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RESUMO 

  

 A partir de um tema gerador de cunho social, Poluição Ambiental, com 

enfoque CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), selecionado através de 

uma investigação prévia junto aos educandos, foi desenvolvida e aplicada uma 

proposta de Sequência Didática para o estudo das diferentes funcionalidades dos 

Compostos Orgânicos. Aliou-se a esse trabalho a concepção de educação proposta 

por Paulo Freire. Optou-se por uma pesquisa com abordagem metodológica 

qualitativa de natureza aplicada, junto aos alunos da 3ᵃsérie do Ensino Médio, de 

uma escola pública da Baixada Fluminense em São João de Meriti – RJ. Os dados 

foram coletados por meio de aplicação de questionário diagnóstico, observações, 

discussões com os educandos, fotografias, registros escritos e avaliação informal e 

formal. Os resultados obtidos indicam que as atividades desenvolvidas através da 

sequência didática sob a concepção dita acima, contribuíram para a construção de 

conhecimentos dos alunos, de forma progressiva, dando indícios de uma 

aprendizagem contextualizada, centrada na formação para a cidadania. Com o 

propósito de compartilhar o estudo desenvolvido com outros docentes, como produto 

final desse trabalho, foi elaborado um caderno contendo as atividades desenvolvidas 

e as orientações para que outros profissionais da área possam utilizá-lo e 

futuramente contribuir com novas ideias. 

 

Palavras-chave: sequência didática, CTSA, ensino-aprendizagem.



 

ABSTRACT 

 

From a social theme generator, environmental pollution, CTSA approach 

(science, technology, society and environment), selected through a prior investigation 

together with the students, was developed and applied a proposal of Didactic 

Sequence for the study of the different functionality of organic compounds. Allied to 

this work of education proposed by Paulo Freire. We opted for a survey of qualitative 

methodological approach applied in nature, together with students from the 3ᵃ series 

high school, a public school of the Baixada Fluminense in São João de Meriti-RJ. 

The data were collected through questionnaires, diagnostic observations, 

discussions with learners, photographs, written records and formal and informal 

assessment. The results obtained indicate that the activities developed through the 

teaching sequence under the conception said above, contributed to the construction 

of student knowledge, progressively, giving evidence a contextualized learning, 

focused on training for citizenship. With the purpose to share the study with other 

teachers, as a final product of this work, a notebook containing the activities and the 

guidelines for other professionals in the field can use it and contribute with new 

ideas. 

 

Keywords: didactic sequence, CTSA, teaching and learning.
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

O desejo de desenvolver este trabalho, a elaboração de uma Sequência 

Didática, com abordagem CTSA, para o estudo das Funções Orgânicas, partiu da 

preocupação com a dificuldade de aprendizagem apresentada pelos alunos, ao 

longo dos anos de exercício de magistério da presente autora.  

Atualmente, vive-se em uma sociedade onde os avanços tecnológicos estão 

presentes no cotidiano, há um mundo de informações, notícias e inovações que 

podem de alguma forma interferir na vida de todo cidadão. Os progressos 

tecnológicos levam a reflexões sobre as suas interferências no desenvolvimento de 

nossa sociedade incluindo o contexto educacional, pois o ensino também precisa se 

atualizar e acompanhar todo esse crescimento. Assim, surge a necessidade de se 

discutir novas formas de ensinar, métodos e alternativas para auxiliar no processo 

ensino / aprendizagem que favoreçam a formação de um cidadão crítico com 

discernimento para entender, julgar e tomar decisões frente às situações que 

poderão ocorrer em seu cotidiano. 

Segundo Santos (2007), é necessária uma articulação na proposta pedagógica 

nas quais situações reais interajam com os sujeitos envolvidos, tornando-se uma 

ferramenta metodológica capaz de dinamizar os processos de construção de 

significados na vida do educando. Desse modo, cabe aos professores estabelecer 

uma ligação real entre o conhecimento e o cotidiano de seus alunos.  

Colombo e Bazzo (2002) afirmam que é necessário fazer uma educação que 

conscientize sobre o tipo de mundo que se quer construir, e que os estudos 

desenvolvidos possam ser aplicados a favor ou contra a construção do mundo 

esperado. 

De acordo com os PCN’s (BRASIL, 2000), professores devem incitar em seus 

alunos: a busca do reconhecimento e a compreensão de forma integrada e 

significativa, das transformações que ocorrem nos processos naturais e tecnológicos 

em diferentes contextos; construir um pensamento científico; selecionar temas 

relevantes que favoreçam a compreensão do mundo natural, social, político e 

econômico; a partir de situações problemáticas reais, buscar o conhecimento 
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necessário para que os alunos entendam e procurem solucioná-las. É imprescindível 

que o processo decorra de atividades que contribuam para que o aluno possa 

construir e utilizar o conhecimento adquirido (PEREIRA; MAIA,1997).  

Nessa perspectiva, cabe aos docentes promover atividades que venham a 

despertar em seus alunos o interesse, a curiosidade e o gosto de aprender. No 

entanto, na maioria de nossas escolas, o Ensino de Ciências não é trabalhado desta 

forma, sendo muitas vezes descontextualizado e sem significados para os alunos, 

tornando-se desinteressante. Como consequência, os educandos não conseguem 

estabelecer uma relação entre o que estudam e o seu cotidiano. 

Tal fato ocorre porque muitos educandos estudaram Ciências numa 

abordagem tradicional de ensino. No ensino tradicional, o educador transmite o 

conhecimento e cabe aos educandos a função de memorizar os conteúdos 

ensinados. Esta prática foi denominada por Paulo Freire de educação bancária. 

Freire ressaltava ainda que nesta concepção de ensino, o educador executa ações 

descontextualizadas distantes do mundo concreto do aluno sem nenhum significado 

para as suas vidas (FREIRE, 2005). 

Em uma visão oposta à da educação bancária, Freire (2005) acredita que o 

ensino se dá pelo diálogo e pela problematização que deve ser criada baseada em 

quatro pilares: a colaboração, a união, organização e síntese, a partir da vivência 

dos educandos. O professor é responsável pelas consequências das atividades que 

ele propõe. De nada adianta apresentar a aplicação de um conteúdo sem relacionar 

ou discutir suas prováveis causas e consequências. O simples fato de apresentar a 

aplicação, ou seja, a menção do cotidiano, não significa que ele foi contextualizado. 

Essa suposta contextualização apresentada é usada, muitas vezes, para encobrir a 

abstração de um conteúdo simplesmente conceitual. O fato do professor 

contextualizar não quer dizer que os alunos aprenderam os conteúdos escolares, é 

preciso realizar uma discussão sobre os aspectos relevantes para a sua formação 

enquanto cidadão. 

Silva et al. (2014), acreditam que a partir de um determinado tema, selecionado 

através de uma investigação prévia junto aos educandos, com enfoque CTSA – 

Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente, se possa despertar a curiosidade e o 

desejo pela aprendizagem em um contexto que signifique algo na vida do aluno e 
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faça parte da sua realidade, realizando desta forma uma associação entre os níveis 

de representação propostos por Johnstone et al. (2006). Johnstone et al. (2006) 

propôs um modelo de pensamento que pode ocorrer na fase inicial da aprendizagem 

no ensino de Química representado na Figura 1: 

 

Figura 1 - Triângulo da Aprendizagem no Ensino de Química proposto por Johnstone et al. (2006) – 

Tradução da autora 

 

O modelo proposto na Figura 1 foi divido em três níveis: macroscópico, que 

representa os fenômenos que podem ser observados, ou seja, o concreto; o sub-

microscópico, onde encontramos o estudo dos átomos e seus constituintes, o 

abstrato; e a representação, o simbólico, que é utilizado para representar os 

fenômenos sub-microscópicos, através de gráficos, equações e fórmulas. A 

integração desses três níveis é importante para que ocorra uma boa aprendizagem 

no ensino de Química, tornando-se um desafio para os professores. 

O movimento CTSA no ensino de Ciências surgiu com o agravamento dos 

problemas ambientais e discussões sobre o seu papel na sociedade em uma 

reflexão crítica sobre as relações entre a ciência, tecnologia e sociedade. Alguns 

objetivos propostos, como por exemplo, o desenvolvimento da capacidade de tomar 

decisões com ênfase nas questões ambientais promovendo uma educação 

ambiental (SANTOS, 2007), foram incorporados para o desenvolvimento de valores 



17 

 

vinculados a interesses coletivos para a consciência de um compromisso social 

relacionada às necessidades humanas.  

Segundo as palavras do próprio autor, Santos (2007): 

Não se trata de simplificar currículos, reduzindo conteúdos, mas sim 
de ressignificá-los socialmente, de forma que possam ser agentes de 
transformação social em um processo de educação problematizadora 
que resgate o papel da formação da cidadania. Buscar a vinculação, 
portanto, dos conteúdos científicos com temas CTSA de relevância 
social e abrir espaço em sala de aula para debates de questões 
sócio-científicas são ações fundamentais no sentido do 
desenvolvimento de uma educação crítica questionadora do modelo 
de desenvolvimento científico e tecnológico. (p.10) 

 

As considerações, realizadas pelo autor podem ser justificadas através da 

orientação apresentada pelos documentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais -  

PCN’s (BRASIL, 2000) que propõem uma abordagem contextualizada no ensino de 

Ciências, em uma perspectiva crítica voltado para a cidadania conforme descrito 

abaixo: 

Com esta compreensão, o aprendizado deve contribuir não só para o 
conhecimento técnico, mas também para uma cultura mais ampla, 
desenvolvendo meios para a interpretação de fatos naturais, a 
compreensão de procedimentos e equipamentos do cotidiano social 
e profissional, assim como para a articulação de uma visão do 
mundo natural e social. Deve propiciar a construção de compreensão 
dinâmica da nossa vivência material, de convívio harmônico com o 
mundo da informação, de entendimento histórico da vida social e 
produtiva, de percepção evolutiva da vida, do planeta e do cosmos, 
enfim, um aprendizado com caráter prático e crítico e uma 
participação no romance da cultura científica, ingrediente essencial 
da aventura humana. (BRASIL, 2000, p.6-7) 

 

Acredita-se que através de uma sequência didática, promova-se um conflito 

cognitivo no aluno, levando-o à compreensão de um conteúdo de forma significativa. 

Por tratar-se de um conjunto de atividades, estratégias variadas e intervenções sob 

a mediação do professor, um tema pode ser aprofundado de forma crescente, 

favorecendo que todos cheguem a uma aprendizagem real, mas cada um ao seu 

tempo (KOBASHIGAWA et al., 2008). 

Assim, pretende-se realizar um exercício de reflexão e problematização, dentro 

de um contexto de ensino, discutindo a respeito da ciência, tecnologia, sociedade, 
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ambiente e suas inter-relações com o conteúdo Funções Orgânicas. Favorecendo 

desta forma um ensino / aprendizagem dentro de uma perspectiva crítica, de forma 

contextualizada, voltada para a cidadania. 

No presente trabalho, será apresentado uma sequência didática utilizada como 

recurso metodológico de investigação para verificar o crescimento gradual do 

educando em cada etapa da sequência.  

Foram coletados dados a fim de obter informações essenciais que 

possibilitassem descrever o desempenho do estudante e caso fosse necessário as 

atividades seriam reformuladas, durante a própria sequência didática, a fim de 

alcançar os objetivos propostos em cada etapa da sequência (LUCKESI, 2014). 

Segue uma breve apresentação sobre os aspectos e objetivos de uma 

sequência didática. 

 

1.1 Aspectos e Objetivos de uma Sequência Didática 

 

Segundo Leal (2011), sequência didática é uma sequência de atividades, 

estratégias e intervenções planejadas etapa por etapa pelo professor para promover 

o ensino e aprendizagem, para que os alunos possam compreender o conteúdo ou 

tema proposto, sendo mais amplo que um plano de aula, pois aborda várias 

estratégias de ensino e aprendizagem, podendo durar vários dias. 

O objetivo em usar a sequência didática é fazer com que os conhecimentos 

adquiridos sejam levados à vida dos alunos, não apenas no momento da aula ou 

avaliação, e sim para o seu cotidiano de maneira encadeada. (LEAL, 2011) 

A sequência didática é flexível e pode ser um material didático de apoio ao 

professor. Seu desenvolvimento é composto por várias etapas considerando 

discussão do tema entre os alunos e conter exibição de vídeos, aulas expositivas e 

aulas práticas, leituras e análises de textos, trabalho em grupo, pesquisas e outros.  

O autor citado apresenta como sugestão as etapas: tema, objetivo, justificativa, 

recursos, público alvo, conteúdo, tempo estimado para a aula e avaliação (LEAL, 

2011). Já Zabala (1998) sugere levantamentos de conhecimentos prévios, 
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apresentação do problema, contextualização, análise, discussão, proposta de uma 

solução e sistematização para um novo conhecimento. 

Segundo Zabala (1998), não é qualquer sequência didática que favorece a 

formação para a cidadania desenvolvendo a autonomia entre os estudantes, como 

por exemplo as que enfatizam a recepção de conteúdos e sua reprodução 

mecânica. Deve levar em consideração o contexto dos estudantes e os 

conhecimentos que trazem consigo. 

A sequência didática deve promover no estudante um conflito cognitivo, ou 

seja, o aluno se depara com uma situação e percebe que seus conceitos não são 

suficientes para solucionar a questão proposta, gerando desta forma um 

desequilíbrio cognitivo. Desta forma, deve levar a uma atitude favorável de 

motivação, levando-o à compreensão e, consequentemente, a uma aprendizagem 

efetiva e a metacognição (ZABALA, 1998).  

Para Zabala (1998), o levantamento de hipóteses, a análise e a interpretação 

de conhecimentos devem ser ações a serem motivadas entre os alunos. 

Leal (2011) apresenta algumas dicas essenciais para a elaboração de uma boa 

sequência didática, onde destacam-se: 

 Realização de uma pesquisa sobre as concepções prévias dos alunos sobre o 

tema que será abordado.  

 Intervenção a qualquer momento do docente visando à melhoria no processo 

ensino aprendizagem, alterando alguma etapa caso seja necessário. 

 A problematização deve ser um espaço para a conversação entre professor e 

aluno. 

 Realização de várias atividades pode potencializar o desenvolvimento e 

aprendizado. 

 Criação de situações para o aluno assumir uma postura reflexiva se tornando 

sujeito do processo de ensino / aprendizagem. 

 Reconhecimento de que nem todos aprendem ao mesmo tempo, criando 

oportunidades para que isso ocorra ao longo da sequência. 
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 A avaliação não deve ser apenas na última aula. 

Diante do que foi apresentado, a autora optou por utilizar esta metodologia, 

com enfoque CTSA, para auxiliar os alunos no estudo das Classes Funcionais dos 

Compostos Orgânicos e sua relação com o cotidiano, sendo justificada pela 

fundamentação teórica apresentada nos capítulos a seguir. 

 

1.2 Problema da Pesquisa 

 

Geralmente, quando a abordagem do Ensino de Química é iniciada através da 

memorização de conteúdos e de uma forma descontextualizada, no decorrer das 

aulas, o educando perde o interesse pela disciplina. Devido a essa forma de 

abordagem torna-se cada vez mais difícil encontrar alunos que apresentam 

afinidade com os conteúdos. Na terceira série do Ensino Médio o conteúdo “Classes 

Funcionais da Química Orgânica”, é visto pelos alunos como mais um a ser 

memorizado, sendo considerado como abstrato e sem significado para o seu 

cotidiano. Para verificar esse problema propôs-se uma metodologia de ensino 

diferenciada através da elaboração, aplicação e avaliação de uma sequência 

didática, articulada com uma proposta CTSA, para o estudo das Classes Funcionais 

da Química Orgânica.  

 

1.3 Objetivo Geral 

 

 

Desenvolver e aplicar uma proposta de sequência didática, através do tema 

gerador poluição ambiental, almejando que os alunos aprendam as diferentes 

funcionalidades dos Compostos Orgânicos de modo relevante, através de exercícios 

de reflexão e problematização, discutindo a respeito da Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente e suas inter-relações. 
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1.4 Objetivos Específicos 

 

 Levar os alunos a diferenciar as classes funcionais orgânicas e a relacionar 

alguns de seus compostos como possíveis causadores da poluição ambiental 

através do cumprimento de tarefas em uma gincana. 

 Despertar uma reflexão sobre alguns efeitos do desenvolvimento científico e 

tecnológico sobre o equilíbrio ecológico do planeta, a partir de um texto 

contendo um problema a ser solucionado. 

 Analisar a sequência didática aplicada e suas contribuições para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. 

 Produzir um caderno com uma proposta de sequência didática para o estudo 

das Classes Funcionais dos Compostos Orgânicos com abordagem CTSA, 

utilizando atividades que promovam uma atitude favorável de motivação no 

processo ensino aprendizagem. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

A fim de alcançar os objetivos deste trabalho, o mesmo foi estruturado da 

seguinte forma: 

Na introdução foi realizada uma breve apresentação sobre cada assunto, que 

foi abordado com mais detalhes ao longo da dissertação em seus respectivos 

tópicos; A pergunta de partida que direcionou os questionamentos que serão 

tratados no desenvolvimento do trabalho; O objetivo geral e os objetivos específicos. 

A seguir, os pressupostos teóricos que fundamentarão a pesquisa, mostrando 

a relação que possuem com o tema pesquisado auxiliando a análise e reflexão 

sobre os dados e resultados obtidos. 

No capítulo seguinte foi realizada uma revisão de literatura apresentando 

outros trabalhos escritos sobre o ensino de funções orgânicas através de temas 

geradores e propostas de sequência didática com enfoque CTSA para o mesmo 

conteúdo. 



22 

 

Em seguida foi apresentado todo o caminho metodológico percorrido com o 

detalhamento das etapas do trabalho com suas devidas estratégias aplicadas e 

finalmente, a discussão e análise dos dados obtidos com uma reflexão sobre as 

aprendizagens e possíveis limitações encontradas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para que o tema desta dissertação possa estar fundamentado, serão 

apresentados a seguir, os pontos de alicerce que orientaram os estudos realizados 

da presente dissertação.  

 

2.1 Conceitos elementares da Pedagogia de Paulo Freire 

 

A concepção de educação proposta por Paulo Freire é uma educação 

humanista e libertadora, que procura conscientizar os indivíduos sobre a realidade 

social para a construção de uma sociedade mais justa. Podemos verificar isso em 

seu livro Pedagogia do Oprimido.1 

Paulo Freire utiliza os termos “opressor” e “oprimido” para explicar a sociedade. 

Onde o opressor é todo aquele que detém o poder sobre um meio de produção 

explorando o assalariado e o oprimido seria aquele que é explorado e não possui os 

meios de produção, sujeitando-se à uma classe social menos favorecida que precisa 

aprender o mínimo para desempenhar a sua função sem saber para quê ou sua 

importância. 

