contribuiu para melhorar a visão de um campo 

de pesquisa que ainda está em construção, das interfaces da educação CTS e 

da EA, inseridas no contexto social de professores e estudantes. Ressaltamos, 

neste trabalho, os principais eventos pelos quais o movimento CTS e a EA já 

passaram, tendo como objetivo contribuir para a inserção de seus aspectos 

relacionados aos campos científicos e educacionais. Nesse contexto de 

inclusão no meio educacional dos fatores relacionados às duas perspectivas de 

ensino em estudo, estão compreendidas as implicações que envolvem os 

aspectos referentes ao desenvolvimento sustentável e ao equilíbrio entre meio 

ambiente e seres humanos.  

A investigação das inter-relações de um ensino CTS e da EA, realizada 

em dissertações e teses na área de ensino de Química, teve como instrumento 

de investigação temáticas socioambientais, que nos proporcionaram um 

panorama de como estão sendo ou podem ser realizadas intervenções 

didático-pedagógicas por meio dos propósitos CTS e da EA. O desafio a ser 

enfrentado pelos educadores, particularmente como  recomendado pelos PCN 

(BRASIL, 1997), é formar cidadãos capazes de fomentar ações que possam 

mudar atitudes que estejam, de alguma forma, comprometendo os limites do 

meio ambiente do qual dependem. 

Os resultados da pesquisa permitiram o reconhecimento de que são 

necessárias atitudes sociais para que o cenário atual possa ser modificado. Em 

meio aos trabalhos que investigamos, alguns pontos de congruência entre a EA 

e CTS são encontrados, podendo servir de caminhos na condução e 

explicação de conteúdos científicos, tecnológicos e ambientais e suas 

implicações na sociedade. No entanto, as dificuldades  para desenvolver 

efetivamente atividades que se relacionam a um ensino voltado para a 

discussão CTS e EA também foram acenadas em diferentes momentos dos 

trabalhos analisados. 

De modo geral, os trabalhos nessas perspectivas encontram 

receptividade no contexto em que se insere, seja ele da educação básica, seja 
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da superior. É possível, nos diferentes espaços de possibilidades, o 

envolvimento de diferentes atores sociais, o que perpassa os muros da escola. 

Professores e alunos percebem o meio onde vivem, bem como as 

consequências que suas ações podem infligir, as atitudes que podem tomar 

como cidadãos, a importância do relacionamento da Química com o cotidiano 

do aluno e as estratégias pedagógicas empregadas. Essas discussões 

promoveram uma visão geral em que se encontra o desenvolvimento de 

práticas educacionais com nossos alunos, relacionadas a alguma temática que 

envolva o desenvolvimento dos objetivos da educação CTS e da EA. No 

entanto, a maioria, ao ser indagada sobre atitudes que poderiam ter para 

melhorar tais situações, dificilmente se posiciona com segurança sobre a 

questão. As percepções e práticas relacionadas a problemas científicos, 

tecnológicos, ambientais e sociais podem ser reflexo de uma estrutura 

educacional que ainda precisa passar por reconsiderações, para ajudar nossos 

docentes a trabalhar tal enfoque. 

Nossa análise permite melhor entender as relações existentes entre o 

ensino de ciências e as discussões de questões relacionadas à esfera 

socioambiental, podendo contribuir para uma aproximação dos conteúdos 

escolares das discussões recorrentes do cotidiano e para a aplicação de novas 

práticas educacionais, no sentido de fomentar novas discussões para melhorar 

as situações decorrentes do modelo de desenvolvimento que não reconhece a 

finitude dos recursos da biodiversidade. 

Nesta perspectiva de investigação, é constatada a necessidade de uma 

reformulação no ensino de ciências, que tem como característica viabilizar as 

discussões sobre os problemas relacionados à ciência, à tecnologia, ao 

ambiente e às questões sociais. Os agentes educacionais precisam estar mais 

bem preparados para encaminhar nossos alunos a formarem seus conceitos 

relativos aos problemas que estão cada vez mais presentes no nosso meio, e 

esta resolução só poderá ser realizada por meio de uma educação pautada nos 

problemas do dia a dia. É a partir daí que poderemos ter uma educação que 

possa contribuir com situações que assolam as sociedades, partindo 

primeiramente da realidade em que vivem.  

Concordamos com Menezes (2009, p. 185) ao afirmar que “[...] 

memorizar substâncias, reações, espécies e músculos ou treinar-se para 
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aplicar fórmulas físicas são saberes que se tornam estéreis se não associados 

a contextos e práticas reais [...]”. Nesse sentido, defendemos que os dois 

campos de ensino, analisados neste trabalho, precisam fazer parte da 

formação inicial dos professores, desde a graduação, contribuindo para a 

formação docente para que tenham condições pedagógicas de abordar, em 

suas aulas, conceitos relativos à ciência, ao ambiente, às tecnologias e à 

sociedade. Assim, poderiam ser instigadas atitudes individuais e coletivas de 

nossos alunos. 

No que diz respeito ao nosso objeto de investigação, podemos dizer, 

com base na análise realizada das dissertações e teses, que, na maioria dos 

trabalhos, CTS e EA são tratados como vertentes muito próximas. Os diálogos 

que encontramos fazem referência às duas vertentes educacionais, sendo que 

os aspectos por eles defendidos (ciência, tecnologia, sociedade e ambiente) 

não são tratados isoladamente, mas a forma como essas abordagens são 

realizadas é que ainda deixa traços de um trabalho que ainda não dá conta de 

responder aos problemas socioambientais atuais e formar cidadãos mais 

críticos e reflexivos, ou que ainda possui fortes características de um ensino 

convencional. A expectativa de um ensino por meio de temas socioambientais 

que façam a abordagem dos princípios CTS e da EA que contribua para uma 

formação cidadã crítica, reflexiva e transformadora, conforme podemos 

reconhecer nos trabalhos analisados, é possível e existem preocupações no 

campo educacional para que isso ocorra, mas ainda temos algumas barreiras a 

transpor, como, por exemplo, as concepções dos educadores que ainda veem 

o meio ambiente de maneira ingênua, sem fazer as interpelações necessárias 

entre ambiente e problemas sociais, esquecendo a complexidade da questão 

ambiental. 

Com isso, destacamos Prado e Souza (2013, p. 05), quando afirmam 

que ao considerar a complexidade da questão ambiental, 

 

[...] da necessidade da não redução a uma compreensão naturalista e 
da preocupação na inserção da EA via currículos escolares, 
procurou-se realizar uma reflexão sobre a relação entre ensino de 
química e EA na qual se considerou o enfoque CTS como promissor 
na superação da limitação das ciências naturais, pois pode inseri-las 
num cenário histórico e social. 
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O enfoque CTS trouxe contribuições para melhor entendimento e 

utilização da EA, como um instrumento de capacitação para o desenvolvimento 

de novas metodologias de ensino, voltadas para a ciência, a tecnologia, a 

sociedade e o ambiente; todos estes engajados em um mesmo propósito de 

desenvolver uma sociedade capaz de propor soluções aos problemas sociais 

gerados pela ação humana. 

Partindo das sinalizações que obtivemos com este trabalho, podemos 

concluir que as práticas pedagógicas de conteúdos Químicos realizadas por 

meio de temas relacionados ao ambiente e à sociedade possuem relevância e 

devem ser levadas em conta por nossos governantes e pessoas ligadas ao 

ensino.  

O cenário em que vivemos hoje é palco de uma multiplicidade de 

problematizações socioambientais, que precisam ser colocadas em evidência 

na busca de alguma transformação. Há a necessidade do cuidado de não 

tomá-los como mais um conteúdo a ser ministrado; pelo contrário, precisam ser 

a ponte que leve nossos alunos a novas vias de pensamentos, tornando-os 

pessoas com coragem de pensar e lutar pelos direitos das gerações futuras. 

O desenvolvimento deste trabalho teve, como principal inquietude, a 

necessidade de contribuir, por meio dos resultados de pesquisas realizadas, 

com uma visão educacional dos campos CTS e da EA, bem como 

aproximações existentes entre elas, em uma área de pesquisa ainda em 

construção, sendo necessária a promoção de novas possibilidades e práticas 

pedagógicas que podem ser desenvolvidas no campo da educação química.  
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ANEXO A – Relação dos trabalhos encontrados por meio da leitura “flutuante”. 
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Temas Transversais. Educação ambiental. Competência. 

 
02 

Avaliação de Programas de Educação Ambiental Voltados para o 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (Universidade de São 
Paulo, 2003). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Resíduos sólidos. Lixo. 
Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

 
03 

Um olhar sobre Educação Ambiental no Ensino Médio: Praticar a Teoria, 
Refletir a Prática (Universidade Federal de Santa Catarina, 2003). 
Palavras-chave: Educação. Meio ambiente. Consciência ambiental. 

 
04 
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Palavras-chave: Educação ambiental. Currículo escolar. Percepção 
ambiental. 

 
05 

Uma Proposta de Educação de Educação Ambiental Utilizando o Lixo 
como Tema Interdisciplinar. (Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2004). 
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06 

Educação Ambiental como Política Pública: Avaliação dos Parâmetros 
em Ação – Meio Ambiente na Escola. (Universidade de Brasília, Brasília, 
2004). 
Palavras-chave: Políticas públicas. Educação ambiental. Formação 
continuada. Professor de 5ª a 8ª séries. Avaliação de programa. 

 
07 

A Educação Ambiental e o Desafio da Interdisciplinaridade. (Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004). 
Palavras-chave: Não apresentado no trabalho. 
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A Chuva Ácida na Perspectiva de Tema Social: Um Estudo de 
Professores de Química em Criciúma (SC). (Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2005). 
Palavras-chave: Ensino de Química. Contextualização. Química verde. 

 
09 

Formação e Dinâmica do Campo da Educação Ambiental no Brasil: 
Emergência, Identidades, Desafios (Universidade Estadual de 
Campinas, 2005). 
Palavras-chave: Não apresentado no trabalho. 

 
10 

A Educação Ambiental e os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde: a 
Formação Acadêmica. (Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 
Rio Grande, 2005). 
Palavras-chave: Processo de formação. Ensino superior. Resíduos 
sólidos de serviços de saúde. Visão sistêmica. Educação ambiental. 
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Ética. Compromisso social. Cidadania. 
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Passo Fundo, Passo Fundo, 2006). 
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governamentais. Ecologia. Terceiro setor. 

 
12 
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Católica, Campinas, 2006). 
Palavras-chave: Formação de professores. Educação Ambiental. 
Professor crítico. 
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Vida dos seus Autores (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
2006). 
Palavras-chave: não apresentado no trabalho. 

 
14 

Educação Ambiental no Ensino de Química: Criando Trilhas em uma 
Escola Pública do DF. (Universidade de Brasília, Brasília, 2006). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Ensino de Química. Formação 
de Professor. 
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(Universidade de Taubaté, Taubaté, 2006). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Ensino técnico profissionalizante. 
Interdisciplinaridade. Mundo do trabalho. CEFET/Leopoldina (MG). 

 
16 

Educação Ambiental na Formação Inicial de Professores. (Pontifícia 
Universidade Católica, Campinas, 2006). 
Palavras-chave: Ensino superior. Formação de professores. Educação 
ambiental. 

 
17 

Redes de Educação Ambiental: um Meio como Proposta Pedagógica 
para o Mundo Entrelaçado (Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, 2007). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Redes. Cidadania Planetária. 
Visão de mundo. Pedagogia crítica. 

 
18 

Educação Ambiental em Aulas de Química em uma Escola Pública: 
Sugestões de Atividades para o Professor a Partir da Análise da 
Experiência Vivenciada Durante um Ano Letivo. (Universidade de 
Brasília, Brasília, 2007). 
Palavras-chave: Educação ambiental e ensino de Química. Concepção 
de meio ambiente. Química verde. Experimentação e resíduos químicos. 

 
19 

Educação Ambiental no Contexto Escolar do Ensino Médio. 
(Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2007). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Cotidiano escolar. Prática 
escolar ambiental. 

 
20 

A Dimensão Ambiental da Educação: os Conteúdos Ambientais em 
Escolas Públicas das Comunidades Carentes (Universidade Federal de 
Uberlândia, 2007). 
Palavras-chave: Capitalismo. Educação. Práticas docentes. Conteúdos 
Ambientais. 
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21 

A Educação Ambiental – um estudo de caso no município de Vitória da 
Conquista – BA. (Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2007). 
Palavras-chave: Meio ambiente. Parâmetros curriculares nacionais. 
Atitude. Comportamento. Valores. 

 
22 

As Dificuldades da Prática da Educação Ambiental no Ensino 
Fundamental de Ciclo II: um Estudo de Caso na Escola Estadual Dorival 
de Carvalho de Matão – São Paulo. (Centro Universitário de Araraquara 
– UNIARA, Araraquara, 2008). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Formação de professores. 
Prática pedagógica. 

 
23 

Um Olhar sobre a Educação Ambiental no Ensino Médio: Praticar a 
Teoria, Refletir a Prática. (Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2008). 
Palavras-chave: Educação. Meio ambiente. Consciência ambiental. 

