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Resumo: Apresentamos os resultados das análises efetuadas, acerca de nosso trabalho, envolvendo o 

ensino de Química através de temas geradores ambientais, em turmas do Ensino Médio. Procuramos 

desenvolver  o  processo  ensino-aprendizagem,  seguindo  as  concepções  de  Ciência,  Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente – CTSA, com uma abordagem dialógico-problematizadora. Acreditamos que a 

utilização  de  temas geradores ambientais  nas  aulas  de Química,  sob  esta  abordagem,  constitui  um 

importante processo para se trabalhar a conscientização juntamente com a apropriação dos conteúdos 

químico-científicos,  dando  condições  para  que  os  educandos  possam interpretar  de  forma  crítica  a 

realidade  em  que  vivem,  articulando  o  conhecimento  químico  às  questões  sociais,  ambientais, 

econômicas e políticas.

Palavras-chave: Ensino  de  Química;  Investigação-Ação;  Implicações  da  relação  CTSA;  Temas 

Geradores Ambientais.

Abstract: We present  the  results  of  the  tests  performed,  about  our  work,  involving  the  teaching  of 

chemistry through generators environmental issues in classes of high school. We seek to develop the 

teaching-learning process,  following the concepts of  Science,  Technology,  Society and Environment - 

CTSE, with a dialogue-problematical. We believe that the use of generators environmental issues in the 

classroom of Chemistry, under this approach, is an important process to work together with the awareness 

that ownership of content chemical-scientific, giving conditions so that students can interpret in a critical 

situation in the living, articulating the chemical knowledge to social issues, environmental, economic and 

political.  

Keywords: Teaching  Chemistry;  Research-Action;  implications  of  the  CTSE;  Environmental  Issues 

generators.
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Introdução

Atualmente a degradação ambiental é um dos grandes problemas que desafiam 

a  humanidade.  A  poluição  e  a  agressão  à  natureza  já  apresentam conseqüências 

demasiado  sérias,  inclusive  ameaçando  a  nossa  própria  sobrevivência.  Porém, 

segundo alguns especialistas, esse é um quadro que ainda pode ser revertido, desde 

que se comece urgentemente a lutar pela preservação da natureza e de nosso planeta. 

Para isso é muito importante que todos nós nos engajemos nesta luta, fazendo a nossa 

parte, realizando aquilo que está ao nosso alcance. 

Uma das principais maneiras de nós, educadores, fazermos isso é através de 

uma educação ambiental ativa e transformadora. A Química é tida geralmente como 

causadora  de  grandes  impactos  ambientais,  sendo  associada  a  vários  aspectos 

negativos  e prejudiciais  como poluição,  venenos,  inseticidas,  conservantes,  aditivos, 

agrotóxicos,  etc.  Porém  quando  direcionada  adequadamente,  através  da  Química 

Ambiental, passa a ser vista de modo positivo. Desta forma os educandos percebem 

que  a  mesma  é  uma  disciplina  indispensável  para  a  correta  compreensão  dos 

problemas atuais e para poder agir sobre os mesmos e solucioná-los. Eles passam 

então a perceber que o conhecimento químico e científico é indispensável para se obter 

soluções para os grandes problemas que afligem a humanidade atualmente.

Desenvolvimento

O ensino de Ciências em geral, e em especial de Química, deve apresentar uma 

preocupação com aspectos relativos à cidadania utilizando temas de interesse social, 

derivados do cotidiano, associando aspectos tecnológicos e sócio-econômicos. Deve-se 

procurar transmitir o conhecimento químico juntamente com uma formação crítica, que 

permita  a  reflexão  sobre  suas  implicações  sociais  e  ambientais.  Esta  é  uma 

preocupação em nível  mundial,  constante  no  denominado ensino  de  CTS (Ciência, 

Tecnologia e Sociedade).

Levando os problemas ambientais para discussão em sala de aula, mobilizando 

os educandos para a pesquisa sobre tais  temas,  se desperta  o interesse sobre os 
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mesmos, motivando-os para a apropriação dos conteúdos químicos e científicos em 

geral.

Trabalhando  os  conteúdos  de  Química  associados  a  problemas  ambientais 

presentes na realidade local, faz-se com que tais conteúdos se tornem significativos, 

demonstrando que os mesmos fazem parte da vida dos educandos, encontrando-se 

inseridos em seu cotidiano. 

Além disso, os educandos podem adquirir uma consciência ambiental, tornando-

se  capazes  de  interferir  de  modo  consciente  e  positivo  sobre  a  realidade  local, 

contribuindo para sanar problemas ambientais ocasionados pela atuação indevida de 

setores públicos e privados no que se refere à preservação ambiental.