A intenção de Paulo Freire era de que da própria opressão, poderia se levar os 

oprimidos à uma reflexão da ação do homem sobre o mundo e querer transformá-lo, 

levando desta forma a uma conscientização crítica, criando condições para uma luta 

pela sua própria libertação contra essa opressão, mudando as condições em que 

este indivíduo se encontra (FREIRE, 2005). 

Nesse contexto, Paulo Freire chamou a atividade entre o educador e o 

educando por meios de uma comunicação social, de processo de conscientização. 

Onde os mesmos educam-se em comunhão através de uma educação libertadora, 

que para esse educador é uma alternativa política à educação tradicional 

                                                             
1 FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 46ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2005. O livro traz a 

questão da relação entre opressores e oprimidos e uma orientação visando superar as contradições 

envolvidas. 
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denominada “educação bancária”, ou seja, um repasse de conhecimentos do 

educador para o educando.  

Paulo Freire utiliza o termo educação bancária para falar sobre a ênfase na 

memorização dos conteúdos, pois segundo a sua visão seria considerado o melhor 

educador aquele que mais “enchesse” os recipientes, educandos, com seus 

“depósitos”. Ainda em suas palavras de Freire: "Quanto mais se deixem docilmente 

“encher”, tanto melhores educandos serão" (2005, p. 36). 

Desta forma, na concepção bancária, Freire (2005) divide a ação do educador, 

em dois momentos: no primeiro, ele adquire os conhecimentos (numa biblioteca, 

centros de formação, etc.); no segundo, em frente aos educandos ele passa a narrar 

o saldo de suas pesquisas, cabendo aos alunos apenas memorizar o que ouviram. 

Assim, não há construção de conhecimento, pois os educandos não são chamados 

a compartilhar saberes, mas apenas a memorizar mecanicamente os conteúdos ou 

os “depósitos bancários”. 

Em consequência da concepção (dita acima), os educandos aceitam sem 

críticas tudo que lhe é ensinado, sem questionar ou pensar sobre os conteúdos ou 

fatos que lhes são apresentados. Ocorrendo assim, apenas uma repetição de 

conhecimentos sem ocasionar nenhuma transformação em sua vida, ou seja, o 

oprimido continua oprimido e o opressor permanece na condição de opressor.  

Em oposição a essa educação bancária, Paulo Freire acredita que a educação 

deve ser dialógica. O ensino se dá pelo diálogo e pela problematização, onde o 

educador não é apenas aquele que educa, mas sim, aquele que enquanto ensina 

também aprende em diálogo com o educando que ao ser educado também educa. 

Desse modo, o educador problematizador, faz com que os educandos ao invés de 

se serem apenas recipientes para depósitos transformem-se em investigadores 

críticos em diálogo com o educador, se tornando também um investigador crítico 

(FREIRE, 2005). 

Segundo Freire (2005), a prática bancária inibe o poder criador dos educandos. 

Já a educação problematizadora, que possui um caráter reflexivo, busca uma 

inserção crítica do educando na realidade. Quanto mais os problematizam, como 

seres no mundo e com o mundo, mais se sentirão desafiados e obrigados a 

responderem a este desafio. A educação problematizadora faz com que os 
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indivíduos percebam criticamente como estão inseridos, seu papel e como podem 

participar ativamente na sociedade. É papel do educador não apenas ensinar 

conteúdos e sim ensinar a pensar de uma forma que desperte e desenvolva a 

curiosidade e a criticidade de cada educando. 

Paulo Freire ressalta ainda, que não é possível compreender que exista 

alguém que sabe tudo e alguém que não sabe nada, alguém que somente ensina e 

alguém que somente aprende, todos ensinam e todos aprendem. Um processo de 

construção e reconstrução dos processos sociais proporcionando uma consciência 

crítica entre todos os envolvidos (FREIRE, 2005). Desta forma, para que o indivíduo 

desenvolva esse tipo de conscientização é necessário que o mesmo amplie seus 

conhecimentos tendo direito a uma alfabetização humanista e igualitária em todos os 

aspectos, sejam eles sociais, culturais ou intelectuais. 

Segundo Freire (1979) pela conscientização crítica, os indivíduos fundamentam 

a sua criatividade e estimulam sua reflexão dando origem a ações verdadeiras sobre 

a realidade através da inquietação e pela busca constante de uma ação 

transformadora. 

Somente quando os “oprimidos” começam a crer em si mesmos, ou seja, 

tomam consciência de que é possível realizar questionamentos sobre a opressão 

que os mesmos sofrem, começa a chamada libertação dita por Freire, liberdade para 

criar e construir. Não bastando ser apenas intelectual, mas a partir de suas próprias 

ações iniciar uma reflexão crítica. 

Na concepção de Paulo Freire (2005) alfabetizar-se é aprender a ler uma 

palavra escrita, criadora de uma cultura. Uma cultura com consciência histórica que 

se automanifesta em palavras com significados e expressas em um comportamento 

humano. Desta forma, Freire propõe uma pedagogia de alfabetização que vai além 

de um simples repasse de conhecimentos. Freire propõe que alfabetização promova 

a inserção de um indivíduo, dotado ou não de conhecimentos, em um contexto 

social e político, ampliando as opções de sua realidade promovendo uma 

transformação social. Com isso, procura dar ao homem a oportunidade de 

redescobrir-se através de uma reflexão do próprio processo em que está inserido 

numa ação de conscientização que é coletiva.  

A teoria de Freire (2005) nos diz que é preciso propor uma situação existencial 

concreta e presente como problema, para desafiar o educando para que ele 
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responda não somente em um nível intelectual, mas em um nível de ação. O 

educador precisa ministrar conteúdos que tenham a ver com os desejos, dúvidas e 

esperanças do educando, seu papel não é tentar impor uma visão do mundo e sim 

dialogar. 

A linguagem utilizada pelos professores precisa estar em sintonia com o 

público para expor a situação concreta e não se tornar um discurso alienado 

ocorrendo assim uma comunicação eficiente. Desta forma, podem ser utilizados os 

chamados “ temas geradores” propostos por Paulo Freire. 

Os temas geradores precisam ser extraídos da problematização do cotidiano 

dos educandos, despertando uma forma de relacioná-los com a experiência vivida 

por eles mesmos, do saber popular. Com isso parte-se do princípio de que é preciso 

conhecer o aluno enquanto um ser, que faz parte de um contexto social e de onde 

deverá sair o conteúdo que se deseja trabalhar em sala de aula. Assim, Freire 

(2005) propõe três momentos para o método proposto: 

 1˚momento: Investigação Temática (busca de conhecimentos e análise 

das situações) – Neste momento é realizado um estudo da realidade 

do educando. Desta forma, tem-se a percepção da sua sensibilidade, 

de sua própria realidade e a condição de se realizar a sua interação no 

processo, definindo o ponto de partida que será o tema gerador. 

 2˚momento: Tematização – Seleção de palavras geradoras, que façam 

parte da vida social do educando. Cada palavra deverá ter sua 

respectiva ilustração, ou seja, um esclarecimento, que represente 

alguma situação da realidade construída pelos alunos, promovendo 

sua interação estimulando novas discussões. 

 3˚momento: Problematização – Promover discussões com a finalidade 

de transformar o contexto atual em que o aluno está inserido, levando-

o a uma visão crítica sobre o tema proposto.  

De acordo com os estudos realizados, surge a orientação de que o Ensino de 

Ciências caminhe junto com os pensamentos que a teoria de Freire nos aponta e 

que de modo algum não é homogêneo e acabado, e sim amplo e sempre em 

processo de construção de algum conhecimento científico. As ideias de Freire 
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apresentam como contribuição relevante para o nosso tema, a perspectiva de se 

enfatizar o lado crítico do Ensino de Ciências (NASCIMENTO; LINSINGEN, 2006). 

Neste trabalho, são usados os pressupostos teóricos de Paulo Freire referente 

a concepção da educação enquanto um processo, onde é fundamental a 

participação de todos os envolvidos. 

. 

2.2 Concepções Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente: Pressupostos 

teóricos do Movimento CTSA na Educação 

 

2.2.1 Ciência 

 

De acordo com Bazzo (2003), a palavra ciência deriva do latim scientia que 

significa saber e conhecimento. De acordo com a concepção tradicional, que o autor 

chama de “concepção herdada”, a ciência é vista como um empreendimento 

autônomo, objetivo e neutro. 

Na visão de Kuhn (1998) a ciência é uma atividade determinada que consiste 

em resolver problemas dentro de um paradigma. Para ele as ciências evoluem 

através de paradigmas, que ele mesmo define como sendo um modelo de 

representação e interpretação do mundo que fornecem problemas e soluções, onde 

os cientistas buscam respostas para uma comunidade científica.  

 

O estudo dos paradigmas, muitos dos quais bem mais 
especializados do que os indicados acima, é o que prepara 
basicamente o estudante para ser membro da comunidade científica 
determinada na qual atuará mais tarde. Uma vez que ali o estudante 
reúne-se a homens que aprenderam as bases de seu campo de 
estudo a partir dos mesmos modelos concretos, sua prática 
subsequente raramente irá provocar desacordo declarado sobre 
pontos fundamentais. Homens cuja pesquisa está baseada em 
paradigmas compartilhados estão comprometidos com as mesmas 
regras e padrões para a prática científica. Esse comprometimento e o 
consenso aparente que produz são pré-requisitos para a ciência 
normal [...] (KUHN, 1998. p.30) 

 
 

Morin (1999) nos diz que o conhecimento científico é um universo de teorias, 

ideias e paradigmas sendo necessário que toda a ciência questione as estruturas 
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ideológicas e o seu enraizamento sociocultural, ou seja, uma ciência capaz de 

investigar em que condições culturais as ideias se ajustam umas com as outras. 

Segundo Bazzo (2003) existem algumas visões deformadas acerca da Ciência 

que refletem sobre os processos de ensino, dentre elas destacou-se: a falta de 

criatividade existente, sendo apenas um processo mecânico e sem flexibilidade; a 

transmissão de conhecimentos prontos sem apresentar o caminho percorrido, 

esquecendo a construção científica e suas eventuais dificuldades durante o trajeto; a 

visão fragmentada, linear e individualista, ignorando o trabalho realizado em 

parceria. 

Para Vaz, Fagundes e Pinheiro (2009), a ciência na atualidade, representa uma 

forma de poder que é entendido como uma prática social, econômica e política que 

está no cotidiano e merece cada vez mais um olhar atento das ciências sociais para 

que seja compreendida a sua dimensão e lugar na sociedade e na história. 

 

2.2.2 Tecnologia 

 

Segundo Vaz, Fagundes e Pinheiro (2009), a tecnologia é um conjunto de 

conhecimentos científicos para a produção ou melhorias de bens, estando a mesma 

associada a impactos sócio econômicos sobre uma comunidade, permitindo a sua 

modificação.  

A tecnologia é vista muitas vezes, num modelo tradicional, como uma aplicação 

do que é a descoberta científica sem levar em consideração as interferências 

sociais, políticas e culturais que podem causar impacto à vida das pessoas, tendo 

como resultado inovações que podem proporcionar a sensação de bem-estar nos 

indivíduos. 

Alguns estudiosos, como Bazzo (2003), diferenciam os termos técnica de 

tecnologia. O termo, técnica, estaria ligado a habilidades e procedimentos sem ajuda 

de conhecimentos científicos e o termo tecnologia, para se referir a sistemas que 

utilizem os conhecimentos científicos. Para exemplificar, o autor cita o caso da 

fabricação de iogurte e queijo que seriam técnicas conhecidas desde a antiguidade, 

enquanto que a melhoria da qualidade destes procedimentos, como o processo de 

pasteurização, seria a tecnologia. 



29 

 

Bazzo (2003) nos diz que a técnica permite a transformação do meio em que 

os indivíduos estão inseridos, provocando a sua própria transformação, se 

adaptando a qualquer situação ambiental mediante a construção técnica de produtos 

ou artefatos que permitam que sua vida seja possível em qualquer lugar, porém é 

importante ressaltar que também existem técnicas que podem trazer riscos à saúde 

humana e ao meio ambiente, dependendo da relação existente com a sociedade.  

Ganzer (2013) relata que no período de 1950 a 1970, o pensamento sobre 

ciência e tecnologia foi visto por um modelo linear que começava nas atividades de 

pesquisa, passavam por uma etapa de desenvolvimento de produto, e após essa 

etapa, chegavam à produção e consequentemente a comercialização. Grizendi 

(2004), resume este modelo linear conforme apresentado na Figura 2: 

Figura 2 – Adaptação da figura do Modelo Linear (Fonte: Grizendi, 2004). 

 

No entanto, existem autores que discordam desse modelo e apresentam 

algumas evidências que comprovam que essa linearidade apresentada é restrita. 

O modelo linear mostrou-se restrito quando foi verificado que os custos 

destinados a pesquisa e desenvolvimento não levavam automaticamente ao 

desenvolvimento tecnológico, a simples invenção de novas técnicas não garantia a 

comercialização direta, surgindo assim, as abordagens interativas entre ciência, 

tecnologia e inovação superando a visão restrita do modelo linear 

(STAUNDENMAIER, 1987, apud BAZZO, 2003). 

Para Ganzer (2013) os modelos lineares idealizavam o caminho percorrido pelo 

conhecimento em um único sentido. O autor fez algumas críticas ao modelo linear 

onde ele afirma que esse modelo ignora o fato do conhecimento tecnológico 
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anteceder o conhecimento científico, ou seja, as necessidades do mercado geravam 

novas ideias que direcionavam a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos, 

sendo assim, o conhecimento tecnológico já permitia que muitas atividades fossem 

desenvolvidas sem a fundamentação do conhecimento científico, com isso, o avanço 

da tecnologia auxiliava o desenvolvimento científico. A ideia de que a tecnologia 

somente é a ciência aplicada não poderia ser aceita devido as fortes interações 

existentes entre ciência e tecnologia e o modelo não incluía os “feedbacks” que 

eram provenientes de quem utilizava os produtos que eram comercializados. 

De acordo com um dos argumentos apresentados por Staundenmaier (1987, 

apud Bazzo 2003), contra a concepção de tecnologia como mera aplicação da 

ciência ele diz que a tecnologia modifica os conceitos científicos e utiliza dados 

problemáticos diferente das ciências, mas não nega que exista uma relação entre a 

ciência e a tecnologia. 

Atualmente, o processo de inovação tecnológica foi caracterizado por 

interações e feedbacks contínuos. O modelo proposto interativo de inovação 

contraria o modelo linear devido aos sucessivos feedbacks do mercado para a 

tecnologia e as interações entre ciência, tecnologia e usuários em todas as fases do 

processo de inovação (GANZER, 2013). 

Na Figura 3 a seguir, Grizendi (2004), apresenta um resumo do modelo atual 

interativo de inovação tecnológica:  

 

   Figura 3 – Adaptação da figura do Modelo Interativo (Fonte: Grizendi, 2004). 
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O estudo da tecnologia é fundamental aos estudos de CTS, devido a análise 

dos impactos tecnológicos, a gestão da ciência e da tecnologia, entre outros temas 

CTS que dependem da visão sobre a natureza da tecnologia (BAZZO, 2003). 

 

2.2.3 Sociedade  

 

Pela definição de Vaz, Fagundes e Pinheiro (2009) a sociedade é uma reunião 

de indivíduos, corpos orgânicos, que vivem sob determinado sistema econômico de 

produção, distribuição e consumo, em um regimento político obediente a normas e 

leis necessárias à reprodução da sociedade como um todo. Porém, Bazzo (2003) 

considera também que exista sociedade de corpos não orgânicos, como a dos 

deuses, que ocuparam um importante lugar para a humanidade. 

Ainda segundo os autores, o desenvolvimento tecnológico tem provocado 

profundas modificações nos modos de vida da sociedade contemporânea. Este 

desenvolvimento é essencial para a nossa modernidade na medida em que se criam 

novas formas de socialização, mediadas pela linguagem. Sendo assim, é 

responsabilidade do sistema educacional fornecer a todos os meios para 

compreender essas transformações e selecioná-las através de um senso crítico. 

 

2.2.4 Meio ambiente 

 

No Brasil, foi no primeiro governo de Vargas, no período de 1930 a 1945, que 

foi implementada a primeira geração de políticas ambientais com a preocupação da 

racionalização do uso e exploração dos recursos naturais e a definição de áreas de 

preservação. Porém, era apenas uma política fundamentada na administração dos 

recursos naturais pelo Estado e na ausência da sociedade civil na elaboração das 

políticas ambientais (FARIAS; FREITAS, 2007). 

Segundo Farias e Freitas (2007), somente entre os anos 70 e 80 surge o 

movimento ambientalista, que passa a interagir formulando reivindicações e 

contribuindo para o desenvolvimento de uma cidadania ambiental, que se tornou 

objeto de estudo e investigação.  
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Farias e Freitas (2007) relatam que a questão ambiental surgiu no contexto de 

uma crise da civilização, que começou a questionar as promessas de liberdade 

individual e coletiva, de modernidade, que não foram cumpridas, sendo questões 

que envolviam a igualdade, só foi garantido o que gerasse mais capitalismo. Desta 

forma, acentuou-se a miséria, a violência, a competição, a automação do trabalho e 

a homogeneização de práticas sociais e culturais. 

Assim, em um contexto marcado pela degradação ambiental, surge a 

necessidade de uma reflexão sobre as práticas sociais envolvendo uma articulação 

com a produção de conhecimentos, contemplando as inter-relações do meio natural 

com o social, sobre uma educação ambiental priorizando um novo perfil de 

desenvolvimento. 

Em 1977, na República da Georgia, em Tbilisi, foi realizada uma Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental (EA) onde iniciou-se um processo, 

em nível global, a fim de criar condições para a formação de uma consciência sobre 

o valor sustentável da natureza e reorientar a produção de conhecimento através de 

métodos interdisciplinares de forma inovadora em diversos níveis de formação 

(JACOBI, 2003). 

 Segundo Jacobi (2003) nesse momento o educador passa a ter uma função de 

mediador na construção de referenciais ambientais e deve saber utilizá-los como 

instrumentos para o desenvolvimento de uma prática centrada no conceito da 

natureza. 