 
24 

Educação Ambiental e o Desenvolvimento de Atividades e o 
Desenvolvimento de Atividades na Escola Pública. (Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2008). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Atividades de ensino. Psicologia 
histórico-cultural. Teoria da atividade. Projetos educacionais. 
Interdisciplinaridade. 

 
25 

“Legislinho e sua Turma no Manguezal” em Sala de Aula: contribuição 
para a Educação Ambiental. (Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 
2008). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Manguezal. Legislação 
ambiental. Material didático. Revista em quadrinhos. 

 
26 

Temática Ambiental no Ensino Médio: o Caso do Colégio Estadual Luiz 
Viana Filho em Jequié/Bahia. (Universidade Estácio de Sá, Rio de 
Janeiro, 2008). 
Palavras-chave: Meio ambiente. Desenvolvimento sustentável. 
Educação ambiental. Ensino médio. 

 
27 

A Formação do(a) Educador(ra) Ambiental nos Programas de Pós-
Graduação Lato Sensu das Instituições de Ensino Superior do Estado 
do Rio de Janeiro: uma análise crítica. (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2008). 
Palavras-chave: não apresentado no trabalho. 

 
28 

Educação Ambiental no Ensino Forma: o Caso das Licenciaturas da 
Unievangélica. (Centro Universitário de Anápolis, Anápolis, 2008). 
Palavras-chave: não apresentado no trabalho. 
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29 

Histórias em Quadrinhos como Local de Aprendizagem: Saberes 
Ambientais e a Formação de Sujeitos. (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 2008). 
Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Mídia. Natureza. Locais de 
aprendizagem. 

 
30 

O Reúso da Água como Tema Gerador para o Desenvolvimento do 
Processo de Ensino Aprendizagem de Ciências. (Universidade de 
Brasília, Brasília, 2008). 
Palavras-chave: Reúso de água. Educação pelo trabalho. 
Experimentação no ensino de Ciências. 

 
31 

Educação Ambiental no Ensino Fundamental: um Estudo da Prática 
Pedagógica em uma Escola Municipal de Palmas – TO. (Universidade 
de Brasília, Brasília, 2009). 
Palavras-chave: Prática pedagógica. Educação ambiental em escola 
pública. Transversalidade. 

 
32 

Investigando Ações de Educação Ambiental no Currículo Escolar. 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009). 
Palavras-chave: Currículo. Educação ambiental. Conhecimento escolar. 
Projetos.Interdisciplinaridade. 

 
33 

O Agrotóxico como Tema Problematizador no Ensino de Química na 
Formação Técnico Agrícola. (Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, Seropédica/Rio de Janeiro, 2009). 
Palavras-chave: Ciência, tecnologia e sociedade (CTS). Educação em 
ciências. Tema gerador. 

 
34 

Sentidos do Saber e do Fazer Docente em Educação Ambiental: um 
Estudo sobre as Concepções dos Professores (Centro Universitário de 
Anápolis, Anápolis, 2009). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Concepções dos professores. 
Ecopedagogia. 

 
35 

As Concepções de Meio Ambiente e Natureza: Implicações nas Práticas 
de Educação Ambiental de Professores da Rede Estadual de Ensino do 
Município de Aparecida de Goiânia – GO (Universidade Federal de 
Goiás, 2009). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Concepção. Meio ambiente. 

 
36 

Produção de Papel Artesanal de Fibra de Bananeira: uma Proposta de 
Ensino de Química por Projeto (Universidade de Brasília, 2009). 
Palavras-chave: Ensino por projetos. Papel de fibra de bananeira. 
Material paradidático. 

 
37 

Concepções de Professores de Química do Ensino Médio sobre 
Educação Ambiental. (Universidade Estadual de Maringá, Maringá 
2009). 
Palavras-chave: Meio ambiente. Educação ambiental. Ensino de 
Química. 

 
38 

O Tema Água no Ensino: a Visão de Pesquisadores e de Professores 
de Química. (Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009). 
Palavras-chave: Água. Ensino de química. Especialistas. Professores. 
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39 

Água, Educação Ambiental e Ensino Agrícola: Reflexão e Ação para a 
Sustentabilidade no IF Baiano – Campus Guanambi/BA. (Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, 2009). 
Palavras-chave: Água. Sustentabilidade. Educação ambiental. 

 
40 

Aplicação e Análise de Práticas Pedagógicas sobre Percepção e 
Educação Ambiental com Alunos da Rede Pública Estadual Limeira – 
SP. (Centro Universitário de Araraquara, Araraquara, 2009). 
Palavras-chave: Ensino formal. Educação ambiental. Práticas 
pedagógicas. 

 
41 

Educação Ambiental nas Universidades: Reflexões sobre o processo 
ensino-aprendizagem da Educação Ambiental no Centro Universitário 
de Volta Redonda – UniFOA. (Centro Universitário de Volta Redonda 
Volta Redonda, 2010). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Ensino. Sustentabilidade. 

 
42 

Educação Ambiental e Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas Sob 
um Novo Olhar Da Ciência Química. (Centro Universitário Salesiano de 
São Paulo, Americana, 2010). 
Palavras-chave: Educação. Educação ambiental. Educação social. 
Professor. Participação e qualidade de vida. 

 
43 

Tendências de Educação Ambiental em Livros Didáticos de Ciências. 
(Universidade Federal de Uberlândia, 2010). 
Palavras-chave: Livro didático. Ciências. Educação ambiental. 
Tendências de educação ambiental. 

 
44 

Orientações de Formação e Concepções de Ambiente em Cursos de 
Formação Continuada de Professores de Ciências do Programa “Teia 
do Saber” (Universidade de São Paulo, 2010). 
Palavras-chave: Formação continuada. Educação ambiental. Ambiente. 

 
45 

Entre Morros, Composteiras e Lixeiras: Labirintos Pedagógicos na 
Abordagem de Educação Ambiental. (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 2010). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Estudos culturais em ciências. 
Práticas discursivas. Subjetividade. 

 
46 

Elaboração e Análise de uma Metodologia de Ensino Voltada para as 
Questões Sócio-Ambientais na Formação de Professores de Química 
(Universidade de São Paulo, 2010). 
Palavras-chave: Formação de professores de química. Pesquisa sobre 
a própria prática. Química verde. Indicadores de comprometimento 
socioambiental. 

 
47 

A Educação Ambiental no Ensino Básico: Valores e Atitudes 
Ambientalistas de Jovens. (Escola Superior de Educação de Bragança, 
Bragança, 2010). 
Palavras-chave: Não apresentado no trabalho. 
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48 

A Inclusão da Educação Ambiental nas Escolas Públicas do Estado de 
Goiás: o Caso dos PRAECs. (Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 
2011). 
Palavras-chave: Educação ambiental, PRAEC, Política pública. 

 
49 

Constatações a Respeito da Perspectiva CTSA na Formação Inicial de 
Professores de Química (Universidade Estadual de Maringá, 2011). 
Palavras-chave: Perspectiva CTSA. Formação de professores. Ensino 
de Química. 

 
50 

Educação Ambiental no Ensino Médio: uma Análise da Prática Docente 
em uma Escola Estadual de Belém-Pará. (Universidade da Amazônia, 
Belém, 2011). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Prática docente. Ensino médio. 
Interdisciplinaridade. 

 
51 

Abordagem de Temáticas Ambientais no Ensino de Química: um Olhar 
sobre Textos Destinados a Professores da Escola Básica (Universidade 
Federal de Santa Catarina, 2011). 
Palavras-chave: Ensino de Química. Educação ambiental. Química 
verde. 

 
52 

Dinâmica Natural e Ensino de Química para Jovens e Adultos: Saberes 
e Práticas de uma Inovação Curricular (Universidade Estadual de 
Campinas, 2011). 
Palavras-chave: Ensino de Química, Ensino de Geociências, Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 

 
53 

Questões Ambientais em Cursos de Licenciatura em Química: as Vozes 
do Currículo e Professores. (Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2011). 
Palavras-chave: Meio ambiente. Formação de professores de Química. 
Docência no ensino superior. Química verde. 

 
54 

Equação de Autodepuração da Água (Modelo de Streeter – Phelps): 
uma Abordagem dos Conceitos de Cinética Química Integrada à 
Educação Ambiental. (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 
2011). 
Palavras-chave: cinética química, equação de autodepuração, 
educação ambiental, aprendizagem significativa. 

 
55 

Educação Ambiental e a Questão do Lixo em Uma Escola Pública 
Municipal de Juiz de Fora: contribuições do Projeto Rota Verde. 
(Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2011). 
Palavras-chave: Educação ambiental. Lixo. Políticas públicas. Práticas 
educativas. 

 
56 

Temas Socioambientais: Contribuições para o Ensino de Ciências 
Naturais. (Universidade Federal do Pará, Belém, 2011). 
Palavras-chave: Ensino de ciências. Temas socioambientais. Educação 
para a sustentabilidade. 

 
57 

A Perspectiva Participativa para a Inserção da Educação Ambiental 
Crítica em Escolas da Baixada Fluminense. (Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, Seropédica/Nova Iguaçu, 2012). 
Palavras-chave: Educação ambiental crítica. Participação. Prática 
pedagógica. 
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58 

Análises de Metodologias no Ensino de Química para Debater a 
Temática Biodiesel à Luz do Enfoque CTSA: alfabetização Científica no 
Ensino Médio (Universidade Federal do Espírito Santo, 2012). 
Palavras-chave: Tema gerador. Biodiesel. Ensino de Química. 

 
59 

A Relação entre as Dimensões Ambiental e Química: Uma Análise das 
Produções dos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em 
Ciências no Período de 1997-2009 (Universidade de São Paulo, 2012). 
Palavras-chave: Dimensão ambiental. Dimensão química. Ensino de 
ciências. 

 
60 

A Educação Ambiental no Contexto da Interculturalidade e da Cultura 
Surda (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012). 
Palavras-chave: Interculturalidade. Cultura surda. Narrativas. Educação 
ambiental. 

 
61 

O uso do Rio Uruguai como Tema Gerador para Educação Ambiental no 
Ensino Fundamental. (Universidade Federal de Santa Maria, 2012). 
Palavras-chave: Temas geradores. Rio Uruguai. Educação ambiental. 
Ensino fundamental. 

 
62 

Educação Ambiental no Ensino de Química: Propostas Curriculares 
Brasileiras (Universidade Estadual Paulista, 2012). 
Palavras-chave: Temática Ambiental. Educação Ambiental. Currículo. 
Ensino de Química. Produção de Sentidos. 

 
63 

Abordagem Ambiental nos Livros Didáticos de Química Aprovados pelo 
PNLEM/2007: Princípios da Carta de Belgrado. (Universidade Federal 
de Goiás, Goiânia, 2012). 
Palavras-chave: Educação ambiental (EA). Livro didático. Carta de 
Belgrado. 

 
64 

A Temática Atmosférica como Ferramenta para o Ensino de Química. 
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2013). 
Palavras-chave: Ensino de Química. Atmosfera. Oficinas temáticas. 

 
65 

Conhecimento e Tecnologias para Educação Ambiental: uma 
Construção Envolvendo o Jogo de Areia (Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido, 2013). 
Palavras-chave: Oficinas. Jogos de areia. Jovens. Educação ambiental. 
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ANEXO B – FICHAMENTOS DOS TRABALHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE 

 

Ficha de Leitura da dissertação: A chuva ácida na perspectiva de tema social: um 
estudo com professores de Química em Criciúma (SC) 
 
1 – Referência do trabalho: 
COELHO, J. C. A Chuva Ácida na Perspectiva de Tema Social: Um Estudo com 
Professores de Química em Criciúma (SC). 2005. 155f. Dissertação (Mestrado)-
Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.  
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Prof. Dr. Carlos Alberto Marques (Orientador) 
Pós-doutor pela Università Ca' Foscari Venezia (2010). 
Professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Coordenador do programa de pós-graduação em educação científica e tecnológica.  
 
Juliana Cardoso Coelho 
Licenciada e Bacharel em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(2002) 
Doutora em Educação Científica e Tecnológica (2010). 
Professora da Rede Federal de Ensino Médio. 
Linha de pesquisa: Formação de professores. 
 
3 – Palavras-chave: Ensino de Química. Contextualização. Química Verde. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Chuva ácida como tema para o ensino de Química. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Chuva ácida. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Compreensão da realidade social. 
 
 
7- Tipo de abordagem: 
A abordagem realizada neste trabalho foi de temas socioambientais no caso 
específico da chuva ácida, como tema auxiliar para o ensino de Química. 
 
8 – Objetivos: 
Analisar a concepção dos professores sobre a chuva ácida no ensino médio, como 
forma de articulação entre o conhecimento químico e o contexto proporcionado pela 
atividade de exploração e uso do carvão. 
 
9 – Natureza do trabalho: Pesquisa de natureza qualitativa de caráter etnográfico. 
 
10 – Metodologia/estratégias: 
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Para a coleta de dados, foi aplicada primeiramente uma entrevista piloto. Após a 
transcrição da mesma, percebeu-se que foi um instrumento falho e inviável para 
atingir os objetivos da pesquisa. 
Em um segundo momento, foi aplicado um questionário com questões abertas e 
fechadas aos quinze professores que aceitaram participar da pesquisa. Uma das 
questões aplicadas era referente ao cotidiano do aluno e sobre a abordagem de 
temas nas aulas de Química. 
Para a análise das respostas das questões abertas, foi utilizado o processo de 
análise textual discursiva.  
No momento da realização da entrevista, foi apresentado aos professores um texto 
que fazia referência à cidade de Criciúma como polo de mineração.  
 