Dentre os temas geradores da Química Ambiental, que podem ser utilizados no 

ensino de Química, pode-se destacar: a poluição causada pelas indústrias locais, os 

agrotóxicos, o problema do lixo, a poluição das águas e a poluição atmosférica (chuva 

ácida, aquecimento global e camada de ozônio).

Através de tais temas é possível trabalhar praticamente todos os conteúdos de 

Química do Ensino Médio.

O  tratamento  destes  temas  será  sempre  conduzido  visando  dois  objetivos 

fundamentais em relação aos educandos: A apropriação do saber elaborado referente 

aos conteúdos científicos da disciplina de Química e a formação de cidadãos capazes 

de intervir  ativamente no ambiente social  em que vivem,  com uma visão crítica da 

realidade  em  seus  aspectos  históricos,  sociais,  políticos  e  econômicos,  aptos  ao 

exercício da cidadania.

Conforme as  Diretrizes  Curriculares  de  Química  para  a  Educação  Básica  do 

Estado  do  Paraná  (2006)  a  preocupação  central  é  resgatar  a  especificidade  da 

disciplina de Química, deixando de lado o modo simplista como era tratada nos PCN, 

onde era vista como área do conhecimento, recuperando a importância de seu papel no 

currículo escolar. Dá-se ênfase ao estudo da história da disciplina, em seus aspectos 

epistemológicos, buscando uma seleção de conteúdos (estruturantes) que identifiquem 

a  disciplina  como  campo  do  conhecimento  que  se  constituiu  historicamente,  nas 

relações políticas, econômicas, sociais e culturais das diferentes sociedades. Isso é 

fundamental para uma abordagem crítica que ultrapasse a educação voltada para o 
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mercado  de  trabalho.  A  preocupação  é  formar  alunos  que  ao  se  apropriarem dos 

conhecimentos químicos, sejam capazes de refletirem criticamente sobre a realidade 

em que vivem, tornando-se aptos ao exercício da cidadania.

Nestas  Diretrizes  o  ensino  da  Química  passa  a  ser  direcionado  pela 

construção/reconstrução de significados dos conceitos científicos, relacionando-os aos 

contextos históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais, baseando-se em teóricos 

como Chassot, Mortimer, Maldaner e Bernardelli.

Atualmente o ensino de Ciências em geral, e em especial, de Química, apresenta 

uma preocupação com aspectos relativos à cidadania utilizando temas de interesse 

social, derivados do cotidiano, associando aspectos tecnológicos e sócio-econômicos. 

Procura-se transmitir o conhecimento químico juntamente com uma formação crítica, 

que  permita  a  reflexão  sobre  suas  implicações  sociais  e  ambientais.  Esta  é  uma 

preocupação em nível  mundial,  constante  no  denominado ensino  de  CTS (Ciência, 

Tecnologia e Sociedade).

Conforme Santos e Schnetzler (2003, p. 105),

“Os temas químicos sociais desempenham papel fundamental no ensino de química para 

formar o cidadão, pois propiciam a contextualização do conteúdo químico com o cotidiano 

do  aluno,  além de permitirem o  desenvolvimento  das  habilidades  básicas  relativas  à 

cidadania, como a participação e a capacidade de tomada de decisão, pois trazem para a 

sala  de  aula  discussões  de  aspectos  sociais  relevantes,  que  exigem  dos  alunos 

posicionamento crítico quanto a sua solução.”

Atualmente, alguns autores como Mion, Alves e Carvalho (2007), acrescentam o 

tema Ambiente ao ensino de CTS, o qual passa a ser designado por CTSA (Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente).

“[...],  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 
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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).

Esta  perspectiva  do  movimento  CTSA  aliada  a  uma  proposta  educacional 

dialógico-problematizadora (FREIRE, 1987) permite que o conhecimento químico seja 

trabalhado juntamente com uma formação crítica,  conduzindo à reflexão sobre suas 

implicações  sociais  e  ambientais.  Desta  forma,  no  decorrer  do  processo  ensino-

aprendizagem,  possibilita-se  que  os  educandos  desenvolvam  a  capacidade  de  se 

posicionarem criticamente frente aos problemas atuais,  tanto em nível  global quanto 

aos relacionados à sua realidade cotidiana,  articulando o conhecimento  químico às 

questões sociais, ambientais, econômicas e políticas.

De  acordo  com  Freire  (1987)  para  que  sejam  realmente  significativos  e 

mobilizadores  para  os  educandos,  os  temas  geradores  devem  fazer  parte  da  sua 

realidade, devem estar inseridos no seu cotidiano, em suas relações com o mundo em 

que vivem, com o ambiente que os cerca. 