Inicialmente a EA, foi concebida como uma prática educativa com a finalidade 

de despertar um sentimento de humanidade com a natureza de preservação, a 

chamada prática ”conservacionista”. Porém, não havia maturidade suficiente para 

compreender a complexidade da relação entre a sociedade e a natureza 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

Os problemas ambientais surgiram como consequência dos efeitos colaterais 

da modernidade, ou seja, da utilização dos produtos do desenvolvimento 

tecnológico. A EA surgiu prioritariamente pelo sistema ambiental e não do 

educacional, no final do século XX, para que o ser humano pudesse ter a 

compreensão das suas atitudes e mudasse sua postura a fim de minimizar os 

impactos ambientais causados pelos avanços tecnológicos. A EA inicialmente girava 

em torno das relações existentes entre o ser humano, suas atitudes enquanto 

cidadão em uma sociedade, a educação e o meio ambiente. Aos poucos com um 
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aprofundamento em seu estudo devido à complexidade da crise ambiental instalada, 

passou de uma postura “conservacionista” para uma prática “alternativa” fornecendo 

outro significado para a EA, que passou a ser crítica, transformadora e popular 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

Segundo Layrargues e Lima (2014), na concepção Freireana, deveria ser 

incluída no debate ambiental a compreensão do mecanismo da relação entre o ser 

humano e a natureza, mediada pelas relações socioculturais construídas. 

Nesse contexto, a educação ambiental precisa ter uma proposta pedagógica 

centrada na conscientização, promovendo uma mudança comportamental e 

estimulando a integração dos indivíduos com o meio ambiente. Segundo Jacobi 

(2003) a relação entre o meio ambiente e educação para a cidadania assume um 

papel desafiador, surgindo a necessidade de novos saberes para apreender 

processos sociais, que se tornam complexos e os riscos ambientais que se 

intensificam. 

Segundo, Foeppel e Moura (2014), para alcançar uma mudança de 

comportamento em um grande número de alunos é preciso introduzir uma disciplina 

específica sobre os problemas relacionados ao meio ambiente. Porém, acredita-se 

que este projeto precisa ter uma aplicação com um tema que seja do interesse dos 

alunos e próximo da proposta pedagógica da escola.  

Atualmente, a Educação Ambiental, no Brasil, aos poucos vem ganhando 

espaço através de projetos realizados pelas ONG’s, iniciativas em algumas 

empresas e ambientes escolares. Porém, acabam sendo práticas isoladas e 

concentrando-se muitas vezes em um determinado problema ambiental sem torná-lo 

mais amplo, enfatizando questões pontuais. 

Pela Lei Nº 9.795/992, a Educação Ambiental é interdisciplinar para a 

construção de valores sociais, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, sendo essencial à educação nacional. Sendo assim, 

deve estar presente em todas série e disciplinas. Porém, são poucas as disciplinas 

que abordam esta temática. 

Segundo os PCN’s (BRASIL, 2000), o objetivo de abordar o tema Meio 

Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos 

com o bem-estar de cada um e da sociedade, sendo este, o desafio da educação.  

                                                             
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm 
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2.2.5 Movimento CTSA e suas origens 

 

Após um breve comentário sobre os termos ciência, tecnologia e sociedade e 

questões ambientais, introduziremos os pressupostos teóricos sobre o movimento 

CTSA realizando um destaque na retrospectiva dos antecedentes sócio históricos 

que provocaram esse movimento. 

Após a 2ᵃ Guerra Mundial, em 1945, houve um grande otimismo com relação 

aos avanços da ciência e da tecnologia como garantia de uma vida melhor. No 

entanto, houve uma sequência de desastres e um agravamento dos problemas 

ambientais pós-guerra, como por exemplo: acidentes nucleares em reatores civis de 

transporte militar, vestígios de resíduos contaminantes e derramamento de petróleo, 

sendo todos relacionados a uma falta de controle em relação ao avanço da ciência e 

da tecnologia (BAZZO, 2003).  

Como exemplo do surgimento de um problema ambiental, podemos citar a 

utilização do DDT (dicloro-difenil-tricloroetano), que foi empregado inicialmente, com 

sucesso, no combate a insetos (piolhos, mosquitos e outros) transmissores de 

doenças (tifo, malária, febre amarela e outras), a descoberta foi apontada como um 

feito revolucionário e após a segunda Guerra Mundial foi usado no combate aos 

insetos que atacavam as culturas agrícolas (PEREIRA, 2012). 

Em seu livro “Primavera Silenciosa”, Carson (1969) relata sobre mortes súbitas 

e sem explicação de crianças, adultos, pássaros e outros animais, após a 

pulverização aérea com o produto DDT, o mesmo atingiu não somente as “pragas” 

sobre as plantações como atingiu o solo e o lençol freático, comprometendo desta 

forma toda a biodiversidade. 

  A autora tentava aproximar o leitor leigo do conhecimento científico. Devido à 

grande repercussão do livro e estudos sobre os efeitos da DDT nos seres vivos, a 

utilização do mesmo foi proibida, a começar na Hungria (1968), Noruega e Suécia 

(1970), Alemanha e Estados Unidos (1972), no Brasil só foi proibido em 2009 

(PEREIRA, 2012). 

Com isso, muitos intelectuais e pesquisadores, começaram a despertar para 

uma consciência quanto às questões éticas e a qualidade de vida da sociedade 

industrializada, pois a classe assalariada estava cada vez mais sob o controle de 

uma classe dominante política - econômica e com um grande conhecimento 
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científico. O medo dos excessos tecnológicos favoreceu as condições para o 

surgimento de propostas do movimento CTS (SANTOS; MORTIMER, 2002). 

A expressão “ciência, tecnologia e sociedade” (CTS) tem por objeto de estudo 

os avanços de cunho científico-tecnológico e suas consequências sociais e 

ambientais (BAZZO, 2003). O autor entende que o movimento CTS é uma reação 

contra a tradicional concepção essencialista, triunfalista e neutra da ciência e da 

tecnologia.  

Como nos diz Maia (1998, p.128-129): 

Não se pode ingenuamente acreditar que a ciência, como um 
conjunto de conhecimentos (ciência-disciplina) e de atividades 
(ciência-processo), seja algo independente do meio social, alheio a 
influências estranhas e neutro em relação às várias disputas que 
envolvem a sociedade. Analisada por qualquer um de seus dois 
ângulos, a ciência representa um corpo de doutrinas gerado ou em 
geração num meio social específico e, obviamente, sofrendo as 
influências dos fatores que compõem a cultura de que faz parte. 
Produto da sociedade, influi nela e dela sofre as influências.  

 

De acordo com Auler e Delizoicov (2006), é fundamental a problematização de 

três construções históricas sobre a atividade CT:  

 Superioridade/neutralidade do modelo de decisões tecnocráticas – Tem como 

alicerce a possibilidade de eliminar o sujeito do processo científico-

tecnológico. O especialista pode solucionar os problemas, inclusive sociais, 

de um modo eficiente e ideologicamente neutro, sendo que para cada 

problema existe uma solução, eliminando-se estes conflitos ideológicos.  

 Perspectiva salvacionista/redentora atribuída à Ciência-Tecnologia – Em 

algum momento do presente ou do futuro CT resolverão os problemas 

existentes, conduzindo a humanidade ao bem-estar social com o seu 

desenvolvimento.  

 Determinismo tecnológico – A tecnologia é autônoma e independente das 

influências sociais, sendo a sua mudança tecnológica a causa da mudança 

social. O desenvolvimento científico-tecnológico é irreversível representando 

a marcha do progresso. 

Em meados do século XX começou a crescer nos países capitalistas centrais a 

percepção de que o desenvolvimento científico-tecnológico não conduzia 
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automaticamente a esse bem-estar social. A degradação ambiental, fez com que 

Ciência-Tecnologia (CT) se tornassem alvo de um olhar mais crítico e isto fez com 

que essa suposta neutralidade virasse para um debate político (AULER; ROSA, 

2013). 

Santos (2008) relatou que com o agravamento dos problemas ambientais e as 

discussões sobre a natureza do conhecimento científico e suas implicações na 

sociedade, o movimento CTSA foi como uma crítica ao avanço científico e 

tecnológico, pois era preciso o desenvolvimento de ações de caráter educativo que 

pudesse provocar uma mudança nas atitudes das classes sociais. 

Diante de tudo escrito nos parágrafos deste capítulo, pode-se dizer que no 

início a sigla CT estava atribuída aos saberes da Ciência e da Tecnologia, levando a 

humanidade a um futuro promissor. O objetivo seria o de orientar uma ação a partir 

de uma análise da sociedade inseridos em um contexto histórico, social, político e 

econômico, desta forma foi atribuído mais um componente a sigla, passando a ser 

denominada de CTS dando início ao movimento. Nesse sentido, o movimento CTS 

insere um contexto bem mais amplo através das preocupações surgidas através das 

pesquisas e trabalhos desenvolvidos que precisava levar em consideração os 

impactos ambientais que deveriam ser analisados e discutidos. Assim, surge a 

necessidade da inclusão de mais um saber, passando a ser reconhecido como um 

movimento CTSA.  

A Educação CTSA passou a implicar, no contexto escolar, novas referências 

de saberes e práticas sendo a Ciência e a Tecnologia referenciais dos saberes 

escolares e a Sociedade e o Ambiente seriam fontes de temas ou problemas 

relacionados a esses saberes (RICARDO, 2007). Desta forma, na Figura 4 podemos 

representar uma relação existente entre as quatro vertentes Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente com a Educação. 
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Figura 4 - Relação CTSA -  autoria própria 

 

2.2.6 CTSA e a Educação 

 

Em meados do século XX a sociedade estava cada vez mais dependente dos 

avanços científicos e tecnológicos fazendo com que surgisse a necessidade do 

indivíduo em adquirir novos hábitos de vida diária. Esta influência, precisava ser 

levada em consideração quando a mesma era referida a construção de uma 

formação crítica dos educandos e as questões: ambientais, éticas, políticas e 

sociais, que constituíam fatores essenciais para esta formação. Assim, os trabalhos 

curriculares em CTS surgiram da necessidade de formar o cidadão em CT, objetivo 

que não estava sendo alcançado através do ensino convencional de Ciências nos 

países industrializados na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália 

(SANTOS; MORTIMER, 2002). 

Os conceitos do movimento CTSA, relacionados à educação, podem 

desenvolver nos estudantes atitudes e valores cidadãos. De acordo om Acevedo-

Diaz (1996), podemos ter três diferentes entendimentos da temática CTSA na 

escola: 
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 Elevar a compreensão dos conhecimentos científicos e tecnológicos e 

suas relações e diferenças para atrair mais educandos para essa linha 

de pensamento. 

 Fortificar os valores da ciência e da tecnologia para uma melhor 

compreensão da sua contribuição para sociedade, destacando os 

aspectos éticos para ser empregado com responsabilidade. 

 Desenvolver capacidades nos educandos a fim de compreender os 

impactos sociais da ciência e da tecnologia para sua participação ativa 

como cidadão. 

Ainda segundo Acevedo-Diaz (1996) utilizar uma abordagem CTS nas escolas, 

favorece a construção de atitudes, valores e ações para a resolução de problemas 

em seu ambiente cotidiano aplicando os conhecimentos científicos. Desta forma, 

estaremos auxiliando na formação dos educandos para que os mesmos tomem 

decisões e possam agir com responsabilidade individual e coletivamente na 

sociedade. 

Especificamente, no Ensino de Ciências, o objetivo do enfoque CTS, Auler nos 

diz: 

Promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com as 
aplicações tecnológicas e os fenômenos da vida cotidiana e abordar 
o estudo daqueles fatos e aplicações científicas que tenham uma 
maior relevância social; abordar as implicações sociais e éticas 
relacionadas ao uso da tecnologia e adquirir uma compreensão da 
natureza da ciência e do trabalho científico. (Auler, 1998, p.1) 

 

Mas, para que tenhamos nossos objetivos alcançados é necessário que o 

indivíduo compreenda a linguagem que é utilizada durante todo o processo. Sendo 

assim, surge a necessidade do mesmo, ser alfabetizado cientificamente. 

Segundo Chassot (2003) a alfabetização científica (AC) é uma das proposições 

para potencializar alternativas que possam privilegiar uma educação mais 

comprometida, em que os educandos possam dispor de conhecimentos científicos e 

tecnológicos que os ajudem a resolverem seus problemas e suas necessidades em 

sua vida diária. Através das relações existentes entre Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente pode-se efetivar uma alfabetização cientifica a partir de uma 
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abordagem interdisciplinar no Ensino de Ciências (VIECHENESKI; CARLETTO, 

2010).  

A orientação CTSA para o Ensino de Ciências deve ter uma preocupação além 

dos conteúdos disciplinares específicos, conhecendo os contextos onde os 

problemas se colocam e suas variáveis à procura de soluções. 

 

2.2.7 Marcos Histórico em CT no Brasil. 

 

A seguir fez-se um resumo em ordem cronológica dos marcos histórico em CT 

no Brasil. No presente resumo utilizou-se apenas um autor como referencial, pois o 

mesmo foi citado em todos os artigos pesquisados sobre o assunto, o que levou a 

autora buscar diretamente na fonte pesquisada por estes autores. 

Motoyama (1985) relata que os três séculos seguintes após o descobrimento 

do Brasil não apresentaram nenhum marco importante para o crescimento da 

Ciência e Tecnologia, quase não se viu vestígios da chamada Revolução Científica 

que ocorreu nos séculos XVI e XVII, na Europa e em suas colônias, com isso CT 

não estavam integrados nas estruturas socioeconômicas do país. O Brasil, com seu 

sistema escravista praticamente não participou do movimento que mais tarde 

resultaria na Revolução Industrial da segunda metade do século XVIII, que estava 

sobre o domínio da metrópole portuguesa. 

Um marco importante foi a mudança da família real portuguesa para o Brasil, 

em 1808, por causa das guerras napoleônicas. Portugal cansado de sua impotência 

econômica começou a modernizar aos poucos as suas instituições com uma 

infraestrutura científica e tecnológica, mesmo que ainda precária, refletindo dessa 

forma na sua maior colônia, o Brasil. Com isso, surgiu, por exemplo, a Sociedade 

Científica do Rio de Janeiro3 e do Seminário de Olinda4 (MOTOYAMA, 1985). 

                                                             
3 Escola na qual formavam-se homens de ciências, idealizada pelo vice-rei Marquês do Lavradio. 
Reunia estudiosos, cientistas e pesquisadores de diversas áreas para o desenvolvimento de novas 
culturas. Referência: Marques, V.R.B. Escola de homens de ciências. 2005. Educar, Curitiba, n. 25, p. 
39-57, 2005. Editora UFPR. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/er/n25/n25a04.pdf. Acesso em 11 
fev 2016. 
4 Primeira tentativa de desenvolvimento educacional com ares progressistas para formar homens 
instruídos nos conhecimentos técnicos necessários para o descobrimento de riquezas ainda não 
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O século XIX, caracterizou-se pela institucionalização da ciência e pela 

profissionalização do cientista, em um contexto econômico do surgimento das 

indústrias químicas e elétricas, mesmo na condição primário-exportador era preciso 

uma infraestrutura mínima em CT para atender a esse crescimento. A monarquia 

brasileira estava satisfeita com sua condição de país primário-exportador. 

A partir de 1920, a própria comunidade científica começava a se organizar em 

torno da Sociedade Científica do Rio de Janeiro (Academia Brasileira de Ciências) 

para fazer reinvindicações como o da criação de um conselho nacional de 

pesquisas. Acelerava-se a industrialização, mas estimulando a importação de 

técnicos estrangeiros, que nem sempre estavam bem-intencionados5, sem a 

preocupação com a capacitação técnica nacional, através da educação técnica. Vale 

ressaltar que existiam cientistas brasileiros trabalhando no estrangeiro e para o 

retorno destes cientistas foram tomadas medidas para melhorar as condições de 

trabalho e remuneração através da instituição do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para financiar os programas e 

projetos (MOTOYAMA, 1985). 

Motoyama (1985) diz que mesmo nos dias conturbados, em 1960, ocorreram 

fatos de grande importância para o desenvolvimento de CT no Brasil: a fundação da 

Universidade de Brasília (1961), a concretização da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o início do primeiro curso da 

Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia (Coppe) e a criação 

do Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (Funtec) em 1964, no seio do 

Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE). 

Em uma de suas considerações Motoyama (1985), afirma que CT nunca foi 

prioridade real nas políticas adotadas pelo país ao longo da sua história, onde a 

ciência foi encarada na maioria das vezes como um meio para diminuir as misérias 

culturais brasileiras enquanto a tecnologia era exaltada por seus efeitos, porém 

impossível de ser obtida. A ciência e a tecnologia não estavam integradas 

harmonicamente nas instituições sociais, econômicas e culturais. Como 
                                                                                                                                                                                              
exploradas da colônia, ampliando as chances de um melhor aproveitamento das riquezas naturais e 
econômicas das terras brasileiras. Referência: SILVA, S. A. F. Seminário de Olinda: 210 anos do 
sonho libertador. 2010. Disponível em: http://vanguardafraternal.blogspot.com.br/2010/02/seminario-
de-olinda-210-anos-do-sonho.html. Acesso em 11 fev 2016. 
5 Célebre polêmica da época em torno da existência ou não do petróleo em terras brasileiras. 
(MOTOYAMA, 1985) 



41 

 

consequências a essas constatações, os produtos brasileiros eram menos 

valorizados que a dos outros países e existia uma desconfiança quanto a pesquisa 

tecnológica nacional que era realizada com o desperdício dos resultados que eram 

esquecidos nas prateleiras das universidades e institutos de pesquisa. 

O autor menciona que muito se fala no papel social da CT, mas diz que só será 

possível quando estiverem integradas harmonicamente nas estruturas 

socioeconômicas do país através da difusão de ambas pela educação técnica e 

científica onde poderão desempenhar o seu papel para vencer as amarras do 

subdesenvolvimento que oprime o país. 

 

2.2.8 Movimento CTSA e Paulo Freire: Articulação 

 

O uso de temas geradores são o eixo motor de propostas de ensino que visam 

a formação do cidadão. Auler (2009) fala da relação entre o “mundo da escola” e o 

“mundo da vida”, dois mundos incomunicáveis sob a concepção escolar, que através 

dos chamados temas geradores possibilitam que situações problemáticas vividas e 

culturais, enfrentadas pela comunidade, sejam discutidas em sala de aula. Para 

Freire (1996), é central que sejam temas com significado e manifestações locais 

para que possa despertar a curiosidade nos alunos, levando-os a buscar respostas 

aos questionamentos apresentados.  

Segundo Roso, Santos e Auler (2015), seguindo os pressupostos ditos por 

Freire, os temas “geradores” resultam de um processo denominado de investigação 

e para delimitar o tema a ser abordado, o mesmo é constituído por três momentos 

como dito anteriormente (2.1): investigação temática, tematização e 

problematização. O movimento CTSA apresenta outras três formas para essa 

delimitação do tema: se existem opiniões diferentes a respeito de um tema social 

relativo, se o tema possui um significado social e se em alguma dimensão é relativo 

à ciência-tecnologia. 