11 – População investigada: 
A pesquisa foi realizada com quinze professores de Química do ensino médio e 
profissionalizante da maior escola da rede pública estadual de ensino da cidade de 
Criciúma. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
Neste trabalho, são encontrados indícios na discussão dos resultados em que um 
dos professores diz usar a tríade desde que não atrapalhe o desenvolvimento dos 
conteúdos químicos para ingresso no ensino superior. 
Frente às respostas de professores que mostraram possuir barreiras ideológicas e 
de formação para o trabalho com temas socioambientais, foi selecionada e a eles 
aplicada mais uma etapa da pesquisa, para perceber suas concepções em relação 
ao movimento CTSA. Esta parte da pesquisa deixa claro que existe preocupação da 
autora em tratar das deficiências de um ensino que não faz discussão dos 
problemas existentes a sua volta. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
Apesar de a cidade de Criciúma ser um polo de mineração, as respostas dos 
professores não refletem a problemática da chuva ácida relacionada às dimensões 
econômicas, políticas, culturais. E é isto que se busca neste trabalho, abrir as portas 
para esta discussão por meio de pesquisas que mostrem o pouco conhecimento, ou 
melhor dizendo, a não preocupação com a temática com a qual convivem todos os 
dias. Assim, há uma grande preocupação em melhorar a formação desses 
professores que irão formar os futuros cidadãos, os quais precisam ter um caráter 
mais expressivo de não concordar com condições, na maioria das vezes, impostas 
pelo governo, como a exploração da mineração em locais impróprios à população. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Por meio da discussão dos resultados, pode-se perceber que não havia, por parte 
da maioria dos quinze professores de Química que participaram da pesquisa, uma 
preocupação em relação à atividade que acabou se tornando comum para eles. 
As práticas pedagógicas realizadas acabam sendo descontextualizadas e a 
problemática que vivenciam todos os dias não é discutida em sala de aula como 
sendo um problema. 
Por meio das respostas dos professores, foi possível perceber que dos quinze 
professores apenas um deles, que atua também como pesquisador de problemas de 
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poluição na região de Criciúma, pareceu compreender a importância do contexto do 
carvão em suas aulas.  
A maioria dos professores deixou transparecer o caráter conteudista que utilizam em 
suas práticas pedagógicas. 
Ao final, a autora enfatiza a importância de novos rumos no ensino, pois muitos 
seres humanos já morreram na região, vítimas da estrutura social que não leva em 
conta o valor da vida de cada habitante do município pesquisado. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Educação ambiental no ensino de Química: 
criando trilhas em uma escola pública do DF 
  
1 – Referência do trabalho: 
MATSUNAGA, R. T. Educação ambiental no ensino de Química: criando trilhas 
em uma escola pública do DF. 2006. 187f. Dissertação (Mestrado 
profissionalizante)-Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, 
Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Prof. Dr. Wildson Luiz Pereira dos Santos 
Pós-doutor pelo Institute of Education, University of London (2010). 
Professor do Instituto de Química da Universidade de Brasília, atua no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UnB e no Programa de 
Pós-Graduação em Ensino de Ciências dos Institutos de Ciências Biológicas, Física 
e Química da UnB. É um dos editores da Revista Química Nova na Escola desde 
2007, membro da Comissão Executiva da Associação Ibero-Americana CTS, revisor 
de periódicos nacionais e internacionais de ensino de Ciências e um dos 
coordenadores do Projeto Pequis, que publicou vários livros didáticos para o ensino 
médio, tendo um deles recebido o Prêmio Jabuti de livro didático do ensino 
fundamental e médio em 2001, pela Câmara Brasileira do Livro. 
 
Roseli Takako Matsunaga 
Licenciada em Química (1990). 
Mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de Brasília (2007). 
Atualmente, é Professora da Fundação Educacional do Distrito Federal. 
Linha de pesquisa: Educação científica e cidadania. 
 
3 – Palavras-chave: Educação Ambiental. Ensino de Química. Formação de 
Professor. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: A inserção de temas socioambientais nas escolas. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: poluição e lixo. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Descrição científica dos fatos e processos (DC); 
Aplicação do conhecimento químico (AC). 
 
7- Tipo de abordagem: 
A pesquisa abordou temas socioambientais presentes em livros didáticos abordados 
por uma escola do DF, bem como aspectos relacionados à EA na construção da 
Agenda 21 escolar. 
 
8 – Objetivos: 
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Desenvolver e analisar ações pedagógicas de inserção de práticas educativas 
ambientais articuladas com o ensino de Química, por meio de um processo de ação-
reflexão-ação. 
 
9 – Natureza do trabalho: Pesquisa de natureza qualitativa.   
 
10 – Metodologia/estratégias: 
O início desse trabalho teve como ponto de partida a elaboração de um livro didático 
não convencional, trabalho apresentado no XII Encontro de Ensino de Química 
(ENEQ) no ano de 2004. 
Para a construção das chamadas “trilhas”, conforme intitulado pela autora da 
pesquisa, foi utilizado como parâmetro o livro Química e Sociedade. 
Como a autora também era professora do colégio onde desenvolveu sua pesquisa, 
ela teve um tempo de exploração e de reelaboração de sua prática pedagógica por 
três anos. No último deles, ao final do ano, ela aplicou um questionário aos alunos 
como forma de descobrir qual a concepção que possuem sobre EA. 
Por meio do convite de uma amiga, foi proposta à autora da pesquisa a participação 
da construção da Agenda 21 da escola. Essa construção se iniciou com reuniões 
com todos os professores da escola, o que gerou frutos e a Agenda começou a ser 
construída. 
Para a coleta dos dados em vários momentos de aplicação de atividades 
pedagógicas, estas foram filmadas para posterior análise do comportamento dos 
alunos. 
As repostas dos alunos no questionário foram transcritas e analisadas. 
 
11 – População investigada: 
O questionário foi passado a uma turma de 36 alunos da escola onde a autora do 
trabalho trabalhava, mas vários outros alunos também participaram bem como 
professores de outras disciplinas, como, por exemplo, na construção da Agenda 21. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
A autora não traz considerações acerca do movimento. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
A preocupação com a melhoria nas condições de ensino e a necessidade de 
reformulações no ensino de Química é evidente neste trabalho, onde são propostos 
e analisados novos caminhos pelos quais os professores podem seguir para propor 
uma EA crítica e transformadora. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Um dos principais resultados desse trabalho foi apresentar um Guia para a 
construção de “novas trilhas” em sala de aula para a inserção da EA nas escolas, 
sendo que o material pode ser utilizado como guia para a formação continuada de 
professores e, assim, propor mais caminhos para serem percorridos. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Educação ambiental em aulas de Química em 
uma escola pública: sugestões de atividades para o professor a partir da análise da 
experiência vivenciada durante um ano letivo 
 
1 – Referência do trabalho: 
SILVA, E. L. Educação ambiental em aulas de Química em uma escola pública: 
sugestões de atividades para o professor a partir da experiência vivenciada durante 
um ano letivo. 2007. 188f. Dissertação (Mestrado profissionalizante)-Programa de 
Pós-graduação em Ensino de Ciências, Universidade de Brasília, Brasília, 2007. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Prof. Dr. Wildson Luiz Pereira dos Santos 
Pós-doutor pelo Institute of Education, University of London (2010). 
Professor do Instituto de Química da Universidade de Brasília, atua no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UnB e no Programa de 
Pós-Graduação em Ensino de Ciências dos Institutos de Ciências Biológicas, Física 
e Química da UnB. É um dos editores da Revista Química Nova na Escola desde 
2007, membro da Comissão Executiva da Associação Ibero-Americana CTS, revisor 
de periódicos nacionais e internacionais de ensino de Ciências e um dos 
coordenadores do Projeto Pequis, que publicou vários livros didáticos para o ensino 
médio, tendo um deles recebido o Prêmio Jabuti de livro didático do ensino 
fundamental e médio em 2001, pela Câmara Brasileira do Livro. 
 
Elton Lima da Silva 
Licenciada em Química (2010). 
Mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de Brasília (2007). 
Professor da Secretaria de Estado de Educação do estado de Brasília. 
Linha de pesquisa: Educação científica e cidadania. 
 
3 – Palavras-chave: Educação Ambiental e Ensino de Química. Concepção de Meio 
Ambiente. Química Verde. Experimentação e Resíduos Químicos. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Propostas de novas atividades pedagógicas para o 
professor da rede pública de ensino. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Poluição e Energia. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Compreensão da realidade social (CRS); 
 
7- Tipo de abordagem: 
A abordagem realizada foi do tipo socioambiental, sendo realizada com a 
investigação de novas atividades que podem ser propostas a professores da rede 
pública de educação.  
 
8 – Objetivos: 
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Integrar as ciências aos demais campos do conhecimento por meio de atividades 
pedagógicas, contribuindo para que o aluno tenha uma visão global e não 
fragmentada do conhecimento. 
 
9 – Natureza do trabalho: 
Pesquisa de natureza qualitativa.   
 
10 – Metodologia/estratégias: 
Primeiramente, foi aplicado um questionário socioeconômico para conhecer melhor 
os sujeitos que seriam investigados. 
A partir de tópicos ambientais, as aulas de Química foram construídas e 
desenvolvidas com as turmas, levando situações-problema até os alunos ou então 
aproveitando assuntos que os próprios alunos traziam para a sala de aula. Essa 
proposta de ensino se constituiu em um projeto intitulado “Educação Ambiental em 
Aulas de Química”. 
 
11 – População investigada: 
A pesquisa foi realizada em uma escola estadual do ensino médio, de uma cidade 
satélite do município de Brasília.  
O trabalho foi desenvolvido durante o ano de 2006. Foram pesquisados alunos dos 
1º e 2º anos do ensino médio. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
Apesar de o autor não trazer um capítulo ou subitem que faça referência direta à 
tríade CTS, ele cita que, durante a aplicação das atividades para os alunos, 
procurou seguir as propostas curriculares relativas a esse movimento, abordando, 
nos assuntos selecionados, a ciência, tecnologia, sociedade e o ambiente. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
Contribuir para a formação de cidadãos mais críticos e reflexivos para atuação no 
meio social por meio da contextualização de temas ambientais. 
Repensar as formas de ensino, devido às condições impostas ao professor, como, 
por exemplo, salas de aulas lotadas e pouco tempo para fazer a exploração didática. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Na discussão dessa dissertação, pode-se perceber que o diálogo durante as aulas 
foi fundamental para explorar os conhecimentos prévios dos alunos e abordar junto 
a eles temáticas ambientais que pudessem levá-los à reflexão. Foi percebida, no 
final do ano, uma mudança no comportamento dos alunos em relação à limpeza da 
sala de aula, sendo este um dos pontos trabalhados com a turma desde o início da 
pesquisa, pois não possuíam o hábito de deixá-la limpa, em condições de uso para a 
próxima aula. 
Sentiu-se também a necessidade de uma inovação no currículo para a inserção e 
discussão da EA nas escolas, pois a dificuldade em trabalhar e discutir esses temas 
ficou evidente durante a aplicação das atividades. 
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Ficha de Leitura da dissertação: A Dimensão Ambiental da Educação: os 
conteúdos ambientais em escolas públicas das comunidades carentes. 
 
1 – Referência do trabalho:  
FONSECA, V. M. A Dimensão Ambiental da Educação: os conteúdos ambientais 
em escolas públicas das comunidades carentes. 2007. 182f. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Federal de Uberlândia. Programa de Pós-Graduação em Educação. 
Uberlândia, 2007. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autoras: 
Profª Drª Graça Aparecida Cicillini. 
Pós – Doutora, pela Fundação Carlos Chagas (2012). 
Atualmente é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Uberlândia, no curso de Pedagogia e no Programa de Pós-Graduação em Educação 
(Mestrado e Doutorado). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 
Métodos e Técnicas de Ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: Ensino 
de Ciências, Educação, Ensino, Prática Pedagógica e Ensino de Biologia. 
 
Valter Machado da Fonseca. 
Doutor pela Universidade Federal de Uberlândia (2012). 
Professor efetivo e orientador do Programa de Mestrado Acadêmico em Educação 
da Universidade de Uberaba (UNIUBE).  
Linha de pesquisa: Saberes e práticas educativas. 
 
3 – Palavras-chave: Capitalismo. Educação. Práticas Docentes. Conteúdos 
Ambientais. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Temas ambientais nas escolas. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Água, lixo, energia e agrotóxicos. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
NÃO ENCONTRADO. 
 
7- Tipo de abordagem: A pesquisa realizada abordou como os temas ambientais 
são trabalhados em escolas públicas carentes. 
 
8 – Objetivos: Verificar como se comportam as práticas docentes com os conteúdos 
ambientais em escolas públicas das periferias pobres das cidades. 
 