Este autor afirma que

“É importante reenfatizar que o tema gerador não se encontra nos homens isolados da 

realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens. Só pode ser compreendido 

nas relações homens-mundo. Investigar o tema gerador é investigar, repitamos, o pensar 

dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua 

práxis.” (FREIRE, 1987, p. 98).

Acreditamos  que  a  utilização  de  temas  geradores  ambientais  nas  aulas  de 

Química, sob esta abordagem, constitui um importante processo para se trabalhar a 

conscientização  juntamente  com  a  apropriação  dos  conteúdos  químico-científicos. 

Entendendo aqui conscientização no sentido freireano, a qual supera a mera tomada de 

consciência,  uma  vez  que  consiste  no  desenvolvimento  crítico  da  tomada  de 

consciência.
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Segundo Saviani (2005) tanto os métodos tradicionais como os novos concebem 

uma autonomia  da  escola  em relação à  sociedade,  de  modo  que  ele  propõe uma 

pedagogia  onde  o  vínculo  entre  educação  e  sociedade  se  mantém  continuamente 

presente, onde professor e aluno são tidos como agentes sociais. Esta nova pedagogia 

superaria as anteriores incorporando as suas críticas numa proposta completamente 

inovadora.

O mesmo autor destaca que

“A pedagogia revolucionária situa-se além das pedagogias da essência e da existência. 

Supera-as, incorporando suas críticas recíprocas numa proposta radicalmente nova. O 

cerne  dessa  novidade  radical  consiste  na  superação  da  crença  na  autonomia  ou na 

dependência absolutas da educação em face das condições sociais vigentes.” (SAVIANI, 

2005, p. 66).

“Os  métodos  tradicionais  assim  como  os  novos  implicam  uma  autonomização  da 

pedagogia em relação à sociedade. Os métodos que preconizo mantêm continuamente 

presente a vinculação entre educação e sociedade. Enquanto no primeiro caso professor 

e alunos são sempre considerados em termo individuais, no segundo caso, professor e 

alunos são tomados como agentes sociais.” (SAVIANI, 2005, p. 70).

Comparando  o  método  proposto  por  Saviani  (2005)  com os  das  pedagogias 

tradicional e nova, teríamos como ponto de partida do ensino, não a  preparação dos 

alunos, que parte do professor, como ocorre na pedagogia tradicional, nem a atividade, 

iniciativa dos alunos, como na pedagogia nova, mas sim a prática social. Nesta prática 

professor  e  alunos  são  agentes  sociais  diferenciados,  em  níveis  diferentes  de 

compreensão, tendo o primeiro uma compreensão sintética, enquanto que os demais 

uma compreensão de caráter sincrético.

O  segundo  passo  não  seria  a  apresentação de  novos  conhecimentos  pelo 

professor  como  na  pedagogia  tradicional,  nem  o  problema como  obstáculo  da 

pedagogia nova, mas a problematização. “Trata-se de detectar que questões precisam 

ser resolvidas no âmbito da prática social e, em conseqüência, que conhecimento é 

necessário dominar.” (SAVIANI, 2005, p. 71).
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O terceiro passo não consistiria na assimilação dos conteúdos transmitidos pelo 

professor, como na pedagogia tradicional, nem na coleta de dados da pedagogia nova, 

envolvendo  porém  transmissão  e  assimilação  de  conhecimentos  e  eventualmente 

coleta de dados. Trata-se da apropriação, pelos alunos, dos instrumentos teóricos e 

práticos  necessários  ao  equacionamento  do  problema,  a  qual  dependerá  da 

transmissão direta ou indireta por parte do professor. Este passo pode ser denominado 

instrumentalização, não devendo ser entendida no sentido tecnicista.

O quarto passo não constituiria a generalização da pedagogia tradicional nem a 

hipótese da pedagogia nova. Com posse dos instrumentos básicos cria-se uma forma 

mais  elaborada  de  entendimento  da  prática  social.  Este  passo  pode  ser  chamado 

catarse.

O ponto de chegada não seria a aplicação como na pedagogia tradicional, nem a 

experimentação, como na pedagogia nova, mas a própria prática social compreendida 

agora pelos alunos em termos sintéticos.

