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RESUMO 

 

Nesse trabalho tem-se por hipótese que os alunos se sentem excluídos das decisões 
curriculares e do planejamento das atividades de aula, e também não veem significado 
nos conteúdos científicos que fazem parte da abordagem tradicional, marcadamente 
positivista. Além disso, constata-se a dificuldade em estabelecerem conexões entre 
os conceitos científicos escolares e sua aplicabilidade cotidiana. Tais fatos são 
componentes importantes no entendimento do fracasso recorrente na Química 
enquanto componente curricular. A fim de melhor compreender essa questão, esse 
trabalho procurou referência na Teoria da Complexidade de Edgar Morin e no 
movimento CTS para a educação em ciências, com o objetivo de elaborar e avaliar as 
contribuições de uma metodologia onde as temáticas se constituem em objetos 
centrais de estudos de onde emanam os conceitos/saberes científicos necessários ao 
entendimento do tema que se propõe, visando ainda superar o modelo tradicional. 
Para tal, realizou-se um estudo baseado no desenvolvimento do currículo do 3º ano 
do ensino médio de um colégio da rede estadual na cidade do Rio de Janeiro, através 
de uma concepção metodológica, centrada no protagonismo dos alunos, na 
contextualização, na horizontalização das relações e no uso de recursos didáticos 
diversificados, sempre visando a busca pelo conhecimento pertinente, capaz de 
instigar o interesse dos alunos pelas ciências. Adicionalmente, a fim de trazer maior 
consistência às conclusões sobre aprendizagens, buscou-se comparar o desempenho 
da turma submetida à proposta com outra, de características individuais e 
socioeconômicas semelhantes, que teve aulas de Química tradicionais, ou seja, 
verticalizadas, centradas no professor e com a disciplinarização e hiperespecialização 
dos tópicos, conforme rege o paradigma ainda vigente. O fruto dessa pesquisa 
explicitou uma melhora no desempenho dos alunos submetidos à metodologia 
baseada na Complexidade/CTS, com maior grau de aproveitamento em avaliações 
formais, sobretudo quando comparado aos que permaneceram no modelo tradicional.  
Concomitantemente, pode-se observar, através de entrevistas e diagnoses, que os 
discentes revelaram sua predileção por esse tipo de abordagem, com destaque para 
a possibilidade de opinar na condução do processo de ensino-aprendizagem. Em 
decorrência do estudo realizado foi elaborada uma publicação, voltada aos docentes 
de Química, que compila as principais etapas dessa metodologia, com sugestões que 
vão desde a proposição das temáticas, passando pelos textos de apoio e culminando 
com as atividades lúdicas propostas em cada momento planejado do processo de 
ensino-aprendizagem em estudo. 
 
Palavras chave: Educação Química, CTS, Aprendizagem, Teoria da Complexidade 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
In In this work, it is hypothesized that students feel excluded from curricular decisions 
and planning of class activities, and also see no meaning in the scientific content that 
is part of the traditional, positivist approach. In addition, the difficulty in establishing 
connections between the scholarly scientific concepts and their everyday applicability 
is verified. Such facts are important components in the understanding of recurring 
failure in Chemistry as a curricular component. In order to better understand this issue, 
this work sought reference in Edgar Morin's Theory of Complexity and the CTS 
movement for science education, with the objective of elaborating and evaluating the 
contributions of a methodology where the themes are central objects of studies from 
which emanate the concepts / scientific knowledge necessary to understand the theme 
that is proposed, aiming to overcome the traditional model. To do this, a study was 
carried out based on the development of the curriculum of the 3rd year of high school 
in a state school in the city of Rio de Janeiro, through a methodological conception, 
centered on the protagonism of students, contextualization, horizontalization of 
relationships and the use of diversified didactic resources, always seeking the search 
for relevant knowledge, capable of instigating students' interest in science. In addition, 
in order to bring greater consistency to the conclusions about learning, it was sought 
to compare the performance of the group submitted to the proposal with another, with 
similar individual and socioeconomic characteristics, which had traditional chemistry 
classes, ie, verticals, centered on the teacher and with the disciplinarization and 
hyperspecialization of topics, according to the paradigm still in force. The result of this 
research revealed an improvement in the performance of students submitted to the 
methodology based on Complexity / CTS, with a higher degree of use in formal 
evaluations, especially when compared to those that remained in the traditional model. 
Concomitantly, it can be observed through interviews and diagnoses that the students 
showed their preference for this type of approach, with emphasis on the possibility of 
opining in the conduction of the teaching-learning process. As a result of the study, a 
publication was prepared, aimed at Chemistry teachers, which compiles the main 
stages of this methodology, with suggestions ranging from the proposition of the 
themes, through the supporting texts and culminating with the proposed ludic activities 
at each planned moment of the teaching-learning process under study. 
 
Keywords: Chemical Education, STS, Learning, Theory of Complexity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os entraves e as questões que permeiam o Ensino de Ciências são 

multifacetados e multiformes, entretanto bem definidos e pontuados. Problemas 

cotidianos enfrentados pelos educadores permeiam desde a confecção do material 

didático, passando pela falta de estrutura dos colégios, chegando ao desafio da 

capacitação do corpo técnico escolar. Todas essas variáveis guiam-nos a um 

recorrente fracasso escolar no que tange às Ciências da Natureza, onde se enquadra 

a Química 

Visando enfrentar esse desafio objetivou-se, com o presente estudo, elaborar 

e avaliar as contribuições de uma metodologia que se propõe a superar o modelo 

tradicional, confrontando-o com essa proposta, em que as temáticas se constituem 

em objetos centrais de estudos e de onde emanam os conceitos/saberes científicos 

necessários ao entendimento do tema. Essa metodologia de ensino baseou-se na 

proposta CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade - aliada aos pensamentos de Edgar 

Morin quanto à Teoria da Complexidade, que busca a compreensão dos fenômenos 

a partir do todo e não da divisão em partes, conforme rege o paradigma ainda 

hegemônico.  

Para implementar tal proposta propôs-se mudanças, tais como a elaboração de 

materiais didáticos e recursos midiáticos com auxílio dos alunos, a construção de 

temáticas adequadas ao currículo de modo coparticipativo e a adoção de novas 

formas de avaliação, por exemplo. Todo esse arcabouço de medidas teve como 

objetivo a melhoria de desempenho escolar dos alunos, a elevação de sua autoestima, 

e o despertar para a beleza, ainda oculta para eles, das ciências exatas.  

As diagnoses iniciais, realizadas ainda durante a fase de formulação da 

hipótese do estudo, apontaram diversas carências, com destaque para a falta de 

interação entre a instituição escolar, na qual o professor é um dos atores principais, e 

o desinteresse crescente pelas ciências exatas, na quais se enquadra Química. Desse 

modo, temos como motivação para a implantação dessa metodologia tornar a referida 

disciplina mais atrativa, dotando-a de significado, trazendo-a para o meio sócio-

histórico-cultural dos alunos, retirando as barreiras e os preconceitos inerentes à 

mesma, tão erroneamente alardeados pela sociedade. 
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Por se tratar de um estudo que durou aproximadamente dezoito meses, a cada 

nova diagnose realizada, a cada novo dado auferido, as práticas eram revisitadas e 

aperfeiçoadas, o que é definido por Morin como “ecologia da ação”, ou seja, levando 

em conta o inesperado, o imprevisto, e o modificando, caso necessário, ou 

consolidando as práticas em caso de sucesso. Essa revisão da postura do professor, 

por si só, já constitui a quebra de um paradigma, uma vez que a percepção auferida 

junto aos alunos é a de que eles devem se adequar a cada professor e seu método, 

ou seja, uma relação onde o docente é detentor do saber, um ser inquestionável e os 

alunos apenas receptores do conhecimento, uma relação verticalizada. 

Dentre outros tópicos, fazem parte desse estudo: a análise socioeconômica dos 

alunos, a relação desses com a escola, suas percepções em relação ao professor no 

quesito prático, profissional e comportamental e as reações dos mesmos frente a cada 

material didático. Todo esse processo culmina com a análise da percepção dos alunos 

frente a essa nova abordagem, além de análise quantitativa de índices como 

frequência e rendimento nas avaliações formais, por exemplo. Concomitantemente 

propôs-se uma comparacao entre a metodologia proposta e a tradicional, de simples 

transmissão de conhecimentos, com uma reflexão dos desafios e dos benefícios de 

sua adoção na realidade na qual se sucedeu a pesquisa.  

Outros pontos foram observados, com destaque para os materiais didáticos que 

propagam uma suposta vertente CTS, mas que, na verdade, possuem apenas 

recortes de situações do cotidiano exemplificando os conceitos científicos. Tal tratativa 

parece dificultar a adoção da metodologia uma vez que mascara a real intenção do 

movimento, que é a de utilizar a sociedade e o ambiente como fonte das questões das 

quais se depreendem os conceitos científicos aplicados aos campos da tecnologia e 

sociedade. Sugere-se, em vista da importância do observado, estudos 

complementares a esse, que se debrucem sobre o tema.  

Outro aspecto relevante constatado foi a carência e/ou ausência de projetos 

robustos de atualização didático-pedagógica voltados não só aos professores, mas 

aos profissionais da educação de formal geral. Tal condição merece uma análise mais 

aprofundada que perpassa questões como o plano de cargos e salários, o 

investimento em treinamentos, a revisão de carga horária de planejamento, dentre 

outras mais complexas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: O PARADIGMA DA COMPLEXIDADE 

 

O Pensamento Complexo, teoria anunciada pelo antropólogo, filósofo e 

sociólogo francês Edgar Morin, constitui-se numa valiosa contribuição para a reforma 

do pensamento dos educadores do século XXI. A busca pela compreensão do todo, 

da transversalidade dos problemas, das retrointerações entre os conceitos, da 

necessidade de autoformação dos indivíduos, bem como os aspectos de 

conscientização do papel do homem enquanto ser biológico, que interage e encontra-

se em permanente conflito com a tríade indivíduo ↔ sociedade ↔ espécie, fornecem 

reflexões pertinentes ao papel da educação contemporânea, da conduta docente e de 

como e por que ensinar Ciências. 

A fragmentação excessiva dos saberes, aliada à disciplinarização e à ruptura 

entre a cultura das humanidades e científica duramente criticadas por Morin (2011), 

criaram uma geração de profissionais capazes de avaliarem somente o micro, ou seja, 

a questão primária, muitas vezes negligenciando o impacto de suas análises e 

decisões a níveis locais, regionais e globais. Ao mesmo tempo, retirou da sociedade 

e do cidadão comum a possibilidade de avaliar essas mesmas questões que 

impactam seu cotidiano. Dentre essas questões encontra-se, inclusive, a Educação, 

comandada por gestores escolares e burocratas de toda a sorte que quantificam 

resultados de modo tabular, mecanicista e desprovido de raciocínio crítico, sendo 

incapazes de dotar a sociedade de uma democracia cognitiva plena, onde os saberes 

não são um amontoado de informações desconexas, mas sim uma articulação de 

conceitos que possuem uma causalidade circular e multirreferencial.  

Aliado à teoria da complexidade, o movimento CTS sugere que os conteúdos 

abordados sejam dotados de significado (termo que Morin intitula de “conhecimento 

pertinente”) para que os alunos vislumbrem as possíveis aplicações no campo 

tecnológico e suas consequências para a sociedade e o ambiente (MEZALIRA, 2007). 

Para tal, faz-se necessária uma recontextualização curricular onde a sociedade e o 

ambiente são os cenários de aprendizagem de onde emanam as questões a serem 

abordadas de modo investigativo, enquanto que a ciência fornece os subsídios 

conceituais que se integram às tecnologias advindas do estudo dos mesmos. Nesse 

sentido, as duas teorias convergem e se completam na busca pela formação de um 

cidadão crítico-reflexivo, que também podemos intitular de cidadão planetário. Ou 
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seja, aquele capaz de guiar o seu destino, considerando não somente sua 

individualidade, mas que suas escolhas e ações ecoam em tudo e em todos na pátria 

terrena na qual habitamos. 

 

2.1 O CONHECIMENTO PERTINENTE COMO NECESSIDADE PEDAGÓGICA 

 

A disjunção, o desmembramento, a cisão e o isolamento constituem-se uma 

prática no Ensino de Ciências, em especial, no Ensino de Química. O paradigma ainda 

em vigor, reducionista, busca a divisão do conhecimento em pequenas parcelas, cada 

vez mais diminutas e hiperespecializadas com o pretenso objetivo de “simplificar” o 

que naturalmente é complexo, de isolar aquilo que se encontra intrinsicamente unido, 

de separar o inseparável.  

Refletindo a respeito dessa forma de organização do conhecimento Pascal 

(1976, apud MORIN, 2011) constata que essa compartimentalização excessiva se 

torna, na prática, um entrave à educação, por que: 

 
Sendo todas as coisas causadas e causadoras, ajudadas ou 
ajudantes, mediatas e imediatas, e sustentando-se por um elo natural 
e insensível que une as mais distantes e as mais diferentes, considero 
ser impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tampouco 
conhecer o todo sem particularmente conhecer as partes (PASCAL, 
19761 apud MORIN, 2011, p. 35). 

 
 

Tomando a dicotomia ser humano/sociedade como objeto de análise pode-se 

dizer que existem simultaneamente facetas biológicas, psíquicas, sociais, afetivas, 

religiosas, racionais, sociológicas, históricas, econômicas, dentre outras. Como então, 

por exemplo, estudar a religiosidade desconsiderando os aspectos históricos, 

culturais, sociais e a própria racionalidade? Como estudar a psique descolada dos 

aspectos afetivos, sociais e sociológicos? Parece-nos impossíveis tais distinções, 

assim como é inócuo que os mestres da disciplina de Química ensinem a 

representação estrutural da fórmula da fosfoetanolamina se não correlacionam esse 

saber com sua pretensa função medicinal no tratamento do câncer, suas implicações 

econômicas com uma possível hipervalorização do composto, a questão das patentes 

                                                           
1 PASCAL, Pensées (texto estabelecido por Leon Brunschwicg). Ed. Garnier Flammarion, Paris, 1976. 



18 
 

 
 

ou ainda os aspectos humanísticos das famílias que, hoje, lutam pela regulamentação 

do uso desse composto em terras brasileiras. 

Conforme Morin (2011, p. 38) destaca, “... o recorte das disciplinas impossibilita 

apreender “o que está tecido junto”, ou seja, segundo o sentido original do termo, o 

complexo”. 

Cabe aos profissionais da educação, em especial aos professores, a tarefa de 

religar os saberes fragmentados e dispersos, sem conexão com o global. Cabe a 

esses reconectar a cultura das humanidades e a cultura científica, quebrando os 

guetos quase instransponíveis de especialização e enclausuramento das disciplinas 

que encontram um fim em si mesmas. 

A consequência dessa reorganização do pensamento, segundo Morin (2011, p. 

35) deve ser capaz de “promover a inteligência geral apta a referir-se ao complexo, 

ao contexto, de modo multidimensional e dentro da concepção global”. 

A própria premissa CTS vai ao encontro dessa filosofia, pois os avanços 

científicos e as decisões pseudoracionais dos tecno-burocratas por muitas das vezes 

contemplam apenas uma vertente dos fatos, esquecendo-se das suas teias e 

interrelações. Por esse motivo, não são raros desastres humanos, sociais e 

ambientais devido à incapacidade de se pensar o complexo, de se considerar o termo 

“SA" incutido na sigla CTSA. Ou seja, como a ciência, a tecnologia e os novos saberes 

impactam o meio ambiente, as questões sociais e por fim, o cotidiano de cada cidadão.  

Sintetizando, há necessidade de que o conhecimento seja dotado de significação para 

que o mesmo faça sentido, para que haja prazer e interesse na aquisição desses 

novos saberes, para que o aluno abandone a educação bancária (termo cunhado por 

Freire e que ainda é tão presente nos dias atuais), pois isoladamente os saberes são 

apenas amontoados de informações, com pouca, ou quase nenhuma aplicabilidade 

ou significação. A respeito desse desafio, Morin (2014) destaca que: 

 
Efetivamente, a inteligência que só sabe separar fragmenta o 
complexo do mundo em pedaços separados, fraciona problemas, 
unidimensionaliza o multidimensional. Atrofia as possibilidades de 
compreensão e de reflexão, eliminando assim as oportunidades de um 
julgamento corretivo ou de uma visão a longo prazo. Sua insuficiência 
para tratar nossos problemas mais graves constitui um dos mais 
graves problemas que enfrentamos. De modo que, quanto mais os 
problemas se tornam multidimensionais, maior a incapacidade de 
pensar sua multidimensionalidade; quanto mais a crise progride, mais 
progride a incapacidade de pensar a crise; quanto mais planetário 
tornam-se os problemas, mais impensáveis eles se tornam. Uma 
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inteligência incapaz de perceber o contexto e o complexo planetário 
fica cega, inconsciente e irresponsável (MORIN, 2014, p. 14). 

 

2.2 ADAPTANDO E REESCREVENDO A SALA DE AULA EM FUNÇÃO DA 

INCERTEZA 

 

Segundo Morin (2013), é parte do comportamento humano a busca por 

certezas absolutas. Não gostamos, via de regra, da subjetivação excessiva, do 

duvidoso, de margens de erros alargadas. Enfim, evitamos ao máximo a dúvida. Na 

sala de aula não é diferente. Professores buscam guiar os alunos na trilha das 

certezas absolutas, frequentemente negligenciando e menosprezando teorias 

conflitantes e/ou ainda não definitivamente chanceladas pela comunidade científica. 