9 – Natureza do trabalho: Pesquisa de natureza qualitativa. 
10 – Metodologia/estratégias:  
A turma escolhida para a realização da pesquisa foi uma turma da 1ª série do ensino 
médio. 
Foram também selecionadas para o trabalho a investigação de temas ambientais 
nas aulas de Química, Biologia e Geografia. 
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Num primeiro momento o pesquisador assistiu a cada uma destas aulas, e por meio 
de observações fez anotações e transcrições do que professores e alunos 
dialogavam em sala de aula. 
Aos três professores foram realizadas entrevistas para ter a percepção da noção 
que cada um deles possui sobre meio ambiente. 
Para os alunos foram aplicados questionários. 
As respostas foram analisadas e transcritas no trabalho para discussão.  
 
11 – População investigada: 
Foram investigados alunos da 1ª série do ensino médio de uma escola pública da 
cidade de Uberaba (MG), localizada em um bolsão de pobreza. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
Apesar do autor trabalhar o tempo todo com problemas relacionados as aspectos 
sociais, em nenhum momento é encontrada uma citação que faz citação direta ao 
movimento CTSA. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores; Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
A preocupação do pesquisador foi de saber se problemas ambientais são 
conhecidos por professores e alunos e principalmente sob qual ótica eles são vistos. 
Como os professores trabalham estas questões. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Com a pesquisa pode-se perceber que os professores têm noção dos assuntos 
ambientais, mas na maioria das vezes possuem dificuldade em relacionar os temas 
com os conteúdos que estão ensinando. Também fica evidente a dificuldade com 
relação à estrutura da escola que sentem para desenvolver novas atividades. 
A maioria dos alunos percebem nas questões ambientais apenas o caráter relativo a 
natureza, não possuem a noção de que tudo está inserido no meio social onde 
vivem, pensam apenas no que a natureza pode proporcionar de bem ou de mal a 
eles. 
Mas apesar destas visões por meio dos diálogos e entrevistas realizadas com 
alunos e professores pode-se detectar que eles percebem o meio ambiente como 
essencial assunto a ser inserido em sala de aula e buscam de alguma forma trazer 
para perto. 
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Ficha de Leitura da dissertação: O reúso da água como tema gerador para o 
desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem de ciências 
 
1 – Referência do trabalho: 
ARAÚJO, P. C. R. O reúso da água como tema gerador para o desenvolvimento do 
processo de ensino aprendizagem de ciências. 2008. 161f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências)-Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de 
Física, Instituto de Química, Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Prof. Dr. Gerson de Souza Mól (Orientador) 
Pós-doutor em Educação pela Universidade de Aveiro (2013). 
Professor na graduação e pós-graduação na área de ensino de ciências na 
Universidade de Brasília. 
Professor no doutorado da rede Amazônica de educação em ciências e matemática. 
É autor e coordenador do livro Química Cidadã. 
 
Profª Drª Patrícia Fernandes Lootens Machado (Coorientadora) 
Doutora em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, pela Universidade do 
Rio Grande do Sul (1997). 
Professora Associada do Instituto de Química da Universidade de Brasília, atuando 
no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências. 
 
Paulo César Ramos Araújo 
Licenciado em Química pela Universidade Estadual da Paraíba (1996). 
Mestrado em Ensino de Ciências, pela Universidade de Brasília (2008). 
Atualmente é diretor do Centro de Educação Profissional de saúde de Planaltina, 
atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de química, química e 
sociedade, interpretação microscópica, interdisciplinaridade e avaliação do ensino 
experimental. 
Linha de pesquisa: Ensino e aprendizagem. 
 
3 – Palavras-chave: Reúso de Água. Educação pelo Trabalho. Experimentação no 
Ensino de Ciências. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Reuso da água como tema gerador no ensino de 
Química. 
5- Tema socioambiental priorizado: Água. 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Transformação da realidade social (TRS); 
Aplicação do conhecimento químico (AC). 
 
7- Tipo de abordagem: 
Uma proposta de ensino em busca de conhecimentos científicos. 
 
8 – Objetivos: 
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Desenvolver uma proposta de ensino de Química por meio do tema gerador reuso 
da água. 
 
9 – Natureza do trabalho: Pesquisa qualitativa. 
 
10 – Metodologia/estratégias: 
Na metodologia da pesquisa, procurou-se seguir as três fases propostas por Freire 
(2005). Definiu-se a formação do grupo de pesquisa e  os alunos foram convidados 
para uma conversa informal, que ocorreu na escola em horário agendado. A 
segunda fase começou quando foi coletado um número suficiente de dados junto 
aos alunos, observando, principalmente, seus interesses, disponibilidades e ideias já 
formadas a respeito dos conteúdos a serem estudados, informações estas que 
permitiram construir e consolidar a temática a ser estudada. A terceira fase consistiu 
na construção e na discussão dos experimentos. 
Foram realizadas reuniões com os alunos e, em uma delas, um desses alunos 
(considerado o problema da escola) sugeriu ao professor, em tom de ironia, a 
construção de destilador que economizasse energia. A ideia foi adotada, mas em 
contrapartida, o professor propôs a ele a construção de uma página na internet para 
divulgar a escola. O desafio foi aceito e as ideias foram colocadas em ação. 
A experimentação teve fundamental importância no desenvolvimento da pesquisa e 
foi realizada apenas com alunos da primeira série do ensino médio, devido à 
disponibilidade maior desses alunos. 
Os experimentos realizados foram sobre um destilador elétrico que funciona com 
reuso de água em um processo cíclico. O projeto ficou conhecido com o título de 
“Projeto água: para economizar é só experimentar”, o qual atendia as especificações 
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas com dez dos quatorze alunos 
participantes. A entrevista não foi realizada com todos os alunos, devido ao tempo, 
que era escasso, considerando que ela era realizada no mesmo turno em que os 
alunos estudavam. 
 
11 – População investigada: 
14 alunos de uma escola da rede pública do Distrito Federal, um servidor e um 
professor e a participação indireta de vários outros alunos, professores e servidores 
da escola. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
Apesar de o trabalho fazer uma contextualização com a temática água, em nenhum 
momento, cita a tríade CTSA. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
As principais preocupações em torno do desenvolvimento do trabalho. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Tanto o projeto do destilador de água com menor consumo de energia quanto a 
página na web foram realizados. O aluno que era considerado problema no início do 
ano saiu da escola naquele ano consagrado, mas, infelizmente, no ano seguinte, a 
escola passou por algumas modificações e o aluno voltou a ter um comportamento 
não tolerado pela maioria dos professores, então foi expulso pela segunda vez, visto 
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que já havia passado por uma expulsão em outra escola. Após esse episódio, a 
família resolveu tratá-lo com mais cuidado. Por meio de tratamento médico, foi 
descoberto que o aluno sofria de Déficit de atenção com hiperatividade. 
O aluno foi reintegrado à escola e agora os professores compreendem um pouco 
mais seu comportamento. Para a pesquisadora, seu trabalho ajudou na percepção 
da família em relação ao aluno, já que teve, em algum momento, um comportamento 
de quem quer ajudar, aprender, envolver-se nas atividades pedagógicas. 
Para a escola, fica a lição de que é aprendendo que se ensina. 
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Ficha de Leitura da dissertação: As Concepções de Meio Ambiente e Natureza: 
implicações nas práticas de educação ambiental de professores da rede estadual de 
ensino no município de Aparecida de Goiânia – GO 
 
 
1 – Referência do trabalho:  
MORAES, F. A. As Concepções de Meio Ambiente e Natureza: implicações nas 
práticas de educação ambiental de professores da rede estadual de ensino no 
município de Aparecida de Goiânia – GO. 2009. 107f. Dissertação (Mestrado)-
Programa de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, 2009. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Profª Drª Marilda Shuvartz 
Doutora em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás (2006). 
Professora adjunta no Instituto de Ciências Biológicas e no Mestrado de Educação 
em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás. È coordenadora de 
estágios da UFG. Atua na Educação em Ciências e Meio Ambiente, principalmente 
nas áreas educação ambiental, ensino de biologia e ciências e formação de 
professores. Coordena o Núcleo de Educação em Ciências e Meio Ambiente-
NECIMA. É Membro da Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBIO) e 
compõe a diretoria 2011-2013, como secretária. 
 
Fernando Aparecido de Moraes 
Graduado em Ciências Biológicas, pela Universidade Federal de Goiás (2002). 
É professor assistente da Universidade Federal de Goiás - Jataí e orientador à 
distância do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFG / PARFOR - 
Goiânia. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação 
Ambiental e Formação de professores, atuando, principalmente, nas seguintes 
áreas: Educação Ambiental, Ensino de Biologia e Ciências e Formação de 
Professores. 
Linha de pesquisa: Educação em Ciências e Matemática e Meio Ambiente. 
 
3 – Palavras-chave: Educação Ambiental. Concepção. Meio Ambiente. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Concepções de Meio Ambiente e prática de educação 
ambiental. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Água, lixo, queimadas. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Compreensão da realidade social; Transformação da realidade social. 
 
7- Tipo de abordagem: A pesquisa teve como abordagem o espaço da escola 
pública e seus sujeitos. 
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8 – Objetivos: Analisar como os professores da rede pública de ensino concebem o 
meio ambiente e a natureza. 
 
9 – Natureza do trabalho: Pesquisa de natureza qualitativa (compreensivo) e 
quantitativa (extensivo). 
 
10 – Metodologia/estratégias:  
Para obtenção dos dados, foi utilizado um questionário muito empregado em 
pesquisas sociais. 
 
11 – População investigada: 
Foram investigados professores do ensino fundamental e médio do período matutino 
das disciplinas: ciências, geografia, matemática, biologia e química. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
O autor não fez abordagem da tríade. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
A preocupação do pesquisador foi saber como os professores percebem o meio 
ambiente e como estão trabalhando com os alunos, na perspectiva de melhorar esse 
ensino que tanto precisa de reformulações. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Por meio da análise, ficou claro que os professores reconhecem a importância do 
trabalho relacionado ao meio ambiente, mas que estão longe de atenderem as 
expectativas de uma educação que promova uma formação voltada a essa 
perspectiva de ensino. Sabemos que as concepções que esses professores 
possuem influenciam diretamente na prática pedagógica que exercem em sala de 
aula. Com isso, são necessárias melhorias na formação deles, desde a graduação 
até a formação continuada.  
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Ficha de Leitura da dissertação: O agrotóxico como tema problematizador no 
ensino de química na formação técnico agrícola 
 
1 – Referência do trabalho: 
ALMEIDA, M. T. O Agrotóxico como Tema Problematizador no Ensino de 
Química na Formação Técnico Agrícola. 2009. 105f. Dissertação (Mestrado)- 
Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola, Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro, Seropédia, 2009. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Profª Drª Ana Cristina Souza dos Santos 
Doutora em Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2002). 
Professora associada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
 
Marcelito Trindade Almeida 
Licenciado em Química pela Universidade Federal de Sergipe (2001). 
Mestre em Educação Agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(2009). 
Professor do Ensino Básico Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano. Atualmente, é Diretor Geral Pró Tempore do Campus Teixeira de 
Freitas do IF Baiano. 
Linha de pesquisa: Formação de professores. 
 
3 – Palavras-chave: Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Educação em 
Ciências. Tema Gerador. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Tema socioambiental no ensino de Química. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Agrotóxicos.  
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Compreensão da realidade social (CRS); 
Aplicação do conhecimento químico (AC). 
 
7- Tipo de abordagem: 
A pesquisa faz a abordagem do tema socioambiental “agrotóxico” como tema a ser 
utilizado no ensino de Química. 
 
8 – Objetivos: 
Analisar o processo de aprendizagem em Química a partir da abordagem CTS, 
utilizando o tema Agrotóxicos. 
 
9 – Natureza do trabalho: 
Pesquisa de natureza qualitativa. 
 
10 – Metodologia/estratégias: 
Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário com seis questões abertas. 
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A partir do tema gerador “agrotóxico”, escolhido para a pesquisa, foram utilizados os 
seguintes passos para a problematização em sala de aula com os alunos 
participantes da pesquisa: três momentos pedagógicos; textos reflexivos; registros 
das aulas práticas. 
Para a construção desses passos, foram realizadas atividades pedagógicas, como 
visita a um assentamento para conhecer a realidade dos assentados e suas 
relações com os agrotóxicos. Após esse primeiro contato, foi realizada uma palestra 
de orientação de uso dessas substâncias e a apresentação de roupas de proteção 
para aplicação dos produtos na lavoura. 
 
11 – População investigada: 
Foram investigados os alunos do curso de Técnico Agrícola com habilitação em 
pecuária e os pequenos produtores e assentados do Vale do Jequiriçá. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
Toda a pesquisa e discussão foram realizadas, tendo como ponto de partida a tríade 
CTS. Para o pesquisador, esta é a base de toda a discussão. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
O trabalho se desenvolveu, pensando em como o ensino de Química pode ser 
melhorado por meio da inserção de temas socioambientais que fazem parte da 
realidade dos alunos e também dos professores de determinada região. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Nas discussões, o que pode ser percebido, principalmente, foi a falta de 
conhecimento por parte dos assentados do uso das substâncias com que tinham 
contato diariamente, sem saber o risco por que estavam passando. Com a pesquisa, 
espera-se que contribua, de alguma forma, para um projeto de ensino de Química 
que possibilite a discussão de temas de relevância social. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Produção de papel artesanal de fibra de 
bananeira: uma proposta de ensino de Química por projeto 
 
1 – Referência do trabalho: 
LACERDA, N. O. S. Produção de papel artesanal de fibra de bananeira: uma 
proposta de ensino de Química por projeto. 2009. 253f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências)-Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de 
Física, Instituto de Química, Universidade de Brasília, Brasília, 2009. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Prof. Dr. Gerson de Souza Mól 
Pós-doutor em Educação pela Universidade de Aveiro (2013). 
Professor na graduação e pós-graduação na área de ensino de ciências na 
Universidade de Brasília. 
Professor no doutorado da rede Amazônica de educação em ciências e matemática. 
É autor e coordenador do livro Química Cidadã. 
 