“Neste ponto, ao mesmo tempo que os alunos ascendem ao nível sintético em que, por 

suposto, já se encontrava o professor no ponto de partida, reduz-se a precariedade da 

síntese do professor, cuja compreensão se torna mais e mais orgânica. Essa elevação 

dos alunos ao nível do professor é essencial para se compreender a especificidade da 

relação pedagógica.  Daí  por  que o  momento catártico  pode ser considerado o ponto 

culminante do processo educativo, já que é aí que se realiza pela mediação da análise 

levada  a  cabo  no  processo  de  ensino,  a  passagem  da  síncrese  à  síntese;  em 

conseqüência manifesta-se nos alunos a capacidade de expressarem uma compreensão 

da prática em termos tão elaborados quanto era possível ao professor.” (SAVIANI, 2005, 

p. 72).

Baseado  em tais  pressupostos  teóricos  o  ensino  da  Química  pode  partir  de 

temas ambientais relacionados ao cotidiano dos alunos, associando aspectos sociais, 

políticos, econômicos e tecnológicos, transmitindo o conhecimento químico-científico ao 

mesmo tempo em que propicia uma formação crítica, tornando-os aptos ao exercício da 

cidadania.

Gasparin (2005) coloca estes cinco passos da seguinte maneira:
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1. Prática Social Inicial do Conteúdo:

1) Listagem do conteúdo: unidade e tópicos.

2) Vivência cotidiana do conteúdo:

a) O que o aluno já sabe: visão da totalidade empírica. Mobilização.

b) Desafio: o que gostaria de saber a mais?

2. Problematização:

1) Identificação  e  discussão  sobre  os  principais  problemas  postos  pela 

prática social e pelo conteúdo.

2) Dimensões do conteúdo a serem trabalhadas.

3. Instrumentalização:

1) Ações docentes e discentes para construção do conhecimento. Relação aluno 

x objeto do conhecimento através da mediação docente.

2) Recursos humanos e materiais.

4. Catarse:

1) Elaboração teórica da síntese, da nova postura mental. Construção da nova 

totalidade concreta.

2) Expressão da síntese. Avaliação: deve atender às dimensões trabalhadas e 

aos objetivos.

5. Prática Social Final do Conteúdo:

1) Intenções do aluno. Manifestação da nova postura prática, da nova atitude 

sobre o conteúdo e da nova forma de agir.

2)  Ações  do  aluno.  Nova  prática  social  do  conteúdo  ou  das  habilidades  e 

competências.

Na prática social inicial apresentamos os temas ambientais para que os alunos 

expusessem o que sabiam sobre cada um deles, ou que apresentassem palavras a 

eles relacionadas. As respostas foram sendo anotadas no quadro.
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Trabalhamos com dois temas, separadamente: “aquecimento global” e “camada 

de ozônio”. Os temas, apesar de possuírem um aspecto amplo e geral, foram sempre 

relacionados  com  questões  locais  e  com  o  cotidiano  dos  alunos.  Também  foram 

tratadas de questões ambientais locais.

Na fase seguinte, na problematização, os alunos foram divididos em grupos e 

foram lançadas questões sobre os temas.

Cada grupo debateu sobre as questões e no final redigiu um texto apresentando 

suas conclusões, o qual foi entregue ao professor e também apresentado ao grande 

grupo.

Apresentamos  a  seguir  os  questionamentos  com  as  principais  respostas 

efetuadas.

As respostas, em itálico, foram extraídas dos textos dos alunos.

AQUECIMENTO GLOBAL

• O que vocês entendem por aquecimento global?

Respostas: aquecimento da terra pelo efeito estufa; aquecimento da terra 

que ocorre por causa da poluição, lixos nos rios e ruas, etc; devido a emissão de  

gases poluentes produzidos pelas indústrias, o homem está acabando com a  

camada de ozônio, provocando o efeito estufa que é o aquecimento excessivo 

que está ocorrendo;etc.

• Quais as conseqüências que ele provoca?

Respostas: derretimento das calotas polares, aumento da temperatura na 

terra, aumento do nível do mar e extinção de alguns animais; aumento do calor,  

derretimento  das  geleiras,  clima  mais  seco;  modificações do  clima,  prejuízos  

para a agricultura, doenças, etc; aumento de furacões, tufões e ciclones; etc.

• Pelo que ele é ocasionado?

Respostas:  pela poluição, queimadas,  desmatamentos,  enfim pelo mau 

uso  que  o  homem  faz  do  seu  meio;  desenvolvimento  industrial,  queima  de  

combustíveis,  grandes desmatamentos e queimadas de florestas; emissão de  

gás CFC; por gases iguais o gás carbônico e dióxido de carbono; etc.
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• O que deveria ser feito sobre isso?