 De acordo com Nascimento e Linsingen (2010) existem alguns pontos de 

convergência entre a abordagem CTS e a filosofia educacional de Paulo Freire que 

não esgotam possibilidades de articulação. São eles:  
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 Abordagem temática e seleção de conteúdo – Tanto Paulo Freire 

quanto o movimento CTSA vão contra o tradicionalismo do currículo do 

Ensino de Ciências. Para o movimento CTSA, é fundamental que a 

seleção de conteúdos ocorra a partir da identificação de temas que 

contemplem situações cotidianas dos alunos. Ambas as propostas, 

CTSA e Paulo Freire, se preocupam em realizar uma contextualização 

dos conhecimentos relacionando-os com a realidade do aluno. 

 Perspectiva interdisciplinar do trabalho pedagógico e o papel da 

formação de professores – Freire sugere a participação de professores 

das diversas disciplinas escolares e profissionais (assistentes sociais, 

psicólogos, etc), facilitando desta forma a interdisciplinaridade em sala 

de aula. O enfoque CTSA também ressalta essa importância, na 

discussão de temas sociais a partir de uma interdisciplinaridade. Mas 

para isso é necessário promover, na formação dos educadores, 

disciplinas que integrem diversos conhecimentos. 

 O papel do professor – As propostas de Freire e a abordagem CTS 

requerem um profissional de educação com um novo perfil, 

promovendo uma atitude crítica que na perspectiva do processo ensino 

/ aprendizagem construa conhecimentos com os educandos, 

contribuindo na sua formação para o exercício da cidadania. 

Desta forma, a articulação destas propostas torna-se vantajoso para ambos, 

professor e aluno, visando uma formação mais ampla para o educando no Ensino de 

Ciências.   

A fim de auxiliar a criticidade do Ensino de Ciências, os pressupostos 

freireanos articulados ao movimento CTSA são fundamentais para uma 

compreensão crítica ao realizar uma leitura do mundo, considerando que a dinâmica 

social contemporânea está progressivamente condicionada pelos avanços no campo 

científico-tecnológico. 

Em função disso, a partir das ideias apresentadas nos tópicos acima, o 

presente trabalho propõe baseado nas teorias de Paulo Freire, na questão da 

problematização e reflexão, apresentar uma proposta com um enfoque CTSA, onde 

os alunos através de problemas e temas geradores, possam realizar um exercício de 
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reflexão e problematização, dentro de um contexto de ensino, discutindo a respeito 

da ciência, tecnologia, sociedade, ambiente e suas inter-relações que estarão 

descritas mais adiante. 
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3. ALGUMAS CONCEPÇOES SOBRE A QUÍMICA ORGÂNICA 

 

A Química Orgânica está presente em vários momentos do nosso cotidiano, 

desta forma não podemos deixar de fazer um breve comentário sobre a importância 

do seu estudo e conhecermos um pouco mais sobre esse ramo da Química, pois a 

qualidade de nossa vida está intimamente ligada ao seu desenvolvimento científico-

tecnológico e aos conhecimentos apreendidos decorrente do seu estudo. 

Na antiguidade, pesquisas arqueológicas comprovam que romanos e egípcios 

utilizavam várias substâncias de origem natural, como o corante índigo, que era 

extraído de plantas do gênero Indigofera; os papiros que eram feitos de celulose 

obtida da planta papiro do Egito; do leite azedo extraia-se o ácido lático; do limão, o 

ácido cítrico e a fermentação das uvas para a fabricação do vinho. Papiros egípcios 

descrevem inúmeras fórmulas medicinais que eram constituídas principalmente de 

ervas (FARIAS, 2011). 

Segundo Farias (2011), até o século XVIII, conhecia-se pouco sobre as 

propriedades e composição dos compostos orgânicos, seu estudo estava ligado 

apenas a sua fonte de obtenção e a sua aplicação na medicina.  

No ano de 1777, Bergmam, propôs uma divisão da Química em “ Inorgânica”, a 

química dos minerais e “Orgânica”, a química dos organismos vivos. Na mesma 

época, Lavoisier analisou vários compostos orgânicos constatando que todos tinham 

o elemento químico carbono e em 1807, Berzelius, acreditava que somente os seres 

vivos possuiriam essa característica e lançou a teoria denominada “ Vitalismo”. 

Segundo o Vitalismo, compostos orgânicos eram obtidos pela intermediação de uma 

força vital que existia apenas em plantas e animais. Esses compostos poderiam até 

transformar-se uns nos outros, mas nunca poderiam ser sintetizadas, ou seja, 

produzidas em um laboratório (FARIAS, 2011). 

 A teoria do vitalismo começou a decair quando o químico Wohler desejando 

obter cianeto de amônia, tratou cianato de chumbo com hidróxido de amônia e como 

produto obteve um material sólido que apresentava propriedades diferentes dos 

cianatos, cianato de amônia, que quando aquecido foi identificado como ureia, igual 

à substância isolada da urina. A partir desse feito, novos compostos orgânicos foram 
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identificados e sintetizados, como por exemplo anilina em 1842, o clorofórmio em 

1847, a primeira fibra artificial em 1880 e a penincilina sintética em 1945, compostos 

não encontrados em nenhum ser vivo (FARIAS, 2011). 

Desta forma, Kekulé, químico alemão, propõe a definição de Química Orgânica 

com a química dos compostos de carbono, considerado o centro de vida do nosso 

planeta. Atualmente, na Ciência, o estudo de compostos a partir de organismos 

vivos é chamado de Química de produtos naturais (DINIZ JÚNIOR; SILVA, 2014). 

Segundo Farias (2011), os compostos orgânicos utilizados como matéria prima 

para a realização das sínteses, atualmente, são obtidos principalmente de material 

fóssil.  

Por milhares de anos, variando entre 10 a 400 milhões de anos, restos de 

animais e vegetais mortos acumularam-se no fundo de lagos e mares sendo 

cobertos por alguns sedimentos como, pó calcário e areia. Em altas temperaturas e 

pressões, essa matéria orgânica sofreu reações químicas formando o que 

chamamos de petróleo. O petróleo foi conhecido, na época que surgia naturalmente 

na superfície, milênios antes de Cristo e ao longo dos anos, por diferentes nomes 

como betume, asfalto, lama, óleo de rocha. Milênios antes de Cristo, o petróleo era 

comercializado como um produto útil e precioso, somente no século XIX, nos 

Estados Unidos, teve seu marco na indústria moderna, após várias tentativas de 

perfuração (AMORIM et al., 2002). 

A sociedade, atualmente, é muito dependente do petróleo. Basta observar os 

inúmeros produtos fabricados por esta matéria prima, como a gasolina que movem 

nossos carros, a borracha dos pneus, os plásticos, etc. Este ramo da Química, faz 

parte do panorama econômico de qualquer país, gerando milhares de empregos 

(CORREIA et al., 2002). Mas, esses mesmos compostos, quando lançados 

indevidamente no meio ambiente também são causadores de alguns problemas 

sérios vivenciados atualmente. 

É de extrema importância conhecer alguns exemplos de aplicação da Química 

Orgânica no dia a dia realizando uma conexão de seus conhecimentos com o 

cotidiano, fazendo assim com que os alunos tenham mais interesse em aprender 

alguns de seus conceitos. É de extrema importância, o uso de conhecimentos 

químicos para prevenir a poluição ambiental. 
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Segundo palavras de Nascimento, Ricarte e Ribeiro (2007): 

[...]na escola vivemos um paradoxo, pois o ensino de Química 
Orgânica geralmente possui uma abordagem desconectada do 
cotidiano do aluno, extremamente teórica. O ensino de Química 
Orgânica nas escolas deve ser trabalhado de forma mais dinâmica e 
contextualizada, tendo como objetivo despertar o interesse do aluno 
através da correlação entre os conteúdos abordados na disciplina, 
seja de cunho teórico ou prático. (p.1) 

  

Desta forma, será realizado, no próximo capítulo desta dissertação, uma 

revisão bibliográfica de alguns trabalhos que possuem alguma relação com a citação 

acima. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta revisão bibliográfica, serão apresentados alguns trabalhos que dizem 

respeito às concepções sobre o Ensino de Funções Orgânicas através de temas 

geradores e propostas de sequência didática com enfoque CTSA no Ensino de 

Ciências. 

Aquino, Guedes e Santos (2013) realizaram um estudo sobre o processo 

ensino aprendizagem de funções orgânicas através do tema gerador “xampus”. 

Acreditam que através de uma metodologia contextualizada o processo de 

ensino/aprendizagem possa ser otimizado. A partir da abordagem do tema gerador, 

os alunos pesquisaram dez marcas diferentes de xampus com o objetivo de verificar 

os principais componentes, onde foram discutidas e analisadas as funções 

orgânicas. Os resultados obtidos pelos autores foram considerados satisfatórios, 

mostrando ser uma alternativa viável que favorece ao processo educativo 

estimulando a construção de conhecimentos propiciando uma visão crítica das 

relações das Ciências ao meio no qual os educandos estão inseridos.  

Silva, Silva e Santos (2014) realizaram uma análise sobre a percepção dos 

alunos na contextualização das Funções Orgânicas. O objetivo dos autores era 

verificar se existia alguma familiaridade dos alunos com as funções orgânicas em 

produtos que fizessem parte do seu cotidiano, na vitamina C, na aspirina e no 

paracetamol. Constataram que 42% dos alunos afirmaram estabelecer uma relação 

maior com as funções orgânicas, apenas em sala de aula, e aproximadamente uma 

média de 78% dos alunos não conseguiram identificar as funções orgânicas 

presentes, nos compostos informados acima. Desta forma, afirmam que através da 

contextualização da Química o aluno pode ter a possibilidade de desenvolver sua 

própria concepção, colaborando para a formação de sua cidadania. 

Watanabe (2012), utilizou frutas regionais (açaí e cupuaçu) como tema gerador 

para o ensino de funções orgânicas, pois acreditava que através da contextualização 

o conteúdo podia ser assimilado pelos alunos auxiliando no processo de 

aprendizagem. Sua metodologia consistiu em duas etapas: na primeira etapa, foram 

ministradas duas aulas contextualizadas sobre a importância das frutas na 

alimentação dos paranaenses e suas características, como os aspectos nutricionais, 
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composição química, fórmulas estruturais e funções orgânicas presentes; na 

segunda etapa, foi aplicado um questionário onde o autor procurou saber as 

impressões dos alunos sobre o trabalho desenvolvido. Os resultados obtidos 

revelaram que as ideias apresentadas pelo autor sobre a contextualização são 

construtivas para auxiliar no entendimento sobre o conteúdo abordado. 

 Martins, Machado, Baron e Tonin (2014), utilizaram o tema gerador vitamina C 

para abordar o conteúdo funções orgânicas estruturado nos três momentos 

pedagógicos de Delizoicov: a problematização inicial, organização do conhecimento 

e a aplicação do conhecimento. Em um primeiro momento levantaram questões 

sobre os conhecimentos prévios dos alunos sobre a vitamina C, logo após 

apresentaram um vídeo sobre o assunto e discutiram realizando uma interação entre 

professor-aluno e aluno-aluno. No terceiro momento, os alunos realizaram um 

experimento comparando o teor da vitamina C em diversas frutas, direcionando o 

levantamento de hipóteses e sugerindo explicações para as observações realizadas. 

Após as explicações científicas, os alunos responderam um questionário 

demonstrando um bom entendimento sobre o assunto, apresentando uma evolução 

de seus conceitos entre a fase inicial e final da metodologia apresentada. 

Melo (2010) propôs um trabalho a fim de contribuir para uma alfabetização 

científica com abordagem lúdica em um enfoque CTSA, para tornar as aulas de 

Ciências mais agradáveis que pudesse promover um ambiente de reflexão. O autor 

realizou uma pesquisa de materiais e atividades que pudessem servir como 

instrumentos lúdico no contexto escolar, que auxiliassem no desenvolvimento físico, 

afetivo e cognitivo além de trabalhar valores como ética e cidadania contribuindo 

desta forma à uma alfabetização científica. 

Batista, Moreira, Silva e Almeida (2013), planejaram e avaliaram uma 

sequência didática com enfoque CTSA numa perspectiva problematizadora, 

contextualizada e construtivista. Para os autores, a sequência didática são etapas 

ligadas entre si para tornar mais eficiente o aprendizado através de um conjunto de 

atividades e exercícios múltiplos. Segundo os autores, no planejamento de uma 

sequência didática podem ser intercalados diversas estratégias e recursos didáticos, 

tais como, aulas expositivas, demonstrações, solução de problemas, jogos de 

simulação, textos, dinâmicas, fóruns, debates, entre outros.  
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Oliveira et al. (2010) investigaram alternativas metodológicas que 

proporcionassem atividades onde os alunos fossem submetidos a desafios para que 

a aprendizagem sobre o conteúdo funções orgânicas permitisse o desenvolvimento 

de novas formas de raciocínio e com isso, os alunos tivessem mais interesse em 

aprender os conhecimentos químicos. Utilizaram como tema as sensações da 

química orgânica e incitaram os alunos a perceberem a presença de alguns 

compostos voláteis do cotidiano e o reconhecimento das funções orgânicas já 

mencionadas, através de 38 compostos orgânicos onde deveriam identificar aqueles 

que eram de seu conhecimento e onde poderiam ser encontrados. Nos resultados, 

verificaram que as dificuldades de aprendizagem estavam relacionadas aos 

aspectos gerais, como por exemplo, não terem referência da presença do carbono 

na constituição dos compostos orgânicos. 

Lambach (2013) propôs uma sequência com o tema gerador “ Sobrevivendo do 

Lixo”. Segundo o autor, ao vincular o ensino de Química a questões reais, de caráter 

social, o conhecimento pode vir a ter um significado social para os alunos. Os alunos 

leram o texto: “Brasil é segundo país mais desigual”; após a leitura realizaram um 

levantamento do que eles consomem, incluindo alimentação e transporte associando 

um valor estimado e realizaram uma discussão sobre o volume de produtos 

supérfluos. O autor esperava que os alunos identificassem que a não utilidade de 

um produto para um pode ser a sobrevivência para outros levantando o aspecto da 

reciclagem, se as pessoas que vivem do lixo vivem todas sobre as mesmas 

condições falando sobre o aspecto social dos que exploram e os que são explorados 

e de como a educação pode mudar essa situação. Foi solicitado que os alunos 

listassem o que eles jogam no lixo durante um dia e separados pelo tipo de material 

de cada produto, organizando em uma tabela e solicitando que identificassem quais 

são formados por compostos orgânicos identificando sua composição química. 

Através desta revisão bibliográfica procurou-se levantar trabalhos realizados 

por alguns autores sobre a importância da contextualização através de temas 

geradores e abordagem CTSA para o processo de ensino aprendizagem. 

Analisando os trabalhos relatados acima percebeu-se a importância da abordagem 

CTSA para o ensino aprendizagem, pois o mesmo promoveu em todos os trabalhos 

revisados, o interesse dos alunos em relacionar fatos do cotidiano aos 

conhecimentos científicos a serem ministrados pelos docentes, levando-os a uma 
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reflexão sobre suas atitudes e valores enquanto cidadãos. Observando ainda que a 

metodologia utilizada pelos autores, sequência didática, pode potencializar o 

desenvolvimento da aprendizagem.  

Desta forma, conforme as experiências relatadas pelos autores acima, utilizou-

se a metodologia, sequência didática com enfoque CTSA, para a elaboração e 

desenvolvimento deste trabalho, almejando que os alunos aprendessem as 

diferentes Funções Orgânicas de modo relevante e significativo, que será explicado 

no caminho metodológico a seguir.  
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5. CAMINHO METODOLOGICO 

 

5.1 Delineamento da pesquisa  

 

A seguir, serão apresentadas as formas de como a pesquisa pode ser 

classificada. Segundo os parâmetros dos autores Moresi (2003), Barros e Lehfeld 

(2010), Godoy (1995) e Baldissera (2001) realizou-se o seguinte delineamento: 

 

 Natureza: Aplicada 

 Abordagem: Qualitativa 

 Finalidade: Metodológica 

 Meios de investigação: Bibliográfica e pesquisa-ação 

 

Quanto a natureza a pesquisa é aplicada pois pretende ter uma finalidade 

prática buscando soluções para o problema apresentado, a fim de transformar em 

ação concreta os resultados obtidos (BARROS; LEHFELD, apud VILAÇA, 2010). 

Possui ainda uma abordagem qualitativa com caráter exploratório, buscando 

construir os conhecimentos a partir da compreensão e interpretação das situações 

presentes em sala de aula através de uma sequência didática com abordagem 

CTSA (GODOY, 1995). Quanto à finalidade foi considerada metodológica, pois, 

elaborou-se uma sequência didática utilizando uma série de atividades diferenciadas 

para alcançar os objetivos desejados (MORESI, 2003). Trata-se também de uma 

investigação bibliográfica porque para a fundamentação teórica do trabalho foi 

realizada uma investigação sobre a concepção da educação que foi proposta por 

Paulo Freire e as concepções da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente bem 

como os pressupostos teóricos do movimento CTSA na educação. Pode ser 

considerada ainda como uma pesquisa-ação pois através de um tema gerador 

social, buscou-se levar os educandos a resolução de um problema coletivo 

favorecendo condições para que os educandos revissem suas práticas de forma 

crítica e reflexiva, analisando seu papel enquanto cidadão (BALDISSERA, 2001). 
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5.2 Universo do Campo de Trabalho 

 

Para realizar a pesquisa na escola, descrita abaixo, foi entregue uma 

solicitação de autorização para a execução do trabalho (Anexo 1).  

Na Figura 5, podemos observar a fachada da escola. Segue abaixo algumas 

informações gerais do campo de pesquisa onde o projeto foi aplicado: 

 Nome: Colégio Estadual Dr. Anibal Viriato de Azevedo 

 Localização: Baixada Fluminense no Município de São João de Meriti – RJ 

 Tipo de Ensino: Fundamental e Ensino Médio Regular 

 Turnos: Manhã: Ensino Médio (4 turmas) / Tarde: Ensino Fundamental (4 

turmas) 

 Total de alunos da escola: 245  

A escola mencionada acima possui a seguinte infraestrutura: 

 Número de salas: quatro salas de aula, uma biblioteca, uma de 

informática, uma de direção e uma de professores. 

 Demais espaços: um refeitório e um pátio destinado para as aulas de 

Educação Física. 

 Devido ao fato de a escola estar localizada próximo a um canal, 

frequentemente sofre com enchentes devido as chuvas e a falta de uma 

infraestrutura mais adequada, havendo a necessidade de interrupção das 

aulas durante esse período. 