Nília Oliveira Santos Lacerda 
Licenciada em Química pela Universidade Estadual de Goiás (2001). 
Mestrado profissionalizante em Ensino de Ciências da Natureza – Química (2009). 
Professora efetiva da Universidade Estadual de Goiás e da Secretaria de Educação 
do Estado de Goiás. Presidente do Núcleo docente Estruturante do Curso de 
Química. Coordenadora adjunta de estágio curricular do curso Química Licenciatura 
na unidade UnUCET - UEG. Coordenadora do PIBID na unidade UnUCET - UEG. 
Coordenadora do LIFE - Laboratório Interdisciplinar de formação de professores 
(projeto aprovado pela CAPES – 1º lugar do Brasil) na unidade UnUCET - UEG. 
Linha de pesquisa: Ensino e aprendizagem. 
 
3 – Palavras-chave: Ensino por projeto. Papel de fibra de bananeira. Material 
paradidático. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Fabricação de papel artesanal, um projeto de ensino. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Lixo. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Compreensão da realidade social (CRS). 
 
7- Tipo de abordagem: O trabalho é desenvolvido por meio de um projeto social. 
 
8 – Objetivos: 
Relacionar o projeto com os conteúdos de Química, na tentativa de tornar seu 
ensino mais significativo para os alunos. 
 
9 – Natureza do trabalho: Pesquisa de natureza qualitativa desenvolvida por meio 
da aplicação de um projeto. 
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10 – Metodologia/estratégias: 
O início do desenvolvimento do projeto deve-se primeiramente a visitas que foram 
realizadas com os alunos no aterro de Goiânia e outra na Cooperativa de 
Reciclagem (COOPREC), papel e plástico, e produção de papel a partir da fibra de 
bananeira. Essa visita foi realizada porque, na época, estava sendo trabalhado com 
os alunos o tema lixo, proposto pelo livro Química e Sociedade. O que mais chamou 
a atenção dos alunos nessas visitas foi a produção de papel por meio da fibra de 
bananeira. 
Devido ao interesse dos alunos de uma turma de 3º ano, foi então criado o projeto 
“FIBRA DE BANANEIRA: um papel importante”, com a orientação da pesquisadora e 
então professora da turma. 
Devido à grande repercussão do trabalho, como a conquista do primeiro lugar na 
Feira de Ciências no estado de Goiás no ano de 2007, a partir de então, o projeto foi 
melhorado e transformado em uma oficina para os alunos do ensino médio. 
Após várias aplicações da oficina, a professora recebeu o convite para que o projeto 
se tornasse uma disciplina optativa no Programa de Reestruturação do Ensino 
Médio. 
Devido ao ingresso no mestrado, a professora-pesquisadora escolheu esse projeto 
para a realização da sua pesquisa de mestrado. 
A primeira etapa ocorreu com uma entrevista semiestruturada com as 
coordenadoras do projeto COOPREC, para conhecer um pouco da sua história. 
Também foi realizada uma pesquisa para conhecer a história da produção do papel 
no estado de Goiás. Essa entrevista foi realizada com a coordenadora do projeto na 
COOPREC e na PUC e também com a presidente da cooperativa. 
Com a participação dos alunos, foi construído um material paradidático, que serviria 
como auxílio aos professores que tivessem interesse em utilizar o material como 
apoio para problematizar temas geradores em suas aulas. 
O material é dividido em 10 unidades, que estão de acordo com as etapas de 
produção de papel, sendo cada unidade dividida em seções que explicam a 
produção de papel. 
 
11 – População investigada: 
Alunos do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Jardim América de Goiânia. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
Toda a pesquisa teve como norte o movimento CTSA. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
Para fundamentar a pesquisa proposta, foram utilizados materiais norteadores com 
enfoque CTSA. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
O desenvolvimento do projeto trouxe resultados significativos para o ensino de 
Química e para a formação do aluno como cidadão crítico, proporcionando a eles 
uma educação libertadora. 
O material paradidático construído não pode ser visto pelos outros professores como 
algo engessado; pelo contrário, ele deve servir para instigar os professores a 
trabalhar temáticas com enfoque nos problemas sociais existentes e que precisam 
de soluções. 
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Esse projeto também proporcionou maior responsabilidade dos alunos em relação 
ao meio onde vivem, tornando-os mais comprometidos. 
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Ficha de Leitura da dissertação: O tema água no ensino: a visão de 
pesquisadores e de professores de Química 
 
1 – Referência do trabalho 
TORRALBO, D. O tema água no ensino: a visão de pesquisadores e de 
professores de Química. 2009. 141f. Dissertação (Mestrado)-Instituto de Física, 
Instituto de Química, Instituto de Biociências, Faculdade de Educação, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa); 
 
Autoras: 
Orientadora: Profª Drª Maria Eunice Ribeiro Marcondes 
Bacharel e Licenciada em Química pela Universidade de São Paulo. 
Professora do Instituto de Química da USP. Coordenadora do Grupo de Pesquisa 
em Educação Química – GEPEQ, onde desenvolve atividades de divulgação 
científica de formação continuada de professores e de ensino de Química. 
 
Daniele Torralbo 
Licenciada pela Universidade Camilo Castelo Branco e Bacharel pela Faculdade de 
São Bernardo do Campo, professora de graduação e pós-graduação nas áreas de 
Química, Meio Ambiente e Educação Ambiental. 
Linha de pesquisa: ensino e aprendizagem de Química e formação de professores. 
 
3 – Palavras-chave: Água. Ensino de Química. Especialistas. Professores. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Contextualização do tema água no ensino de 
Química. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: poluição, água, lixo, energia. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
A contextualização é abordada no capítulo 02 do trabalho, onde é abordada a 
contextualização no ensino de ciências, a contextualização e as relações com a 
ciência, tecnologia, sociedade e o tema ambiental água, a contextualização da água 
na transformação da realidade social e como exemplificação e informações do 
cotidiano como meio para descrever conceitos. 
 
7- Tipo de abordagem: A abordagem do trabalho é feita em uma perspectiva social, 
abordando aspectos sociais, econômicos e políticos. Traz para a discussão dos 
resultados os problemas enfrentados pelos professores em sala de aula, bem como 
a necessidade da formação continuada de professores para o trabalho com temas 
de relevância socioambiental. 
 
8 – Objetivos: A autora propôs algumas atividades para o desenvolvimento de sua 
pesquisa e, em cada uma dessas atividades, descreveu o objetivo almejado, mas 
pode-se destacar que o objetivo principal desse trabalho foi pesquisar como os 
pesquisadores e professores de Química abordam a temática água. 
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9 – Natureza do trabalho: 
Pesquisa qualitativa, em que foram utilizados alguns instrumentos para coleta dos 
dados: questionário com questões abertas, entrevistas semiestruturadas e 
gravações em áudio e vídeo. 
 
10 – Metodologia/estratégias: Para a coleta de dados dos pesquisadores, foram 
utilizadas questões abertas. Para os professores do ensino médio, foram utilizadas 
entrevistas semiestruturadas. 
 
11 – População investigada: 
Foram investigados pesquisadores e professores de Química: 
No início, foram selecionados 10 pesquisadores de cada área, mas apenas os 
descritos abaixo participaram da pesquisa, os outros alegaram problemas como a 
distância entre a pesquisadora e os pesquisados.  
- seis pesquisadores em Química Ambiental, seis em Química das Águas, cinco em 
Educação Ambiental e oito em Ensino de Química; 
- 10 professores de Química do ensino médio. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: A importância da temática “água” para o meio 
ambiente nos processos biológicos vitais para permanência da vida na terra. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
O trabalho apresenta a preocupação com a contextualização do ensino de Química, 
por meio do tema “água”, mediante a coleta de dados realizada com pesquisadores 
e professores do ensino médio de Química. 
 
14 – Principais discussões e resultados: 
O que se percebe, nas discussões realizadas no trabalho, é que ainda há pouca 
valorização da temática em questão, tendo em vista sua importância vital. A autora 
faz uma colocação a respeito da subordinação que ainda existe com relação ao 
ensino que segue rigorosamente a sequência e organização dos conteúdos, 
deixando o ensino engessado, sem fazer contextualizações, como a que é 
investigada nesse trabalho com a temática “água”. Segundo a autora, apesar da 
relevância da temática, ainda é pouco explorada nas escolas, o que dificulta aos 
alunos aprofundar seus conhecimentos para refletirem sobre suas atitudes e 
tomadas de decisões. É ressaltada também, nas considerações finais do trabalho, a 
importância de a água ser tratada como objeto de estudo desde a formação inicial 
do professor, na graduação em Química, preparando-o para a docência e dando 
condições de fazer discussões a respeito dos problemas ambientais e das atitudes 
que precisam ser tomadas individual ou coletivamente. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Concepções de professores de Química do 
ensino médio sobre Educação Ambiental 
 
 
1 – Referência do trabalho: 
LEITE, R. F. Concepções de Professores de Química do Ensino Médio sobre 
Educação Ambiental. 2009. 247f. Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-
Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática, Universidade Estadual de 
Maringá, Maringá, 2009. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autoras: 
Profª Drª Maria Aparecida Rodrigues 
Doutora em Química pela Universidade Estadual de Campinas (1991). 
Atualmente é professora associada da Universidade Estadual de Maringá. Tem 
experiência na área de Química, com ênfase em Química, atuando principalmente 
nos seguintes temas: ensino de ciências, ensino de química, ensino, 
interdisciplinaridade e educação ambiental. 
 
Rosana Franzen Leite 
Doutorado em andamento em Educação Para a Ciência e o Ensino de Matemática, 
pela Universidade Estadual de Maringá. 
Mestre em Educação Para a Ciência e o Ensino de Matemática, pela Universidade 
Estadual de Maringá (2009). 
Atualmente é professora assistente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
no campus de Toledo. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 
Ensino de Química, atuando principalmente nos seguintes temas: educação 
ambiental, meio ambiente, formação inicial e continuada de professores de química 
do ensino médio. 
Linha de pesquisa: Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade: Inclusão e 
Exclusão em Processos de Ensino-Aprendizagem na Educação Científica 
Contemporânea. 
 
3 – Palavras-chave: Meio ambiente. Educação ambiental. Ensino de Química. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Concepções dos professores de Química do ensino 
médio sobre Educação Ambiental. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Poluição, água, lixo, energia e combustível. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Compreensão da realidade social. 
 
7- Tipo de abordagem: 
O trabalho teve como objetivo analisar as concepções de professores de Química do 
ensino médio sobre EA. 
 
8 – Objetivos: 
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Investigar como um grupo de professores de química desenvolve o tema meio 
ambiente em suas aulas no ensino médio.  
 
9 – Natureza do trabalho: Pesquisa qualitativa. 
 
10 – Metodologia/estratégias: 
Para a coleta dos dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada composta de 12 
questões, as quais foram feitas aos professores, seguindo um roteiro, mas não uma 
ordem. Esta foi realizada conforme as respostas que foram sendo dadas e cada 
professor falou sobre como eles tratam os temas ambientais e o que pensam sobre 
meio ambiente e EA. Os dados foram analisados de acordo com a análise de 
conteúdo proposta por Bardin (1997). 
Por meio da transcrição da fala dos professores, foram então criadas as categorias e 
subcategorias e realizadas as discussões de cada uma delas, apresentando, como 
exemplos de cada uma, as falas dos professores. 
 