Entretanto, a história nos ensina que a incerteza é uma das mais poderosas 

forças modificadoras e inovadoras da sociedade. Os conflitos bélicos estão repletos 

de acontecimentos inusitados tais como alianças improváveis, por exemplo, a URSS 

e o ocidente rivais durante a “guerra fria” foram aliados importantes durante a 2ª guerra 

mundial. Derrotas emblemáticas, como a do exército nazista, também tiveram origem 

devido ao improvável, nesse caso frutos das forças da natureza que castigou as tropas 

com um inverno rigoroso e antecipado, aliado a um retardo no ataque a Moscou em 

virtude de um golpe de Estado na Sérvia que atrasou as tropas alemães em função 

da resistência de Belgrado. 

Esses são apenas alguns exemplos destacados por Morin (2013) que 

denunciam a importância e potência do incerto e a necessidade de o considerarmos 

como variável a ser analisada. Poder-se-ia até mesmo dizer que a própria existência 

humana é fruto de uma sucessão de incertezas, que viajam desde a criação do 

cosmos até o sequenciamento genético determinando os fenótipos individuais de cada 

ser humano. 

Mas como essa faceta desafiadora se reflete em uma sala de aula? Conforme 

destaca Morin (2011), é necessário nos conscientizarmos da necessidade de 

enfrentarmos a incerteza. 

 
[...] o homem, confrontado de todos os lados com as incertezas, é 
levado em nova aventura. É preciso aprender a enfrentar a incerteza, 
já que vivemos em uma época de mudanças, em que os valores são 
ambivalentes, em que tudo é ligado (MORIN, 2011, p. 73). 
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Nesse sentido, a sala de aula se apresenta como um ambiente vivo, com 

intrínseca interação e retroação entre as partes, onde cada nova prática pedagógica, 

cada gesto, cada sentença, estímulo, bem como as relações interpessoais eclodem 

em um cenário sempre incerto. Toda essa teia complexa se contrapõe ao cenário 

descrito por Morin (2011) de um jogo palavras cruzadas, onde a concordância entre 

cada um dos termos fornece um quadro geral de certeza que confirma a legitimidade 

do conjunto. Logo, o presente estudo, por se tratar de uma proposta de sequência 

didática se adere ao que Edgar Morin denomina de ecologia da ação. Ou seja, toda 

vez que uma decisão é tomada, seja ela a escolha de uma temática, a proposição de 

um jogo ou até mesmo de um recurso midiático deve-se ter em mente que a partir do 

momento que a proposta é executada, e poderíamos dizer que até mesmo antes 

desse momento, o controle começa a escapar de sua pretensão original. A respeito 

disso Morin (2011) cita: 

 
[...] Tão logo um indivíduo empreende uma ação, qualquer que seja, 
esta começa a escapar de suas intenções. Esta ação entra em um 
universo de interações; e é finalmente o meio ambiente que se apossa 
dela, num sentido que pode contrariar a intenção inicial. 
Frequentemente, a ação volta como um bumerangue sobre nossa 
cabeça. Isto nos obriga a seguir a ação, a tentar corrigi-la – se ainda 
houver tempo – e, às vezes torpedeá-la, como fazem os responsáveis 
pela NASA, quando explodem um foguete que se desvia de sua 
trajetória. 
A ecologia da ação é, em suma, levar em consideração a 
complexidade que ela supõe, ou seja, o aleatório, o acaso, a iniciativa, 
a decisão o inesperado, o imprevisto, a consciência de derivas e 
transformações [...] (MORIN, 2011, p. 75). 

 

Para minimizarmos a possibilidade de fracasso advindo dessas incertezas 

Morin (2013) destaca que existem dois instrumentos para enfrentar o inesperado. O 

primeiro é a consciência do risco e do acaso e o segundo é a estratégia que conforme 

suas palavras “[...]implica ser capaz de modificar o comportamento em função das 

informações e dos conhecimentos novos que o desenvolvimento da ação nos propicia” 

(MORIN, 2013, p.104). 

Em relação a esses dois pontos, cabe destacar que, de acordo com Morin 

(2011), a consciência do risco ao se materializar em uma escolha ou decisão se 

transmuta na consciência da aposta, sobre a qual perde-se completamente a 

ingerência.  
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Assim, a resposta às incertezas da ação é constituída pela escolha 
refletida de uma decisão, a consciência da aposta, a elaboração de 
uma estratégia que leve em conta as complexidades inerentes às 
próprias finalidades, que possa se modificar durante a ação em função 
de imprevistos, informações, mudanças de contexto e que possa 
considerar o eventual torpedeamento da ação, que teria tomado uma 
direção nociva. Por isso, pode-se e deve-se lutar contra as incertezas 
da ação; pode-se mesmo superá-las em curto ou em médio prazo, mas 
ninguém pretende tê-las eliminado a longo prazo (MORIN, 2011, p. 
79). 

 

Sendo assim, resta ao educador, após a decisão tomada, atuar na vertente da 

estratégia, que deve prevalecer sobre o programa. Para tal, o professor-pesquisador 

deve estar em sintonia com as variações, com o acaso e os contratempos, adotando 

ferramentas tais como diagnoses e entrevistas, por exemplo, de modo a sinalizar a 

necessidade de uma revisão das práticas e da própria estratégia adotada.  

 

2.3 A CONDIÇÃO HUMANA E A RELIGAÇÃO ENTRE AS CIÊNCIAS HUMANAS E 

EXATAS 

 

Em sua obra, Morin (2011, 2013, 2014) destaca a lacuna educacional existente 

de um ponto que o mesmo considera de importância vital: o ensino da condição 

humana, ou seja, “quem somos nós”? 

Os primeiros grandes pensadores eram estudiosos do Homem e de todas as 

particularidades inerentes ao ser em seus mais diversos traços, sejam eles de cunho 

sociológico, psicológico ou histórico e promoveram grandes avanços nos campos da 

ética, democracia e da própria reflexão do ser humano. Entretanto, a disciplinarização 

que se seguiu acabou por desmembrar essas questões em diversos campos de 

estudo e a consequência foi um saber fragmentado que não consegue dialogar com 

o todo, tão necessário quando tratamos de um assunto tão complexo. As ciências 

exatas seguiram o mesmo rumo, propondo explicações para a origem das espécies, 

e do próprio homem, através da Biologia, passando pela formação dos planetas e do 

próprio universo através da Cosmologia, chegando até o nível subatômico com a 

Física e a Química. Como para Morin (2014) “todo conhecimento para ser pertinente, 

deve contextualizar seu objeto” (p. 37) falta, portanto, uma religação, um 

remembramento entre as ciências humanas e as ciências exatas com a consequente 
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recolocação do Homem como campo de estudo central de onde emanam as questões 

a serem abordadas. Sobre essa necessidade Morin (2014) destaca: 

 

Assim, todas as disciplinas, tanto das ciências naturais como das 
ciências humanas, podem ser mobilizadas, hoje, de modo a convergir 
para a condição humana (MORIN, 2014, p. 43). 

 
Por isso, a educação deveria mostrar e ilustrar o destino multifacetado 
do humano: o destino da espécie humana, o destino individual, o 
destino social, o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. 
Assim, uma das vocações essenciais da educação do futuro serão o 
estudo e o exame da complexidade humana. Conduziria à tomada de 
conhecimento, por conseguinte, de consciência, da condição comum 
a todos os humanos e da muita rica e necessária diversidade dos 
indivíduos, dos povos, das culturas, sobre nosso enraizamento como 

cidadãos da Terra...” (MORIN, 2011, p. 54). 
 

 Esse processo de posicionamento do Homem como figura central dos estudos 

e elo condutor do destino universal é denominado por Morin (2014) de hominização e 

servirá como um alicerce para o debate de inúmeros tópicos trazendo à tona todas as 

variáveis da relação do mesmo com seu meio social, ambiental, histórico, econômico 

e cultural.  

 

2.4 A COMPREENSÃO HUMANA DE MORIN SOB A ÓTICA DA RELAÇÃO ALUNO-

PROFESSOR 

 

O século XXI já é considerado a era da informação, ou seja, a de uma 

experiência de comunicação jamais vivenciada. “Um mundo onde o fluxo de 

informações é intenso, em permanente mudança, e onde o conhecimento é um 

recurso flexível, fluido, sempre em expansão e mudança” (HARGREAVES, 20032 

apud COUTINHO; LISBÔA, 2011, p. 5). Ou seja, um mundo sem fronteiras, onde 

inexistem barreiras no que tange a comunicação. Entretanto, toda essa revolução na 

comunicação capitaneada por áreas de conhecimentos como as TICs (tecnologias da 

informação e comunicação) foi capaz de trazer uma maior compreensão das 

necessidades, carências, desejos e aflições do outro? De acordo com Morin (2011), 

                                                           
2 Hargreaves, Andy. O Ensino na Sociedade do Conhecimento: a educação na era da insegurança. 

Colecção Currículo, Políticas e Práticas. Porto: Porto Editora, 2003 
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“a comunicação não garante a compreensão” (p.82). Para auxiliar essa análise cabe 

aqui uma distinção entre os termos explicação e compreensão. A explicação, tomando 

o ser humano como exemplo, se detém apenas às questões objetivas tais como a cor 

dos olhos, a estatura, o peso. A compreensão é um conceito muito mais abrangente, 

verdadeiramente complexo (no sentido que Morin (2013) destaca, ou seja, de integrar 

o todo as partes e vice-versa) que “visa entender o ser humano não apenas como 

objeto, mas também como sujeito” (p. 97) 

Para ilustrar essa condição Morin (2013) toma como analogia o choro de uma 

criança. Compreendemos tal situação pois já fomos crianças e passamos por essa 

mesma angústia e não por examinarmos o grau de salinidade e o volume das lágrimas 

vertidas. 

O seio escolar, reflexo da sociedade, também vem sofrendo com a falta de 

compreensão, em especial nas relações aluno-professor. Não é incomum, em 

conversas informais com alunos, diagnosticar que eles classificam parte dos seus 

tutores como arrogantes, egocêntricos ou indiferentes em relação a sua figura. 

Corrobora tal percepção, os estudos de Koehler (2002), nos quais constatou-se que 

94,6% dos alunos presentes em seu grupo amostral sofreu atos de violência por parte 

dos professores, com destaque para os gritos exacerbados, as humilhações e a 

comparação depreciativa. A partir dessas informações, tornou-se uma preocupação 

primordial desse projeto de mestrado: a observação atenta e constante da postura do 

professor-pesquisador, condutor desse estudo, na visão dos alunos. Para tal, foram 

aplicadas diagnoses, de modo a verificar a percepção dos alunos nesse caso 

particular, as quais serão debatidas em momento oportuno. 

Entretanto, duas características são destacadas por Morin (2011) e convêm 

serem abordadas. A primeira diz respeito ao individualismo, que é responsável por 

desenvolver uma espécie de autojustificação egocêntrica que tende a realçar a culpa 

sobre o outro. Essa prática, como professor, muitas vezes já pude observar em frases 

frequentemente pronunciadas por outros docentes nos conselhos de classe: 

- “esse (a) aluno(a) não quer nada” 

- “esse (a) aí é meio burrinho(a) mesmo” 

- “esse (a)  não tem salvação” 

Essas condutas e práticas podem ser interpretados como uma característica 

de profissional que não tem por hábito realizar uma autocritica do seu trabalho, o que 
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conduz suas práticas e os resultados finais à uma espiral de problemas que culminam 

com a responsabilidade recaindo exclusivamente nas deficiências dos alunos, ou seja, 

na culpabilização da vítima.  

A segunda característica em destaque se refere ao insuflamento do ego, 

comum principalmente em ambientes muito competitivos,  que exemplifico com os 

cursos preparatórios, onde professores são tratados como superstars da aprovação, 

desprovidos de deficiências e carências, e portanto incapazes de reconhecer e se 

identificar com as necessidades dos aluno, que são tidos como hierarquicamente 

inferiores, numa relação vertical, onde não existe troca de aprendizado, apenas o 

“consumo” do conhecimento e do intelecto do showman educacional. 

Morin (2013) ressalta a questão da incompreensão e da indiferença utilizando 

uma analogia com o cinema quando diz que: 

 
[...] existe uma fascinação muito grande num espetáculo 
cinematográfico. Muitos observadores reiteram que os espectadores 
na sala escura encontram-se numa espécie de semi-hipnose e 
alienação. Esquecem-se deles mesmos, projetam-se nas histórias e 
nos heróis que aparecem, vivem, amam e sofrem na tela. Esquecemos 
a parte mais importante de tudo isso. Quando estamos no cinema, 
acordamos para a compreensão do outro e de nós mesmos. O 
vagabundo abominável que não olhamos na rua, passa a ser amado 
quando o vemos sob o personagem de Charles Chaplin, enquanto 
que, na rua, seríamos capazes de virar as costas para um indivíduo 
que cheira mal. Os gângsteres, os chefes mafiosos, os reis de 
Shakespeare, os Raskolnikov, não são redutíveis a seus atos. É 
curioso que ao cinema, assim como ao romance, correspondem surtos 
de compreensão. O que torna verdade as palavras de Heráclito: “Eles 
dormem embora estejam acordados”. Quando se dorme no cinema, 
acorda-se para a realidade. ” (MORIN, 2013, p. 99) 

 
Morin (2011) afirma que, apesar de se configurar como uma tarefa árdua, faz-

se necessário, urgentemente, que a sociedade, e não só a escola, se esforcem na 

difícil tarefa de compreender o outro, seja no nível familiar, profissional, regional ou 

nacional.  

 
“A compreensão é, ao mesmo tempo, meio e fim da comunicação 
humana. O planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensões 
mútuas. Dada a importância da educação para a compreensão, em 
todos os níveis educativos e em todas as idades, o desenvolvimento 
da compreensão necessita da reforma planetária das mentalidades; 
esta deve ser a tarefa da educação do futuro. ” (MORIN, 2011, p. 91) 
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Somente partindo desse pressuposto seremos capazes de alcançar níveis 

globais, onde as próprias sociedades, suas culturas, seus hábitos e suas 

peculiaridades sejam entendidas e compreendidas, reduzindo a intolerância. 

 

2.5 A ÉTICA NAS RELAÇÕES HUMANAS 

 

Morin (2011) destaca que entre as características do caráter multifacetado do 

ser humano está a tríade indivíduo-sociedade-espécie. Mas essa relação, intensa, 

incessante e interdependente não é harmoniosa. Cada termo dessa complexa 

equação é concomitantemente senhor e servo um do outro. São indissolúveis. Em 

suma, complexos. Um retroage sobre o outro numa disputa de forças que envolve a 

negação de si mesmo, quando o indivíduo clama por liberdade em suas ações e 

práticas, mas é tolhido pela sociedade que impõe padrões e limites característicos de 

cada cultura. A espécie humana, que reivindica e exerce domínio sobre as demais é 

confrontada pela consciência individual e coletiva sabedora da necessidade de 

preservação das espécies. 

Entretanto, a antropoética revela seu maior desafio e contribuição nas relações 

democráticas, comportando ideias antagônicas, que é proteger o direito das minorias 

e evitar que elas sejam subjugadas pela maioria, estimulando o fluxo de informações. 

Ou seja, a democracia é, “[...], portanto, um sistema político complexo, no sentido de 

que vive de pluralidades, concorrências e antagonismos, permanecendo como 

comunidade”. (MORIN, 2011, p. 96) 

Mas qual a relação dessas questões com o ensino-aprendizagem de Química? 

Analisemos esse fragmento sobre as democracias, da obra de Morin. 

 
Existem processos de regressão democrática que tendem a posicionar 
os indivíduos à margem das grandes decisões políticas (com o 
pretexto de que estas são muito “complicadas” de ser tomadas e 
devem ser decididas por “expertos” tecnocratas), a atrofiar 
competências, a ameaçar a diversidade e a degradar o civismo” 
(MORIN, 2011, p. 97). 

 

Essa ameaça à democracia em virtude da exclusão do cidadão comum em prol 

dos pareceres, relatórios e análises técnicas dos experts destituem qualquer 

possibilidade de que o indivíduo opine, interfira, influencie e conduza seu destino 

enquanto sociedade.  
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Trazendo essa reflexão para o universo escolar pode-se dizer que esse sistema 

é reproduzido na forma de gerenciar a educação? A impossibilidade de participação 

do alunado é uma grave questão que compromete a qualidade da aprendizagem, o 

grau de interesse dos alunos, sua motivação intrínseca e sua própria percepção de 

cidadania pois o mesmo não é preparado a opinar, nem ao menos a auxiliar as 

decisões, o que se configura em competência exclusiva da direção, coordenadores 

pedagógicos, e, em alguns casos, dos professores. Definitivamente, a escola nutre o 

paradigma tradicional vigente ao invés de enfrenta-lo corajosamente. 

Nesse sentido, essa pesquisa tem como uma de suas preocupações dotar o 

aluno de poderes democráticos. Infelizmente, essa proposta não é capaz de interferir 

no currículo pelo fato do mesmo se tratar de uma imposição governamental. Desse 

modo, optou-se por uma estreita relação com os discentes de modo a dotá-los de 

liberdade para decidirem como e de que forma abordar esse currículo, participando 

desde a escolha das temáticas, passando pelos instrumentos pedagógicos, recursos 

audiovisuais, experimentos e até mesmo pelas avaliações não obrigatórias, tópicos 

que foram constantemente negociados entre o professor-pesquisador e os alunos. Os 

resultados serão descritos no decorrer dessa pesquisa.  

 
2.6 A NECESSIDADE DE CONSTRUIR UMA CONSCIÊNCIA COLETIVA 

 

Quando refletimos a respeito dos objetivos da educação as respostas são 

variadas, de acordo com a cultura, o povo, o momento histórico, os programas de 

governo e até mesmo as convicções e crenças particulares de cada profissional e da 

instituição de ensino. Para Morin (2014, p. 65) “a educação deve contribuir para a auto 

formação da pessoa (ensinar e assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar 

como se tornar cidadão”. Essa definição requer um aprofundamento para ser 

verdadeiramente compreendida, especialmente no que significa “se tornar cidadão”. 