                           

Figura 5 - Fachada da Escola Dr. Aníbal Viriato de Azevedo 
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5.2.1 Caracterização das turmas onde o projeto foi aplicado 

 

O projeto foi desenvolvido em duas turmas de 3˚ano do Ensino Médio 

Regular, com uma faixa etária que varia de 16-18 anos, possuindo a turma 3001 um 

quantitativo de 20 alunos e a turma 3002 com 24 alunos. Os alunos em sua maioria 

pertencem a classe social do tipo C, sempre frequentaram as aulas no diurno e 

possuem a pretensão de continuar os estudos realizando a prova do ENEM. 

O projeto foi realizado na escola durante os meses de agosto e setembro, 

utilizando a cada semana duas aulas consecutivas, com duração de 50 minutos para 

cada aula. Totalizando 18 aulas. 

 

5.3 Coleta de Dados 

 

Os dados utilizados neste trabalho foram coletados durante todo o 

desenvolvimento das ações pedagógicas, com o uso dos seguintes instrumentos: 

observação, aplicação de um questionário de diagnose, gravações de vídeos, 

registros escritos, utilização do software Avogadro, questionário final e pós-teste. 

Para os registros realizados pelos alunos foi criada uma pasta contendo uma 

folha de respostas (Apêndice 1), para cada etapa, onde foram transcritas todas as 

respostas e observações realizadas. Algumas das respostas estão transcritas ao 

longo do trabalho, destacadas como figura. Sendo que para preservar a identidade 

dos alunos, os registros e questionários não foram identificados.  

.  

5.4 Caminho Percorrido 

 

Na intenção de concretizar os objetivos propostos percorreram-se caminhos 

que foram constituindo o presente trabalho, que ora passa-se a descrever. 

A proposta foi elaborada diante do problema apresentado, divido em 4 etapas. 
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1ᵃ etapa: Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura, buscando 

informações teóricas e práticas para investigar a motivação para a falta de interesse 

e apatia dos alunos pelo conteúdo funções orgânicas e de que forma esse conteúdo 

pode ser ministrado, observando as propostas curriculares vigentes (Anexo 2) que 

abordam o conteúdo e quais as dificuldades encontradas pelos estudantes, na 

aprendizagem. Após a revisão, discutiu-se com a orientadora o tema gerador a ser 

trabalhado “ Poluição Ambiental”, a proposta metodológica para a realização da 

pesquisa, onde foi definida a realização de uma sequência didática e a escolha dos 

referenciais teóricos que iriam fundamentar o trabalho e todo o cronograma da 

pesquisa. 

2ᵃ etapa: Elaboração dos momentos que fariam parte da sequência didática, do 

material a ser utilizado e seu desenvolvimento. Foi confeccionada uma pasta para os 

alunos registrarem as informações durante a sequência de aulas. No Quadro 1 

seguem os momentos com seus respectivos objetivos, duração e avaliação. 

 

QUADRO 1: Momentos da Sequência Didática 
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Os momentos da sequência didática foram elaborados conforme a Figura 6 

apresentada a seguir: 

 

Figura 6 - Resumo SD – Fonte: autoria própria 

 

3ᵃ etapa: Aplicação e avaliação da sequência didática. 

4ᵃ etapa: Confecção de um material pedagógico sobre a sequência didática para o 

professor.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A descrição e análise dos resultados estão organizadas de acordo com a 

sequência em que as atividades foram realizadas em sala de aula, conforme 

descrito no capítulo da metodologia. 

 

6.1 A 1ᵃEtapa 

 

Após a revisão bibliográfica, apresentada no capítulo 3 do presente trabalho, 

fez-se a escolha do tema gerador “Poluição Ambiental ”. A escolha deste tema foi 

devido a acreditar-se que os temas geradores ambientais fazem parte de um 

importante processo de conscientização, que associado a conteúdos químicos 

possam sensibilizar os estudantes a agirem de modo responsável, de forma crítica, 

seguindo as concepções de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente construindo 

valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes para a conservação do meio 

ambiente. 

Foi delimitado o conteúdo classes funcionais dos compostos orgânicos, a fim 

de demonstrar que apesar da necessidade de memorização, o assunto deve ser 

apresentado aos estudantes inseridos dentro de um contexto que tenha um 

significado social para eles. 

 

6.2 A 2ᵃEtapa 

  

Em cada momento, com seu respectivo objetivo favoreceu um crescimento e 

aprofundamento em conceitos e saberes, pouco a pouco, estimulando a reflexão dos 

educandos levando a alcançar o objetivo geral do presente trabalho.  
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6.3 Aplicação da Sequência Didática 

 

6.3.1 Primeiro Momento 

 

O primeiro momento da sequência didática foi iniciado através de um 

questionário diagnóstico, semiaberto (Apêndice 2), com a finalidade de investigar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o conteúdo que seria abordado, pois 

segundo as concepções de Paulo Freire, em seu livro “Pedagogia da Autonomia”6 

quando esse conhecimento é valorizado provoca o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa com criticidade, onde todo conhecimento novo pode se 

integrar e modificar o que já existe, sendo preservada a essência do conhecimento 

antigo. 

As respostas foram tabuladas seguindo o critério das palavras chaves, ou seja, 

as palavras mais presentes nas respostas fornecidas pelos educandos. A seguir, a 

descrição das informações coletadas através da diagnose realizada de cada turma, 

referente a cada pergunta (Apêndice 2). As perguntas foram respondidas por um 

total de 44 alunos, sendo 24 alunos da turma 3001 e 20 alunos da turma 3002. 

 

 

Para você, o que a química orgânica estuda? 

 

Nesta pergunta, observando os gráficos da Figura 7 a seguir, verifica-se que na 

turma 3001, 63% não souberam informar o que estuda a Química Orgânica, ou seja, 

a metade dos alunos investigados e na turma 3002 obteve-se o resultado de 40%. 

Os demais alunos das duas turmas, viram alguma relação da Química Orgânica com 

o meio ambiente ou com os alimentos, mas não conseguiram definir exatamente o 

que estuda a Química Orgânica. 

 
                                                             
6 Paulo Freire (1996). Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: 
Paz e Terra, 165. Freire introduz Pedagogia da autonomia explicando suas razões para analisar a 
prática pedagógica do professor em relação à autonomia de ser e de saber do educando. 
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Desta forma, com o resultado apresentado, observa-se que mesmo nos dias 

atuais a palavra “orgânica” ainda está muito associada ao significado de “aquilo que 

vem de organismo vivo”.  

Na Figura 7, turma 3002, somente 4 alunos responderam o que seria o mais 

próximo de ser considerada a resposta mais abrangente, o estudo do carbono e 

seus derivados, pois além do ensino médio que realizavam na presente escola, 

estavam matriculados em um curso Técnico de Química e já haviam estudado o 

conteúdo. Os mesmos ficaram distribuídos em dois grupos, o que fez um diferencial 

em alguns resultados obtidos por essa turma. 

Através dos dados coletados por este questionário, verificou-se a necessidade 

da aplicação de uma aula sobre algumas considerações da Química Orgânica no 

cotidiano e as características do carbono, proporcionando aos alunos condições de 

realizarem o trabalho proposto fomentando uma reflexão sobre a importância do 

  

Figura 7 - Gráfico referente as respostas da questão n˚1 



59 

 

estudo deste conteúdo. A seguir, os tópicos dos conteúdos que foram trabalhados 

em sala de aula: 

 Breve histórico da Química Orgânica e exemplos de alguns compostos 

orgânicos. 

 Origem do Petróleo e suas matérias primas. 

 Cadeia carbônica, fórmulas estruturais e moleculares. 

 Características dos carbonos e sua classificação. 

 Classificação das cadeias carbônicas.  

 Classes funcionais dos compostos orgânicos. 

 

 Você saberia dizer qual a origem do petróleo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Gráfico referente as respostas da questão n˚2  

 Através dos dados coletados apresentados na Figura 8, das duas turmas 

verificamos que 60% dos alunos investigados não souberam informar a origem do 

petróleo e somente 40% possuíam alguma ideia da sua origem, sendo que destes 

40%, aproximadamente 25% acreditavam que o petróleo seria derivado de fósseis. 

Este resultado confirma juntamente com o resultado obtido da primeira questão a 

necessidade de ministrar os conceitos iniciais de Química Orgânica. 
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Assinale os itens que você acredita serem derivados do petróleo. 

 

 

Figura 9 - Gráfico referente as respostas da questão n˚3  

Analisando o gráfico apresentado na Figura 9, os alunos das turmas 

investigadas, consideram em grande parte, os variados combustíveis apresentados 

no questionário, como derivados do petróleo. Os demais produtos, poucos alunos 

conseguiram relacioná-los ao petróleo, o que demonstra a falta de conhecimento 

sobre a composição desses produtos, que são de fundamental importância para a 

nossa sociedade.  

Os alunos poderiam marcar múltiplas opções. No momento em que os alunos 

respondiam a questão acima, alguns questionaram sobre a possibilidade de nenhum 

ítem ser derivado ou todos serem derivados, os mesmos foram orientados que as 

duas possibilidades deveriam ser consideradas e que deveriam assinalar todos os 

ítens que considerassem como derivados do petróleo. Nenhum aluno deixou de 

assinalar pelo menos dois itens da questão. 

 Ainda sobre o mesmo gráfico, observa-se que os alunos da turma 3001 

assinalaram um  maior número de itens como sendo derivados do petróleo, o que 

nos levaria a concluir possuirem um maior conhecimento sobre a origem das 

substâncias mencionadas, porém analisando o gráfico anterior, os mesmos alunos 
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não souberam responder sobre a origem do petróleo. Com isso verifica-se uma 

contradição nas respostas desses alunos, que podemos atribuir a falta ou deficiência 

de um conhecimento químico. 

 

O que você entende por poluição ambiental? 

 

De acordo com as palavras-chaves apresentadas pelos alunos, observa-se que 

a turma 3002 atribuiu mais casos que poderiam contribuir para a poluição ambiental 

do que a turma 3001, conforme podemos observar pelo gráfico na Figura 10. Na 

turma 3001, 25% dos alunos deixaram a questão em branco.  

De uma forma geral, as turmas investigadas entendem por poluição ambiental 

os dejetos jogados indevidamente nos rios, a liberação de gases poluentes, o 

  

Figura 10 - Gráfico referente as respostas da questão n˚4 
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descaso do homem pelo meio ambiente e atribuem como principal agente causador 

o próprio homem. 

Em discussão realizada com as turmas, após a aplicação do questionário, os 

alunos demonstraram estar conscientes sobre os problemas ambientais vivenciados 

no cotidiano, possibilitando desta forma a realização de uma reflexão quanto à sua 

participação enquanto cidadão inserido em uma sociedade. De acordo com os 

pressupostos de Paulo Freire (1996), para que o indivíduo desenvolva uma 

conscientização e aprimoramento intelectual é necessário que a ampliação de seus 

conhecimentos se dê não só em torno do conhecimento técnico, mas que envolva as 

dimensões social e política.  

Em função dos resultados dos alunos, em estarem atribuindo poluição 

ambiental aos fatos mencionados acima, buscou de acordo com os ensinamentos de 

Paulo Freire, encontrar uma linguagem que mais se aproximasse aos 

conhecimentos prévios apresentados pelos alunos para motivar e despertar o 

interesse pela aprendizagem do conteúdo a ser ministrado.  

Após a aplicação da diagnose, na mesma aula, iniciou-se o segundo momento 

da sequência didática que será relatado a seguir. 

 

6.3.2 Segundo Momento 

  

Feita a diagnose, foram entregues aos grupos textos sobre poluição ambiental: 

“Perigo no Ar”7 (Anexo 3) e Poluição Atmosférica: causas, consequências e 

responsabilidades”8 (Anexo 4), juntamente com um questionário (Apêndice 3) sobre 

o texto. Foram selecionados os textos mencionados no presente parágrafo, para 

exemplificar um fato real, através de uma reportagem e apresentar algumas causas 

e consequências à população, ocasionados pela falta da responsabilidade sobre o 

problema abordado e seus respectivos impactos ambientais a nossa sociedade, 

despertando a reflexão nos educandos para o problema. 

                                                             
7 Geraque, E. A. Perigo no Ar. Scientific American Brasil. 2015.  
8 Miranda, A.T. Poluição atmosférica: causas, consequências e responsabilidades. Educação 
UOL.2008 
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Cada turma foi dividida em 5 grupos, que permaneceriam os mesmos durante 

toda a sequência didática. Os grupos, contendo 5 alunos em cada, receberam 

somente um dos textos mencionados acima, que foram entregues aleatoriamente. 

Foi solicitado aos alunos que fizessem a leitura em grupo e que respondessem ao 

questionário entregue.  

Após a análise, cada grupo elaborou uma apresentação com as 

considerações realizadas durante a leitura, para que toda a turma tomasse 

conhecimento dos registros feitos por cada grupo. O objetivo deste momento, foi 

fazer com que todos os grupos apresentassem uma análise, reflexão e discussão 

sobre os textos, relatando as dificuldades que surgiram durante a análise, algumas 

causas da poluição atmosférica e os possíveis causadores da poluição ambiental. 

A seguir, a análise realizada de acordo com o questionário respondido, pelos 

alunos. As respostas dos grupos foram consolidadas e encontram-se no anexo 5. 

 

Sobre o que o texto fala? 

 

 O objetivo da primeira pergunta foi o de verificar a capacidade de síntese e 

análise crítica dos estudantes ao ler um texto sobre um problema ambiental. De 

acordo com este critério todos os alunos souberam relatar o tema do seu respectivo 

texto, exemplificado na Figura 11, na resposta de um dos grupos.  

Figura 11 - Resposta fornecida por um grupo da turma 3002 

 

 Analisando a resposta dos demais grupos e as discussões levantadas pelos 

alunos na apresentação do texto, verificou-se que os alunos das duas turmas foram 
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capazes de realizar uma reflexão crítica sobre os problemas ambientais atuais em 

nossa sociedade, como por exemplo, o aquecimento global e o efeito estufa e a sua 

relação com as atitudes do homem perante ao meio ambiente. Durante a 

apresentação dos grupos ocorreram debates sobre o comportamento do homem, os 

motivos que o levava a degradar o próprio ambiente no qual está inserido e as 

possíveis consequências para a sociedade atual. Os estudantes chegaram à 

conclusão de que são poucos, os indivíduos, em nossa sociedade, que possuem 

conhecimento sobre as consequências da utilização indevida de determinados 

produtos que contenham substâncias que possam vir a contribuir para o 

agravamento dos problemas mencionados. As discussões levantadas pelos alunos 

estavam evidenciadas em um senso comum, sem apropriação de conhecimentos 

químicos até o momento. 

 

Quais as palavras encontradas no texto que você desconhece? 

 

Na segunda pergunta do questionário, o objetivo era conhecer um pouco as 

palavras que não faziam parte do vocabulário dos alunos, pois algumas palavras, 

mais adiante poderiam estar relacionadas ao conteúdo que seria abordado, 

facilitando desta forma a interpretação do texto. Os mesmos foram orientados a 

relacionar todas as palavras que fossem desconhecidas e/ou não fizessem nenhum 

sentido para eles. As palavras desconhecidas pelos estudantes foram pesquisadas 

em um dicionário9 da Língua Portuguesa que foi entregue para cada grupo. As 

palavras mais destacadas pelos alunos foram: voláteis, nocivo, assimilação, 

dispersão, troposférico, fuligem, paliativo, fotoquímica e exacerbação. 

As palavras com significado desconhecido para os alunos depois de 

pesquisadas em um dicionário da Língua Portuguesa, foram comparadas com o seu 

significado técnico em química realizando uma correlação. Por exemplo, a palavra 

volátil no dicionário da Língua Portuguesa significa aquilo que pode voar, que é 

inconstante, que tecnicamente significa substâncias capazes de evaporar com mais 

                                                             
9 Dicionário Aurélio – foi utilizado o mini - dicionário Aurélio - Ferreira, Buarque de Holanda. 
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facilidade. As palavras apresentadas pelos alunos possuíam um significado no 

dicionário da Língua Portuguesa bem semelhante ao seu significado técnico. 

Analisando as palavras destacadas pelos alunos, verificamos a existência de 

algumas palavras, como por exemplo as palavras volátil, dispersão, fuligem, 

estratosfera e fotoquímica que envolviam conceitos químicos de anos anteriores, 

não assimiladas no decorrer do ensino médio, comprovando que esses alunos, 

prestes a concluí-lo, apresentavam uma certa deficiência em alguns conhecimentos. 

Sendo assim, através desta análise podemos concluir que os conceitos 

supostamente apreendidos pelos alunos nos anos anteriores não foram realmente 

assimilados como deveriam ter ocorrido, como afirma Paulo Freire (2005), o ensino 

só é efetivo quando ocorre a correspondência com a aprendizagem significativa dos 

educandos. 

  

 Qual o tipo de poluição que está sendo tratada no texto? 

 

Todos as equipes souberam identificar que os textos tratavam sobre poluição 

atmosférica.  

 

O que ocasionou a poluição citada no texto? 

 

Na pergunta acima, as respostas das equipes foram separadas em duas 

categorias de análise descritas a seguir, na Figura 12, na resposta de um dos 

grupos, com a devida transcrição: 

 

 

 

  

            Figura 12 - Resposta fornecida por um grupo da turma 3001 

“ 4 – É ocasionada por dos tipos: 
- Poluentes naturais: Onde são ocasionadas pela própria natureza 
- Artificiais: Onde são ocasionadas pelo homem” 
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Está resposta estava bem clara nos dois textos, o que facilitou esta 

diferenciação realizada pela maioria dos grupos. Desta forma, foi discutido durante a  

apresentação dos grupos das duas turmas o que seria poluente e os tipos de 

poluentes que eles classificavam como naturais e artificiais. Os alunos consideraram 

como poluentes naturais, aqueles que já existem na natureza com por exemplo, o 

gás carbônico e como poluentes artificiais as substâncias produzidas e lançadas na 

natureza pela ação do homem, como exemplo o DDT. Foi discutido que de acordo 

com a concentração de algumas substâncias poderia tornar nocivo o bem-estar de 

uma sociedade causando danos ao meio ambiente. Durante a discussão foi 

solicitado aos alunos que expusessem as suas opiniões sobre assunto abordado. 

De acordo com as discussões, realizadas durante a apresentação das respostas, foi 

possível avaliar o nível de criticidade das turmas, onde foi verificado que os mesmos 

consideram que pequenas atitudes podem fazer a diferença para agravar ou reduzir 

o problema da poluição ambiental existente em nosso país. As respostas 

apresentadas mostraram que os alunos são conscientes quanto ao seu papel 

enquanto cidadão, mas evidenciando apenas conhecimentos de senso comum 

nesse momento. Como exemplo cita-se algumas falas ditas pelos próprios alunos.  