11 – População investigada: 
A pesquisa foi realizada com 13 professores de Química, sendo que 11 deles são 
professores da rede estadual e 2 da rede federal onde atuam ou atuaram no ensino 
médio e supletivo e também no ensino superior. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
A autora priorizou a todo o momento do trabalho a preocupação com a inserção da 
tríade CTSA, sendo que uma das questões feitas aos professores foi sobre o 
movimento. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
O trabalho foi desenvolvido com a preocupação de perceber qual o conhecimento 
que os professores possuem de EA e houve também o interesse em deixar sua 
contribuição para uma reformulação no currículo, já que os dados apresentados não 
são tão satisfatórios com relação à inserção da EA nas aulas de Química. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Para a análise dos dados coletados, foi utilizada a análise de conteúdo, o que 
inicialmente chamou atenção e, posteriormente, foi construída uma categoria para 
discussão: a visão de meio ambiente representada pelos professores, quais sejam, 
conservacionista/preservacionista, resolutiva, socioambiental e antropocêntrica.  
Nas representações conservacionistas/preservacionistas, a preocupação é com os 
recursos naturais. Nas resolutivas, o meio ambiente é concebido como um problema 
que precisa ser resolvido e, por isso, a inserção da EA. As representações 
socioambientais têm como representação a relação sociedade/natureza e toda a 
complexidade que as envolve. É nessa representação que se faz ainda mais 
presente a discussão do movimento CTSA. Já a representação antropocêntrica é 
aquela em que o homem se percebe como dono do meio onde vive. 
As questões revelaram que, quando alguma inserção de meio ambiente é feita em 
sala de aula, é sempre em caráter de ilustração. No final, o conteúdo é o que 
prevalece, e o meio ambiente, em toda a discussão do conteúdo, não é visto como 
um tipo de discussão que pode, de alguma forma, ajudar os alunos a responder a 
alguma questão do vestibular, então o meio ambiente acaba não sendo importante. 
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Ao final do trabalho, pode-se perceber que ainda os traços de uma educação 
ambiental são marcantes em sala de aula, mas isso também não pode ser atribuído 
apenas ao professor, pois problemas educacionais, como grandes números de aluno 
em sala, número reduzido de aulas de Química e a formação que tiveram que não 
contemplava assuntos referentes a esse tema, são aspectos também alegados por 
eles como esclarecimentos da não inserção da EA. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Educação Ambiental e Desenvolvimento de 
Práticas Pedagógicas sob um Novo Olhar da Ciência Química 
 
 
1 – Referência do trabalho:  
FERREIRA, E. Educação Ambiental de Práticas Pedagógicas sob um Novo 
Olhar da Ciência Química. 2010. 115f. Dissertação (Mestrado em Educação)-
Centro Universitário Salesiano de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Prof. Dr. Renato Kraide Soffner 
 
Pós-Doutor pelo Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. 
Professor Pleno II da FATEC (Centro Paula Souza) e Professor Doutor do Centro 
Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL). Atua no Mestrado Acadêmico em 
Educação do UNISAL, nos Grupos de Pesquisa HIPE (Análise histórica da práxis 
educativa nas experiências sociocomunitárias e institucionais) e CAIPE (A 
intervenção educativa sociocomunitária: linguagem, intersubjetividade e práxis), e 
projeto de pesquisa em Tecnologias Sociais e Práticas Educativas. Especialista em 
Ciência da Computação pela Escola de Engenharia da Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba. Atua nas áreas de Tecnologia Educacional, Educação a 
Distância, Computação, Sistemas de Informação, Administração e Educação. Já foi 
gerente de pesquisa e desenvolvimento do Grupo COSAN, gerente de tecnologia 
aplicada da Fundação Getulio Vargas de São Paulo, e gerente de programa 
acadêmico da Microsoft Brasil. Experiência docente na FATEC, FGV-EAESP, 
ESPM, PUCC, UNIMEP e UNISAL.  
 
 
Edicarlo Ferreira 
Graduado em Química pelas Faculdades Integradas Maria Imaculada (1996). 
É professor do Governo do Estado de São Paulo, designado a vice-diretor da Escola 
Estadual Francisco Antonio Gonçalves.Tem experiência na área de Química, com 
ênfase em Química e educação. 
Linha de pesquisa: A intervenção educativa sociocomunitária: linguagem, 
intersubjetividade e práxis.  
 
3 – Palavras-chave: Educação, Educação Ambiental, Educação social, Professor, 
Participação e Qualidade de vida. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Educação Ambiental e práticas pedagógicas. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Água, poluição atmosférica, energia. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Compreensão da realidade social. 
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7- Tipo de abordagem: A pesquisa teve como abordagem o espaço da escola 
pública e seus sujeitos. 
 
8 – Objetivos: Analisar se e/ou como os professores da rede pública trabalham 
práticas pedagógicas relacionadas à EA. 
 
9 – Natureza do trabalho: Pesquisa de natureza qualitativa (compreensivo) e 
quantitativa (extensivo). 
 
10 – Metodologia/estratégias:  
Foi aplicado um questionário com dez questões aos professores convidados para 
participar da pesquisa e, para melhor visualização e discussão dos resultados, estes 
foram colocados em gráficos. 
 
11 – População investigada: 
Professores da escola investigada. 
 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
O autor não fez abordagem da tríade. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
A preocupação do pesquisador foi saber como os professores trabalham a EA em 
suas aulas. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Por meio da análise, pode ser percebido que ainda há muito a ser feito para um 
trabalho efetivo com práticas que possam relacionar EA e ensino de Química. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Elaboração e análise de uma metodologia de 
ensino voltada para as questões socioambientais na formação de professores de 
química 
 
1 – Referência do trabalho: 
MELO, M. R. Elaboração e análise de uma metodologia de ensino voltada para 
as questões socioambientais na formação de professores de Química. 2010. 
190f. Tese (Doutorado)-Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2010. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Prof. Dr. Alberto Villani 
Pós-Doutor em Física, pela Università di Bologna (1989). 
Atualmente, é Professor Senior da Universidade de São Paulo. 
Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino de Ciências, atuando 
principalmente nos seguintes temas: psicanálise e educação, mudança conceitual, 
formação de professores, grupos de aprendizagem. 
 
Marlene Rios Melo 
Doutorado em Ensino de ciências e matemática, pela Universidade de São Paulo 
(2010). 
Professora pesquisadora cadastrada no Núcleo de Pós-Graduação de Ensino de 
Ciências e Matemática da UFS, a partir de agosto/2010. Orientadora de projetos de 
Iniciação Científica, com bolsistas PIBIC e PIIC, e mestrado. Tem experiência na 
área de Educação Química, pesquisando e orientando sobre os seguintes temas: 
ensino de química; química verde; educação com ênfase curricular CTSA; formação 
de professores; modelos em química; alfabetização científica. Doutora pela 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (2006-2010). Mestre em 
Química Inorgânica com linha de pesquisa em Ensino de Química pela Universidade 
Estadual de Campinas (1999-2002). 
Linha de pesquisa: Formação de professores em serviço. 
 
3 – Palavras-chave: Formação de Professores de Química. Pesquisa sobre a 
própria Prática. Química Verde. Indicadores de Comprometimento Socioambiental. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Temas socioambientais na formação de professores 
de Química. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Poluição. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Compreensão da realidade social (CRS); 
Transformação da realidade social (TRS). 
 
7- Tipo de abordagem: 
A pesquisa realizada abordou a formação de futuros professores de Química, 
realizada com a contribuição de temas socioambientais. 
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8 – Objetivos: 
A pesquisa teve como objetivo identificar as contribuições de uma formação de 
futuros professores de Química por meio de atividades relacionadas na perspectiva 
de uma formação CTA e analisar os indicadores de comprometimento 
socioambiental obtidos durante a aplicação dos projetos propostos. 
 
9 – Natureza do trabalho: Pesquisa de natureza qualitativa. 
 
10 – Metodologia/estratégias: 
A autora e também professora que desenvolveu a pesquisa durante três anos teve 
como método de análise suas turmas de licenciatura em Química de uma Instituição 
de Ensino Superior particular do interior de São Paulo. 
Durante os três anos, propôs atividades e elaboração de projetos que visassem aos 
temas socioambientais e, assim, ao final do último ano de pesquisa (2008), fez a 
análise dos projetos elaborados pelos alunos de licenciatura em Química, com o 
objetivo de estabelecer indicadores de comprometimento  socioambiental. Para essa 
análise, utilizou a perspectiva do amadurecimento do aparelho psíquico proposto por 
Melanie Klein. 
 
11 – População investigada: 
A população investigada foram alunos do curso de licenciatura em Química de uma 
Instituição particular. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
O trabalho foi realizado na perspectiva da tríade CTSA, focando seus aspectos da 
esfera social para o desenvolvimento dos projetos solicitados as turmas.  
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
A autora, ao desenvolver a pesquisa, mostrou preocupação com a formação dos 
futuros professores de Química. Ao aplicar uma nova metodologia de ensino, coloca 
em evidência sua preocupação com uma renovação do ensino superior. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
A autora, em suas discussões, ressalta a importância do seu trabalho na formação 
dos alunos, após o desenvolvimento dos projetos. 
Também enfoca a mudança de sua formação como docente, mudando sua prática 
pedagógica ao perceber que os alunos precisam participar mais das aulas e da 
dificuldade que eles possuem em relacionar os conteúdos químicos com assuntos 
de sua realidade. Esse projeto proporcionou tanto à pesquisadora quanto aos alunos 
um conhecimento diferente de como estudar a Química. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Temas socioambientais: contribuições para o 
ensino de ciências naturais 
 
1 – Referência do trabalho 
FERREIRA, D. T. Temas socioambientais: Contribuições para o Ensino de 
Ciências Naturais. 2011. 138f. Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação 
em Educação em Ciências e Matemática, Instituto de Educação Matemática e 
Científica, Universidade Federal do Pará, Belém, 2011. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa); 
Autoras: 
Orientadora: Profª Drª Nadia Magalhães da Silva Freitas 
Doutora em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido – Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos (2008). 
Professora da Universidade Federal do Pará no instituto de Educação Matemática e 
Científica. 
 
Darlene Teixeira Ferreira 
Licenciada em Ciências Naturais pela Universidade do Estado do Pará (2003). 
Professora Assistente da Faculdade de Ciências Naturais, da Universidade Federal 
do Pará, campus do Marajó - Breves. 
Linha de pesquisa: Educação científica e desenvolvimento socioambiental. 
 
3 – Palavras-chave: Ensino de ciências. Temas socioambientais. Educação para a 
sustentabilidade. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Temas socioambientais no ensino de ciências 
naturais. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: queimadas, combustível. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Descrição científica dos fatos e processos (DC); 
Aplicação do conhecimento químico (AC). 
 
7- Tipo de abordagem: 
A abordagem realizada foi do tipo socioambiental, pois foi relacionada à investigação 
de temas socioambientais utilizados por professores em suas aulas. 
 
8 – Objetivos: 
Investigar os conhecimentos dos professores de Ciências Naturais sobre as 
questões socioambientais contemporâneas; 
Verificar a pertinência desses conhecimentos e suas inter-relações com o ensino de 
ciências naturais; 
Ressaltar as contribuições dos temas socioambientais contemporâneos para a 
efetivação do processo de ensino-aprendizagem voltados à educação para a 
sustentabilidade, em seus múltiplos aspectos. 
 
9 – Natureza do trabalho: Pesquisa de natureza qualitativa.   
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10 – Metodologia/estratégias: 
Como estratégia metodológica, foi utilizado o estudo de caso. Vale ressaltar que foi 
um estudo de caso único. 
 
11 – População investigada: 
Professores da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (UFPA), 
sendo estes professores das seguintes áreas: cinco professores de Ciências 
Naturais, um de Química, dois de Física e dois de Biologia. 
 
12 – Priorização da tríade CTS 
Não foi encontrada nenhuma priorização do movimento. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
Contribuir para a formação de cidadãos mais críticos e reflexivos para atuação no 
meio social; 
Repensar o modelo de ensino vigente, no que diz respeito a uma melhor leitura de 
mundo, proporcionando uma visão de mundo para além dos conteúdos específicos 
ensinados; 
Melhor preparação dos professores para a discussão de problemas socioambientais 
presentes na vida cotidiana dos alunos, para que consigam agrupar os conteúdos e 
trabalhá-los de forma mais conjunta sem fragmentar o raciocínio do que se deseja 
ensinar. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Pode-se perceber com a pesquisa que os professores possuem conhecimentos 
referentes a temas socioambientais, mas, na maioria das vezes, quando fazem a 
abordagem de algum tema, este é realizado apenas no aspecto ambiental. Percebe-
se que possuem dificuldade em relacionar as discussões com os outros problemas 
da esfera social, como a política, economia, ética e cultura. 
Nas discussões, também é perceptível a preocupação dos professores em relação à 
biodiversidade. Segundo eles, é preciso nos relacionar de forma sustentável. 
É enfatizada também a crise ambiental instaurada e a importância das abordagens 
dos temas socioambientais nessa discussão, pois todos os dias são relatados nos 
noticiários problemáticas ambientais, como as queimadas, consequências de 
atitudes impróprias dos seres humanos para com o meio. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Questões Ambientais em cursos de licenciatura 
em Química: as vozes do currículo e professores 
 
1 – Referência do trabalho: 
ROLOFF, F. B. Questões Ambientais em cursos de licenciatura em Química: as 
vozes do currículo e professores. 2011. 255f. Dissertação (Mestrado)-Programa de 
Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, Universidade Federal de 
Santa Catarina. Florianópolis, 2011. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Prof. Dr. Carlos Alberto Marques (Orientador) 
Pós-doutor pela Università Ca' Foscari Venezia (2010). 
Professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Coordenador do programa de pós-graduação em educação científica e tecnológica.  
 
Prof. Dr. Santiago Francisco Yunes (Coorientador) 
Pós-doutor pela University of California, Santa Barbara (1999). 
Professor adjunto no departamento de Química da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
 
Franciani Becker Roloff 
Licenciado e Bacharel em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(2006). 
Doutorado em andamento em Educação Científica e Tecnológica, pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
Linha de pesquisa: Formação de professores. 
 