A jornada histórica do Homem, iniciada na formação do cosmos, passando pelo 

processo de hominização, chegando até o nascimento das civilizações históricas e 

mais recentemente o início da era cristã escancarou todas as diferenças étnicas, 

raciais, culturais, sociais, individuais presentes no mundo, culminando com a queda 

de reinos, incessantes conflitos armados e dominação e subserviência de uma nação 

sobre a outra. Entretanto, todo esse caminho levou-nos a um processo de 

mundialização onde: 
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O mundo torna-se, cada vez mais, um todo. Cada parte do mundo faz, 
mais e mais, parte do mundo, e o mundo, como um todo, está, cada 
vez mais, presente em cada uma de suas partes. Isto se verifica não 
apenas para as nações e para os povos, mas para os indivíduos. 
Assim como cada ponto do holograma contém a informação do todo 
do qual faz parte, também, doravante, cada indivíduo recebe ou 
consome informações e substâncias oriundas de todo o universo.  
(MORIN, 2011, pg.  58) 

 
Nesse sentido, de acordo com Morin (2011), rumamos para a concepção, 

mesmo que ainda em estágio embrionário, de pertencermos a uma identidade terrena 

comum. Tal processo, iniciou-se há pouco mais de 50 anos ao nos identificarmos 

como uma comunidade de destino. Isso significa dizer que todos estão sujeitos a 

heranças comuns, em especial uma herança de morte comum. Destacam-se as 

constantes ameaças em função dos arsenais nucleares que são cada vez mais 

portáteis e em poderio de maior número de nações. Além disso, temos os riscos 

ambientais que com o passar dos anos vem agravando e intensificando as catástrofes 

naturais. Somam-se a essas mazelas o surgimento de novos vírus e bactérias cada 

vez mais resistentes, além da ameaça técnico-econômica que em função das 

conexões entre os mercados é capaz de jogar milhões na miséria ao sabor das 

oscilações do mercado financeiro. 

Todo esse cenário afeta diversos outros campos, dentre eles o cultural. Pode-

se depreender que essa mundialização está a gerar uma planificação das culturas, 

com destaque para a ocidentalização do oriente. É dever do cidadão, agora planetário, 

preservar sua cultura e os traços marcantes de seu povo, ao mesmo tempo em que 

toma consciência da Terra com sua pátria mãe, local onde os problemas e as soluções 

são complexos, interdependentes e com reflexos globais. Sobre esse aspecto Morin 

reflete que: 

 
O duplo imperativo antropológico impõe-se: salvar a unidade humana 
e salvar a diversidade humana. Desenvolver nossas identidades a um 
só tempo concêntricas e plurais: a de nossa etnia, a de nossa pátria, 
a de nossa comunidade de civilização, enfim, a de cidadãos terrestres. 
Estamos comprometidos, na escala da humanidade planetária, com a 
obra essencial da vida, que é resistir à morte. Civilizar e solidarizar a 
Terra, transformar a espécie humana em verdadeira humanidade 
torna-se o objetivo fundamental e global de toda a educação que 
aspira não apenas o progresso, mas à sobrevida da humanidade. A 
consciência de nossa humanidade, nesta era planetária, deveria 
conduzir-nos à solidariedade e à comiseração recíproca, de indivíduo 
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para indivíduo, todos para todos. A educação do futuro deverá ensinar 
a ética da compreensão planetária. (MORIN, 2011, p. 68) 

 
Tal condição parece me, momentaneamente, utópica. Mas é dever, em 

especial do educador, iniciar esse processo de reforma do pensamento. Exigir-se-á 

para isso, em termos educacionais, a revisão do que venha a ser o conhecimento 

pertinente quebrando o paradigma da hiperespecialização e da compartimentalização 

dos saberes, rumando para a análise do todo com suas retroações sobre e para as 

partes. 

Acredito, e por isso tomo Edgar Morin como referência, que será necessário 

também caminharmos e enfrentarmos a incerteza, ensinarmos não apenas os 

modelos consolidados e estabelecidos, mas aqueles que ainda estão sendo testados 

de modo a suscitar a dúvida, o inesperado, o imprevisto aliado a uma estratégia 

revisitada constantemente em função da busca pelo aperfeiçoamento dos processos 

de ensino-aprendizagem. 

Para tal é mister que seja conduzido o religamento entre as ciências humanas 

e a ciências exatas de modo a buscar uma contextualização dos problemas com foco 

no que é o cerne da questão, ou seja, o homem. 

Entretanto, nada disso será possível sem que a sala de aula, no que tange as 

relações aluno-professor, seja inundada pela compreensão mutua, buscando-se uma 

relação mais horizontal onde os atores desse enredo se identifiquem com as angústias 

e dificuldades alheias. 

Por fim, temos a ética nas relações humanas. O estímulo ao pensamento 

democrático, o respeito pelas minorias, pelas ideias antagônicas e a dotação de 

poderes ao cidadão comum, tornando-o capaz de tomar decisões que influenciem sua 

vida enquanto indivíduo, ser social e espécie devem ser resgatados, não subjugando 

a opinião dos experts, mas tomando esses saberes como embasamento para as 

decisões da coletividade, conforme corroboram os próprios PCNs em um dos seus 

trechos ao dizer que: 

 
 “O aumento dos saberes que permitem compreender o mundo 
favorece o desenvolvimento da curiosidade intelectual, estimula o 
senso crítico e permite compreender o real, mediante a aquisição da 
autonomia na capacidade de discernir” (BRASIL, 2000, p. 16).  
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Esse cidadão, agora consciente de suas ações é capaz de transformar e 

compreender não somente a realidade circundante, local, mas também sua cidade, 

seu país e por fim o próprio planeta. 

 

2.7 O MOVIMENTO CTSA SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DA 

COMPLEXIDADE  

 

Após a 2ª guerra mundial, e de forma mais enfática nas décadas de 70 e 80, 

teve início um movimento educacional que tinha como proposta a reformulação do 

Ensino de Ciências, com destaque para uma abordagem preocupada com formação 

do cidadão engajado e participativo. Essa corrente de pensamento teceu um 

contraponto ao ensino com foco na formação de cientistas, que se caracterizava pelo 

pragmatismo, típico do paradigma positivista em vigor. Por se tratar de um movimento, 

e não de uma teoria, diversos foram os estudiosos sobre o tema que acabaram por 

criar definições sobre o que viria a ser a educação CTS, ciência-tecnologia-sociedade.  

Dentre essas definições, destacam-se duas: 

 
Lema que resume como palavra-chave os propósitos da reforma do 
ensino das ciências adotado por um amplo movimento internacional 
de especialistas em educação científica (AIKENHEAD, 2002;3 BYBEE, 
19974, apud DÍAZ et al., 2003, p.3. Tradução livre) 
 
Metáfora que serve para expressar de maneira geral as finalidades e 
objetivos da educação científica (BYBEE, 19974; TIPPINS et al., 
19985, apud DÍAZ et al. 2003, p.3. Tradução livre) 

 

Adicionalmente, a Educação CTS possuí como uma de suas características 

centrais a preocupação com o social, ou seja, com a formação do cidadão crítico-

reflexivo. 

Essa concepção converge para as ideias de Edgar Morin, já discutidas, uma 

vez que valorizam a formação do cidadão planetário, capaz de tomar decisões 

                                                           
3 AIKENHEAD, Glen S. What is STS science teaching? In: SOLOMON, J.; AIKENHEAD, G. (Orgs.). 

STS education: international perspectives on reform. New York: Teachers College Press, 1994. p. 47-
59. 

4 BYBEE, R. (1997). Achieving scientific literacy. Portsmouth, NH: Heinemann.  

5 DANA, T.M.; TIPPINS, D.J. Portfolios, reflection and educating prospective teachers of science. In: 
FRASER, B.J.; TOBIN, K.G. (Ed.) International Handbook of Science Education. [S.l.: s.n.] 1998.p.719-
732, v.2 
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levando em conta tantos os aspectos técnicos como suas implicações e 

consequências locais, globais, os valores éticos e a compreensão do outro. 

 

Isso é fundamental para que as pessoas sejam cientifica e 
tecnologicamente “formadas” de modo a perceber problemas daí 
decorrente e construir soluções conscientes e referenciadas. É preciso 
habilitar as pessoas para o tipo de ciência que está sendo produzida, 
para que elas também possam ter o poder de decidir o que e até 
quando a ciência nos beneficia ou nos prejudica, seja na área da 
saúde, na informática, ou seja, em todos os aspectos. (MEZALIRA, 
2007, p. 4) 

 

Denota-se também a complementariedade entre a Teoria da complexidade e o 

movimento CTS na fala de Santos (2007) ao abordar o letramento científico e 

tecnológico (LCT) com a educação CTSA. 

 
Pensar então, uma educação científica crítica significa fazer uma 
abordagem com a perspectiva de LCT com a função social de 
questionar os modelos e valores de desenvolvimento científico e 
tecnológico em nossa sociedade. Isso significa não aceitar a 
tecnologia como conhecimento superior, cujas decisões são restritas 
aos tecnocratas. Ao contrário, o que se espera é que o cidadão letrado 
possa participar das decisões democráticas sobre ciência e 
tecnologia, que questione a ideologia dominante do desenvolvimento 
tecnológico. Não se trata de simplesmente preparar o cidadão para 
saber lidar com essa ou aquela ferramenta tecnológica ou desenvolver 
no aluno representações que o preparem a absorver novas 
tecnologias. (SANTOS, 2007, p. 483). 

 

No trabalho de Santos (2012) são descritas diversas classificações nas quais a 

educação CTS pode se enquadrar. Dentre elas, destacam-se as classificações de 

Aikenhead (1994) e de Auler e Delizoicov (2001). Apesar de não ser objeto desse 

projeto esmiuçar o surgimento e evolução da educação científica sob a perspectiva 

CTS, é interessante informar que em função de alguns fatores a referida dissertação 

enquadra-se em duas caracterizações. 

A primeira delas é a preocupação com o meio ambiente, o que culminou com a 

criação do termo “Educação CTSA”. Diversos autores passaram a denominar a 

Educação CTS de Educação CTSA. A inclusão do termo “ambiente” não altera o 

sentido original do movimento. Entretanto, tal fator reforça e atesta uma preocupação 

com a questão ambiental, que se acentuou no final do século XX. 

Tal traço foi imediatamente percebido durante as diagnoses, ficando explícito o 

interesse dos alunos pelas questões ambientais, o que orientou a abordagens dos 
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conteúdos com ênfase à vertente socioambiental, o que justifica o enquadramento na 

referida classificação. 

A segunda caracterização diz respeito a classificação dada por Luján Lopes 

(1996) para o ensino, na perspectiva das relações CTSA 

 

2.7.1 Classificação de Luján Lopes para o ensino na perspectiva CTS 

 

A classificação proposta por Luján Lopes (1996) restringe o ensino CTS a três 

categorias. A primeira consiste na introdução da educação CTS nos conteúdos 

tradicionais, ou seja, a adoção de exemplos, casos e experiências do cotidiano 

visando exemplificar o conteúdo, o que poderia ser denominado de enxerto ou adendo 

CTS. Essa prática encontra-se relativamente difundida em sala de aula, onde os 

professores pinçam exemplos do cotidiano e os adequam ao conteúdo, de modo a 

despertar um breve e momentâneo interesse e atenção por parte dos alunos. Essa 

abordagem é reforçada e encorajada pelos inúmeros materiais didáticos disponíveis, 

que priorizam a manutenção da sequência curricular tradicional. A respeitos desses 

materiais Santos (2009) cita que:  

 
[...] apesar desses livros não poderem ser considerados livros CTS, 
pois sua abordagem se limita à ilustração do conhecimento como mero 
fim motivador, muitos professores têm preferido esses livros, pois eles 
mantem a estrutura conceitual clássica do estudo da Química[...] 
(SANTOS, et al. 2009, p.7) 

 
A segunda classificação, na qual esse projeto se enquadra, é denominada 

ciência vista por meio do CTS. Essa prática pode ser entendida como aquela onde os 

conteúdos são abordados à luz de um tema CTS, ou seja, onde os conceitos 

científicos são subordinados as temáticas, de onde emanam os questionamentos e a 

adequação à realidade cotidiana dos alunos ao estudo das ciências. Nesse sentido, 

as temáticas são o objeto de estudo central, mas elas se adequam aos conteúdos e 

não os conteúdos a elas. Tal delimitação e explanação se faz necessária, pois por se 

tratar de um projeto desenvolvido em uma escola da rede Estadual do Rio de Janeiro, 

o currículo deveria ser desenvolvido seguindo as orientações pedagógicas de toda a 

rede. Para a mudança empreendida nesse projeto – metodológica -  foi devidamente 

protocolado e registrado um documento oficial (Apêndice A), que firmava o 

entendimento entre o professor-pesquisador e a representante da SEEDUC 
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personificada nas figuras das Diretoras Geral e Adjunta da referida escola. O 

documento que orienta a política a nível estadual, além daqueles notoriamente já 

estipulados pelo MEC, denomina-se ‘Currículo Mínimo’. Uma explicação sucinta do 

que vem a ser esse conjunto de normas pode ser encontrada na própria página da 

SEEDUC, onde está dito que: 

 
O Currículo Mínimo serve como referência a todas as nossas escolas, 
apresentando as competências e habilidades básicas que devem estar 
contidas nos planos de curso e nas aulas. Sua finalidade é orientar, de 
forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de 
ensino-aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e 

bimestre. (SEEDUC, 2012, p.2) 
 

Tendo esse documento como premissa, fica evidente a impossibilidade de 

alteração da grade curricular, o que impede a adoção do conceito CTS puro, ou seja, 

a terceira classificação, onde as temáticas possuem o papel predominante com os 

saberes atuando no entendimento global. Tal restrição constitui-se um desafio, pois 

adaptar a temática a uma determinada fração do currículo se mostrou uma tarefa 

árdua onde ajustes e correções são constantemente necessários, ou melhor, 

imprescindíveis. No decorrer dos resultados explicitar-se-á como os materiais e 

técnicas foram desenvolvidos e trabalhados, sempre priorizando a abordagem dos 

conteúdos sob a ótica de um tema CTS. Ou seja, estando os conceitos científicos 

subordinados às temáticas de onde emanam os questionamentos, o despertar pela 

ciência, a curiosidade, a dúvida que estimula, jamais negligenciaram as vivências dos 

alunos.  

A respeito da terceira caracterização, intitulada programa CTS puro, é aquele 

onde os temas são o epicentro do estudo, com os saberes científicos atuando apenas 

como suporte necessário à compreensão dos aspectos globais. Avalio que a escalada 

a esse patamar, programa CTS puro, ainda irá requerer algumas décadas para seu 

amadurecimento, pois é condição sine qua non que haja alterações curriculares, onde 

os conteúdos e conhecimentos fluam dentro das temáticas de modo a serem tão 

somente um apêndice ao entendimento global, do todo. Tal liberdade curricular ainda 

não se constitui em uma possibilidade concreta no atual cenário da rede pública 

estadual fluminense, tanto por uma questão administrativa quanto de competência 

profissional. Esse modelo, além de uma reforma das mentalidades, como diz Morin 

(2014), irá requerer um esforço de capacitação dos profissionais da educação, pois 
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essa abordagem suscita diversas incertezas, contribuindo para um cenário onde 

“[...]os professores não conseguem identificar os conteúdos científicos e tem 

dificuldades em desenvolver estratégias para explorá-los didaticamente” (SANTOS et 

al, 2009)  

Esse prognóstico incerto pode ser compreendido ao analisarmos as raízes da 

história da educação CTS a nível nacional.  

Sant´Anna (1978), em sua obra Ciência e Sociedade no Brasil, denuncia a 

desvinculação entre ciência e sociedade promovida pelas políticas educacionais 

brasileiras, que sempre consideraram como custo e não como investimento o 

desenvolvimento tecnológico, optando por tornar o Estado brasileiro em importador e 

consumidor de tecnologia. 

Editoriais, como o da Revista Ciência Hoje publicada em março de 1995, 

corroboram tal percepção: 

 
Entre nós, muito ainda resta a fazer até que seja reconhecido, em toda 
sua plenitude, o papel fundamental e insubstituível da ciência e da 
tecnologia em um verdadeiro projeto de desenvolvimento nacional 
(CIÊNCIA HOJE, mar. 1995, p.1 apud AULER, D.; BAZZO, W. A., 
2001, p.8) 

  
Essa breve análise histórica esclarece os motivos da precariedade e do atraso 

na consolidação da educação CTS. A despeito disso, Santos (2011) relata que os 

trabalhos acadêmicos, nessa área, vêm tendo expressivo, ainda que tardio, aumento. 

Contudo, a adoção em sala de aula pode ser considerada insignificante.  

Pinheiro (2007) considera que grande parcela dos educadores rejeita esse 

movimento priorizando a adoção dos conteúdos programáticos clássicos que, 

segundo esses educadores, constituem ferramenta mais efetiva de acesso aos 

bancos acadêmicos, ficando negligenciada a formação de cidadão crítico-reflexivo.  

Entretanto, avanços institucionais já podem ser percebidos no sentido de 

ampliar o ensino CTS. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 

1998, por exemplo, destacam como objetivos: 

 
i) Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e 
o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias 
aos problemas que se propuseram e propõem solucionar. 
j) Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais 
na sua vida pessoal, nos processos e produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida social. 
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l) Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. (BRASIL, 
1998a, p.5-6). 