Respostas: diminuir a emissão de gases poluentes, criar biocombustíveis,  

filtros  nas  chaminés  das  fábricas,  não  fazer  queimadas,  não  desmatar,  não 

poluir,  etc;  menos  poluição;  diminuir  a  liberação  de  gases;  combater  o 

desmatamento, diminuir a poluição das fábricas e carros; etc.

• Nossa cidade colabora para aumentar o problema? Como?

Respostas: sim, através das fábricas, carros e queimadas; sim, mas não 

tanto como as grandes cidades; sim, porque não ajuda a conservar o meio onde 

vivemos; etc.

• O  que  cada  um  de  nós  pode  fazer  para  colaborar  na  solução  deste 

problema?

Respostas:  não derrubar  árvores,  não  usar  carros  sem necessidade  e 

também consumir somente produtos feitos de madeira reflorestada; andar menos 

de carro, não fazer queimadas, não desmatar, não poluir, etc; não jogar lixo na  

rua; plantar árvores e reduzir o movimento dos carros; etc.

CAMADA DE OZÔNIO

• O que é a camada de ozônio?

Respostas:  é uma camada que protege a terra impedindo que os raios 

ultravioletas penetrem no planeta; é a camada que protege a terra dos raios 

solares; etc.

• O que está ocorrendo com a camada de ozônio? Por que?

Respostas:  está  sendo  destruída  porque  muitos  gases  tóxicos  são 

lançados no meio  ambiente;  cada vez mais  está  aumentando um buraco na 

camada de ozônio por causa da poluição do ar; está diminuindo devido a muita  

liberação de carbono na atmosfera; está sendo destruída por causa dos gases 

CFCs (aerossol e gás da geladeira); etc.

• Quais as conseqüências provocadas pelo buraco na camada de ozônio?

Respostas: os raios ultravioletas chegam com mais frequência na terra e  

com mais força, causando doenças como câncer de pele; chuvas ácidas, câncer  
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de pele,  granitos de grandes proporções, a terra esquenta muito causando o  

derretimento das geleiras; etc.

Observação:  Esta  foi  a  questão  onde  apareceram  mais  interpretações 

errôneas,  demonstrando  um desconhecimento  geral.  Foi  bastante  confundida 

com as conseqüências ocasionadas pelo efeito estufa.

• O que deveria ser feito sobre isso?

Respostas:  usar  geladeiras  mais  econômicas  e  não  usar  aerossol;  

diminuir a poluição das fábricas, carros, etc; evitar o desmatamento, queimadas  

e conscientizar as pessoas; etc.

• Nossa cidade colabora para aumentar o problema? Como?

Respostas:  sim,  mas  pouco  porque  nossa  cidade  é  pequena  e  com 

poucas indústrias; sim, através das geladeiras; sim, poluído o ar; etc.

• O que cada um de nós deve fazer para nos protegermos dos problemas 

relacionados ao buraco na camada de ozônio?

Respostas:  usarmos  filtro  solar  e  tomar  bastante  água;  comprar  

eletrodomésticos mais econômicos; nos proteger do sol e usar protetor solar; etc.

• O  que  cada  um  de  nós  pode  fazer  para  colaborar  na  solução  deste 

problema?

Respostas: não fazer queimadas, proteger a natureza e utilizar menos os 

automóveis;  colocar  catalisador  nos  carros;  plantar  árvores e cuidar  do  meio 

ambiente; etc.

Na fase de instrumentalização cada equipe foi pesquisar sobre os assuntos em 

livros, revistas, Internet, etc. Também foram feitas visitas à estação de tratamento de 

água da cidade, Sanepar, e a uma indústria local, Swedish Match do Brasil S/A.

Pretendia-se  fazer  mais  visitas,  porém  devido  a  diversos  fatores  (tempo 

disponível,  burocracia envolvida,  transporte necessário, necessidade de dispensa de 

aulas, etc.) não foi possível neste momento.

Com  base  nas  pesquisas  efetuadas  cada  equipe  retomou  às  questões 

anteriores, discutindo-as novamente e elaborando um novo texto com as suas novas 

conclusões sobre os questionamentos, entregando uma cópia ao professor.
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Aqui estão as principais respostas obtidas nesta fase:

AQUECIMENTO GLOBAL

• O que vocês entendem por aquecimento global?

Respostas: é o aumento da temperatura do planeta devido ao aumento da  

concentração de gás carbônico; é um fenômeno climático de larga extensão –  

um aumento da temperatura média da superfície da terra que vem acontecendo  

nos últimos 1500 anos; com mais dióxido de carbono a atmosfera absorve uma 

quantidade  maior  da  radiação  infravermelha  emitida  pela  superfície  terrestre,  

aquecendo mais do que deveria; etc.

• Quais as conseqüências que ele provoca?