3 – Palavras-chave: Meio ambiente. Formação de professores de Química. 
Docência na educação superior. Química verde. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Investigação sobre temas ambientais em currículos e 
professores de Química. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Poluição, água e lixo. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Descrição científica de fatos e processos (DC). 
 
7- Tipo de abordagem:  
Temas ambientais nos currículos e na visão dos professores de Química. 
 
8 – Objetivos: 
Investigar e analisar as perspectivas adotadas na abordagem de questões 
ambientais indicadas pelos professores formadores e nos documentos curriculares 
que fazem a orientação de componentes curriculares em cursos de licenciatura em 
Química das regiões sul e sudeste do Brasil e a perspectiva da Química Verde. 
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9 – Natureza do trabalho: Pesquisa de natureza qualitativa do tipo análise 
documental.  
 
10 – Metodologia/estratégias: 
Para a análise dos dados, foi utilizada a análise textual discursiva. 
Foram utilizados metatextos para a discussão dos resultados. 
Foram realizadas também entrevistas semiestruturadas com professores. 
 
11 – População investigada: 
Documentos curriculares das instituições de ensino superior. 
Também participaram da pesquisa oito professores formadores de Química do 
ensino superior. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
A tríade CTSA foi discutida pela autora dentro dos resultados da sua pesquisa, pois 
buscou, nos currículos dos cursos de licenciatura de ensino superior, abordar os 
aspectos relacionados ao movimento, bem como sua contribuição para o ensino de 
Química quando abordado nos documentos oficiais de ensino. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
A formação de professores também foi um assunto de relevância no trabalho, já que 
parte da pesquisa foi realizada com professores, para saber a opinião que possuíam 
a cerca do currículo vigente. Isso levou à coleta de dados por meio de entrevistas, 
sendo tais dados discutidos na dissertação. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Por meio da análise dos resultados, foram possíveis as diferentes visões de meio 
ambiente. A maioria dos professores entrevistados expressou em suas respostas 
uma visão naturalista de meio ambiente, ou seja, aquela em que são levados em 
conta apenas os aspectos relacionados à natureza propriamente dita. Mas também 
houve respostas de professores que enfatizaram a importância da superação do 
antropocentrismo.  
Vale ressaltar que nenhum dos professores comentou trabalhar simultaneamente 
com as perspectivas Química Verde, Química Ambiental, Educação Ambiental e 
CTSA.  
Por meio das entrevistas com os professores e da análise dos currículos, foi possível 
perceber que há preocupação em fornecer uma formação mais ampla aos 
licenciandos, tendo em vista que buscam articular diferentes perspectivas no 
tratamento e nas abordagens das questões ambientais. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Dinâmica natural e ensino de Química para 
jovens e adultos: saberes e práticas de uma inovação curricular 
 
1 – Referência do trabalho: 
ZANINI, S. M. C. Dinâmica natural e ensino de Química para jovens e adultos: 
saberes e práticas de uma inovação curricular. 2011. 147f. Dissertação (Mestrado)- 
Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra, Instituto de Geociências, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Prof. Dr. Pedro Wagner Gonçalves 
Doutor em Filosofia, pela Universidade de Campinas (1997). 
Atualmente é professor do Departamento de Geociências Aplicadas ao Ensino do 
Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas. 
Pesquisa a área interdisciplinar que cruza Ensino de Geologia, História da Geologia 
e Formação de Professores. Tópicos principais de Pesquisa: James Hutton (1726-
1797), formação continuada de professores e Ciência, tecnologia e Sociedade. 
Defende que o conhecimento geológico é parte relevante da alfabetização científica 
para formar cidadãos na sociedade tecnológica. 
 
Silvana Maria Corrêa Zanini 
Licenciada em Química, pela Universidade de Campinas (1985). 
Mestre em Ensino e História de Ciências da Terra (2011). 
Doutorado em andamento em Ensino e História de Ciências da Terra. 
Professora de Química na Educação Básica. 
 
Linha de pesquisa: Metodologia do Ensino em Geociências. 
 
3 – Palavras-chave: Ensino de Química. Ensino de Geociências. Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). 
 
4 – Tema geral da pesquisa: A inserção de temas socioambientais nas escolas por 
meio da discussão de um assunto da realidade do local pesquisado. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: O estudo de um fenômeno ambiental ocorrido 
na região que tem como característica principal a dissolução e precipitação do 
carbonato de cálcio. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Descrição científica dos fatos e processos (DC); 
Transformação da realidade social (TRS); 
Aplicação do conhecimento químico (AC). 
 
7- Tipo de abordagem: 
A pesquisa abordou um tema relevante para a região na qual foi desenvolvida, ou 
seja, procurou discutir os problemas de nível econômico e político da sociedade 
envolvida. 
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8 – Objetivos: 
Desenvolver aprendizagem de Química por meio de inovação curricular que, 
aplicada e analisada, trouxe perspectivas de ensino de Química contextualizado por 
meio do ambiente terrestre. 
 
9 – Natureza do trabalho: 
Pesquisa de natureza qualitativa do tipo estudo de caso. 
 
10 – Metodologia/estratégias: 
Primeiramente, foi delimitado o tema social a ser abordado com os alunos, neste 
caso, foi escolhido o tema moradia, pois era o sonho daqueles alunos, devido à 
perda que tiveram em função do colapso dos fenômenos naturais ocorridos no solo 
daquela região. 
O segundo passo da pesquisa foi a definição dos conteúdos químicos que seriam 
abordados para contextualizar o tema proposto. 
Os assuntos referentes aos conteúdos selecionados e que faziam referência ao 
tema foram encontrados em livros didáticos para o ensino médio. 
Nessa pesquisa, foi desenvolvido um roteiro de como se poderia ter uma inovação 
curricular a partir da interação do tema social escolhido com os conteúdos químicos. 
Para isso, várias etapas foram propostas pela autora da pesquisa, como até mesmo 
estudar alguns itens relacionados à formação geológica dos solos em casa, pois o 
tempo de aulas seria pouco para que todas as tarefas fossem realizadas em sala de 
aula. 
As conversas realizadas com os alunos foram transcritas e serviram para analisar o 
que cada aluno pensava sobre as atividades que estavam sendo desenvolvidas bem 
como o que o trabalho realizado estava proporcionado na formação deles como 
cidadãos. 
Dentro da estratégia metodológica da pesquisa, três eixos foram focados para a 
construção da inovação curricular: aprendizado químico, visão de ambiente, 
aprendizado socioambiental. Assim, as discussões foram realizadas em cima desses 
eixos e de seus desdobramentos. 
 
11 – População investigada: 
Foram investigados alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), mais 
especificamente, seis deles que demonstraram maior interesse foram convidados a 
participar da aplicação das atividades dessa proposta de inovação, realizadas para 
debater o assunto. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
A autora fez várias referências ao movimento, explorando seus aspectos ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
A preocupação da autora com o trabalho realizado foi propor uma inovação 
curricular por meio de assuntos do cotidiano dos alunos, promovendo a 
interdisciplinaridade e, assim, desenvolver uma nova proposta de ensino de 
Química. 
 
14 – Principais discussões e resultados: 
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Os resultados obtidos com a pesquisa e análise dos dados coletados mostraram que 
os alunos tiveram aproveitamento na aprendizagem, pois conseguiram fazer 
relações entre os conteúdos químicos e as situações geológicas pelas quais 
passaram na região do Cajamar, onde perderam suas moradias, devido a um 
acidente geológico natural. As discussões não focaram apenas o caráter ambiental 
dos fenômenos, mas também toda a problemática social por eles vivenciada, como 
os interesses políticos e as ações promovidas pelo governo para auxiliá-los naquele 
momento. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Abordagem de temáticas ambientais no ensino 
de Química: um olhar sobre textos destinados ao professor da escola básica 
 
1 – Referência do trabalho: 
DREWS, F. Abordagem de temáticas ambientais no ensino de Química: um 
olhar sobre textos destinados ao professor da escola básica. 2011. 236f. Dissertação 
(Mestrado)-Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.  
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Prof. Dr. Carlos Alberto Marques (Orientador). 
Pós-doutor pela Università Ca' Foscari Venezia (2010). 
Professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Coordenador do programa de pós-graduação em educação científica e tecnológica.  
 
Prof. Dr. Demétrio Delizoicov Neto (Coorientador). 
Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (1991). 
Professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
Franciele Drews 
Licenciada (2008) e Bacharel (2009) em Química pela Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica. 
Atua como professora de Química em turmas dos cursos técnicos integrados em 
Telecomunicações e em Refrigeração e Climatização do IFSC - Campus São José. 
Docente no Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em 
Química na mesma instituição 
Linha de pesquisa: Formação de professores. 
 
3 – Palavras-chave: Ensino de Química. Educação Ambiental. Química Verde. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Investigação sobre temas ambientais em artigos de 
periódicos. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Poluição, água, lixo, energia e agrotóxicos. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Descrição científica de fatos e processos (DC). 
 
7- Tipo de abordagem: 
Temas ambientais em periódicos destinados a professores do ensino básico. 
 
8 – Objetivos: 
O objetivo geral dessa pesquisa foi o de contribuir para a abordagem crítica e 
socioambiental de temáticas relativas ao meio ambiente na educação em Química; 
e, em decorrência disso, analisar e problematizar o conteúdo de textos sobre 
questões ambientais divulgados nas revistas Química Nova na Escola e Green: la 
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Scienza alservizio dell’Uomo e dell’Ambiente, ambas dirigidas a professores de 
Química de nível médio. 
 
9 – Natureza do trabalho: 
Pesquisa de natureza qualitativa do tipo análise documental.  
 
10 – Metodologia/estratégias: 
Após a seleção dos textos, foi realizada a leitura flutuante e então utilizada a análise 
de conteúdo de Bardin (2011). 
 
11 – População investigada: 
Foi selecionado um total de 48 artigos das revistas Química Nova na Escola e 
Green: la scienza al servizio dell'uomo e dell'ambiente. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
A tríade CTSA foi discutida pela autora dentro dos resultados da sua pesquisa. 
Foram coletados dados dos artigos que puderam ser discutidos e refletidos no 
trabalho. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
No trabalho, ficou evidente a preocupação com a formação de aluno e professores 
em relação à problemática ambiental, sendo que foram discutidas, no último item do 
capítulo das discussões, as abordagens pedagógicas e as contribuições 
encontradas nos artigos selecionados para a realização da pesquisa. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Com a análise dos 48 artigos, pode-se perceber que há, sim, um conhecimento das 
temáticas ambientais, mas que muito precisa ser feito para se chegar a algum nível 
de uma perspectiva de ensino crítico-transformadora de EA.  
De acordo com a autora, a presente pesquisa pode contribuir para a construção e/ou 
reformulação dos currículos de ensino de Química e a elaboração de propostas 
didático-metodológicas. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Educação ambiental no ensino de Química: 
propostas curriculares brasileiras 
 
1 – Referência do trabalho: 
SANTOS, E. M. Educação ambiental no ensino de Química: propostas 
curriculares brasileiras. 2012. 147f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências)-
Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista. Rio Claro, 2012. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Prof. Dr. Luiz Marcelo de Carvalho 
Pós-doutor pelo Institute of Education, University of London (2013). 
Professor assistente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho no 
departamento de educação. 
É um dos editores do periódico Pesquisa em Educação Ambiental e Membro de 
corpo editorial da Interacções, da Revista Eletrônica do Mestrado em Educação 
Ambiental, Educação e Ambiente, Revista Brasileira de Educação Ambiental. Tem 
participado da Comissão Organizadora dos Encontros de Pesquisa em Educação 
Ambiental, do Grupo de Trabalho Educação Ambiental da ANPED (GT22) e é 
membro da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia. 
 
Ederson Miranda dos Santos 
Licenciado em Química pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (2007). 
Mestre em Ensino de Ciências (2012). 
Atua na docência nas áreas de Química e Educação Ambiental. 
Linha de pesquisa: Educação ambiental, formação de professores. 
 
3 – Palavras-chave: Temática ambiental. Educação ambiental. Currículo. Ensino de 
Química. Produção de sentidos. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Investigação da EA nos currículos escolares. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Poluição, água, lixo, energia e combustível. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Compreensão da realidade social (CRS). 
 
7- Tipo de abordagem: 
A abordagem realizada foi na área de ensino de Química a partir de currículos 
escolares em vigência. 
 
8 – Objetivos: 
O objetivo do trabalho é traçar um panorama das construções curriculares atuais 
produzidas por todos os estados da federação, conseguindo, assim, uma 
compreensão mais ampla do pensamento curricular brasileiro referente às questões 
ambientais para a disciplina de Química. 
 
9 – Natureza do trabalho: Pesquisa de natureza qualitativa.   
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10 – Metodologia/estratégias: 
No primeiro momento, foi feita uma busca dos documentos curriculares em todas as 
secretarias Estaduais e Distrital de Educação. A busca por esses documentos foi 
realizada por meio de sites oficiais, e-mail e contato telefônico. Ao todo, foram 
selecionados doze documentos curriculares referentes ao ensino de Química e 
também as Orientações Curriculares para o Ensino Médio. 
Para a análise dos documentos, foi realizada uma “leitura flutuante”. 
Para melhor análise após a leitura flutuante, foi realizada então uma análise mais 
detalhada, tomando como ponto de partida aspectos referentes às Dimensões da 
EA, como dimensão de conhecimento, dimensão valorativa e a dimensão política. 
Também foram realizadas análises referentes às Perspectivas Metodológicas 
propostas para o ensino de Química, estando associados a esse Tema os núcleos 
de sentido referentes à Contextualização, à interdisciplinaridade, à abordagem a 
partir de Temas Estruturantes e a Abordagens referentes à perspectiva CTSA.  
 