 
Visto que há um número expressivo de publicações acadêmicas aliadas a 

documentos curriculares oficiais que contemplam e estimulam a quebra do paradigma 

positivista ainda adotado, nos questionamos quanto tempo mais será necessário para 

a tendência CTS ser incorporada efetivamente em sala de aula. Krasilchik (1987), em 

um dos estudos pioneiros sobre CTS no Brasil, aponta duas dificuldades para a 

adoção dessa medida, sendo elas a preparação dos docentes e suas condições de 

trabalho. Messeder Neto também aponta tal problemática ao dizer que: 

 
No ensino CTS há a necessidade de materiais didáticos mais 
elaborados, adoção de ferramentas midiáticas, domínio de recursos 
tecnológicos mais avançados, que sejam mais atrativos e que 
possuam identidade com o cotidiano dos alunos (MESSEDER NETO, 
et al., 2013) 

 

Uma interpretação possível, diante do exposto, é que em um cenário onde os 

profissionais da educação carecem de aperfeiçoamento, onde são escassas as 

opções de formação continuada de qualidade, aliada a ausência de compensação 

financeira atrelada a aquisição de novos conhecimentos, o domínio de novas 

ferramentas torna-se um empecilho e um entrave à educação CTS. Mais uma vez nos 

apoiamos em Morin, que, ao refletir sobre os pensamentos de Marx a respeito de 

quem educará os educadores, cita que “seria necessário que eles de educassem a si 

próprios, embora não tenham muita vontade de fazê-lo” (MORIN, 2013, p. 109). A 

própria LDB em seu Título II art. 3º nos lista 11 princípios nas quais o ensino está 

sedimentado, dentre eles encontram-se a garantia do padrão de qualidade e a 

valorização do profissional da educação escolar. Talvez esses princípios já sirvam de 

norte para essa reformulação tão necessária. 
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3 DIRECIONAMENTO METODOLÓGICO: O PROFESSOR COMO PESQUISADOR 

 

A metodologia adotada nesse projeto de pesquisa foi inspirada na pesquisa-

ação, que tem como uma de suas principais características a construção do saber de 

forma coletiva, conforme pode-se observar na fala de Palavizini (2012). 

 

A pesquisa-ação prevê, além da participação das pessoas envolvidas 
com o tema pesquisado, um processo educacional de aprendizagem 
mútua, entre pesquisador e participantes e prevê ainda a construção 
de ações, definidas coletivamente, comprometidas com a 
transformação da questão estudada. (PALAVIZINI, 2012, p. 70) 

 

Para colocar em prática tal concepção foi elaborada uma sequência de etapas 

de modo a posicionar o aluno como figura central do processo, ou seja, com poder de 

decisório, o que é de fundamental importância pois: 

 

Nesse contexto a pesquisa-ação assume um compromisso de 
promover entre pesquisadores e participantes, os meios que 
contribuam para torná-los capazes de responder com maior eficiência 
aos problemas da realidade em que vivem. A pesquisa-ação vem 
mostrar que os envolvidos além de participarem, precisam ampliar o 
seu conhecimento, fortalecer o seu poder de decisão consciente e 
assumir o compromisso de ação para a transformação do mundo real.  
(PALAVIZINI, 2012, p. 70) 

 

Tal intervenção se deu em uma turma do 3º ano do colégio Estadual 

Compositor Manacéia José de Andrade, em Madureira, Rio de Janeiro/RJ, durante o 

ano letivo de 2016 e as quatro etapas adotadas foram as seguintes: 

Etapa 1 - Formulação do problema: consiste na delimitação do campo do 

estudo em função, primeiramente, de uma percepção pessoal fruto de anos de 

magistério, corroboradas pelo estudo de Silva (2011), que explicita o desinteresse e a 

dificuldade de aprendizagem por parte dos alunos por não reconhecerem a 

aplicabilidade dos conceitos científicos nas suas vidas, o que leva tanto esses quanto 

docentes a uma crescente frustação e sentimento de impotência frente à situação. 

Nesta etapa buscou-se mapear, sob a ótica dos alunos, quais os maiores obstáculos 

e entraves ao processo de ensino-aprendizagem da Química. 
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Etapa 2 – Formulação de teorias didáticas para confrontar o problema: a análise 

do problema gera diversas possíveis soluções. Nessa pesquisa procurou-se verificar 

se havia melhora do nível de aprendizagem e do interesse dos alunos através da 

adoção da concepção CTSA aliada a teoria da complexidade de Edgar Morin. Para 

tal, propôs-se a elaboração de uma sequência didática, partindo-se da identificação 

de temas de apelo e interesse para os alunos, a fim de serem abordados em 

estratégias ativas de aprendizagem6 que, após implantadas, gerariam dados que 

foram analisados de modo quantitativo, fruto das avaliações formais, e também 

qualitativa, através da percepção dos discentes e do próprio pesquisador com o uso 

de diversas diagnoses e entrevistas. 

Etapa 3 – Análise do contexto físico e socioeconômico: nessa fase buscou-se 

analisar (através da diagnose constante no Apêndice B) as principais circunstancias 

que poderiam influenciar o resultado da adoção da sequência didática proposta. Ou 

seja, fatores como renda, escolaridade dos responsáveis, tempo dedicado aos 

estudos, condições das instalações escolares, localização geográfica dentre outros 

serviram como fontes de informação para o pesquisador conhecer o público alvo em 

detalhes. Vasconcellos (2004) ressalta essa necessidade do professor conhecer seu 

aluno em profundidade, não negligenciando qualquer aspecto. 

 
Este é um campo da maior importância na práxis docente: como 
vai estruturar sua atividade, que necessidades localiza no grupo, 
que objetivos pretende alcançar, que conteúdos vai propor, como 
vai avaliar, etc. É também um excelente instrumento de 
autoformação, na medida em que favorece a reflexão crítica sobre 
a prática, o sair do piloto automático, da mera rotina 
(VASCONCELLOS, 2004, p.147).  

 
Etapa 4 – Avaliação do potencial da metodologia adotada: organizada de modo 

a superar obstáculos descritos pelos alunos, através de verificações formais das 

aprendizagens realizadas, de avaliações de reação e análise de índices como 

frequência, aproveitamento e disciplina. De maneira secundária propôs-se ainda um 

estudo comparativo com a turma do ano de 2015 da mesma escola, onde a proposta 

                                                           
6 Esta etapa demandou a preparação de material didático. Especialmente por se tratar de um projeto 
que visou impulsionar o interesse dos alunos pela disciplina Química, o preparo dos materiais ocorreu 
majoritariamente de modo coparticipativo entre discentes e docente. Para tal, foram realizadas 
diagnoses (Apêndices C, D, E, F) que elegeram os temas de maior interesse por parte dos alunos, bem 
como as técnicas (vídeo, apresentação de slides, debates, jogos de cartas, tabuleiro, júri etc.) preferidas 
entre os alunos daquele grupo em particular. 



37 
 

 
 

pedagógica não tinha sido implementada, mas que foi submetida as mesmas 

diagnoses e avaliações. Apesar de comparações como essa serem controversas, por 

se tratarem de indivíduos únicos e em momentos distintos, o pesquisador achou válido 

explicitar esses dados uma vez que as diagnoses apontaram para uma grande 

similaridade entre os membros dessas turmas, muito em função do meio social que 

acaba por agrega-los geográfica, social e economicamente.  

 

3.1 A PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

Segundo Bodgan e Biklen (1994) a pesquisa qualitativa se distancia da 

quantitativa em função da natureza de como os dados são gerados e como os 

mesmos são analisados. 

 
A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial 
para construir uma pista que nos permita estabelecer uma 
compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo 
(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 49). 

 
A pesquisa qualitativa geralmente se vale de uma gama de instrumentos muito 

ampla, dentre as quais cabem destacar as entrevistas, análises de discursos, debates, 

questionários, observações e fotografias, por exemplo. Para esse estudo, 

especificamente, foram utilizados observação direta e diagnoses diversas que 

continham indagações com possibilidades de respostas objetivas e também questões 

de livre redação.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994), entretanto, para que uma pesquisa seja 

considerada qualitativa outros requisitos, além do modo como os dados são coletados 

e analisados, devem estar presentes. Dentre eles destaca-se o ambiente. O professor 

ao adotar a postura de pesquisador encontra-se solvatado, para utilizar um termo 

químico, em meio ao seu próprio campo de estudo. Nesse sentido suas ações e 

retroações fazem parte indissociável da pesquisa e, consequentemente, do resultado 

final da mesma, de onde além de expectador ele se torna um dos principais atores na 

construção do conhecimento, adequando suas práticas visando um objetivo comum. 

Fonseca (2002) destaca que por se tratarem de dados, predominantemente 

descritivos, cada fragmento pode explicitar uma nuance única e que não pode ser 

desconsiderada. Ou seja, não existe o descarte dos dados fora do intervalo, não existe 
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o erro estatístico. Os dados, a priori, são todos válidos e passíveis de análise. Análise 

essa que só é possível pelo pesquisador in loco, uma vez que tratamos de significados 

expressos por palavras e que podem ser interpretadas erroneamente quando fora de 

contexto ou com pouco conhecimento do objeto de estudo. 

Por fim, chega-se à análise dos dados, que se configura como um processo 

indutivo no qual a partir de uma ampla gama de resultados será construída uma 

conclusão - validando ou refutando, integral ou parcialmente, as teorias e hipóteses 

previamente discutidas. 

Além da pesquisa qualitativa foi necessária uma abordagem mais objetiva de 

determinados dados, onde se fez uso de uma análise clássica quantitativa. Essa 

análise se justifica pela explanação de Fonseca (2002): 

 
Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente 
são grandes e consideradas representativas da população, os 
resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda 
a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na 
objetividade. [...] A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações 
entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e 
quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia 
conseguir isoladamente. (FONSECA, 2002, p. 20) 

 
Os dados que sofreram tal tipo de análise foram os levantamentos estatísticos 

socioeconômicos que visavam constatar a homogeneidade dos grupos pesquisados 

em questões como renda, escolaridade e tempos de hora de estudo, por exemplo. 

Além desses dados, as notas obtidas em avaliações externas promovidas pela 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, SEEDUC, e as internas, 

adotadas pela própria escola, seriam analisadas visando estabelecer se existiria 

relação entre as mesmas e as novas metodologias adotadas em sala de aula. 

Entretanto, com a descontinuidade do SAERJ (sistema de avaliação da educação do 

Estado do Rio de Janeiro) no decorrer de 2016 a análise dos dados de avaliações 

externas foi abolida, sendo utilizada apenas os dados de avaliações formais internas 

da escola. 

Por fim, cabe ressaltar a fala de Bogdan e Biklen (1994), que resguarda o uso 

de dados estatísticos e quantitativos nas pesquisas através de uma análise crítica. 

 
[...] embora os dados quantitativos recolhidos por outras pessoas 
(avaliadores, administradores e outros investigadores) possam ser 
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convencionalmente úteis tal como foram descritos, os investigadores 
qualitativos dispõem-se à recolha de dados quantitativos de forma 
crítica. Não é que os números por si não tenham valor. Em vez disso, 
o investigador qualitativo tende a virar o processo de compilação na 
sua cabeça perguntando-se o que os números dizem acerca das 
suposições das pessoas que os usam e os compilam. (BOGDAN e 
BIKLEN, 1994, p. 195). 

 

3.2 FERRAMENTAS PARA A REFLEXÃO DOCENTE 

 

O primeiro empecilho à adoção dessa metodologia foi a própria formação do 

docente. Como desconstruir subitamente uma prática de anos? E não me refiro 

apenas ao tempo que leciono, mas principalmente aos mais de 20 anos como aluno, 

sendo condicionado pelas mesmas metodologias fragmentadoras e 

hiperespecializadas que vinha insistindo em reproduzir, já na condição de professor.  

Visando superar esse obstáculo, tentou-se além da autorreflexão de minha 

própria prática docente, mapear, sob a ótica dos alunos, quais os maiores obstáculos 

e entraves ao processo de ensino-aprendizagem da Química, bem como seus anseios 

e desejos de mudança. Essa ampla diagnose7 abordou aspectos institucionais, de 

infraestrutura, pessoais, bem como a análise do comportamento e práticas docentes 

(Apêndice B).  

As respostas foram criteriosamente avaliadas em todos os seus aspectos, sem 

desconsiderar nenhuma das constatações e observações feitas pelos alunos. Por 

exemplo, alguns alunos relataram que o professor, apesar de possuir boa dicção, fala 

muito rápido, o que prejudica o entendimento de algumas palavras, em especial 

aquelas advindas do vocabulário científico, que são desconhecidas ou pouco 

utilizadas por eles. Outros citaram a necessidade de maior relação entre a teoria e a 

prática, enquanto que alguns não viam aplicabilidade dos conceitos químicos na vida 

cotidiana. Além desses, merece destaque a percepção por parte dos discentes quanto 

ao distanciamento, beirando a omissão, entre a escola, os próprios alunos, suas 

famílias e o meio micro social onde esses adolescentes estão inseridos. 

Além dessa diagnose, bimestralmente foram realizadas pesquisas que tinham 

por objetivo eleger os temas CTS que seriam utilizados para abordagem dos conceitos 

                                                           

7 Diagnose adaptada de COLOGNESE (2002). Projeto de Avaliação Institucional da UNIOESTE.  
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preconizados no Currículo Mínimo das escolas do Estado do Rio de Janeiro. Tal 

pesquisa reflete o grau de interesse por determinados assuntos, e conforme preconiza 

Cachapuz em seu trabalho publicado em 1999, intitulado “Epistemologia e Ensino das 

Ciências no Pós Mudança Conceptual: Análise de um Percurso de Pesquisa”, é o 

ponto de partida para aprendizagens significativas que têm como base problemas de 

referências relativas a contextos reais que despertam a atenção do aluno e nos quais 

se possam inserir as temáticas curriculares a estudar. 

Segundo o preceito da “ecologia da ação” de Morin (2011), diversas outras 

consultas, diagnoses, pesquisas e entrevistas foram conduzidas junto aos alunos de 

modo a corrigir e/ou aperfeiçoar a metodologia que se encontra em pleno estágio de 

adoção. De acordo com aquele filósofo, a intenção primária de qualquer ato sempre 

sofre alterações em relação à proposta original devido ao seu ineditismo, uma vez que 

se tratam de pessoas com experiências distintas, momentos históricos únicos, 

condições físicas e emocionais particulares, que conduzem a uma combinação de 

variáveis complexas e que, portanto, exigem uma condução e vigilância durante todo 

o decorrer do ato, de modo a evitar desvios exacerbados que venham a contaminar a 

sua intenção original, que, no caso, é a melhora no processo de ensino- aprendizagem 

dos conceitos químicos. 

 

3.3 COMPREENDENDO O PÚBLICO ALVO  

 

Uma das grandes reflexões de Morin consiste na busca pela compreensão 

humana, ou seja, “entender o ser humano não apenas como objeto, mas também 

como sujeito” (MORIN, 2013, p. 97). Para iniciar esse processo é fundamental que o 

docente possua informações sobre o seu alunado. Tais dados serão de grande valia 

se criteriosamente utilizados pelo mesmo para uma posterior construção de um 

relacionamento mais horizontal onde os discentes tenham a percepção do professor 

como um agente capaz de compreender suas dificuldades, limitações e problemas, 

inclusive os não relacionados ao ambiente escolar, mas que afetam o seu 

desempenho enquanto estudantes. 

Para iniciar esse processo de construção de relacionamento devemos, assim 

como preconiza Morin (2011, 2014), partir do macro para o micro, iniciando com uma 
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análise da própria localidade onde a unidade escolar está inserida, passando pelas 

condições familiares e chegando especificamente ao aluno e suas considerações. 

Duas turmas foram submetidas as diagnoses com um total de 42 estudantes 

tendo participado do processo de aquisição de dados. A pesquisa foi aplicada no 

Colégio Estadual Compositor Manacéia José de Andrade, localizado no Bairro de 

Madureira, na cidade do Rio de Janeiro. O referido bairro possui Índice de 

Desenvolvimento Social (IDS) de 0,586, sendo apenas o 82º colocado dentre os 158 

bairros cariocas, de acordo com pesquisa realizada pela Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro (CAVALLIERI e LOPES, 2008, p.7). O primeiro colocado é o bairro da 

Lagoa, com IDS de 0,854 conforme se pode constatar na Figura 01. Tal 

contextualização é de suma importância, primeiramente para o correto entendimento 

das condições nas quais o estudo foi dirigido, e principalmente  porque tais 

informações colaboram, explicitam e facilitam o entendimento do profissional da 

educação quanto aos anseios, experiências, vivências e perspectivas do seu alunado, 

que, por vezes, transitam em esferas distintas das do docente, seja pelas diferenças 

culturais, sociais ou econômicas e que pode culminar em entraves ao processo de 

ensino-aprendizagem em função dessa falta de compreensão humana. 

 

 

Figura 01: Índice de desenvolvimento social por bairros 

 

O levantamento socioeconômico revelou-se uma surpresa altamente negativa. 

Na turma de 2016, na qual o projeto foi aplicado, 90% dos estudantes possuem renda 

familiar inferior a R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais/mês). Na turma de 2015, que 

permaneceu com a abordagem tradicional, esse número foi de 75%, subindo para 
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87% se considerarmos aqueles com rendimento inferior a R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais/mês). Ao cruzarmos esses dados com os números da PNAD 2012, 

que constatou que a média nacional de moradores por residência é de 3 pessoas, nos 

deparamos com o fato de que na turma de 2016 o rendimento per capita é inferior a 

R$ 510,00 (quinhentos e dez reais/mês). Na turma de 2015 esse número não 

ultrapassa R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais/mês). 

A análise desses dados não tem propósito exaustivo, ou seja, serve tão 

somente como dados contextualizadores, de modo a explicitar a homogeneidade das 

classes (turmas) em estudo, fruto de uma condição socioeconômica que, por questões 

geográficas, acaba por agrupá-los dentro de um mesmo meio social, nesse caso, a 

escola.  