 

“Professora, cada um precisa fazer a sua parte. ” 

“É só cada um, não jogar lixo no chão para não ir parar nos rios. ” 

“As pessoas poderiam usar mais o metrô e o ônibus, para liberar menos 

fumaça no ambiente. “ 

“Só depende de cada um para resolver esses problemas ambientais, mas um 

põe a culpa no outro e não faz nada. “ 

 

Qual a sua opinião quanto ao tema tratado no texto? 
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Na quinta pergunta foi solicitada a opinião dos alunos sobre o tema tratado nos 

textos. Todas as respostas foram próximas aos exemplos apresentados nas Figuras 

13 e 14:  

Figura 13 – Resposta fornecida por um grupo da turma 3002 

 

Figura 14 – Resposta fornecida por um grupo da turma 3001 

 

Algumas equipes não emitiram uma opinião como foi solicitado na pergunta, 

apenas fizeram um resumo sobre o que o texto tratava, como podemos verificar na 

Figura 13. Já na Figura 14, temos um exemplo de opinião escrita por uma das 

equipes da turma 3001.Cada equipe apresentou suas respostas, iniciando-se desta 

forma um debate sobre o tema, ocorrendo uma reflexão sobre a situação atual do 

meio ambiente no qual estamos inseridos.  

Com esta atividade foi verificado que os alunos possuem a consciência crítica 

de que a atitude do ser humano pode agravar os problemas existentes no meio 

ambiente e que precisa ser discutido como prioridade para que todos sejam 

prudentes em suas ações.  

Durante a apresentação, alguns alunos da turma 3002 citaram algumas ações 

que poderiam ser realizadas por cada uma das pessoas como por exemplo:  
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economizar água, o uso dos transportes coletivos, consumir apenas o necessário, 

utilizar produtos menos agressivos ao meio ambiente, não jogar lixo nas ruas e 

separar os lixos orgânicos.   

A atividade de leitura desenvolvida neste segundo momento foi de suma 

importância, pois os alunos não costumam ler em sua rotina diária assuntos que 

tratam o tema abordado, as informações obtidas pelos estudantes são através de 

livros didáticos ou outras fontes de notícias veiculadas a TV ou internet e quase 

sempre por fontes terciárias e de pouca profundidade de conteúdo, já que são 

informações a serem lidas por pessoas leigas. Atrelar o conteúdo escolar com a 

vivência do aluno é o propósito do uso do tema gerador incentivado por Freire. 

Durante todo o momento, as respostas fornecidas pelos alunos são genéricas, 

ou seja, sem a utilização de nenhuma palavra que referenciasse o uso de um 

conhecimento científico, apenas a utilização do senso comum.  

 

6.3.3 Terceiro Momento 

 

Na semana seguinte foi iniciado o 3˚ momento da sequência didática. Após a 

análise da diagnose foi verificado que os alunos das turmas 3001 e 3002 não 

possuíam conhecimentos sobre a formação do petróleo, sendo assim, na primeira 

aula, deu-se uma maior ênfase sobre seu estudo, seu refino em suas diversas 

frações, relembrando alguns processos de separação de misturas, destacando o 

método de destilação fracionada. A partir desta ênfase discutiu-se as inovações 

tecnológicas sobre o refino do petróleo (pré-sal), os benefícios à sociedade e as 

consequências ambientais dos derramamentos ocasionais de óleo, na Baía de 

Guanabara. 

Na segunda aula, foi ministrado o conteúdo “Características do Carbono”. 

Iniciou-se o estudo sobre as propriedades dos átomos de carbono, os postulados de 

Kekulé, relembrando os conteúdos de ligações químicas e a geometria molecular de 

alguns compostos, hibridação do carbono e a constituição das cadeias carbônicas. 

Ao final das duas aulas, os alunos foram orientados a verificarem os rótulos de 

alguns produtos presentes em suas casas, como embalagens de produtos de 
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cosméticos, de limpeza, de remédios, dentre outros, observarem a sua composição 

e registrarem em seu caderno. 

Na sequência, semana seguinte, foi ministrado o conteúdo “Grupos funcionais 

dos compostos orgânicos”. Durante as aulas foi apresentado como a Química 

Orgânica pode estar presente em nosso cotidiano questionando os alunos sobre a 

produção dos cosméticos, produtos de limpeza, produtos farmacêuticos, 

combustíveis, alimentos, etc. Vários alunos admitiram nunca terem parado para 

pensar e refletir na composição química desses produtos, até realizarem a tarefa 

proposta da aula passada. Somente poucos alunos realizaram a atividade solicitada, 

isto é, a observação das embalagens, porém os poucos que realizaram a atividade 

informaram os nomes de algumas substâncias encontradas, que foram utilizadas 

para exemplificar algumas aplicações das funções orgânicas apresentadas. Logo 

após, apresentou-se as características de cada função orgânica, que auxiliavam à 

sua respectiva identificação. Duração de 2 aulas.  

Todas as aulas foram ministradas através de slides. 

 

6.3.4 Quarto Momento 

 

Após as duas semanas de apresentação dos conteúdos mencionados no item 

6.3.3, iniciou-se o 4˚momento da sequência que foi realizado através de uma 

gincana denominada “ Construindo Conhecimentos”. No próximo subtítulo segue o 

relato de todas as etapas que compreenderam a gincana. 

 

6.3.4.1 Gincana “ Construindo Conhecimentos” 

 

A gincana foi elaborada contendo 5 tarefas seguindo os critérios descritos no 

Apêndice 1. 

Cada grupo teve como objeto de estudo duas funções orgânicas, que foram 

escolhidas através de um sorteio. Após esta divisão, cada grupo recebeu uma pasta 
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contendo as regras de todas as etapas da gincana com suas respectivas tarefas e 

folha de respostas (Apêndice 1). 

 Para que todos os estudantes acompanhassem a pontuação de seus 

respectivos grupos e dos demais, criou-se um mural contendo uma tabela de 

pontuação conforme observamos na Figura 15. 

 

 

Figura 15 - Tabela de pontuação da gincana 

 

Todas as tarefas foram propostas com a finalidade de possibilitar uma 

aprendizagem mais prazerosa que promovesse uma maior interação entre os alunos 

e o professor, desenvolvendo a linguagem, o pensamento, a socialização, 

auxiliando-os no processo de formação de cidadãos preparados para enfrentarem 

desafios. 

Segundo Soares (2013), o lúdico pode ser um instrumento de alto potencial 

direcionando as ações tomadas, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas, 

motivando os alunos favorecendo a uma atitude participativa no processo de ensino 

aprendizagem criando uma interação entre as ideias e conceitos, muitas vezes 

abstratos, mas quando vivenciados pelos alunos passam a ser compreendidos 

adquirindo sentido e significado. 

No Quadro 2 seguem as tarefas com seus respectivos objetivos.  
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          QUADRO 2: Resumo da Gincana 

Tarefas Objetivo 

1ᵃ) Pesquisa Pesquisar sobre as características das funções 

orgânicas, selecionadas para a sua equipe, 

utilizando livros didáticos e a internet. 

Realizar uma síntese sobre toda a pesquisa, 

através das perguntas relacionadas à tarefa. 

2ᵃ) Construção de modelos 

tridimensionais no computador. 

Desenhar moléculas em projeção tridimensional, 

utilizando um computador e programa específico10. 

3ᵃ) Paródia Criar uma paródia sobre a função orgânica 

selecionada para a sua equipe utilizando as 

informações pesquisadas. 

4ᵃ) Relacionar imagens de 

poluição com as funções 

orgânicas estudadas. 

Identificar as funções orgânicas presente em 

materiais que aparecem numa imagem referente a 

uma cena que exemplifique um ou mais tipos de 

poluição. 

5ᵃ) Solução - problema Apresentar uma proposta para solução de um 

problema ambiental apresentado. 

 

A seguir o relato de cada etapa com seus respectivos resultados. 

 

1ᵃtarefa: Pesquisa 

Esta tarefa a princípio foi planejada levando os alunos para a sala de 

informática, onde os mesmos utilizariam como recurso, além do livro didático, os 

computadores da sala, porém a internet da escola encontrava-se com problemas e o 

planejamento precisou ser alterado. Devido a impossibilidade da utilização da sala 

de informática para auxiliar a pesquisa dos alunos, a autora utilizou como recurso 

                                                             
10 Software Avogadro. Disponível em: <http://avogadro.cc/wiki/Main_Page> 
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didático o próprio celular (Figura 16), onde o mesmo teve sua internet roteada e um 

componente de cada grupo pôde desta forma com o próprio celular realizar a 

pesquisa. Assim, o ocorrido foi aproveitado para se debater a utilização do celular, 

uma das inovações tecnológicas, como ferramenta pedagógica e não só para 

comunicação em redes sociais.  

 

Figura 16 - Alunos utilizando o celular e livro didático para pesquisa 

 

Cada equipe pesquisou sobre as suas respectivas funções orgânicas, 

conforme as questões a seguir: 

1) Escrever dois exemplos de estruturas que contenham o grupo funcional das 

respectivas funções orgânicas (um exemplo de cada função orgânica) selecionadas 

para a sua equipe. 

 

De acordo com a atividade n˚1 citada acima, os grupos deram exemplos de 

estruturas para cada uma das funções orgânicas de sua equipe. Na Figura 17 e 18 

ilustra-se algumas respostas fornecidas por dois grupos: 

 

 

               Figura 17 – Resposta da atividade n˚1 da Equipe Álcool e Éter – Turma 3002 
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Figura 18 – Resposta da atividade n˚1 da Equipe Hidrocarboneto e Cetona – Turma 3001 

 

Para responder essa questão, os alunos não estavam preocupados em 

identificar qual era a substância representada, a preocupação era somente a de 

identificar a função orgânica na respectiva cadeia carbônica. Todas as equipes 

corresponderam às expectativas e souberam relacionar as estruturas com suas 

respectivas funções orgânicas. 

 

2) Quais as regras, segundo a IUPAC, que as funções orgânicas selecionadas 

para a sua equipe utilizam, para nomearem os seus compostos? 

 

Todos os grupos responderam corretamente à pergunta acima, sem a 

ocorrência de nenhuma dificuldade durante a pesquisa. 

 

3) Quais as principais características químicas das funções orgânicas da sua 

equipe? 

 

Na Figura 19, a imagem, com transcrição, exemplificando qual o critério 

seguido para as respostas da pergunta acima. Essas respostas serviriam para 

auxiliar os alunos a diferenciar as funções orgânicas de acordo com as suas 

características.  
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A tarefa foi realizada com sucesso por todos os grupos. 

 

Foi determinado uma escala de pontuação de acordo com a ordem de entrega 

das respostas, que além de serem entregues, deveriam estar corretas para que a 

pontuação fosse registrada. Conforme consta no material entregue aos alunos 

(Apêndice 1). 

Todas as equipes cumpriram de forma correta a tarefa sem apresentar 

dificuldades para realizarem a pesquisa, cada grupo em seu devido tempo. 

Observou-se que os alunos ficaram ansiosos por terminarem logo e ganharem a 

pontuação máxima, mas não deixaram de se preocupar em responder corretamente 

as questões, solicitando a professora que verificasse se estavam no caminho certo 

durante a execução da pesquisa.  

As atividades seguintes, número 4 e 5, seguiram o critério de coesão, 

originalidade e organização de ideias para que os grupos marcassem pontos 

(Apêndice 1). 

 

4) Cite duas aplicações na sociedade, das funções orgânicas da sua equipe 

(duas aplicações para cada função). 

5) Cite dois exemplos que contenham a relação de cada função orgânica, 

selecionada para a sua equipe, com o meio ambiente e a sociedade (dois 

exemplos para cada função orgânica). 

 

 

“ Éter é todo componente orgânico onde a cadeia carbônica apresenta 

(O) entre dois carbonos. O oxigênio deve estar ligado a dois radicais 

orgânicos (alquila ou arila). 

Álcool é toda substância orgânica que contém um ou mais grupos 

oxidrila ou hidroxila (OH), ligado diretamente à átomos de carbono 

saturados.” 

Figura 19 - Resposta da pergunta n ˚2 - Equipe Álcool e Éter - Turma 3002 
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Durante a realização da 1ᵃ tarefa, verificou-se que as atividades número 4 e 5, 

formuladas acima, levou a conflitos conceituais nos grupos na hora de responderem 

as questões, pois as mesmas, dentro do contexto linguístico apresentado deram 

margem a ambiguidade para as respostas. Por este motivo, houve a necessidade de 

discutir com os alunos que de acordo com as características de cada função, 

deveriam pesquisar substâncias que exemplificassem sua devida utilização. 

 Para a primeira pergunta, por exemplo, os grupos escreveram as seguintes 

aplicações: 

“ propanona (cetona) = removedor de esmaltes “ 

“ metano (hidrocarboneto) = usado como gás de rua” 

“ formol (aldeído) = usado para embalsamar cadáver” 

“ metanoato de etila (éster) = essência de groselha” 

 

Na segunda pergunta, os grupos das duas turmas encontraram dificuldade, 

pois acharam as perguntas bem semelhantes. Os mesmos foram orientados de que 

deveriam pesquisar as substâncias que estivessem relacionadas ao meio ambiente 

ou que contribuíssem de alguma forma para auxiliar a sociedade. Para exemplificar 

a tarefa segue listado abaixo, resumidamente, algumas respostas fornecidas por 

alguns grupos:  

“ Éter etílico = Muito importante na preparação de medicamentos, ajudando a 

população como anestésico, mas está em desuso porque provoca explosões em 

ambientes fechados”. 

“ Ácido metanóico = ajuda a fixar as cores no tingimento dos tecidos nas indústrias e 

aplicado como desinfetante na medicina”. 

“Formaldeído = emitido na queima do combustível dos carros que utilizam etanol e 

polue o meio ambiente. ” 

“Metano = causa efeito estufa contribuindo para o aquecimento global”. 

 

As equipes corresponderam às expectativas e souberam relacionar as 

substâncias com as suas respectivas funções e aplicações. 

Após a finalização da tarefa, cada grupo apresentou oralmente aos demais 

grupos tudo o que foi pesquisado para que todos compartilhassem das mesmas 

informações e conhecessem as aplicações de algumas substâncias orgânicas 

estudadas pelas outras equipes. Esta tarefa fez com que os alunos conhecessem 
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substâncias presentes no cotidiano e percebessem a sua importância e/ou 

contribuição para a nossa sociedade. 

 

2ᵃtarefa: Construção de modelos moleculares tridimensionais no 

computador 

 

Esta tarefa teve a finalidade de favorecer uma visão espacial devido a 

abstração que o conteúdo possui na apresentação de suas estruturas auxiliando 

futuramente na aprendizagem do conteúdo sobre Isomeria. 

Foi solicitado que pelo menos um componente do grupo levasse um 

computador portátil para a realização desta etapa. Em cada computador foi instalado 

o software Avogadro de uso gratuito, um programa de construção de moléculas 

tridimensionais. 

As equipes deveriam construir estruturas com o mínimo de 5 átomos de 

carbono e o máximo de 8 átomos, que representassem substâncias contendo as 

funções orgânicas da sua equipe. No início, alguns estudantes encontraram 

dificuldades para a construir a estrutura que facilmente foi representada na visão 

plana, no caderno, e questionaram qual a diferença em representá-la no papel ou no 

programa. Os alunos foram orientados sobre a existência de estruturas que 

apresentavam duas ou mais disposições no espaço, utilizando-se a mesma fórmula 

molecular. Por exemplo: um composto com isomeria apresentando duas disposições 

no espaço utilizado em um medicamento, apresentando uma forma “X” irá se ligar a 

um outro composto no corpo humano gerando um tipo de resposta, mas esse 

mesmo composto se estiver em uma forma “Y” causará um efeito tóxico no corpo.   

Com isso explicou-se a importância da visão espacial sobre os compostos 

orgânicos, sendo aproveitado o momento, para apresentar aos alunos uma 

ferramenta no próprio software que permitia que as moléculas sofressem uma 

rotação em sua estrutura. 

Após as construções das substâncias, foi elaborada uma apresentação em 

slides contendo todas as construções realizadas pelas equipes, onde os alunos da 

segunda turma participante da gincana escolheriam por votação a estrutura que 
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estivesse construída corretamente, de acordo com o número de valências de cada 

átomo e sua geometria, a votação era apenas um estímulo, aos alunos, para 

realizarem a tarefa e marcarem pontos para a sua equipe. Ocorrendo empate, o que 

era esperado, todos os grupos marcariam a mesma pontuação na gincana, pois o 

objetivo era avaliar se todos os grupos haviam compreendido as estruturas de suas 

respectivas funções orgânicas em um composto. 

  O programa fornecia, como sugestão, uma cor para a identificação de cada 

elemento químico, mas possibilitava a substituição dessa cor por outra. Alguns 

grupos optaram por trocar a sugestão da cor fornecida pelo programa. 

Seguem nas Figuras 20, 21, 22 e 23 exemplos, de algumas imagens criadas 
pelos alunos: 

 

                           

                                         Figura 20 - Alunos utilizando o software Avogadro 
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Figura 21 – Benzaldeído - Criação da Equipe Aldeído e Éster - Turma 3001 

 

   

                           Figura 22 – Heptan-1-ol -  Criação da Equipe Éter e Álcool -  Turma 3002. 
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Figura 23 - 4-metil-pent-2-ona - Criação da Equipe Hidrocarboneto e Cetona - Turma 3002 

  

 Durante a apresentação e votação dos trabalhos produzidos pela turma 3001, 

os alunos da turma 3002 verificaram que algumas construções produzidas pela 

turma 3001, especificamente dois grupos, apresentavam erros na valência de seus 

átomos, mas nenhum grupo apresentou erro quanto a representação da função 

orgânica. Neste momento foi discutido com os alunos as valências específicas dos 

átomos envolvidos revendo alguns conceitos sobre ligações químicas, construções 

das fórmulas estruturais simplificadas, condensadas e fórmulas moleculares.  

Os erros encontrados pela turma 3002 foram posteriormente apresentados e 

discutidos com a turma 3001, porém devido ao calendário proposto pela escola, não 

foi possível a realização do mesmo processo com a turma 3002. 

 

3ᵃtarefa: Paródia 

 

Na Figura 24, podemos observar alguns alunos apresentando a terceira tarefa. 
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24 - Equipe apresentando paródia 

 

O objetivo da tarefa foi o de verificar a capacidade de compreensão e coesão 

de cada equipe, na construção dos conhecimentos sobre o conteúdo estudado, 

através da criação de uma paródia, explicando as características das funções 

orgânicas estudadas e de algumas substâncias que as exemplificassem em suas 

respectivas aplicações.  