11 – População investigada: Documentos curriculares de doze secretarias de 
educação. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
Na análise dos documentos curriculares, foi tomado o cuidado de perceber também 
a concepção existente nesses documentos relacionados ao movimento CTSA. 
Foram extraídos fragmentos desses documentos que contêm a citação em relação 
ao movimento para posterior discussão. De acordo com a pesquisa, foram 
identificadas 18 unidades de registro que fizeram referência à ciência, tecnologia, 
sociedade e ambiente. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
No decorrer do trabalho, observa-se que há uma preocupação em inserir temáticas 
ambientais nos currículos escolares e, até mesmo por isso, alguns estão sendo 
reescritos e não foi possível ter acesso aos mesmos para serem inseridos na 
pesquisa. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
De todos os documentos analisados, foram identificadas duzentos e sessenta e 
quatro unidades de significado relacionadas com aspectos da temática ambiental. 
Dessas análises o autor concluiu que a EA não pode ser tratada como algo 
relacionado apenas aos aspectos do contexto social e ambiental de forma 
descontextualizada, é preciso fazer interligações da Química a ser ensinada com os 
temas selecionados para a realização dessa interligação. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Abordagem ambiental nos livros didáticos de 
Química aprovados pelo PNLEM/2007: princípios da Carta de Belgrado 
 
1 – Referência do trabalho: 
DIAS, K. F. Abordagem ambiental nos livros didáticos de Química aprovados 
pelo PNLEM/2007: princípios da Carta de Belgrado. 2012. 121f. Dissertação 
(Mestrado)-Programa de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autoras: 
Profª Drª Agustina Rosa Echeverría 
Doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas (1993). 
Professora associada da Universidade Federal de Goiás. 
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências - NUPEC, da UFG. 
Líder do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental registrado no CNPq.  
Coordenadora do Mestrado em Educação em Ciências e Matemática da UFG.  
 
Karla Ferreira Dias 
Licenciada em Química pela Universidade Federal de Goiás (2009). 
Doutorado em andamento na Universidade Federal de Goiás, na área de Educação 
em Ciências e Matemática. 
Professora do Instituto Federal de Goiás. 
Linha de pesquisa: Educação em Ciências e Meio Ambiente. 
 
3 – Palavras-chave: Educação Ambiental (EA). Livro Didático. Carta de Belgrado. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Temas ambientais nos livros didáticos e Carta de 
Belgrado. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Poluição, água, lixo, energia, agrotóxicos,  
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Compreensão da realidade social (CRS); 
Transformação da realidade social (TRS). 
 
7- Tipo de abordagem: 
A pesquisa faz a abordagem de temas que são apresentados nos livros didáticos. 
 
8 – Objetivos: 
O objetivo da pesquisa era descrever e analisar a abordagem ambiental nos livros 
didáticos de Química aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático para o 
Ensino Médio (PNLEM/2007). 
 
9 – Natureza do trabalho: 
Pesquisa de natureza qualitativa. 
 
10 – Metodologia/estratégias: 
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A análise dos livros didáticos foi realizada por meio da Análise de Conteúdo de 
Bardin (2010). 
Três categorias foram construídas com base nas leituras realizadas e também na 
Carta de Belgrado onde podem ser encontradas ideias que expressam a importância 
da EA. As categorias são: conhecimento científico, conhecimento conscientização e 
participação. 
 
11 – População investigada: 
Foram feitas análises em 10 volumes de livros didáticos. 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
Na pesquisa, encontramos uma citação que faz referência à tríade CTS, mas não foi 
encontrado na discussão dos resultados um enfoque sobre o assunto. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
Pode ser encontrada, nas discussões dos livros didáticos, a preocupação em 
integrar a EA em cada um desses volumes. São apontadas nos resultados algumas 
deficiências que ainda são encontradas nesse material, que, na maioria das vezes, é 
a única fonte de pesquisa de professores e alunos. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Os resultados obtidos com base em cada uma das categorias elencadas de acordo 
com os princípios da Carta de Belgrado, para a discussão, tiveram as seguintes 
considerações: 
O primeiro deles fez referência aos conteúdos de Química e ao meio ambiente. Foi 
percebido na análise que os livros didáticos fazem essa abordagem nos capítulos e 
também nos exercícios propostos. Alguns deles apresentaram uma percepção 
menor desses aspectos. 
O segundo aspecto foi identificado como Conhecimento Científico, com exceção de 
3 volumes. Em todos os outros, foi identificada, de forma direta, a importância da 
Química frente aos desafios ambientais. Os três últimos aspectos relacionados ao 
conhecimento científico foram identificados nos volumes analisados com exceção de 
alguns deles. 
Na Categoria Conscientização/Conhecimento, identificaram-se quatro aspectos que 
englobam componentes dos objetivos da Carta de Belgrado, a saber: sociais, 
políticos, econômicos e comportamentais. 
Com relação à categoria Participação, foram identificados quatro aspectos da Carta, 
quais sejam: Incentivo à participação, Desenvolvimento de atitudes, Motivação e 
Capacidade de avaliação. 
Como análise final, foi verificado que todos os princípios da Carta de Belgrado são 
contemplados nos livros didáticos, mas aspectos como formação de professores e 
livro didático e conteúdos científicos precisam ser consolidados para a inserção da 
EA no ensino básico. 
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Ficha de Leitura da dissertação: Análise de metodologias de ensino de Química 
para debater a temática Biodiesel à luz do enfoque CTSA: alfabetização científica no 
ensino médio 
 
1 – Referência do trabalho: 
SILVA, M. C. Análise de metodologias de ensino de Química para debater a 
temática Biodiesel à luz do enfoque CTSA: alfabetização científica no ensino 
médio. 2012. 117f. Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em 
Química, Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 2012. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autores: 
Prof. Dr. Valdemar Lacerda Junior 
Pós-doutor em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo (2006). 
Professor Adjunto IV da Universidade Federal do Espírito Santo. 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química do Centro de Ciências 
Exatas da Universidade Federal do Espírito Santo. 
Membro do Conselho Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo. 
 
Marcio Corrêa da Silva 
Licenciado em Química pela Universidade Federal do Espírito Santo (2002). 
Professor das Faculdades Integradas São Pedro, professor do Centro Educacional 
Primeiro Mundo e professor do Colégio Maria Ortiz, atuando principalmente no 
seguinte tema: Ensino de Química. 
Linha de pesquisa: Ensino de Química. 
 
3 – Palavras-chave: Tema Gerador. Biodiesel. Ensino de Química. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: Tema socioambiental no ensino de Química. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Biodiesel. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Descrição científica dos fatos e processos (DC); 
Aplicação do conhecimento químico (AC). 
 
7- Tipo de abordagem: 
A pesquisa faz a abordagem do tema socioambiental “biodiesel” como tema a ser 
utilizado no ensino de Química. 
 
8 – Objetivos: 
Avaliar como o biodiesel inserido no ensino de Química poderia ser utilizado como 
tema gerador dentro da área de estudo do meio ambiente. 
 
9 – Natureza do trabalho: 
Pesquisa de natureza qualitativa na perspectiva da pesquisa ação. 
 
10 – Metodologia/estratégias: 
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Como primeiro passo da metodologia da pesquisa, foi escolhido o tema biodiesel 
como tema gerador. 
Foi aplicado um questionário diagnóstico aos alunos participantes da pesquisa, a 
partir do qual se elaborou a metodologia proposta. 
Para a apresentação do tema aos alunos, foi realizada uma palestra. 
A pesquisa foi desenvolvida por meio da consulta ao site www.biodieselbr.com, onde 
os alunos puderam aprender um pouco mais do que foi dito na palestra. 
O conteúdo químico escolhido para ser contextualizado com o tema biodiesel foi 
cálculo estequiométrico. Essa contextualização foi realizada por meio de uma lista 
de exercícios. 
Os alunos foram levados para o laboratório de Química para aprenderem como o 
biodiesel é formado. Com essa prática, conteúdos abordados em períodos 
anteriores foram retomados. 
Para verificar o que foi aprendido pelos alunos, foi aplicado um teste individual de 
verificação. 
 
11 – População investigada: 
A pesquisa foi realizada em duas escolas, sendo uma particular e outra federal. 
Nesta, a turma era do Projeto de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 
 
12 – Priorização da tríade CTS: 
Toda a pesquisa teve como norte o movimento CTSA. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
A pesquisa foi realizada com o objetivo de verificar como um tema gerador pode 
contribuir para o ensino e o estudo da Química. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Por meio da aplicação do questionário diagnóstico, pode-se ter, como resposta da 
maioria dos alunos, a crença na necessidade de estudar química, apesar da 
dificuldade que possuem em relacioná-la com o cotidiano. 
Das duas metodologias utilizadas para fazer com que os alunos conhecessem um 
pouco mais sobre o tema biodiesel (a palestra e pesquisa na internet), concluiu-se 
que a palestra teve resultado mais satisfatório. 
Na turma do PROEJA, percebeu-se a participação e compreensão dos alunos em 
relação às estruturas moleculares. O contraponto da turma do PROEJA em relação 
à turma da escola particular é que esta faltava mais nas aulas. 
Diante dos resultados obtidos, pode-se afirmar que o trabalho com temas geradores 
para o ensino de Química foi eficiente. 
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Ficha de Leitura da dissertação: A temática atmosfera como ferramenta para o 
ensino de Química 
 
 
1 – Referência do trabalho: 
WOLLMANN, E. M. A Temática Atmosfera como Ferramenta para o Ensino de 
Química. 2013. 159f. Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-graduação em 
Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Universidade Federal de Santa 
Maria, Santa Maria, 2013. 
 
2 – Dados sobre os autores (formação, universidade onde foi desenvolvido o 
trabalho, curso de pós-graduação, linha de pesquisa): 
 
Autoras: 
Orientadora: Profª Drª Maria Elisa Fortes Braibante 
Doutora em Química pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (1987). 
Professora associada da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
Coordenadora do projeto PIBID – Química. 
 
Ediane Machado Wollmann 
Licenciada em Química (2010). 
Doutorado em andamento no Programa de Pós-graduação em educação em 
Ciências: Química da Vida e Saúde na UFSM. 
Linha de pesquisa: Processo de ensino e aprendizagem na escola, na universidade 
e no laboratório de pesquisa. 
 
3 – Palavras-chave: Ensino de Química. Atmosfera, Oficinas temáticas. 
 
4 – Tema geral da pesquisa: A utilização de temas socioambientais para a 
contextualização do ensino de Química. 
 
5- Tema socioambiental priorizado: Atmosfera. 
 
6 – Níveis de contextualização com que a temática socioambiental é tratada: 
Transformação da realidade social (TRS); 
Aplicação do conhecimento químico (AC). 
 
7- Tipo de abordagem: 
A abordagem realizada foi do tipo socioambiental, pois foi relacionada à investigação 
da temática socioambiental “atmosfera”, para o ensino de Química. 
 
8 – Objetivos: 
Utilizar a temática “Atmosfera”, para contextualizar o ensino de Química por meio de 
oficinas temáticas que contribuam para o processo de reflexão e formação dos 
estudantes. 
 
9 – Natureza do trabalho: Pesquisa de natureza qualitativa.   
 
10 – Metodologia/estratégias: 
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Como estratégia metodológica, foram utilizadas oficinas temáticas com os seguintes 
títulos: “Energia versus poluição atmosférica” e “Energia versus poluição 
hidrosférica”. 
 
11 – População investigada: 
A pesquisa foi realizada em uma escola estadual do ensino médio, do município de 
Restinga Sêca – RS, cidade que possui cerca de 16 mil habitantes.  
A turma de alunos escolhida para a pesquisa era do 2º ano do ensino médio do 
noturno, composta por 31 alunos, sendo 18 meninas e 13 meninos. 
 
12 – Priorização da tríade CTS 
A autora da dissertação fez um subitem no capítulo 02, para enfatizar a tríade cujo 
título é “Ensino de Química com enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS)”. 
 
13 – Preocupações educacionais (Formação de professores, Propostas e 
Implementações e Reforma curricular): 
Contribuir para a formação de cidadãos mais críticos e reflexivos para atuação no 
meio social por meio da contextualização de temas sociais. 
 
14 – Principais discussões e resultados:  
Os resultados finais da pesquisa proporcionaram uma visão diferente dos alunos em 
relação à disciplina de Química, pois com as atividades propostas, puderam 
manusear materiais no desenvolvimento das atividades práticas, o que lhes 
proporcionou maior participação na aula. 
Na abordagem dos livros didáticos, foram encontrados aqueles que vão do início ao 
fim, abordando os conteúdos de uma maneira mais simples e outros que tomam 
como ponto de partida a contextualização.  

 