Respostas: o derretimento de partes das calotas polares faria aumentar o  

nível dos oceanos, ocorreriam inundações nas cidades litorâneas, modificações 

do clima, prejuízos para a agricultura, etc. – essas alterações poderiam espalhar  

doenças tropicais e provocar secas em outras regiões do planeta; já causou um 

aumento médio de 0,7oC – o ano de 2004 foi o quarto mais quente desde que as 

medidas de temperatura começaram a ser realizadas no mundo, no século 19 –  

os três anos mais quentes da história foram registrados recentemente:  1998,  

2002 e 2003 – pode causar degelo parcial das calotas polares elevando, assim,  

os níveis dos mares, regimes de chuvas (verões mais quentes e prolongados em 

zonas de latitudes médias) – não se pode afirmar quanto a temperatura vai subir  

daqui alguns anos, pois os modelos climáticos elaborados por computadores têm  

resultados com variação de 400%; etc.

• Pelo que ele é ocasionado?

Respostas: desenvolvimento industrial acelerado, a explosão demográfica 

que  aumentaram  a  queima  de  combustíveis  fósseis  e  os  grandes 

desmatamentos e queima das florestas; ações humanas que faz aumentar o gás 

carbônico na atmosfera então com mais dióxido de carbono a atmosfera absorve 

uma  quantidade  maior  da  radiação  infravermelha  emitida  pela  superfície  

terrestre, aquecendo o nosso meio mais do que devia; etc.
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• O que deveria ser feito sobre isso?

Respostas:  diminuição de gases poluentes como: monóxido de carbono, 

monóxido de nitrogênio, ozônio, metano, clorofluorcarbonetos, gases utilizados  

em refrigeradores, condicionadores de ar e sprays... – quanto ao Protocolo de  

Kyoto, eu diria que ele não tem muita lógica, sendo que o principal poluente, os  

Estados  Unidos,  não  o  cumpre  –  os  Estados  Unidos  jogam  na  atmosfera 

aproximadamente  25  %  de  gás  carbônico  que  polui  a  natureza;  reduzir  a 

produção de gases poluentes e controlar qualquer tipo de atividade que possam 

causar  o aumento do aquecimento global  – enfim,  diminuir  a  poluição,  neste 

caso o alto nível de gás carbônico eliminado na atmosfera; etc.

• Nossa cidade colabora para aumentar o problema? Como?

Respostas:  sim,  usando  todos  os  dias  carros  para  seu  transporte,  

indústrias  jogam  na  atmosfera  poluentes,  entre  os  principais;  colabora  sim,  

porque tem fábricas e carros que contribuem na produção de gases poluentes;  

etc.

• O  que  cada  um  de  nós  pode  fazer  para  colaborar  na  solução  deste 

problema?

Respostas:  andar  o  quanto  menos  de  carro,  evitar  queimadas,  fazer  

reflorestamento,  colocar filtros nas chaminés das fábricas, etc;  reciclar  o lixo,  

plantar árvores e outras plantas e certificar-se de que seu carro está com o motor  

regulado; etc.

CAMADA DE OZÔNIO

• O que é a camada de ozônio?

Respostas:  o ozônio é formado na atmosfera a partir  de moléculas de  

oxigênio  (O2)  por  meio  de  uma  sequência  de  reações  químicas  –  esse  gás  

encontra-se principalmente na estratosfera (10 a 50 Km) chamada também de  

camada de ozônio e na troposfera (10 Km) – a camada de ozônio absorve a 

radiação ultravioleta  (UV) do  Sol,  impedindo que a  maior  parte  dela  atinja  a  

superfície  da  Terra;  a  camada  de  ozônio  é  uma  faixa  gasosa  situada  na  
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estratosfera, entre 15 e 45 Km acima da superfície terrestre – ela atua como um 

escudo protetor filtrando o excesso da radiação ultravioleta que incide sobre a  

Terra; etc.

• O que está ocorrendo com a camada de ozônio? Por que?

Respostas: a existência de um imenso buraco nessa camada, uma região 

onde a concentração de ozônio é sensivelmente menor – por causa de gases  

utilizados  no  mundo  todo  em  aerossóis  (clorofluorcarbonetos  e  CFCs),  na 

fabricação  de  plásticos  e  solventes  e  em  geladeiras  e  aparelhos  de  ar  

condicionado; em conseqüência da liberação de certos poluentes, entre eles, o  

mais temido: o CFC ou gás freon, óxidos de nitrogênio liberados por aviões a jato  

e automóveis estão destruindo a camada de ozônio; etc.

• Quais as conseqüências provocadas pelo buraco na camada de ozônio?