 

 

Figura 02: Turma de 2016 – renda familiar 

 

 

Figura 03: Turma de 2015 – renda familiar 
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Essa questão da renda pode ser melhor compreendida ao se analisar o nível 

de escolaridade dos responsáveis legais desses. Na turma de 2016 somente 10% dos 

pais cursaram nível superior conforme demonstra a Figura 04 e nenhuma das mães 

frequentou a universidade de acordo com a Figura 05. A ampla maioria possui apenas 

o nível fundamental. 

 
 

 

Figura 04: Turma de 2016 – nível de escolaridade do pai 

 
 

 

Figura 05: Turma de 2016 – nível de escolaridade da mãe 
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Na turma de 2015 o resultado foi semelhante, não havendo nenhum 

responsável que tenha cursado a graduação conforme demonstrado nas Figuras 06 e 

07, e com 50% dos pais e 62% das mães possuindo apenas o ensino fundamental 

conforme denotam essas mesmas figuras. 

 
 

 

Figura 06: Turma de 2015 – nível de escolaridade do pai 

 
 

 

Figura 07: Turma de 2015 – nível de escolaridade da mãe 
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Esses dados corroboram o estudo da Fundação Getúlio Vargas que relaciona 

os anos de estudo com a remuneração alcançada pelo trabalhador. Segundo a 

pesquisa da FGV (2008, p. 37), o salário médio de um trabalhador com ensino 

fundamental é de apenas R$ 604,22 (seiscentos e quatro reais e vinte e dois centavos) 

frente a R$ 847,41 (oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos) 

daqueles que concluíram o ensino médio (dados de 2007). Essas informações estão 

alinhadas com a renda familiar observada no item anterior e não podem ser 

desconsideradas pelo corpo escolar. Mas, por que tais dados são relevantes para o 

contexto escolar? Como breve exemplo podemos citar os dados da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008-2009 do IBGE. Nesse estudo verifica-se que famílias 

com menor renda gastam apenas 0,9% em educação enquanto que as classes mais 

abastadas 2,9% conforme Tabela 01: 

 
TABELA 01: Distribuição das despesas monetária e não monetária média mensal familiar, por classes 

extremas de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, segundo os tipos de despesa 

selecionadas – Brasil – período 2008-2009 
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Diante desse quadro, é esperado que o desafio da escola na formação do 

cidadão crítico-reflexivo e questionador seja ainda maior, requerendo uma interação 

e integração com a realidade social do aluno, atendendo e atentando a essas 

deficiências potenciais advindas de todo esse cenário social que atua como 

complicador e multiplicador das dificuldades no ensino-aprendizagem. Mas a 

avaliação institucional realizada pelos alunos, nessa mesma diagnose, aponta 

justamente para o lado oposto, ou seja, para a omissão e negligência da escola, quase 

que deliberada, nesses aspectos tão fundamentais. 

 

3.3.1 Pesquisa de percepção do alunado 

 

O foco desse questionário foi realizar uma diagnose prévia das percepções do 

alunado em relação a diversos aspectos do cotidiano escolar, de modo a adequar a 

metodologia às demandas apontadas pelos próprios alunos. Desse modo, pretendeu-

se agregar valor ao ensino-aprendizagem, utilizando-se para isso da Teoria da 

Complexidade de Morin como fio condutor, dotando as futuras gerações de uma 

concepção de mundo alargada e multiconectada, onde a didática e a pedagogia não 

estão separadas e/ou desmembradas da vivência escolar, pelo contrário. O sucesso 

de ambas é interdependente e interconectado, apesar de suas múltiplas facetas 

geralmente segregadas pelos profissionais que as representam.  

A pesquisa abordou a gestão Institucional da unidade escolar, a sua 

infraestutura, o conhecimento profissional, prático e técnico do professor além de 

questões sócio econômicas, auto avaliativas e de tema livre onde os alunos puderam 

expressar suas percepções sobre a escola.  

Para realizar tal trabalho utilizou-se uma adaptação da diagnose baseada na 

escala de Likert. Essa escala desenvolvida em 1932 tem como objetivo mensurar 

atitudes no âmbito das ciências comportamentais e pode ser entendida da seguinte 

forma: 

 
A escala de verificação de Likert consiste em tomar um construto e 
desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas à sua definição, 
para as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância. 
(SILVA JÚNIOR e COSTA, 2014, p.4) 

  

Segundo esses mesmo autores: 
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A despeito de uma série de críticas e eventuais negações da própria 
possibilidade de medir determinadas variáveis (como desejo, ou 
prazer, por exemplo), pela conceituação proposta, o problema não se 
encontra no ato de medir, mas no mecanismo de atribuição simbólica 
adotado pelo pesquisador, inclusive porque nem toda a medição é 
direcionada a quantificar. Mesmo diante de eventuais limitações, a 
mensuração permanece sendo o mecanismo de viabilidade para o 
desenvolvimento de pesquisas empíricas associadas a construtos 
abstratos (JÚNIOR e COSTA, 2014, p.4) 

 

A diagnose foi aplicada no início do ano letivo, ou seja, antes do início da 

implementação da metodologia. 

 

3.3.2 Análise da gestão institucional 

 

Essa vertente foi a que teve a pior avaliação por parte dos alunos, com alguns 

números surpreendentes. Cerca de 94% dos alunos afirmam que a escola não utiliza 

procedimentos e mecanismos que busquem conhecê-los. Seguindo a mesma linha, 

89% tem a percepção de que a escola não se preocupa com a satisfação dos alunos 

e nem com a melhora dos serviços por ela prestados. Tais números reforçam a 

hipótese previamente aventada de que os alunos se sentem excluídos das decisões 

escolares, uma vez que os mesmos não são ouvidos, ou tem a sensação que não o 

são. O fato de eles desconhecerem o organograma da escola e o papel de cada 

funcionário reforça tal percepção, ou seja, de que os mesmos se encontram alheios 

às tomadas de decisões. A compilação desses resultados podem ser consultados na 

Tabela 02 e Figura 08. 

 

Tabela 02: Avaliação da Gestão Institucional 

Gestão Institucional Discordo 
Plenamente 

Discordo 
Parcialmente 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

Não 
se 

Aplica 

3.1 A escola procura conhecer os pais e responsáveis 
dos alunos. 

50% 33% 17% 0% 0% 

3.2 A escola procura criar ações que, dentro de suas 
possibilidades, atendam às necessidades do bairro 
ou região onde está localizada. 

61% 17% 22% 0% 0% 

3.3 A escola utiliza instrumentos adequados e 
eficientes (informativos, boletins de notas e outros 
relatórios) para informar aos alunos e seus 
responsáveis sobre os resultados da aprendizagem 
de cada um. 

72% 17% 11% 0% 0% 

3.4 A escola utiliza procedimentos e mecanismos 
sistematicamente para conhecer os alunos. 

94% 0% 6% 0% 0% 



48 
 

 
 

3.5 A escola utiliza a informação dos alunos, pais e 
responsáveis no seu planejamento. 

83% 6% 11% 0% 0% 

3.6 A escola dispõe de mecanismos para a 
participação dos alunos em atividade extraclasse. 

28% 61% 11% 0% 0% 

3.7 Existe, e é conhecido por toda a comunidade, um 
organograma atualizado, definindo os papéis e 
funções do pessoal da escola. 

72% 17% 11% 0% 0% 

3.8 A escola utiliza regularmente instrumentos como 
pesquisas para conhecer o grau de satisfação dos 
alunos, pais e responsáveis em relação ao seu 
funcionamento e qualidade dos serviços prestados. 

89% 11% 0% 0% 0% 

3.9 Conheço a proposta curricular da escola. 22% 56% 22% 0% 0% 

 

 
Figura 08 – Análise da Gestão Institucional 

 
 

Além disso, 61% dos entrevistados não reconhece que sua escola procura criar 

ações que, dentro de suas possibilidades, atendam às necessidades do bairro ou 

região onde está localizada.  

Esses resultados denotam que a organização escolar ainda não conseguiu 

romper o paradigma estático, característico do contexto escolar brasileiro do século 

XX, onde as interações foram marcadas por funções claramente definidas, 

hierarquicamente incontestáveis e com baixa flexibilidade, incapazes de criar uma 

identidade entre a comunidade e a escola. Por sua vez, a sociedade ainda não 
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internalizou que a escola não é responsabilidade unicamente do Estado, mas de todos 

os entes que a compõem. Tal fato pode ser melhor entendido na fala de Lück (2000): 

 
... emerge o entendimento de que professores, equipe técnico-
pedagógica, funcionários, alunos, pais, comunidade, todos, não 
apenas fazem parte do ambiente cultural, mas o formam e o 
constroem, pelo seu modo de agir, em vista do que, de sua interação, 
dependem a identidade da escola na comunidade, o seu papel na 
mesma e os resultados. A mudança de consciência implica o 
conhecimento desse fator pelos participantes do processo escolar, de 
sua compreensão ao seu papel em relação ao todo... (LÜCK, 2000, 
p.15) 
 

 Reflexos dessa condição podem ser percebidos, por exemplo, na baixa adesão 

tanto de alunos quanto de professores nos projetos propostos pela coordenação 

pedagógica. Por parte dos alunos há o sentimento que projetos adotados por toda a 

rede Estadual não necessariamente se aplicam aquele grupo escolar. Já em relação 

aos professores as realidades cultural, econômica e social, por vezes estão distantes 

do seu público contribuindo para essa ruptura. 

 

3.3.3 Análise da dimensão infraestrutura 

 

As análises das respostas dos alunos (Tabela 03 e Figura 09) denotam que a 

escola se encontra em condições satisfatórias de conservação. O ponto mais 

preocupante é a falta de laboratórios de Física e Química, o que dificulta a prática 

docente requerendo a utilização de recursos alternativos, como o vídeo, por exemplo. 

Nesse cenário, a contextualização torna-se ainda mais importante no sentido de criar 

condições facilitadoras de aprendizagem de conteúdos abstratos. 

 

Tabela 03: Análise da Dimensão Infraestrutura 

Infraestrutura Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Não se 
aplica 

4.1. Existe uma adequada manutenção da 
infraestrutura (salas, pátios, banheiros, etc.) da 
escola. 

6% 22% 39% 33% 0% 

4.2. A sala de aula do colégio corresponde a sua 
expectativa quanto à conforto térmico. 

0% 11% 33% 56% 0% 
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4.3. A sala de aula do colégio corresponde a sua 
expectativa quanto à ergonomia. 

6% 50% 28% 16% 0% 

4.4. A sala de aula do colégio corresponde a sua 
expectativa quanto à espaço físico (número de 
alunos). 

11% 11% 22% 56% 0% 

4.5. O colégio corresponde a sua expectativa 
quanto à limpeza. 

11% 11% 56% 22% 0% 

4.6. A sala de aula do colégio corresponde a sua 
expectativa quanto à luminosidade. 

17% 11% 66% 6% 0% 

4.7. O colégio corresponde a sua expectativa 
quanto à laboratórios. 

0% 0% 0% 0% 100% 

4.8. O colégio corresponde a sua expectativa 
quanto à alimentação. 

0% 11% 17% 44% 28% 

4.9. O colégio corresponde a sua expectativa 
quanto à segurança. 

28% 16% 6% 28% 22% 

 

  
Figura 09 – Análise da Dimensão Infraestrutura 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Existe uma adequada manutenção da infraestrutura (salas, pátios,
banheiros, etc.) da escola.

A sala de aula do colégio corresponde a sua expectativa quanto à
conforto térmico.

A sala de aula do colégio corresponde a sua expectativa quanto à
ergonomia.

A sala de aula do colégio corresponde a sua expectativa quanto à espaço
físico (número de alunos).

O colégio corresponde a sua expectativa quanto à limpeza.

A sala de aula do colégio corresponde a sua expectativa quanto à
luminosidade.

O colégio corresponde a sua expectativa quanto à laboratórios.

O colégio corresponde a sua expectativa quanto à alimentação.

O colégio corresponde a sua expectativa quanto à segurança.

Análise da Dimensão Infraestrutura

Não se Aplica Concordo Totalmente Concordo Parcialmente Discordo Parcialmente Discordo Plenamente
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3.3.4 Análise da dimensão pessoal e do conhecimento profissional, prático e 

técnico do professor. 

 

Nessa seção da diagnose buscou-se a avaliação específica do docente de 

Química, autor dessa dissertação8. De acordo com Morin, a reforma deve partir dos 

próprios professores através da autocrítica e reflexão de suas próprias práticas. Os 

educadores são aqueles que devem se autoeducar para fomentar um movimento 

capaz de articular as disciplinas isoladas, integrando-as, conectando-as, religando-as, 

articulando-as, ou seja, dando-lhes o significado roubado por uma hiperespecialização 

que reduz o macro ao micro e já se mostrou incapaz de fomentar o interesse dos 

jovens pelo estudo. 

Nesse sentido, apesar da ótima avaliação proferida pelos alunos ao docente, 

percebe-se que mesmo inconscientemente há um desejo de contextualização latente 

pelos alunos quando os mesmos não identificam tão positivamente que o professor 

“estimula a reflexão/crítica sobre os aspectos sociais e/ou científicos, e/ou 

tecnológicos, e/ou políticos e/ou econômicos” ou ainda quando apenas 6% dos alunos 

concordam plenamente que o professor os instiga a buscar outras fontes de 

informação. Esses dados podem ser verificados nas Tabelas 04 e Figura 10. 

Seja em forma quantitativa, ou através de um bate papo informal com os alunos, 

há a necessidade premente de que cada professor se reinvente, abandonando o 

conteudismo tradicional reinante nos meios escolares brasileiros. Para o despertar 

desse estágio de acomodação servem de alento as palavras a seguir: 

 
É preciso que o corpo docente se coloque nos postos mais avançados 
do perigo representado pela permanente incerteza do mundo. [...] E 
isso que estamos compreendendo neste final do século XX, o mundo 
não desliza sobre uma vida traçada de antemão, não é uma locomotiva 
que corre sobre os trilhos, o futuro é absolutamente incerto, é preciso 
pensar com e na incerteza. Mas não uma incerteza absoluta, porque 
a verdade é que navegamos em um oceano de incertezas através de 
arquipélagos de certezas locais. (MORIN, 2013, p. 37)  

 

 
 
 
 

                                                           
8 Tal análise foi possível tão e somente pelo fato de que a maioria dos alunos já haviam tido aula com 

o referido professor na 2ª série do ensino médio. 
 



52 
 

 
 

Tabela 04: Análise da Dimensão Pessoal e do Conhecimento Profissional, Prático e Técnico 

Pessoal e do Conhecimento 
Profissional, Prático e Técnico do 
Professor  

Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Não se 
aplica 

Demonstra respeito com os alunos. 0% 0% 6% 94% 0% 
Demonstra interesse e cooperação na aprendizagem do 
estudante, valorizando os seus questionamentos. 

6% 0% 22% 72% 0% 

É claro e preciso na comunicação do conteúdo. 0% 0% 28% 72% 0% 

Demonstra conhecimento do conteúdo da 
disciplina/área 

0% 0% 17% 83% 0% 

Demonstra planejamento das aulas 0% 6% 17% 77% 0% 

Utiliza metodologia, técnicas e recursos compatíveis com 
os objetivos de ensino-aprendizagem. 

0% 11% 56% 33% 0% 

Indica a busca de material impresso, referências, e outras 
fontes de pesquisa. 

17% 28% 38% 6% 11% 

Aplica instrumentos de  avaliação ( ex:    provas,     
seminários, trabalhos etc.) compatíveis com os 
conhecimentos dos alunos. 

0% 0% 33% 67% 0% 

Retoma e discute os resultados das avaliações. 22% 0% 39% 39% 0% 

Os alunos são devidamente acompanhados pelo 
professor no processo de aprendizagem. 

0% 0% 50% 39% 11% 

Estimula a reflexão/crítica sobre os aspectos sociais e/ou 
científicos, e/ou tecnológicos, e/ou políticos e/ou 
econômicos. 

6% 17% 44% 33% 0% 

 

 

Figura 10 – Análise da Dimensão Pessoal e do Conhecimento Profissional, Prático e Técnico do 

Professor 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Demonstra respeito com os alunos.

Demonstra interesse e cooperação na aprendizagem do…

É claro e preciso na comunicação do conteúdo.

Demonstra conhecimento do conteúdo da disciplina/área

Demonstra planejamento das aulas

Utiliza metodologia, técnicas e recursos compatíveis com os…

Indica a busca de material impresso, referências, e outras…

Aplica   instrumentos   de   avaliação ( ex:    provas,…

Retoma e discute os resultados das avaliações.

Os alunos são devidamente acompanhados pelo professor…

Estimula a reflexão/crítica sobre os aspectos sociais e/ou…

Análise da Dimensão Pessoal e do Conhecimento 
Profissional, Prático e Técnico do Professor

Não se Aplica Concordo Totalmente Concordo Parcialmente Discordo Parcialmente Discordo Plenamente
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4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS GLOBAIS 

 

4.1 ESCOLHA DA TEMÁTICA 

 

A escolha da temática constitui-se como um dos principais momentos de todo 

o processo de construção dessa metodologia. Duas foram as preocupações básicas: 

relacionar conteúdos do cotidiano dos alunos, baseados nos dados das diagnoses, e 

que tais conteúdos pudessem comportar os tópicos da matriz curricular definida no 

currículo mínimo proposto para as escolas da rede estadual do Rio de Janeiro para 

cada referido bimestre. 

Para tal o professor-pesquisador listou 5 temas para cada bimestre, dentre os 

quais os alunos escolheram aqueles de sua preferência. Foi ofertada ainda a 

possibilidade de os alunos sugerirem um novo tema, fato que não ocorreu. 

 

4.1.1 Temática do 1º bimestre 

 

De acordo com o currículo mínimo da SEEDUC no 1º bimestre devem ser 

abordados as seguintes habilidades e competências (constantes na Figura 11) 

relativas ao conteúdo de Equilíbrio Químico. 