O uso do objeto de aprendizagem, paródia, pode servir como um processo de 

memorização de algo que ajude a relembrar algum conteúdo, ajudando no 

entendimento da formação de um conceito, pois a música quando bem trabalhada 

ajuda a desenvolver o raciocínio, criatividade e a socialização servindo como um 

apoio na busca da aprendizagem (MACHADO, 2015). 
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Figura 25 - Trecho de uma paródia, com erro conceitual – Equipe Álcool e Éter - Turma 3001  

 

Na imagem da Figura 25 a equipe escreveu que o álcool é ligado em hidroxila, 

não sendo correto este conceito, pois a característica do álcool é a hidroxila estar 

ligada a um carbono saturado. 

As respostas dos grupos foram consolidadas e encontram-se no anexo 6. 

Algumas equipes apresentaram dificuldades em elaborar a paródia devido às 

rimas que deveriam estar adequadas e relacionadas ao conhecimento construído e 

dois grupos da turma 3002 não apresentaram a paródia, entregaram somente por 

escrito devido a timidez desses grupos. Exatamente dois grupos da turma 3001 e 

 

“ Eu só quero é ser feliz 

e falar sobre o álcool tudo que eu aprendi 

e poder te informar, terminação em OL 

e ligado em hidroxila 

Ele é obtido por destilação 

é mais conhecido como o etanol 

Usado em bebidas e produtos químicos 

É muito importante pra gente, meu irmão 

Te apresento agora o éter boladão 

Altamente inflamável, não dá bobeira não 

porque ele é simétrico ou assimétrico 

pode até ser um solvente, eu tô falando sério 

Mas se preferir vai como um anestésico. ” 
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um grupo da turma 3002 (grupo não apresentou oralmente a tarefa, somente por 

escrito), não conseguiram realizar a tarefa com êxito, algumas equipes cometeram 

erros conceituais, como por exemplo na Figura 25, que foram esclarecidos após a 

apresentação das paródias, aproveitando o momento para recuperar os conceitos 

estudados nas tarefas anteriores, realizando uma avaliação. 

Neste momento foi realizada uma avaliação diagnóstica, que segundo Luckesi 

(2005), tem o objetivo de investigar a qualidade do desempenho dos estudantes 

realizando uma intervenção para a melhoria dos conceitos apreendidos. Assim, foi 

importante conhecer o que os alunos aprenderam, bem como o que ainda não havia 

sido apreendido, indicando nesse caso a necessidade de uma reorientação na 

proposta de ensino. 

  

4ᵃtarefa: Relacionar imagens de poluição com as funções orgânicas 

 

Foi solicitado nesta tarefa, que os alunos identificassem nas duas imagens, 

alguns itens que possuíssem substâncias orgânicas que pudessem prejudicar o 

ambiente em questão e as relacionassem as funções orgânicas estudadas. 

 

 

Figura 26 - Imagem poluição 1 

Fonte: 
https://tratabr.wordpress.com/category/rios/page/3/ 

  

 

Figura 27- Imagem poluição 2 

Fonte: 

http://educacao.globo.com/biologia/assunto/e
cologia/poluicao-da-agua.html 
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Alguns grupos pesquisaram na internet a composição química dos materiais 

identificados nas imagens das Figuras 26 e 27, para relatar quais seriam prejudiciais 

ao meio ambiente, mas não conseguiram relacioná-las corretamente as devidas 

funções orgânicas. Os materiais listados a seguir foram os mais citados nos grupos 

das duas turmas participantes. As respostas dos grupos foram consolidadas e 

encontram-se no anexo 7. 

“Óleo diesel - hidrocarbonetos 

Gasolina - hidrocarbonetos 

Garrafa pet – álcool + ácido carboxílico → éster 

Papelão – celulose (álcool, aldeído e cetonas) 

Plásticos – hidrocarbonetos” 

Os alunos da turma 3002 mencionados anteriormente, estudantes do curso 

Técnico, levantaram um questionamento sobre polímeros, devido aos plásticos 

visualizados na imagem da Figura 26. Os alunos mencionaram a existência de 

vários tipos de plásticos, alguns mais resistentes e rígidos do que outros, com isso 

iniciou-se uma discussão sobre a composição química dos plásticos existentes e 

sobre a responsabilidade sócio ambiental que envolve o produto. A autora fez um 

breve comentário sobre as dificuldades de reciclagem dos polímeros, pois muitas 

vezes seu processo pode se tornar mais dispendioso economicamente do que uma 

nova produção e as consequências ocasionadas ao seu descarte no meio ambiente, 

gerando um pequeno debate que foi direcionado para as sacolas biodegradáveis e o 

significado do termo “biodegradável”. Alguns alunos conheciam a palavra 

mencionada acima, mas não souberam explicar como o processo de decomposição 

ocorria com os produtos ditos biodegradáveis, levando ao início de uma rápida 

pesquisa no celular, com a utilização da internet, possibilitando desta forma a 

interação dos demais alunos com o questionamento realizado pelos outros alunos. 

Após a pesquisa, a presente autora sintetizou a discussão mencionando que o 

produto pode se decompor pela ação das bactérias presentes nos rios, produzindo 

gás carbônico e sendo um dos componentes formado por uma cadeia carbônica 

ramificada é substituído por uma normal ou linear possibilitando desta forma uma 

melhor interação intermolecular.  
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Quando o termo “interação intermolecular” foi mencionado, muitos alunos não 

recordavam o seu significado. Ao longo do presente trabalho foram observados que 

alguns conceitos eram desconhecidos ou haviam sido esquecidos pelos alunos, 

sendo necessária uma revisão. O que nos leva a concordar com Paulo Freire, 

quando afirma que a educação bancária com ênfase na memorização dos 

conteúdos não estimula a construção de conhecimento e sim apenas uma repetição 

de conteúdos que logo são esquecidos, como foi observado durante a execução do 

trabalho. 

Na turma 3001 nenhum grupo realizou observações ou fez algum 

questionamento, como foi realizado pelos alunos da turma 3002 relatado acima, 

apenas realizaram a pesquisa mecanicamente. Sendo assim, a autora, realizou os 

comentários propostos pelos alunos da turma 3002, na turma 3001, iniciando desta 

forma um debate, de forma que as duas turmas recebessem as mesmas 

informações pois, segundo Paulo Freire, um ensino ocorre através do diálogo e da 

problematização promovendo uma conscientização crítica, estimulando a reflexão e 

a construção de conhecimentos. 

Analisando de forma geral, nas duas turmas, verificamos muito presente a 

concepção de ensino dita por Freire como “Educação Bancária”, que foram 

construídas ao longo dos anos escolares vivenciados por esses alunos, realizando 

as atividades mecanicamente e sem críticas. 

   

5ᵃtarefa: Solução – problema 

 

Nesta tarefa, o objetivo foi fazer com que os alunos associassem um problema 

ambiental com o mundo construído pelo homem, estimulando um posicionamento 

crítico feito a problemática. 

Foi apresentado às equipes, um problema ambiental ocorrido em uma cidade 

fictícia chamada de “Quimópolis”, uma cidade fictícia. O problema foi apresentado na 

terceira tarefa, para que os alunos tivessem mais tempo para pensar em uma 

proposta para solucionar ou amenizar o problema apresentado. O texto encontra-se 

a seguir na Figura 28. 
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Figura 28 - Problema apresentado às turmas - autoria própria 

  

A apresentação das propostas foi realizada oralmente, alguns grupos fizeram 

cartazes e outros recorreram ao uso de slides para defender suas propostas, a 

seguir, alguns exemplos dos trabalhos realizados nas Figuras 29, 30, 31, 32 e 33. 
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           Figura 29 - Trabalho da Equipe Ácidos Carboxílicos e Fenol -  Turma 3001 - slide 3 

 
 
 
 

 
          Figura 30 – Trabalho da Equipe Ácidos Carboxílicos e Fenol -  Turma 3001- slide 4 
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Figura 31 - Trabalho da Equipe Hidrocarbonetos e Cetona - Turma 3001 

 

 

 

 

Figura 32- Trabalho Equipe Amidas e Aminas – Turma 3002 

 

 

“ - A formação de espuma na superfície com o 

movimento das águas impede a entrada de luz, nos 

corpos d’água, essencial para a fotossíntese dos 

organismos subaquáticos. 

- Outro prejuízo causado pelos sabões é a interferência 

que provocam nas aves aquáticas. Elas possuem um 

revestimento de óleo em suas penas e boiam na água 

graças à camada de ar que fica presa debaixo delas. 

Quando esse revestimento é removido essas aves não 

conseguem mais boiar e se afogam. ” 
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Figura 33 - Trabalho Equipe Aldeído e Éster – Turma 3002 

 

A sugestão era a de pesquisar na internet problemas semelhantes ao 

apresentado nesta tarefa, para que os alunos tivessem uma referência. Os alunos 

apenas fizeram uma adaptação para o problema apresentado. Na apresentação das 

propostas esperava-se obter soluções mais criativas devido ao nível de discussão 

realizado pelos alunos ao longo da sequência didática, porém os alunos souberem 

se posicionar enquanto cidadãos diante de um problema apresentado realizando 

desta forma um exercício de reflexão e problematização a respeito da ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente, a procura de soluções para diminuir o impacto 

ambiental apresentado na problematização. 

  

6.3.5 Quinto Momento 

 

 Durante toda a sequência didática os alunos foram avaliados continuamente 

de acordo com os objetivos propostos de cada etapa com o objetivo de diagnosticar 

as dificuldades de aprendizagem ocorridas durante a sequência didática 

possibilitando uma reorientação para obter consequentemente melhores resultados. 

Para isso, foram seguidos os critérios abaixo: 

 Atenção do aluno ao que estava sendo discutido. 

 Argumentação, utilizando coerência e coesão em suas respostas. 
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 Apresentação das ideias, reflexões e experiências. 

 Criticidade desenvolvida durante todo o processo. 

Além de uma avaliação diagnóstica e contínua durante o desenvolvimento do 

trabalho, realizou-se ao final uma avaliação formal, ou seja, um instrumento de 

classificação e seleção, contendo um exercício com 4 questões (Apêndice 4), as 

questões selecionadas para este exercício foram questões antigas de vestibulares, 

contextualizadas, como ENEM, FUVEST e UNIRIO. A avaliação formal foi aplicada 

devido a uma determinação da própria escola, pois para a autora os registros e 

discussões realizados durante a sequência bastavam para constatar se ocorrera ou 

não aprendizagem. Avaliar e verificar são instrumentos distintos, a avaliação formal 

apenas verifica e classifica, enquanto que através de uma avaliação informal 

podemos obter um diagnóstico.  Segundo palavras de Luckesi (2011, p.53), “A 

verificação é algo que congela o objeto; a avaliação, por sua vez, direciona o objeto 

numa trilha dinâmica de ação. ” As observações realizadas pela autora foram 

suficientes para realizar a avaliação, pois como dito acima, cada aluno foi observado 

durante o desenvolvimento da sequência recebendo uma nota individual, de 0 a 2,5 

pontos, de acordo com a sua participação e envolvimento. 

A prova aplicada (Apêndice 4) apresentou um único estilo de questão, 

identificação de funções orgânicas, um modelo de prova que avaliou a capacidade 

do aluno em reconhecer as diferentes funções orgânicas. Esse tipo de prova foi 

escolhido para que os alunos tivessem um exemplo de como seriam cobrados, pelo 

reconhecimento das funções orgânicas, em alguns vestibulares. Desta forma, o 

objetivo das questões apresentadas foi o de verificar se os alunos identificariam as 

funções orgânicas, em um contexto de aplicação para a sociedade, a fim de verificar 

se o conteúdo delimitado para o desenvolvimento do projeto havia sido apreendido 

pelos alunos investigados.  

 A Figura 34, mostra o gráfico com os resultados obtidos, relacionando o 

quantitativo de alunos com o número de questões assinaladas corretamente por 

cada turma. No dia da aplicação do exercício, 4 alunos da turma 3002 não estavam 

presentes, desta forma apenas 40 alunos, total das turmas 3001 e 3002, 

responderam o exercício. 
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Figura 34 - Gráfico da Avaliação Formal 

  

Analisando o gráfico da Figura 34, verificamos que na turma 3001, 2 alunos 

que não acertaram nenhuma questão, 3 alunos acertaram somente 1 questão, 7 

alunos acertaram 3 das 4 questões do exercício e 8 alunos acertaram todas as 

questões apresentadas. Na turma 3002, podemos observar pelo gráfico, que 13 

alunos acertaram todas as questões do exercício aplicado, ou seja, mais da metade 

dos alunos da turma.  

Observamos que das 4 questões aplicadas, nas duas turmas, a questão mais 

errada pelos alunos foi a número 1, sendo 12 alunos na turma 3001 e 7 alunos na 

turma 3002, incluindo aqueles que erraram uma única questão. Atribuímos esse 

resultado ao fato da questão possuir uma estrutura mais complexa, devido ao seu 

desenho espacial.  

Alguns alunos ainda apresentaram dificuldades para identificar as funções 

orgânicas, porém analisando o gráfico como um todo, obtivemos um bom 

aproveitamento dos alunos, com relação a atividade aplicada. Podemos atribuir a 

dificuldade apresentada pelos alunos que não conseguiram acertar nenhuma ou 

somente uma questão, ao fato de que os mesmos, durante a aplicação da sequência 

didática, não participaram efetivamente das tarefas realizadas. Devido as turmas 

possuírem um número reduzido de alunos, foi possível observar cada aluno durante 

toda a sequência, sendo esses alunos, casos isolados nas turmas. Os demais 

alunos que apresentaram dificuldades de aprendizagem, através da sequência 
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didática desenvolvida, obtiveram um bom rendimento devido a participação ter 

ocorrido de forma efetiva, nos permitindo concluir que a metodologia aplicada 

auxiliou no processo de ensino aprendizagem.  

A composição da nota final dos alunos foi realizada da seguinte forma: 

 Participação em todas as tarefas: até 2.5 pontos 

 Prova Objetiva: até 1,0 ponto 

 1˚ e 2˚ lugar na gincana: 1,5 ponto 

 3˚ e 4˚ lugar na gincana:  1,0 ponto 

 5˚ lugar na gincana: 0,5 ponto 

 

Os demais pontos do bimestre estavam destinados aos projetos realizados 

pela unidade escolar. O critério para distribuição da pontuação acima foi realizado 

de acordo com os objetivos, a serem alcançados, pelo trabalho. Atribuiu-se maior 

pontuação para a participação das tarefas devido a integração pretendida entre os 

alunos e os conceitos que foram abordados na demonstração de sua aprendizagem 

por meio das linguagens escrita e oral, apresentando as fases de aprendizagem 

propostas por Johnstone (2006). 

Após a avaliação formal, foi aplicado um questionário (Apêndice 5), com a 

finalidade de avaliar se os alunos haviam gostado da metodologia aplicada, para o 

estudo dos Compostos Orgânicos. A seguir listamos algumas respostas fornecidas 

pelos alunos de acordo com cada questionamento realizado. 

 

1) Como foi a experiência em participar da metodologia aplicada para o estudo 
dos Compostos Orgânicos? 

 
“ Em alguns momentos eu achei chato, mas depois eu comecei a gostar, 

porque começou a nos conscientizar sobre o meio ambiente”. 

“ Aprendemos mais sobre as funções orgânicas. ” 

“ Muito bacana e divertida, interagimos bastante. ” 
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“ Foi uma forma mais dinâmica de aprender uma matéria difícil. ” 

Através das respostas fornecidas acima, verificamos que a proposta foi bem 

aceita pelos estudantes e acreditamos que os resultados obtidos foram satisfatórios, 

na avaliação formal, devido a este fato. 

 

Com essa atividade seus conhecimentos melhoraram? 

Quando os alunos foram questionados na pergunta acima, aproximadamente 

85% responderam que sim, 5% disseram que não e 10% talvez, alguns alunos 

disseram que ainda não conseguiam diferenciar as funções orgânicas mas 

afirmaram compreender a sua importância e a sua relevância para a sociedade e o 

meio ambiente. 

Em uma escala de 1 a 6, onde 1 significa a tarefa que você menos gostou e 6 a 

que você mais gostou, enumere as atividades abaixo de acordo com a sua 
experiência na sequência didática proposta: 

 
(       ) Pesquisa 
(       ) Construção da molécula em 3D 
(       ) Paródia 
(       ) Imagem  
(       ) Proposta para solucionar um problema ambiental 
(       ) Não gostei das tarefas 

 

Analisando o nível de interesse dos alunos pelas atividades desenvolvidas pela 

sequência didática obtivemos os resultados apresentados nos gráficos, nas Figuras 

35 e 36. 



93 

 

 

                 Figura 35- Atividades da SD mais atrativas para a turma 3001 

 

 

 

 

Figura 36 - Atividades da SD mais atrativas para a turma 3002 
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 Observando os gráficos das Figuras 35 e 36, verificamos que a turma 3001 

gostou mais de desenvolver a tarefa paródia, enquanto que a turma 3002, houve um 

empate entre as tarefas de solução para um problema ambiental e a construção de 

moléculas tridimensionais, que pode servir como justificativa para o resultado da 

avaliação formal apresentada pelas turmas, pois segundo informações ditas pelos 

alunos da turma 3002, a atividade de construção de moléculas tridimensionais e a 

paródia, contribuíram para que fixassem as diferentes estruturas dos compostos 

orgânicos. 

 Ainda sobre o gráfico da Figura 36, podemos relatar que os alunos não 

mostraram grande interesse pelas tarefas de pesquisa e a de relacionar substâncias 

orgânicas a imagens exemplificando uma poluição. Já as demais tarefas, que 

acreditamos, por serem mais diferenciadas das atividades tradicionais, foram as 

mais aceitas pelos alunos. Assim verificamos que metodologias diferenciadas 

possam vir a favorecer uma aprendizagem de melhor qualidade.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Através da revisão bibliográfica realizada, verificou-se a atribuição de diversas 

atividades de contextualização, através de temas geradores, com abordagem CTSA, 

provenientes de uma problematização relacionado ao cotidiano dos estudantes. A 

abordagem utilizada teve como intuito promover um ambiente de reflexão, uma inter-

relação do movimento CTSA, dentro de um contexto de ensino, com a formação 

cidadã dos educandos, pois nas pesquisas realizadas ao longo do presente trabalho 

acredita-se que esta forma de abordagem possa vir a contribuir para uma atividade 

na criação ou solução de problemas de ordem social e ambiental. 

Com isso, promoveu-se uma atitude crítica de alunos da 3ᵃsérie do Ensino 

Médio que na perspectiva do processo ensino aprendizagem vieram a construir 

conhecimentos que contribuíram para a formação no exercício da sua cidadania. 

As atividades envolvendo ludicidade motivou os alunos a quererem aprender. 

Com um ensino contextualizado estabeleceu-se com os alunos algumas relações 

existentes entre os compostos orgânicos e a vida em sociedade, ou seja, 

estabelecendo relações entre o conteúdo e o cotidiano dos educandos. 