Respostas:  os raios do Sol penetram na biosfera terrestre com toda sua 

força o que ocasiona várias doenças dentre as principais o câncer de pele, a 

camada de ozônio serve como uma espécie de filtro para a Terra; pode danificar  

o DNA, que é responsável pela herança genética dos seres vivos; etc.

• O que deveria ser feito sobre isso?

Respostas:  em  1987  foi  feito  um  acordo  por  mais  de  50  países  

estabelecendo a total eliminação dos gases CFCs até o ano 2010, mas apenas 

isso não basta é preciso a conscientização de toda a população em benefício de 

si próprio; diminuir a emissão de gases poluentes e substituir os CFCs; etc.

• Nossa cidade colabora para aumentar o problema? Como?

Respostas:  sim, consumindo produtos com esse gás (CFC), por falta de  

informação ou por falta de responsabilidade, poluição das indústrias e poluições  

provocadas por carros; etc.

• O que cada um de nós deve fazer para nos protegermos dos problemas 

relacionados ao buraco na camada de ozônio?

Respostas:  evitar  ficar  exposto  aos  raios  solares  em  temperaturas 

extremas,  em  determinados  horários,  usar  protetor  solar;  evitar  exposição 

contínua ao Sol e usar protetor solar; etc.
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• O  que  cada  um  de  nós  pode  fazer  para  colaborar  na  solução  deste 

problema?

Respostas:  eliminar  a  utilização  do  CFC  que  é  a  causa  principal  da 

destruição do ozônio; evitar o uso de produtos como spray, que utilizam CFCs 

como  gás  propelente  –assim  os  fabricantes  serão  obrigados  a  promover  a  

substituição dessas substâncias nocivas à camada de ozônio; etc.

No Anexo I apresentamos gráficos comparativos dos resultados obtidos nesta 

fase com os resultados obtidos na fase inicial.

Os resultados foram classificados em insuficientes (I), regulares (R), bons (B) e 

ótimos (O), conforme a predominância ou não do caráter científico apresentado.

Comparando os gráficos podemos perceber que houve um avanço significativo 

na apropriação dos conceitos científicos envolvidos. Porém, conforme evidenciam os 

dados  obtidos,  ainda  persistiram  muitos  conceitos  errôneos  e  deturpados,  com 

predominância do senso comum, demonstrando a persistência de conhecimentos de 

caráter sincrético.

Estes resultados demonstram que na fase de instrumentalização não houve uma 

completa apropriação dos conceitos científicos, não ocorreu uma plena transição do 

caráter sincrético dos conhecimentos envolvidos, ao sintético. Isto será obtido na fase 

seguinte, na catarse, através da mediação do professor.

Como continuação  e  complementação  do  processo  de  instrumentalização  foi 

realizado um novo debate,  direcionado pelo professor,  onde cada equipe expôs os 

resultados da sua pesquisa ao grande grupo.

Neste  debate  os  conceitos  envolvidos  foram  novamente  trabalhados  e 

questionados  até  se  eliminarem  as  interpretações  errôneas,  até  se  chegar  a  uma 

conclusão final, de caráter sintético, compartilhada por todos.

A finalidade deste debate, direcionado pelo professor, foi de corrigir e aprimorar 

estes conceitos, chegando-se à catarse, isto é, a passagem da compreensão sincrética 

inicial, apresentada pelos alunos, para uma compreensão sintética, semelhante à do 

professor.
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Como prática social final houve uma campanha de conscientização através de 

cartazes sobre as questões ambientais e uma campanha de coleta de pilhas e baterias, 

juntamente  com  a  professora  de  Química  das  outras  séries  do  Ensino  Médio, 

envolvendo todas as turmas do Colégio.

Finalmente,  houve  uma  avaliação  final  que  envolveu  um debate  em equipe, 

seguido de uma conclusão, por escrito, na qual todos os participantes afirmaram ter se 

tratado de uma experiência extremamente válida e bastante positiva, como demonstram 

os exemplos apresentados a seguir.

Os alunos foram interrogados sobre: O que estavam achando de utilizar temas 

ambientais no ensino de Química, envolvendo trabalhos em equipe, debates, pesquisas 

e visitas? Tinha sido uma experiência válida? As aulas estavam melhores, estavam 

ocorrendo benefícios no processo ensino-aprendizagem?

Todas as respostas evidenciaram o caráter positivo da experiência educacional 

vivenciada.