 
 

  

Figura 11: Habilidades e competências do tópico equilíbrio químico – 1º bimestre 

 
 

Para esse bimestre as opções apresentadas foram: o equilíbrio químico 

aplicado às tecnologias da vida moderna, o equilíbrio e suas implicações ambientais, 

o metabolismo humano sob a ótica do equilíbrio químico, equilíbrio químico na 

culinária, e influências do equilíbrio nos processos evolutivos. 
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A Figura 12 mostra o grau de interesse numa escala de 0 a 10 em relação a 

cada uma das temáticas propostas. Consequentemente, aquela que obteve maior 

grau na avaliação dos alunos foi a escolhida para guiar os conteúdos desse bimestre.  

 

Figura 12: Escolha da temática do 1º bimestre 

 
 
4.1.2 Temática do 2º bimestre 

 

De acordo com o currículo mínimo da SEEDUC no 2º bimestre devem ser 

abordados as seguintes habilidades e competências (constantes na Figura 13) 

relativas ao conteúdo de eletroquímica. 

 

  

Figura 13: Habilidades e competências do tópico Eletroquímica – 2º bimestre 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Equilíbrio
químico

aplicado as
tecnologias da
vida moderna

Equilíbrio
químico e suas

implicações
ambientais

O metabolismo
humano sob a

ótica do
equilíbrio
químico

Equilíbrio
químico na

culinária

Influências do
equilíbrio

químico nos
processos
evolutivos

7,9

6,4
6,0 5,6

3,9

Escolha da Temática - 1º Bimestre

Média de graus atribuídos pelos estudantes em função de seu interesse pela respectiva temática.



55 
 

 
 

Para esse bimestre as opções apresentadas foram: por que o ouro é mais 

valioso que o ferro?; Baterias – da pilha de Daniell ao celular; A química presente na 

fotografia; A energia elétrica presente nas frutas; O risco do lixo eletrônico. 

A Figura 14 mostra o grau de interesse numa escala de 0 a 10 em relação a 

cada uma das temáticas propostas. Consequentemente, aquela que obteve maior 

grau na avaliação dos alunos foi a escolhida para guiar os conteúdos desse bimestre.  

 

 

Figura 14: Escolha da temática do 2º bimestre 

 

4.1.3 Temática do 3º bimestre 

 

De acordo com o currículo mínimo da SEEDUC no 3º bimestre devem ser 

abordados as seguintes habilidades e competências (constantes na Figura 15) 

relativas ao conteúdo de Química Orgânica – Grupos Funcionais. 
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Figura 15: Habilidades e competências do tópico Química Orgânica– Grupos Funcionais – 3º bimestre 

 
Para esse bimestre as opções apresentadas foram: Petróleo, seus usos e 

subprodutos; A química dos alimentos; O carbono e a poluição atmosférica; A química 

orgânica presente nos cosméticos; A toxicidade das substâncias orgânicas. 

A Figura 16 mostra o grau de interesse numa escala de 0 a 10 em relação a 

cada uma das temáticas propostas. Consequentemente, aquela que obteve maior 

grau na avaliação dos alunos foi a escolhida para guiar os conteúdos desse bimestre.  

 

 

Figura 16: Escolha da temática do 3º bimestre 
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4.1.4 Temática do 4º bimestre 

 
De acordo com o currículo mínimo da SEEDUC no 4º bimestre devem ser 

abordados as seguintes habilidades e competências (constantes na Figura 17) 

relativas ao conteúdo de Química Orgânica – Biomoléculas e Polímeros. 

 

  

Figura 17: Habilidades e competências do tópico Química Orgânica– Biomoléculas e Polímeros – 4º 

Bimestre 

 
Para esse bimestre as opções apresentadas foram: A produção, uso e 

reciclagem dos plásticos; Polímeros e poluição; A química dos alimentos; A energia 

nuclear como matriz energética; Fármacos, biotecnologia e saúde humana. 

A Figura 18 abaixo mostra o grau de interesse numa escala de 0 a 10 em 

relação a cada uma das temáticas propostas. Consequentemente, aquela que obteve 

maior grau na avaliação dos alunos foi a escolhida para guiar os conteúdos desse 

bimestre.  

 

Figura 18: Escolha da temática do 4º bimestre 
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4.2 CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

 

A segunda ação consistiu na aplicação de uma ferramenta didática com a 

finalidade de diagnosticar as concepções prévias dos alunos a respeito do 

conhecimento químico que seria abordado. Para tal foram elaborados textos 

introdutórios de cada uma das temáticas, seguido de uma diagnose que teve como 

finalidade identificar as vivências e conhecimentos já internalizados pelos alunos. Tal 

processo foi aplicado antes do início da efetiva abordagem dos conteúdos, pois seus 

resultados serviram como instrumentos para a reflexão docente, guiando o trabalho e 

o enfoque das aulas. Os textos e as diagnoses podem ser consultados nos Apêndices 

G (1º bimestre), Apêndice H (2º bimestre), Apêndice I (3º bimestre) e Apêndice J (4º 

bimestre). 

Não é objetivo da referida dissertação explicitar os resultados desse item. Ele 

serviu como um balizador para o restante da sequência didática, de modo a dotar o 

professor de informações sobre os conhecimentos já internalizados pelo seu alunado. 

Tomando como exemplo a temática petróleo do 3º bimestre foi identificado através do 

texto de concepções prévias que a maior parte dos alunos desconhecia o significado 

da siga OPEP. Eles também não sabiam dizer qual era o maior consumidor mundial 

de derivados de petróleo. Sem essas verificações seria inevitável que o docente 

utilizasse uma linguagem incapaz de alcançar seus ouvintes o que resultaria em 

frustração e desinteresse. 

 

4.3 ELABORAÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS 

 

Consistiu na seleção e elaboração de materiais didáticos adequados ao 

desenvolvimento da metodologia proposta (textos, vídeos, roteiros de atividades 

práticas, propostas de pesquisas individuais ou em grupo e outros), seguidos de sua 

implementação.  

 

4.3.1 Atividades lúdicas 

 

A sequência didática proposta contemplava o fechamento com uma atividade 

lúdica, adequada a sintetizar os conteúdos trabalhados e a avaliar as aprendizagens 
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(um jogo, um júri simulado ou uma improvisação teatral), o que dotou o professor de 

mais um instrumento de análise. Tais atividades são importantes na consolidação dos 

conceitos estudados, contribuindo para a correlação das partes com o todo, incluindo 

conexões fora da disciplina de Química, tais como Economia, Geopolítica, Meio 

Ambiente, Processos Industriais, dentre outros. Tem também como foco uma 

avaliação qualitativa, na medida em que é capaz de fornecer uma percepção do 

trabalho realizado pelo professor, ou seja, daqueles pontos que foram aprimorados 

desde a análise das concepções prévias, até aqueles que ainda carecem de atenção. 

Esse tipo de pensamento vai ao encontro do conceito de ecologia da ação que 

Morin descreve em sua obra. Ou seja, o educador deve a todo momento avaliar suas 

ações tendo em mente que a partir do momento que elas são empreendidas estão 

sujeitas a sair de seu objetivo inicial, de seu controle. Isso porque, agora, elas fazem 

parte do mundo complexo, com a interação de diversos outros atores. Nesse sentido, 

agigantam-se as incertezas, que só podem ser combatidas, ou ao menos 

minimizadas, com a adoção de estratégias como essa, que seja capaz de corrigir os 

rumos. Ou seja, “[...]implica ser capaz de modificar o comportamento em função das 

informações e dos conhecimentos novos que o desenvolvimento da ação nos propicia” 

(MORIN, 2013, p.104). 

Por esse motivo, as atividades propostas foram aplicadas próximas ao fim do 

bimestre de estudos, de modo que elas pudessem atuar no sentido de balizar e ainda 

em tempo de rever os rumos, caso fosse diagnosticada alguma carência no processo 

de ensino-aprendizagem.  

No 1º bimestre foi feita uma adaptação do clássico jogo de dominó inspirado no 

material de Nardin9 que utiliza jogo semelhante, só que voltado para a área de funções 

orgânicas. Nessa nova versão denominada “Jogo Colaborativo – o Equilíbrio do 

Pensamento”, objetivou-se criar uma linha de raciocínio a partir das pedras 

disponíveis de modo a interconectar os conceitos de equilíbrio químico. Além disso, 

buscou-se estimular uma maior interação entre os alunos através da ajuda recíproca 

e da compreensão das dificuldades do outro. A ferramenta também auxilia na 

diagnose de possíveis falhas de aprendizagem. 

                                                           
9 NARDIN, I. C. B. Brincando aprende-se química (2008). Disponível em: 

www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/688-4.pdf. acesso em 10 de abril de 2015. 
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As regras do jogo bem como as peças diagramadas podem ser consultadas no 

Apêndice K. A Figura 19 mostra algumas das peças produzidas. 

 

 

 

Figura 19: Jogo Colaborativo – o Equilíbrio do Pensamento  

 
No 2º bimestre optou-se por dois experimentos que, apesar de bem simples e 

bastante difundidos, possuem um grande apelo visual causando fascínio e espanto 

nos alunos. Trata-se do cobreação de objetos utilizando uma solução de sulfato de 

cobre e da eletrólise do NaCl em solução aquosa, que tem seus procedimentos 

descritos no Apêndice L. O fato da escola não possuir laboratórios (tópico já abordado 

nas diagnoses iniciais) tornou-se um dificultador na adoção dessa atividade, que teve 

que ser realizada em sala de aula sem bancadas, pontos de água ou outra estrutura 

mínima para esse tipo de intervenção. Apesar de todos esses entraves o saldo foi 
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positivo, gerando pedidos dos alunos para mais aulas desse tipo, o que só confirma 

as suas próprias falas iniciais que clamavam por mais interação e aplicabilidade dos 

conceitos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Prática – cobreação de objetos  

à esquerda temos a solução de CuSO4 . 5H2O, no centro o parafuso ligado ao pólo negativo e uma 

generoso quantidade de fios de cobre no poló positivo, a direita a comparação do parafuso cobreado 

e do que não sofreu o processo e a moeda parcialmente revestida com cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Prática – eletrólise aquosa do NaCl 

a esquerda temos os eletrodos (grafites de lapiseira) imersos na solução com fenoltaleína, no meio e 

à direita a reação já se processando com a produção de OH-, H2 e Cl2. 
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No 3º bimestre foi utilizado o jogo Trunfo Orgânico (Figura 22), adaptação de 

um popular jogo denominado “Super Trunfo”, onde cada carta possui diversas 

caraterísticas - nesse caso das substâncias orgânicas, tais como grupo funcional, 

ponto de fusão, ebulição, massa molar etc. O retorno observado nessa atividade foi 

excelente, pois os alunos além de associarem diversas propriedades com cada 

substância puderam relacioná-las com suas aplicabilidades diárias devido as 

ilustrações presentes nas cartas. As regras do jogo e as cartas utilizadas podem ser 

consultadas no Apêndice M. 

 

 

Figura 22: Jogo Trunfo Orgânico  

 

No 4º bimestre adotou-se a atividade denominada Júri Simulado (as regras 

podem ser consultadas no Apêndice N). A intenção foi propiciar ao discente a 

oportunidade de expor suas convicções, exercitar a dialética, além de alargar as 

fronteiras da sala de aula, quebrando o paradigma de aulas verticais onde somente o 

professor é o expositor do saber.  

Há de se ter em mente que esse tipo de atividade, que necessita de uma 

interação intensa entre os alunos, deve ser aplicada quando os envolvidos já possuem 

laços consolidados e um sentimento colaborativo. Por esse motivo preferiu-se deixá-

la apenas para o último bimestre, pois necessitava que tanto as relações professor-

aluno quanto aluno-aluno estivessem maduras o suficiente, o que só foi possível 
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através da aplicação dos preceitos de Morin sobre compreensão humana e após 

muitas oportunidades onde os discentes perceberam que eles eram parte do processo 

decisório, ou seja, agentes do saber, tanto quanto os professores ou a coordenação.  

Cabe uma observação quanto a escolha das atividades lúdicas. Havia a 

intenção inicial de que elas pudessem ser escolhidas pelos alunos do mesmo modo 

que se sucedeu com as temáticas. Entretanto, as condições estruturais e de recursos 

já debatidas no item 3.3.3 e notoriamente conhecidas no meio acadêmico 

impossibilitaram a concretização desse desejo. 

Para deixar mais claro tal problemática ilustro, por exemplo, que no 4º bimestre, 

em conversa com alunos, foi solicitada a realização do experimento de dissolução de 

do isopor em acetona o que não foi possível em função da falta de reagentes. Uma 

simples prática de teste de chama também se torna impossível, uma vez que não há 

cortinas para bloquear a luz solar, soma-se a isso a ausência de equipamentos de 

aquecimento e de tomadas de água nas salas de aula, o que virtualmente inviabiliza 

grande parte das aulas práticas. Desse modo, a escolha dessas atividades se deu 

pelo professor, que procurou adequá-las a sua realidade e com conhecimento prévio 

do seu alunado e dos recursos disponíveis, a saber, atividades que pudessem ser 

realizadas em sala de aula e com equipamentos caseiros e/ou de baixo custo. 

 

4.3.2 Confecção dos materiais lúdicos 

 

Os jogos supracitados, apesar de simples, requerem um certo esforço e 

motivação pessoal do professor para que sejam elaborados e postos em prática. A 

confecção desses materiais requer, além de habilidades manuais, o mínimo de 

criatividade e inspiração na adaptação de objetos do cotidiano às necessidades 

particulares de cada situação. Por exemplo, para a confecção das peças do jogo “O 

equilíbrio do pensamento” foi feita a impressão em papel fotográfico autoadesivo, 

colado a expositores de preços de prateleiras de supermercados, de modo a dotar as 

peças de rigidez e durabilidade necessárias ao uso. 
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Figura 23: Processo de confecção das peças do jogo ‘O equilíbrio do pensamento’.  

À esquerda temos os materiais utilizados nas peças do jogo colaborativo – o equilíbrio do 

pensamento, papel fotográfico adesivo e suporte de preços, utilizados em prateleira de mercados. À 

direita o jogo já montado. 

 

Outro fator desestimulante para os docentes diz respeito as despesas 

monetárias oriundas da confecção desses materiais que, na maioria das vezes, 

recaem exclusivamente sobre o professor, já sufocado pelas condições financeiras 

desfavoráveis historicamente registradas pela profissão. Nessa pesquisa foi o que 

ocorreu, e para a confecção do jogo Trunfo Orgânico foram necessários a compra de 

alguns baralhos até que se chegasse ao formato final do jogo, que contou ainda com 

impressão em papel fotográfico e adesivo, aumentando os custos da produção. 

 

Figura 24: Processo de confecção do jogo trunfo orgânico. 

À esquerda, primeiro protótipo com plastificação manual, à direita versão final impressa em papel 

fotográfico adesivo e colado em cartas de baralho, aproveitando sua resistência e o fundo já 

diagramado 
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A montagem da prática de eletrólise contou com o reaproveitamento de uma 

fonte de celular ao invés da tradicional utilização de pilhas. Ao invés de eletrodos 

foram utilizados grafites de lapiseira. Na falta de uma placa de cobre a utilização de 

diversos fios enrolados substitui a contento essa ausência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Processo de confecção das práticas de eletrólise 

À esquerda um material cotidiano (fonte de celular), no centro uma das fases de preparação e à 

direita a fonte com os pólos positivo e negativo já separados e prontos para uso. 

 

Contribui ainda mais para a pouca adoção desse tipo de atividade pelos 

docentes a carência de uma sistematização dessas práticas de modo a concentrar 

aquilo que já foi produzido mas encontra-se disperso em periódicos, monografias, 

artigos, livros e revistas. Sistematização não somente visando explicitar e 

correlacionar as atividades com os conteúdos, mas também os procedimentos de 

produção, a previsão de materiais alternativos e os custos envolvidos. Tal 

problemática certamente merece uma análise mais aprofundada, entretanto como 

docente há alguns anos a experiência me permite afirmar que nunca presenciei 

qualquer curso de capacitação relativa a esse tópico, tampouco exercitei esses 

conhecimentos durante o período acadêmico como licenciando. Tal fato nos remete a 

reflexões mais profundas sobre todo o sistema educacional que, conforme já foi dito, 

necessita romper com o paradigma vigente, mas é incapaz de fazê-lo devido a uma 

espiral viciosa onde formadores e formandos repetem as mesmas práticas.  

Visando contribuir para quebra desse ciclo, além dos materiais já citados como 

jogos, atividades, textos introdutórios, dentre outros foi elaborada uma publicação 
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(Figuras 26 e 27 e Apêndice O) como produto desse projeto de pesquisa. Esse 

material voltado aos docentes de Química, em especial do Estado do Rio de Janeiro, 

compila os recursos utilizados na adoção dessa metodologia, bem como alguns 

resultados capazes de despertar o sentimento crítico de cada professor.  

 

Figura 26: Páginas do produto finalizado 

 

Figura 27: Páginas do produto finalizado 
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4.4 ÍNDICES CONSOLIDADOS 

 

É notório que a tradicional prova se constitui como um instrumento controverso 

de avaliação. A despeito disso ela se mantem como o principal método utilizado em 

escolas de todo o mundo, inclusive na rede estadual do Rio de Janeiro onde se 

sucedeu essa pesquisa. Por essa exigência e por todo o peso histórico que a mesma 

apresenta optou-se por utilizá-la como parte de um resultado objetivo dessa 

metodologia. Entretanto, modificações importantes foram efetuadas de modo a 

adequá-la ao contexto transdisciplinar que norteou essa pesquisa. 