Uma dificuldade apresentada foi a falta de alguns recursos tecnológicos da 

escola onde foi realizado o trabalho, sendo necessária uma rápida adaptação nas 

atividades que necessitavam desses recursos. 

Os alunos apresentaram um grande interesse pelas atividades desenvolvidas 

questionando que todos os conteúdos poderiam ser trabalhados desta forma, pois 

assim teriam um conhecimento sobre o porquê e qual a importância do seu estudo. 

Algumas atividades foram mais prazerosas aos alunos por serem bem diferenciadas 

das atividades tradicionais realizadas por eles. 

Os resultados analisados indicam que a sequência didática desenvolvida 

contribuiu para a ampliação dos conhecimentos dos educandos pois através das 

discussões realizadas pelos próprios alunos durante o desenvolvimento do trabalho, 

percebeu-se o interesse pelo tema trabalhado e o empenho em executar as tarefas. 

Foi constatado uma gradual aprendizagem durante todo o processo. 

As discussões informadas ao longo do trabalho, foram realizadas com a 

finalidade de reorientar os alunos que apresentaram dificuldades durante o processo 
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de ensino aprendizagem. A partir do momento em que os alunos solicitaram ajuda 

no desenvolvimento das atividades propostas e apresentaram o seu desempenho 

nas tarefas apresentadas, conduziu-se a uma ação avaliativa. 

Após a aplicação da avaliação formal, foi verificado que a mesma poderia ter 

sido mais abrangente abordando questões sociais e ambientais que foram 

apresentadas e discutidas ao longo do trabalho. Devido a Sequência Didática ter 

sido concluída próximo ao término do ano letivo, não houve tempo hábil para a 

realização de uma nova avaliação formal, que abrangesse as questões 

mencionadas. 

A sequência proposta trata-se de uma atividade longa e que demanda um certo 

tempo para o seu desenvolvimento e finalização, o tempo destinado para a sua 

aplicação tornou-se insuficiente devido a mesma ter sido aplicada no último 

bimestre, sendo o mesmo, considerado o menor, dentro do calendário escolar 

proposto pela SEEDUC (Secretaria Estadual da Educação).  

Acredita-se ser um projeto viável em qualquer contexto escolar, pois trata-se de 

uma metodologia flexível que permite adaptações.  

Pretende-se aplicar a mesma proposta no próximo ano letivo, realizando suas 

devidas alterações, que através dos próprios relatos descritos nesta dissertação, 

poderiam ter sido melhor desenvolvidos, a fim de promover novas considerações 

sob as mesmas concepções apresentadas pelo trabalho. 

Através das informações obtidas pelo estudo realizado da presente 

dissertação, foi elaborado um produto educacional, Caderno de Sequência Didática, 

sobre do Estudo das Funções Orgânicas com abordagem CTSA (Anexo 8). Nesta 

sequência, estratégias foram sugeridas, com a finalidade de ampliarmos as chances 

de obtermos resultados satisfatórios, sobre o mencionado, no processo ensino 

aprendizagem. 

 Esperamos ter despertado com esse trabalho, nos demais profissionais da 

área, uma reflexão quanto ao seu papel como educador e que se sintam motivados 

a promover ações sob a mesma perspectiva, favorecendo a formação de educandos 

mais críticos, conscientes quanto ao seu papel enquanto cidadãos participativos na 

sociedade. 
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Desta forma, podemos concluir através dos resultados obtidos durante a 

sequência didática, que os alunos assumiram uma postura reflexiva dentro do 

processo de ensino aprendizagem de modo relevante e significativo contribuindo 

para que os objetivos do presente trabalho fossem atingidos de modo satisfatório. 
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APÊNDICE 1 

Material entregue aos alunos 

 

COLÉGIO ESTADUAL DR. ANIBAL VIRIATO DE 
AZEVEDO 

 

“Nosso cotidiano está pautado em comprometimento, seriedade e respeito. De forma 
cooperativa buscamos a qualidade em benefício de nossa comunidade escolar” 

 

 

 

 

GINCANA 

 CONSTRUINDO 
CONHECIMENTOS 

 

 
 

PROFESSORA: EJANE DUSEK 

TURMA:3001 
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GINCANA 

Construindo Conhecimentos 

 

1ª equipe: Hidrocarbonetos e Cetona 

2ª equipe: Éter e Álcool 

3ª equipe: Aldeído e Éster 

4ª equipe: Ácidos carboxílicos e Fenol 

5ª equipe: Aminas e Amidas 

 

 O tema de cada equipe será distribuído por sorteio. 
 Cada equipe terá uma cor definida, para facilitar a visualização das pastas. 
 Cada equipe deverá ter o seu (sua) capitão (ã) que se apresentará para receber as 

tarefas e resolver as possíveis pendências do grupo.  
 A equipe perderá 10 pontos, se os participantes prejudicarem o desenvolvimento 

das atividades, quer seja na disciplina ou durante o cumprimento das tarefas 
apresentadas por outra equipe. 

 Nos dias da gincana, cada aluno deve assinar a lista de presença. 

 

 

Critério para Pontuação Extra 

 

Após a execução de todas as tarefas será atribuído uma pontuação extra 
conforme os critérios descritos abaixo: 

 

CRITÉRIO PONTOS POR TAREFA 

1 – Realização da tarefa no período 
estipulado 

10 

2 – Participação de toda a equipe 15 

3 – Criatividade no desempenho da 
tarefa 

15 

 
Observação: Ausência total dos membros da equipe durante o período 

estabelecido para as apresentações implicará em uma penalidade de 30 pontos. 
 
Critério de desempate final: 
1˚- Turma com maior percentual de presentes durante toda a gincana. 
2˚- Equipe mais organizada e interativa. 
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1ª tarefa 

Data: __/____/____ 

 

 Todas as equipes deverão pesquisar sobre as suas determinadas funções, 
buscando responder as seguintes questões: 

 1) Escrever dois exemplos de estruturas que contenham o grupo funcional 
das respectivas funções orgânicas (um exemplo de cada função orgânica) 
selecionadas para a sua equipe. 

 2) Quais as regras, segundo a IUPAC, que as funções orgânicas 
selecionadas para a sua equipe utilizam, para nomearem os seus 
compostos? 

 3) Quais as principais características químicas das funções orgânicas da sua 
equipe? 
 
As perguntas de número 1, 2 e 3 deverão ser respondidas e entregues em 
conjunto. O critério de pontuação para as perguntas número 1, 2 e 3 por 
ordem de finalização da tarefa: 
  

   

 

 

 

 4) Cite duas aplicações na sociedade, das funções orgânicas da sua equipe 
(duas aplicações para cada função). 

 5) Cite dois exemplos que contenham a relação de cada função orgânica, 
selecionada para a sua equipe, com o meio ambiente e a sociedade. (dois 
exemplos para cada função orgânica). 

Critério de pontuação para as perguntas número 4 e 5: 
Será observado na construção da resposta: 

Resposta de forma coerente com o 
conteúdo 

15 pontos 

Originalidade 15 pontos 

Ideias expressas de forma organizada 15 pontos 

Total para cada pergunta 45 pontos 

 

Observação: Escrever todas as referências bibliográficas utilizadas para a pesquisa. 

 

 

1˚  lugar 25 pontos 

2 ˚ lugar 20 pontos 

3 ˚ lugar 15 pontos 

4 ˚ lugar 10 pontos 

5 ˚ lugar 5 pontos 
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Folha de Respostas - Tarefa 1 

          

  Equipe:    
 

          1ᵃQuestão 
        

                    

  
        

  

  
 

  

    

    

    

  
        

  

  
        

  

                    

          2ᵃQuestão 
 

                    

    

    

    

    

  
        

  

  
        

  

                    

          3ᵃQuestão 
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4ᵃQuestão 
        

                    

  
        

  

  
        

  

  
 

  

    

    

    

    

  
        

  

  
        

  

                    

          

5ᵃQuestão 
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2ª tarefa 

Data: ____/____/____ 

 

Com a utilização do programa Avogadro, software para construção de moléculas em 
3D, demonstrar duas estruturas químicas correspondentes as funções orgânicas da sua equipe, 
incluindo todos os átomos e ligações químicas (uma estrutura para cada função orgânica). 

A construção da molécula deverá conter um número mínimo de 5 (cinco) carbonos e 
máximo de 8 (oito) carbonos. 

A construção da molécula deverá ser salva em pen drive e apresentada para as demais 
equipes, a fim de ser realizada uma votação para eleger a melhor construção do modelo.  

 

                                     Critério de pontuação: 
 
 

1˚ lugar 20 pontos 

2˚ lugar 15 pontos 

3˚ lugar 10 pontos 

4˚ lugar 05 pontos 

5˚ lugar 02 pontos 
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3ª Tarefa 
 

Data: ____/____/____ 
 

 Criação de uma paródia explicando as características, usos e exemplos mais 
comuns das funções orgânicas da sua equipe, que foram pesquisadas durante a 1ª 
tarefa. 
 

  Critério de pontuação: 

1˚ lugar 20 pontos 

2˚ lugar 15 pontos 

3˚ lugar 10 pontos 

4˚ lugar 05 pontos 

5˚ lugar 02 pontos 
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Folha de Respostas - Tarefa 3 

          

  Equipe:    
 

PARÓDIA - TÍTULO:  

  

       

OBS.: Escreva no final o nome da música original e o nome do artista 
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4ª Tarefa 
 

Data: ____/____/____ 
 
 

 
 

 
 
Poluir o meio ambiente é um crime que muitas pessoas estão cometendo 
indiscriminadamente, e essas pessoas que poluem indiscriminadamente não estão 
pensando num futuro que pode ter muita poluição no meio ambiente. Você consegue 
identificar substâncias orgânicas presentes nas imagens acima e relacioná-las as 
funções orgânicas estudadas? Exemplifique. 

http://www.alienado.net/sobre/poluicao/
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Folha de Respostas - Tarefa 4 

          

  Equipe:    
 

IMAGENS 1 E 2 
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5ª Tarefa 
 

Data: ____/____/____ 
 

Elaborar uma solução-proposta para o problema apresentado abaixo: 
 

Poluição de Quimópolis preocupa moradores 
 
 Moradores, encantados, constataram na semana passada, a presença de 
uma espuma esbranquiçada no rio Quimópolis, trecho próximo ao km12 da cidade 
Carbópolis. A poluição foi provocada pelo vazamento de sabonete líquido de uma 

empresa de cosméticos. O grupo Ambiental Turma 3001 fez vistorias no local.  
 Em alguns trechos a espuma alcançou mais de um metro de altura. 
 O proprietário da empresa, confirmou o vazamento do produto, ocasionado 
pelo rompimento de um cano durante a noite. “ Foram entre 150 a 200L de sabonete 
biodegradável”, estima. Segundo ele, o material não oferece riscos à saúde, sendo o 
mesmo produto utilizado nas residências, para a lavagem das mãos, por exemplo. 
 
 Saiba mais: 
 Com quatro quilômetros de extensão o rio Quimópolis passa pelos bairros 
Carbópolis (Centro) e Vila Hidrópolis. A poluição do trecho é recorrente. Há um ano, 
uma empresa de lavagem de caminhões foi multada por despejar resíduos de sojas 

na água durante a limpeza de um caminhão com óleo vegetal. 
 
 Moradores reclamam do mau cheiro e poluição do rio Quimópolis. 
 Que solução o grupo Ambiental Turma 3001 poderá propor aos governantes 
locais para acabar ou reduzir esse transtorno para os moradores da região? O 
proprietário da empresa afirma que o sabonete líquido é biodegradável, mesmo 
assim causará problemas ambientais? Que medidas poderão ser tomadas, para 
melhorar a qualidade da água do rio?  
 
 Cada equipe deverá apresentar as suas propostas, respondendo aos três 
questionamentos realizados acima, escritas em cartolina. Logo após será realizada 
uma eleição da melhor proposta apresentada, que será pontuado conforme descrito 
abaixo: 
 

                                  Critério de pontuação: 

Proposta mais criativa 20 pontos 

Demais 10 pontos 
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APÊNDICE 2 

 

Diagnose 

 

 

 

 
 
                                Universidade Federal Fluminense 
 
 
Escola Estadual Drº Aníbal Viriato de Azevedo 
Turno: manhã    Turma: _________ 
Mestranda: Ejane Dusek de Novaes Monteiro 
 
 

Questionário Diagnóstico 
 

 
1. Para você, o que a Química Orgânica estuda? 

 

 

 
 

2. Você saberia dizer qual a origem do petróleo? Em caso afirmativo justifique. 
 
 
 
 
 

3. Assinale os itens que você acredita serem derivados do petróleo: 
 
(     ) gasolina    (     ) asfalto 
(     ) querosene   (     ) gás natural 
(     ) GLP    (     ) óleos combustíveis 
(     ) plásticos    (     ) parafina 
 
 

4.  O que você entende por poluição ambiental? 
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   APÊNDICE 3 
 

Análise de Texto 

Questionário 

 

 
 
                                Universidade Federal Fluminense 
 
Escola Estadual Drº Aníbal Viriato de Azevedo 
Turno: manhã    Turma: _________ 
Mestranda: Ejane Dusek de Novaes Monteiro 

Grupo: 
 
 
 
 
 
Análise do texto:  ____________________________________________ 

 
 

1. Sobre o que o texto fala? 
2. Quais as palavras encontradas no texto que você desconhece? 
3. Qual o tipo de poluição que está sendo tratada no texto? 
4. O que ocasionou a poluição ambiental citada no texto? 
5. Qual a sua opinião sobre o tema tratado no texto? 

 
Respostas: 
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APÊNDICE 4 

Avaliação Formal 

 

Escola Estadual Drº Aníbal Viriato de Azevedo 
Turno: manhã    Turma: _________ 
Aluno:__________________________________________ 
Professora: Ejane Dusek 
 
 

Enem(2012) 
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APÊNDICE 5 
 

Questionário: Avaliação da Sequência Didática 
 
 

 

 
 
                                Universidade Federal Fluminense 
 
 
Escola Estadual Drº Aníbal Viriato de Azevedo 

Turno: manhã    Turma: _________ 
Mestranda: Ejane Dusek de Novaes Monteiro 
 

Questionário Avaliativo 
 

 
1) Como foi a experiência em participar da metodologia aplicada, para o 

estudo dos Compostos Orgânicos? 
 
 
 

2) Com essa atividade seus conhecimentos melhoraram? 
(       ) sim  (       ) não  (       ) talvez 
 
Caso queira, deixe seus comentários: 
 
 
 
3) Em uma escala de 1 a 6, onde 1 significa a tarefa que você menos gostou 

e 6 a que você mais gostou, enumere as atividades abaixo de acordo com 
a sua experiência na sequência didática proposta: 

 
(       ) Pesquisa 
(       ) Construção da molécula em 3D 
(       ) Paródia 
(       ) Imagem  
(       ) Proposta para solucionar um problema ambiental 
(       ) Não gostei das tarefas 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

Currículo básico, com habilidades e competências, do 3˚ano do Ensino Médio 
Regular de Química  

 

 

Figura 7 - Fonte: http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/quimica 
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Figura 8 - Fonte: http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/quimica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/quimica
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ANEXO 3 

 

Fonte: http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/perigo_no_ar.html 
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ANEXO 4  

 

Fonte: http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/poluicao-atmosferica-causas-
consequencias-e-responsabilidades.htm 

 



126 

 



127 

 

 



128 

 

ANEXO 5 

Demais respostas do segundo momento 

Sobre o que o texto fala? 

 

 

 

 

 

 Quais as palavras encontradas no texto que você desconhece? 
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Qual a sua opinião quanto ao tema tratado no texto? 
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ANEXO 6 

Demais respostas do quarto momento 

3ᵃtarefa: Paródia 
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ANEXO 7 

Demais respostas do quarto momento 

 

4ᵃtarefa: Relacionar imagens de poluição com as funções orgânicas 
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ANEXO 8 

 

Produto 
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EJANE DUSEK DE N. MONTEIRO 

ORIENTADORA: DR.ᵃ MÁRCIA N. BORGES 

  



137 

 

 



138 

 

 



139 

 

 



140 

 

 



141 

 

 



142 

 

 



143 

 

 

 



144 

 



145 

 

 



146 

 

 



147 

 

 



148 

 

 



149 

 

 



150 

 

 



151 

 

 



152 

 

 

 


	1.INTRODUÇÃO
	1.1 Aspectos e Objetivos de uma Sequência Didática
	1.2 Problema da Pesquisa
	1.3 Objetivo Geral
	1.4 Objetivos Específicos
	1.5 Estrutura do Trabalho
	2.1 Conceitos elementares da Pedagogia de Paulo Freire
	2.2 Concepções Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente: Pressupostos teóricos do Movimento CTSA na Educação
	2.2.1 Ciência
	2.2.2 Tecnologia
	2.2.3 Sociedade 
	2.2.4 Meio ambiente
	2.2.5 Movimento CTSA e suas origens
	2.2.6 CTSA e a Educação
	2.2.7 Marcos Histórico em CT no Brasil.
	2.2.8 Movimento CTSA e Paulo Freire: Articulação
	�5. CAMINHO METODOLOGICO
	5.1 Delineamento da pesquisa 
	5.2 Universo do Campo de Trabalho
	5.2.1 Caracterização das turmas onde o projeto foi aplicado
	5.3 Coleta de Dados
	5.4 Caminho Percorrido
	6.1 A 1ᵃEtapa
	6.2 A 2ᵃEtapa
	6.3 Aplicação da Sequência Didática
	6.3.1 Primeiro Momento
	6.3.2 Segundo Momento
	6.3.3 Terceiro Momento
	6.3.4 Quarto Momento
	6.3.4.1 Gincana “ Construindo Conhecimentos”
	6.3.5 Quinto Momento
	GODOY, A.S. Pesquisa qualitativa: Tipos de Fundamentos. Rev. adm. empres. v.35 n.˚3 São Paulo. 1995. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901995000300004. > Acesso em: 23 maio 2016.
	MORIN, E.; Ciência com Consciência. Interface Botucatu. v.3 n.˚ 4 . Botucatu.  1999. Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32831999000100014.> Acesso em : 26 jan. 201
	MOTOYAMA, S. Os principais marcos históricos em ciência e tecnologia no Brasil. Sociedade Brasileira de História da Ciência. São Paulo. n.˚1, p.41-49, jan.-jun. 1985
	NASCIMENTO, T. L.; RICARTE, M. C. C.; RIBEIRO, S. M. S. Repensando o Ensino de Química a Nível Médio. 47˚Congresso Brasileiro de Química. Natal. 2007. Disponível em: < www.abq.org.br/cbq/2007/trabalhos/6/6-392-618.htm> Acesso em: 08 jul. 2016.