Vejamos algumas respostas:

Estamos  achando muito  bom,  pois  estão  sendo abordados problemas  que o  

mundo vem sofrendo e com isso estamos nos interessando em assuntos que, para nós 

jovens, serão de grande importância no futuro. Tem sido válido sim, pois em cada uma  

de nossas pesquisas conhecemos muitos pontos causadores e consequências desses  

problemas, além da importância de preservar. As aulas tem sido mais interessantes e  

mais compreensíveis com esses métodos.

Achamos muito interessante, pois estamos aprendendo na prática o que vemos  

na teoria. É muito válido porque estimula os alunos para se empenharem mais. Torna  

sim (as aulas melhores), pois a monotonia acaba. Com certeza.

A  aula  fica  mais  interessante,  aparecem  varias  oportunidades  de  conhecer 

indústrias e outros lugares onde se pode aprender muito. É válido, estou aprendendo  

muito, tirando dúvidas e conhecendo. As aulas de Química estão cada vez melhores, é  

uma aula diferente, onde os alunos se interessam pelo assunto.

É  bem  interessante  sim,  os  alunos  se  interessam  mais  e  é  um  programa 

diferente, pois os alunos não tem quase aulas práticas e essa é uma chance de verem  
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na prática o que só viam na teoria. Obviamente torna mais fácil a aprendizagem, pois 

as explicações são esclarecedoras e o interesse é bem maior.

Achamos muito interessante, é bom para descontrair, sair da rotina, para não 

ficar todo o tempo em sala de aula. As aulas ficam mais interessantes, deixa os alunos 

mais interessados e facilita o aprendizado.

Muito  bom sim porque além de conhecermos melhor  nossa cidade podemos  

ajudá-la a manter e preservar nosso meio ambiente.

É muito interessante, nós aprendemos na prática os assuntos que envolvem o 

meio ambiente. Os alunos ficam mais interessados e curiosos, assim aprendem muito 

mais coisas.

Legal, pois a gente troca informações ampliando mais nossos conhecimentos.  

Torna 100 % as aulas melhores, criando interesse e sai da rotina.

Também foram pedidas sugestões.

As  principais  sugestões  foram  para  continuar  com  as  visitas,  visitar  outras 

indústrias,  arrumar  transporte  para  as  visitas  e  continuar  com  aquelas  práticas 

educativas.

Conclusão

Através da análise e comparação das respostas obtidas na primeira e segunda 

fases e dos resultados finais, podemos observar a evolução da compreensão de caráter 

sincrético para uma compreensão de caráter sintético, demonstrando a apropriação por 

parte dos alunos dos conceitos científicos envolvidos, historicamente elaborados.

A participação na prática social final vem corroborar esta conclusão juntamente 

com a avaliação final  onde todos os participantes afirmaram ter  se tratado de uma 

experiência extremamente válida e bastante positiva, como demonstram os exemplos 

apresentados.  Todas  as  respostas  evidenciaram  a  importância  da  experiência 

educacional vivenciada.

Desta forma podemos concluir  que  o ensino de Química através de temas 
geradores ambientais seguindo as concepções de Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
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Ambiente – CTSA, com uma abordagem dialógico-problematizadora, é uma proposta 

bastante viável, devendo, portanto continuar a ser objeto de estudos e investigações, 

visando seu aprimoramento, em benefício de todos os envolvidos.
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ANEXO I

Perguntas efetuadas:

1. AQUECIMENTO GLOBAL

1.1O que vocês entendem por aquecimento global?

1.2Quais as conseqüências que ele provoca?

1.3Pelo que ele é ocasionado?

1.4O que deveria ser feito sobre isso?

1.5Nossa cidade colabora para aumentar o problema? Como?

1.6O  que  cada  um  de  nós  pode  fazer  para  colaborar  na  solução  deste 

problema?

2. CAMADA DE OZÔNIO

2.1O que é a camada de ozônio?

2.2O que está ocorrendo com a camada de ozônio? Por que?

2.3Quais as conseqüências provocadas pelo buraco na camada de ozônio?

2.4O que deveria ser feito sobre isso?

2.5Nossa cidade colabora para aumentar o problema? Como?

2.6O que cada um de nós deve fazer para nos protegermos dos problemas 

relacionados ao buraco na camada de ozônio?

2.7O  que  cada  um  de  nós  pode  fazer  para  colaborar  na  solução  deste 

problema?
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Classificação das respostas em Insuficientes (I), Regulares (R), Boas (B) e Ótimas (O):

Fase inicial:

Segunda fase:
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Total de respostas insuficientes, regulares, boas e ótimas em cada fase:

Fase inicial:

29%

37%

24%

10%

Insuficientes
Regulares
Boas
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Segunda fase

13%

23%

12%

52%

Insuficientes
Regulares
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