Essas avaliações formais foram elaboradas com uma nítida divisão em dois 

grandes blocos. Em um deles o conteúdo foi composto por questões que exigiam 

aplicação direta do conhecimento químico, intituladas questões mecanicistas, 

enquanto as outras questões, que foram denominadas de contextualizadoras, 

buscaram uma integração dos conceitos químicos com situações cotidianas.  

As questões mecanicistas, de abordagem direta, se caracterizaram por 

comandos imperativos do tipo: faça, execute, calcule, explique, monte, e visaram 

identificar o conhecimento de um ramo muito específico do saber científico. Tais 

questões possuem uma característica intrínseca de encontrarem um fim em si 

mesmas, ou seja, elas não estão ocupadas em conectar esse saber fragmentado com 

o todo, são incompletas por natureza, estão mutiladas das vivências e experiências 

dos discentes. 

 

 

Figura 28: Exemplo de questão mecanicista. 
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Já as questões contextualizadoras buscaram situar o saber dentro de uma 

visão mais complexa de mundo, integrando-o com a tecnologia desenvolvida a partir 

desse conhecimento, com suas contribuições, seus efeitos na sociedade e no 

ambiente.  Procuraram abordar as mais diversas vertentes, tais como a ambiental, 

geopolítica, biológica e econômica, por exemplo, e se caracterizaram por serem 

questões que necessitam de uma reflexão crítica e de uma formação mais sólida dos 

alunos.  

 

 

Figura 29: Exemplo de questão contextualizadora. 

 
As Figuras 30, 31, 32 e 33 comparam o desempenho das turmas nas questões 

mecanicistas e contextualizadoras - é importante ressaltar que ambas as turmas foram 

submetidas as mesmas avaliações formais, ou seja, contendo metade da prova 

dividida em questões mecanicistas e a outra metade em questões contextualizadoras 

- e indicam que houve uma diferença significativa na aprendizagem dos alunos que 

participaram das aulas realizadas com a metodologia que alia a teoria da 

Complexidade ao movimento CTSA. Paralelamente, nas questões de abordagem 

direta não foram observadas diferenças significativas entre as turmas de 2016 e a de 

2015. Tal fato configura-se como um fator positivo pois atesta que uma educação 

complexa, que tece inter-relações, que considera as retro-interações, é igualmente 

capaz de dotar os alunos dos conceitos em sua forma pura e direta, mesmo que esse 

não seja o seu objetivo. 
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Figura 30: Mecanicistas x contextualizadoras - 1º Bimestre 

 
 

 

Figura 31: Mecanicistas x contextualizadoras - 2º Bimestre 
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Figura 32: Mecanicistas x contextualizadoras - 3º Bimestre 

 
 

 

Figura 33: Mecanicistas x contextualizadoras – 4º Bimestre 
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No resultado global a turma fruto da intervenção apresentou resultados 

superiores em relação àquela que teve aulas no modelo positivista conforme 

demonstrado na Figura 34.  

 

 

Figura 34: Comparativo do aproveitamento bimestral 

 

Qualitativamente, pode-se observar uma maior fluidez nos textos, com 

explicações mais bem elaboradas e claras, dotadas de uma linha de raciocínio mais 

assertiva, capaz de estabelecer relações de causalidade de forma bem trabalhada. 

Questionamentos dos alunos tecendo interrelações, outrora ausentes, passaram a ser 

percebidos, tais como: 

- Se o petróleo brasileiro é de baixa qualidade moléculas menores são menos 

frequentes, por isso o Brasil precisa importar produtos mais caros? 

- Nas obras que eu trabalho o engenheiro pede para colocar uma arruela de borracha 

sempre que temos 2 metais diferentes. Isso seria para evitar que um dos metais 

enferruje? 

 Tais constatações superpõem, em muito, a tradicional aquisição de 

conhecimentos historicamente constatada em minhas turmas, que se resumia a 

memorização e aplicação dos prefixos met, et, prop e but ou ao entendimento de que 

se a reação global é positiva a pilha é válida. Essas linhas de raciocínio só puderam 

ser desenvolvidas em virtude de uma abordagem que partiu do macro para o micro, 
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ou seja, a partir do princípio de que o todo é maior que a soma das partes (MORIN, 

2011). Soma-se a isso a vertente CTSA, capaz de adicionar questões econômicas e 

sociais. Tomando a primeira fala como exemplo, ela abre possibilidades de 

abordagens em diversos outros campos, abarcando questões geo-políticas, de 

regulação de preços, de impacto inflacionário e inúmeras outras, que dependem tão 

somente da habilidade e do conhecimento técnico do professor em explorá-las. Tais 

conexões são mais facilmente estabelecidas quando a metodologia se preocupa em 

vincular os saberes científicos à sua real aplicação, conforme regem tanto a Teoria da 

Complexidade de Morin quanto o movimento CTSA. 

Em relação ao aperfeiçoamento da metodologia, pode-se depreender pela 

análise dos dados bimestrais que a mesma foi sendo aperfeiçoada no transcorrer dos 

bimestres, o que já era esperado, uma vez que se tratava de uma nova experiência 

tanto para alunos quanto para o professor. A partir do 2º bimestre percebemos uma 

diferença substancial entre o aproveitamento das turmas de 2015 e 2016. Além dos 

resultados das avaliações e das melhoras qualitativas já descritas, outro ponto 

analisado e que apresentou diferença acentuada foi a frequência dos alunos às aulas 

conforme mostra a Figura 35. 

 

Figura 35: índice de frequência anual dos alunos 
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O sucesso desse índice é motivo de comemoração, pois o absenteísmo é um 

problema frequente no colégio onde foi realizada a pesquisa. O índice da turma de 

2016 acima de 80% refletiu o comprometimento dos alunos e a identificação dos 

mesmos com o que foi proposto. A melhora das notas da turma de 2016, verificadas 

anteriormente, acabou por trazer uma preocupação de que houvesse uma queda 

acentuada do índice uma vez que alunos aprovados nos 3º bimestre poderiam deixar 

de frequentar as aulas, visto que a aprovação na rede estadual do Rio de Janeiro 

requer apenas 20 pontos dos 40 possíveis, o que no ano em se realizou essa proposta 

foi alcançado prematuramente por essa turma. Felizmente, tal fato não ocorreu e os 

alunos permaneceram aderidos ao projeto até o final. 

 

4.5 PERCEPÇÕES DO PESQUISADOR E ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES DE 

REAÇÃO DOS ESTUDANTES 

 

De modo a facilitar a percepção do pesquisador quanto aos impactos de suas 

propostas um dos mecanismos utilizados foi a aplicação de uma Avaliação de Reação 

(Apêndice O). Ou seja, um instrumento utilizado para medir a satisfação de um 

determinado público com relação ao que lhe foi apresentado, e que visava identificar 

se a carga horária da atividade tinha sido adequada; se a atividade estava coerente 

com os assuntos estudados; se houve contribuições recíprocas entre a teoria e a 

prática; se houve aquisição de novos conhecimentos; se a linguagem e a 

apresentação utilizadas eram adequadas; se ocorreu aumento da percepção crítica 

sobre o tema e, finalmente, se a interação entre os membros da turma foi melhorada. 

Abaixo seguem os dados obtidos a partir da escala de Likert para as quatro 

atividades, cada uma correspondente a um bimestre de estudos. 

 A primeira atividade, cujo resultados encontram-se na Figura 36, apresentou 

índices de aprovação altos, mas foi observado que havia espaço para melhoria com 

destaque para a carga horária disponível para a atividade, que foi considerada aquém 

do necessário pelos estudantes. Os 30 minutos disponibilizados não foram suficientes 

para que os alunos compreendessem por meios próprios a dinâmica do jogo, e foi 

necessário alargar esse tempo em 15 minutos com a colaboração de outro docente 

que cedeu parte de sua aula para a finalização da intervenção. 
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Figura 36: Avaliação de reação da atividade “JOGO COLABORATIVO – O EQUILÍBRIO DO 

PENSAMENTO” 

 

 A segunda atividade, aula prática, teve como ponto de destaque o índice de 

100% de respostas positivas em relação a contribuição da mesma para aumento da 

percepção crítica sobre o tema em estudo conforme demonstrado na Figura 37. 

Diversos relatos destacavam a surpresa dos alunos em saber que as reações 

químicas podem ocorrer a partir da eletricidade e que da mesma forma são elas que 

dão vida as baterias e pilhas tão presentes no cotidiano desse público. 
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Figura 37: Avaliação de reação da atividade “AULA PRÁTICA – COBREAÇÃO DE OBJETOS E 

ELETRÓLISE AQUOSA DO NaCl” 

 

 A compilação de dados da atividade do 3º bimestre, o jogo trunfo orgânico, 

resultou no gráfico da Figura 38 que destacou a qualidade da apresentação do 

material didático que instigou os alunos a manusearem as cartas com entusiasmo. A 

crítica fica por conta da linguagem utilizada no material, na verdade não pela 

linguagem em si, mas pela deficiência de aprendizado de séries anteriores que não 

conseguiram internalizar conceitos científicos simples como densidade e ponto de 

fulgor, o que acabou por criar diversos questionamentos por parte dos alunos. 

Questionamentos que se revelaram em nova oportunidade de ensino desses tópicos, 

que ainda que de forma tardia puderam ser revisitados. 
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Figura 38: Avaliação de reação da atividade “JOGO TRUNFO ORGÂNICO” 

 

 A quarta e última atividade, cujos resultados podem ser vistos na Figura 39, 

além das funções já discutidas como, por exemplo, a sedimentação e consolidação 

dos novos conhecimentos, a identificação de possíveis falhas durante o processo e o 

fato de servir como um instrumento adicional de avaliação visava promover uma maior 

interação entre os alunos, explorando inclusive outras áreas como a leitura e a 

oratória, o que para alunos que possuem afinidade com as áreas de humanas se 

traduz em uma possibilidade de interação em uma disciplina com a qual não possuem 

uma identificação imediata.  
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Figura 39: Avaliação de reação da atividade “PLÁSTICO – CULPADO OU INOCENTE” 

 

Qualitativamente as respostas denotaram uma grande aceitação das atividades 

por parte dos alunos, que responderam majoritariamente de forma positiva aos 

questionamentos. No campo destinado aos comentários foram recorrentes pedidos 

de maior carga horária dedicada as atividades lúdicas. Outro ponto bastante elogiado 

dizia respeito a qualidade dos materiais didáticos, com destaque para os recursos 

audiovisuais como vídeos e apresentações multimídias, tecnologias ainda pouco 

utilizadas pelos profissionais da rede escolar do Estado do Rio de Janeiro, seja por 

falta de interesse, ou devido às más condições de trabalho. Há de ser ter em mente 

que em pleno século XXI tais recursos se constituem como ferramentas fundamentais, 

se tornando um pré-requisito nas salas de aula, pois fazem parte do cotidiano dos 

jovens e não podem ser negligenciadas. 
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5 RESUMO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZADA 

 

 A construção conjunta da sequência didática culminou em um processo com 

cinco momentos distintos, onde, resumidamente, foram abordados os seguintes itens: 

 

1º Escolha da Temática: consulta realizada junto aos alunos de modo que os mesmos 

possam opinar qual a temática que mais lhes agradam, o que contribui para o 

despertar do interesse, facilitando a adoção do conceito de Conhecimento Pertinente 

(MORIN, 2011). 

2º Adoção dos textos de concepções prévias: texto seguido de uma diagnose que tem 

como finalidade identificar as vivências e conhecimentos já internalizados pelos 

alunos. Deve ser aplicado antes do início da efetiva abordagem dos conteúdos, pois 

seus resultados servirão como instrumentos para a reflexão docente, guiando seu 

trabalho e o enfoque das aulas. 

3º Desenvolvimento da temática: consiste no material preparado que engloba vídeos, 

aula expositiva, mesas redondas, exercícios e outros recursos atrelados a temática e 

de onde emanam os conceitos científicos "puros".  

4º Atividades lúdicas: tem como finalidade sinalizar os pontos que se encontram bem 

desenvolvidos e aqueles que merecem maior atenção e que devem ser revisitados. 

5º Avalição de reação: gráfico informativo que compila a percepção dos alunos em 

relação à atividade proposta. Novamente destacamos a necessidade de cada 

educador auferir suas próprias estatísticas, verificando o grau de eficácia de 

determinada atividade em seu grupo único e característico de alunos. Tal sistemática 

contribui também para a autorreflexão da conduta docente e possíveis correções de 

trajetória. 

 Na Tabela 05 temos um guia rápido explicitando esses momentos e os 

materiais adotados em cada bimestre. 
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Tabela 05: Planejamento das sequências didáticas por bimestre 

1º Bimestre 

MOMENTO ATIVIDADE 

TEMPOS DE 

AULA 

NECESSÁRIOS 

Escolha da 

Temática 

Apêndice C 

Equilíbrio químico aplicado às tecnologias 

da vida moderna 

1 

Concepções 

prévias 

Apêndice G 

Como se coloca gás no refrigerante? 
2 

Desenvolvimento 

da temática 

Material multimídia 

Aula Expositiva 

Exercícios 

8 

Atividades Lúdicas 

Apêndice K 

Jogo Colaborativo – o equilíbrio do 

pensamento 

2 

Avaliação de 

reação 
Apêndice O 1 

2º Bimestre 

Escolha da 

Temática 

Apêndice D 

Por que o ouro é mais valioso que oferro? 
1 

Concepções 

prévias 

Apêndice H 
Quais são os metais mais preciosos que 

existem? 
Baterias – Evolução e o que o futuro nos 

reserva 

2 

Desenvolvimento 

da temática 

Material multimídia 

Aula Expositiva 

Exercícios 

8 

Atividades Lúdicas 

Apêndice L 

Aula Prática – Cobreação de objetos e 

eletrólise aquosa de NaCl 

2 
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Avaliação de 

reação 
Apêndice O 1 

3º Bimestre 

Escolha da 

Temática 

Apêndice E 

Petróleo, seus usos e subprodutos 
1 

Concepções 

prévias 
Apêndice I 
Petróleo 

2 

Desenvolvimento 

da temática 

Material multimídia 

Aula Expositiva 

Exercícios 

8 

Atividades Lúdicas 
Apêndice M 

Jogo Trunfo Orgânico 
2 

Avaliação de 

reação 
Apêndice O 1 

4º Bimestre 

Escolha da 

Temática 

Apêndice F 

A produção, uso e reciclagem dos 

plásticos 

1 

Concepções 

prévias 
Apêndice J 

O plástico – bônus e ônus 
2 

Desenvolvimento 

da temática 

Material multimídia 

Aula Expositiva 

Exercícios 

8 

Atividades Lúdicas 
Apêndice N 

Júri Simulado 
2 

Avaliação de 

reação 
Apêndice O 1 

Nota1: Os tempos de aula não contabilizados foram utilizados com avaliações 

formais, projetos corporativos da escola, feriados e/ou outras atividades. 

Nota2: Média de 20 tempos/bimestre no total. 
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 Deve-se ressaltar, conforme já foi feito mais de uma vez ao longo do texto, que 

a adoção de qualquer estratégia requer previamente o conhecimento do público alvo. 

Sendo assim, o planejamento acima não se constitui em uma solução, mas sim numa 

metodologia desenvolvida com bases nas necessidades daquele público particular, 

que pode ou não ser adotada com sucesso em outra ocasião. 

  Nesse sentido, as teorias de Morin devem ser lembradas, primando não por 

uma solução acabada, mas sim na construção de relações interpessoais éticas, 

horizontais, dotadas de significado, que valorizem o coletivo e capazes de dialogar 

com o incerto, corrigindo os passos sempre que necessário. 

  



82 
 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência como docente há mais de oito anos em escolas públicas 

estaduais fluminenses, onde atuo, permitiu-me constatar a adoção de uma prática 

pedagógica predominantemente baseada no positivismo. As dinâmicas de aula e a 

metodologia empregada pela imensa maioria dos educadores propagam esse modelo 

com forte vertente conteudista, pragmática e desconectada das questões sociais, 

políticas, econômicas, ou seja, independentes das realidades sócio-histórico-culturais 

dos alunos.  

Essa análise, que partiu de uma autocrítica, foi influenciada pelas reflexões de 

alguns pensadores e filósofos da educação, com destaque para Edgar Morin. Em seus 

ensinamentos esse visionário explicita a urgência na adoção do pensamento reflexivo 

por parte dos profissionais da educação visando a busca por uma capacitação 

pedagógica de excelência. Reflexão que só é possível a partir da própria autoanálise 

do docente sobre a sua prática, ou seja, uma autoconsciência capaz de ditar o ponto 

de partida para o conhecimento e modificação dessa condição inferiorizada e 

subaproveitada da capacidade latente do profissional. Ao exercer a prática do ensino, 

ele contribui para a qualificação de novos profissionais, fortalecendo o conceito de que 

bons professores formam bons alunos.  

A hipótese sustentada durante a pesquisa, de que o modelo educacional 

vigente - muito apoiado na clássica transmissão de conhecimentos pelo professor, o 

que pode ser observado rotineiramente entre a maior parte dos professores de 

Química - se constitui em um agente de exclusão dos alunos em relação ao 

planejamento curricular e à dinâmica escolar, foi confirmada pela pesquisa realizada. 

Conforme já detalhado previamente, os discentes permanecem na periferia das 

decisões escolares o que impacta sua autoestima, seu envolvimento com a escola e 

seu interesse pela aprendizagem, culminando com o recorrente fracasso escolar. A 

adoção da metodologia proposta foi capaz de atenuar tais problemas, contribuindo 

para um maior engajamento dos discentes, o que se refletiu em outros campos que 

perpassaram o aproveitamento global, a frequência e as relações interpessoais em 

sala de aula. 

Para se chegar a tais resultados alicerçamo-nos na teoria da complexidade 

aliada à educação CTSA, ou seja, com enfoque não só na ciência, mas também na 
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tecnologia advinda desses saberes e dos seus impactos na sociedade e no meio 

ambiente. Tal experiência serviu de alento para correção do caminho tortuoso que o 

Ensino de Ciências enfrenta, marcado pelo desestímulo crescente por parte dos 

alunos e na sensação de desvinculação entre os conhecimentos escolares e o 

cotidiano da população.  

Os conteúdos passaram a ser abordados através de temáticas, escolhidas 

pelos próprios alunos (respeitando a sequência didática do currículo mínimo), material 

didático revisitado e elaborado pelo próprio professor, inclusão de jogos e outros 

meios lúdicos como estratégia de aprendizagem, além da aplicação da “Teoria da 

Complexidade”, de Edgar Morin, visando integrar os saberes de modo 

inter/transdisciplinar.  

Resumidamente, pode-se afirmar que as temáticas são o objeto de estudo 

central, mas elas se adequam aos conteúdos e não os conteúdos a elas. Os 

resultados auferidos durante o ano de 2016 na turma de 3º ano do Ensino Médio foram 

analisados dentro da própria turma onde se verificou uma melhora gradual nos índices 

no decorrer dos bimestres. Adicionalmente, foi realizada um estudo comparativo com 

a turma pregressa, do ano de 2015, a qual não estava submetida ao uso da 

metodologia proposta. 

Por fim, ficou evidenciado que o empoderamento do aluno enquanto agente e 

construtor do seu próprio saber, ser pensante e indivíduo combinado com um 

planejamento adequado e com acompanhamento constante, é capaz de estimular a 

aprendizagem mesmo em ambientes historicamente adversos. Pode-se ainda 

constatar que investir nas boas relações entre professor e alunos, de modo a superar 

a intolerância e avançar em direção à compreensão mútua, mostra-se decisão 

relevante para a criação de bons ambientes em sala de aula que resultem em 

parcerias que venham a promover, com maior eficiência, as aprendizagens. 
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Apêndice A – Autorização de pesquisa em escola 
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Apêndice B – Perfil do Alunado 

 

Esta pesquisa tem por objetivo traçar um perfil do alunado do 3º ano do 

Colégio Estadual Compositor José Manacéia e será utilizada em uma 

dissertação de mestrado sobre o processo de ensino-aprendizagem da 

disciplina de Química. 

Instruções: 

As perguntas estão divididas em dois tipos: de respostas livres e de múltipla escolha. Nesse 

caso, deve ser assinalada somente uma opção e o significado dos números é o seguinte: 

1 – Discordo Plenamente 

2 – Discordo Parcialmente 

3 – Concordo Parcialmente 

4 – Concordo Plenamente 

5 – Não se aplica (se a afirmação não é pertinente ou se você não possui informação a 

respeito) 

1. Informações Socioeconômicas 
 

1.1. Qual sua idade?  

1.2. Qual o nível de escolaridade de seu pai?  

1.3. Qual o nível de escolaridade de sua mãe?  

1.4. Você já repetiu o ano escolar?        Sim                        Não 

1.5. Você trabalha? Se sim em qual horário.        Sim ______          Não 

1.5. Indique sua renda familiar. 

        até 800,0 R$ 

        entre 800 e 1600,00 R$ 

        entre 1600 e 2400,00 R$ 

        entre 2400,00 e 3200 R$ 

 

2. Auto Avaliação 
 

2.1. Eu compareço com regularidade às aulas e outras atividades.  

2.2. Eu     permaneço    nas   aulas    durante   o   tempo   estabelecido            
(pontualidade do início ao fim). 

 

2.3. Eu faço os trabalhos e atividades propostos.  

2.4. Eu participo ativamente das aulas.  

2.5. Eu procuro apoio extraclasse (explicadora, professores, colegas, 
outros). 

 

2.6. Eu colaboro com a relação de respeito, cordialidade e integração 
entre meus colegas e os professores. 

 

1        2         3        4        5 
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2.7. Eu acompanho e concordo com a correção das provas, testes, 
trabalhos. 

 

2.8. Eu percebo dificuldades no processo ensino-aprendizagem devido 
à falta de conhecimentos prévios. 

 

3. Dimensão Gestão Institucional 
 

3.1. A escola procura conhecer os pais e responsáveis dos alunos.  

3.2. A escola procura criar ações que, dentro de suas possibilidades, 
atendam às necessidades do bairro ou região onde está localizada. 

 

3.3. A escola utiliza instrumentos adequados e eficientes (informativos, 
boletins de notas e outros relatórios) para informar aos alunos e seus 
responsáveis sobre os resultados da aprendizagem de cada um. 

 

3.4. A escola utiliza procedimentos e mecanismos sistematicamente 
para conhecer os alunos. 

 

3.5. A escola utiliza a informação dos alunos, pais e responsáveis no 
seu planejamento. 

 

3.6. A escola dispõe de mecanismos para a participação dos alunos em 
atividade extraclasse. 

 

3.7. Existe, e é conhecido por toda a comunidade, um organograma 
atualizado, definindo os papéis e funções do pessoal da escola. 

 

3.8. A escola utiliza regularmente instrumentos como pesquisas para 
conhecer o grau de satisfação dos alunos, pais e responsáveis em 
relação ao seu funcionamento e qualidade dos serviços prestados.  

 

3.9. Conheço a proposta curricular da escola.  

 

4. Dimensão Infraestrutura 
 
4.1. Existe uma adequada manutenção da infraestrutura (salas, pátios, 
banheiros, etc.) da escola. 

 

4.2. A sala de aula do colégio corresponde a sua expectativa quanto à 
conforto térmico. 

 

4.3. A sala de aula do colégio corresponde a sua expectativa quanto à 
ergonomia. 

 

4.4. A sala de aula do colégio corresponde a sua expectativa quanto à 
espaço físico (número de alunos). 

 

4.5. O colégio corresponde a sua expectativa quanto à limpeza.  

4.6. A sala de aula do colégio corresponde a sua expectativa quanto à 
luminosidade. 

 

4.7. O colégio corresponde a sua expectativa quanto à laboratórios.  

4.8. O colégio corresponde a sua expectativa quanto à alimentação.  

4.9. O colégio corresponde a sua expectativa quanto à segurança.  

1        2         3        4        5 

1        2         3        4        5 
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Responda os itens 5 e 6 com relação, especificamente, ao seu Professor de Química. 

5. Dimensão Pessoal 
 

5.1. Demonstra respeito com os alunos.  

5.2. Demonstra interesse e cooperação na aprendizagem do 

estudante, valorizando os seus questionamentos. 
 

5.3. É claro e preciso na comunicação do conteúdo.  

 

6. Dimensão do conhecimento profissional, prático e técnico do professor 
 

 

6.1. Demonstra conhecimento do conteúdo da disciplina/área  

6.2. Demonstra planejamento das aulas  

6.3. Utiliza metodologia, técnicas e recursos compatíveis com os 
objetivos de ensino-aprendizagem. 

 

6.4. Indica a busca de material impresso, referências, e outras fontes 
de pesquisa. 

 

6.5. Aplica   instrumentos   de   avaliação ( ex:    provas,     seminários, 
trabalhos etc.) compatíveis com os conhecimentos dos alunos. 

 

6.6. Retoma e discute os resultados das avaliações.  

6.7. Os alunos são devidamente acompanhados pelo professor no 
processo de aprendizagem. 

 

6.8. Estimula a reflexão/crítica sobre os aspectos sociais e/ou 
científicos, e/ou tecnológicos, e/ou políticos e/ou econômicos. 

 

 

7. Respostas Livres 
 
7.1. Qual sua concepção sobre química? 
 

 

 

 

 

7.2. Quais fatores interferem negativamente no ensino de Química? 
 

 

 

 

 

 

 

 

1        2         3        4        5 

1        2         3        4        5 
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7.3. Que características do professor de Química contribuem para sua aprendizagem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Que características do professor de Química atrapalha seu processo de aprendizagem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Que tipo de atividade você considera mais importante e que deve existir nas aulas de Química? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua participação! 
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APÊNDICE C – ESCOLHA DA TEMÁTICA – 1º BIMESTRE 
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Apêndice C – Escolha da Temática – 1º Bimestre 

 

Essa pesquisa tem por objetivo identificar as temáticas mais valorizadas pelo 

alunado do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Compositor Manacéia 

José de Andrade e será utilizada na construção das aulas. Seus resultados 

serão debatidos em uma dissertação de mestrado sobre o processo de ensino-

aprendizagem da disciplina de Química. 

1º Bimestre 

Tópicos do currículo mínimo: 

 - Reconhecer a coexistência de reagentes e produtos (equilíbrio dinâmico) em 

reações químicas e bioquímicas (ex.: metabolismo celular). 

- Identificar o estado de equilíbrio por meio de análise de gráficos de concentração de 

reagentes e produtos em função do tempo. 

- Identificar os fatores que perturbam o equilíbrio de uma reação, tais como a 

concentração das substâncias envolvidas, a temperatura e a pressão (Principio de Le 

Chatelier). 

- Noções de acidez de Brönsted para a compreensão do equilíbrio iônico da água. 

- Conceituar caráter ácido e caráter básico de uma solução, através da escala de pH 

e pOH. 

 

Das 5 temáticas listadas abaixo indique seu grau de interesse por esses assuntos. Atribua 

uma pontuação de 0 a 10 (0, 1, 2,3 .... 10) de acordo com sua preferência. 

 

( ) O metabolismo humano sob a ótica do equilíbrio químico 

( ) Equilíbrio químico e suas implicações ambientais 

( ) Equilíbrio químico aplicado as tecnologias da vida moderna 

( ) Equilíbrio químico na culinária 

( ) Influências do equilíbrio químico nos processos evolutivos 

 

Outros: 

_______________________________________________________________________ 

Obrigado pela sua participação! 
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APÊNDICE D – ESCOLHA DA TEMÁTICA – 2º BIMESTRE 
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Apêndice D – Escolha da Temática – 2º Bimestre 

 

Essa pesquisa tem por objetivo identificar as temáticas mais valorizadas pelo 

alunado do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Compositor Manacéia José 

de Andrade e será utilizada na construção das aulas. Seus resultados serão 

debatidos em uma dissertação de mestrado sobre o processo de ensino-

aprendizagem da disciplina de Química. 

2º Bimestre 

Tópicos do currículo mínimo: 

- Reconhecer o agente redutor e oxidante em uma reação de óxido-redução por meio do 

cálculo do número de oxidação (NOX) dos elementos. 

- Calcular a energia elétrica envolvida numa transformação química e compreender a sua 

aplicação em pilhas e baterias. 

- Prever a espontaneidade ou não de uma reação de óxido-redução a partir de uma série 

de reatividade. 

- Entender o fenômeno da corrosão e de proteção da corrosão a partir da série de 

reatividade de óxido-redução. 

- Compreender a eletrólise como um processo não espontâneo e exemplificar com alguns 

de seus principais usos (por exemplo: galvanização, obtenção de cloro, alumínio etc.). 

- Reconhecer os aspectos ambientais envolvidos no descarte de pilhas e baterias 

utilizadas em equipamentos eletrônicos e na reciclagem das embalagens de alumínio. 

 

Das 5 temáticas listadas abaixo indique seu grau de interesse por esses assuntos. Atribua 

uma pontuação de 0 a 10 (0, 1, 2,3 .... 10) de acordo com sua preferência. 

( ) Por que o ouro é mais valioso que o ferro? 

( ) Baterias – da pilha de Daniell ao celular 

( ) O risco do lixo eletrônico 

( ) A energia elétrica presente nas frutas 

( ) A química presente na fotografia  

 

Outros: 

_______________________________________________________________________ 

Obrigado pela sua participação! 
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APÊNDICE E – ESCOLHA DA TEMÁTICA – 3º BIMESTRE 
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Apêndice E – Escolha da Temática – 3º Bimestre 

 

Essa pesquisa tem por objetivo identificar as temáticas mais valorizadas pelo 

alunado do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Compositor Manacéia José 

de Andrade e será utilizada na construção das aulas. Seus resultados serão 

debatidos em uma dissertação de mestrado sobre o processo de ensino-

aprendizagem da disciplina de Química. 

3º Bimestre 

Tópicos do currículo mínimo: 

 - Reconhecer as principais características das cadeias carbônicas (isto é: aberta / 

fechada, ramificada / não ramificada, saturada / insaturada, aromáticos / não aromáticos), 

estabelecendo relações, por exemplo, com as principais frações do petróleo, a utilização 

de etino no amadurecimento de frutas etc. 

- Reconhecer o nome a as fórmulas estruturais das principais funções orgânicas: 

hidrocarbonetos, álcool, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, aminas, 

amidas, fenóis, compostos nitrogenados e haletos, sempre que possível usando as 

moléculas mais simples.  

- Identificar algumas das substâncias orgânicas com uso especial para a vida cotidiana, 

tais como: propanona, éter etílico, etanol, metanol, formol, acetato de isoamila, ácido 

acetilsalicílico. 

 

Das 5 temáticas listadas abaixo indique seu grau de interesse por esses assuntos. Atribua 

uma pontuação de 0 a 10 (0, 1, 2,3 .... 10) de acordo com sua preferência. 

 

( ) A química dos alimentos 

( ) O carbono e a poluição atmosférica 

( ) A química orgânica presente nos cosméticos 

( ) Petróleo, seus usos e subprodutos 

( ) A toxicidade das substâncias orgânicas 

 

Outros: 

_______________________________________________________________________ 

Obrigado pela sua participação! 
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APÊNDICE F – ESCOLHA DA TEMÁTICA – 4º BIMESTRE 
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Apêndice F – Escolha da Temática – 4º Bimestre 

 

Essa pesquisa tem por objetivo identificar as temáticas mais valorizadas pelo 

alunado do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Compositor Manacéia 

José de Andrade e será utilizada na construção das aulas. Seus resultados 

serão debatidos em uma dissertação de mestrado sobre o processo de ensino-

aprendizagem da disciplina de Química. 

4º Bimestre 

Tópicos do currículo mínimo: 

 - Compreender que os polímeros são formados por repetições de monômeros, 

identificando sua presença nos plásticos e em biomoléculas (i.e.: carboidratos, 

proteínas e ácidos nucléicos). 

- Problematizar o uso dos plásticos em nosso dia a dia, utilizando campos temáticos 

tais como poluição, reciclagem, armazenamento, incineração. 

- Reconhecer a importância da Química para a inovação científica e tecnológica nas 

sociedades modernas, enfatizando suas contribuições nos campos da Biotecnologia, 

Saúde Humana, Nanotecnologia, desenvolvimento de novos materiais e novas 

matrizes energéticas. 

 

Das 5 temáticas listadas abaixo indique seu grau de interesse por esses assuntos. Atribua 

uma pontuação de 0 a 10 (0, 1, 2,3 .... 10) de acordo com sua preferência. 

 

( ) A química dos alimentos 

( ) Polímeros e poluição 

( ) A produção, uso e reciclagem dos plásticos 

( ) A energia nuclear como matriz energética 

( ) Fármacos, biotecnologia e saúde humana 

 

Outros: 

_______________________________________________________________________ 

Obrigado pela sua participação! 
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APÊNDICE G – CONCEPÇÕES PRÉVIAS DO 1º BIMESTRE 
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Apêndice G - Texto de apoio – Concepções Prévias – 1º Bimestre 

Como se coloca o gás nos refrigerantes? 

Por Redação Mundo Estranho  

access_time 18 abr 2011, 18h49 - Atualizado em 19 ago 2016, 17h34  

 

Antes de mergulhar na resposta, um dado inicial: os 

refrigerantes são formados por uma mistura de água, gás (no 

caso o gás carbônico, o CO2) e algum tipo de xarope, que dá 

a cor e o gosto da bebida. Mas essas três coisas não são 

combinadas de uma vez – primeiro, os fabricantes juntam a 

água e o gás, em um aparelho chamado carbonizador. 

Quando esses dois ingredientes se misturam, a água dissolve 

o CO2, dando origem a uma terceira substância, o ácido 

carbônico, que tem forma líquida. Depois, acrescenta-se o 

xarope a esse ácido. O último passo é inserir uma dose extra 

de CO2 dentro da embalagem para aumentar a pressão 

interna e conservar a bebida. Pronto: taí o refrigerante. Você 

já deve ter percebido que, quando a garrafa está fechada, a 

mistura é um líquido homogêneo, sem bolhinhas de gás. Mas 

tudo muda quando a gente tira a tampa: primeiro, a gente ouve aquele “tssssssssss” 

– o barulho do CO2 extra escapando. Depois, começam a aparecer as tais bolhinhas. 

Isso acontece porque a pressão no líquido diminui e, lentamente, o ácido carbônico 

começa a se transformar novamente em gás e a escapar do líquido, na forma de 

bolhas. Agora que você conhece o processo, pode estar se perguntando: não tem um 

jeito mais fácil de fazer refrigerante? Tem, sim: dá para misturar o xarope direto na 

água gaseificada natural, mas essa matéria-prima não é tão abundante quanto a água 

comum. Por isso, fica mais barato para as engarrafadoras misturar água e gás 

artificialmente. Elas recorrem a esse processo há mais de um século, quando os 

primeiros refrigerantes foram criados. A única diferença é que hoje há duas maneiras 

de juntar os ingredientes: a primeira é o chamado pré-mix (xarope e água com gás 

são combinados pouco antes de o líquido ser engarrafado), usado nas latinhas e 

garrafas. A outra é o post-mix (a mistura é feita na hora da venda), usado nas 

máquinas de refrigerante das lanchonetes.  

Fonte: Openclipart 
https://openclipart.org/detail/104179/
bottle-with-soda-plain-bw-shape/ 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                     

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO                                        

COLÉGIO ESTADUAL COMPOSITOR MANACÉIA JOSÉ DE ANDRADE          

 

Nome: ______________________________________________ Turma: ______

    

 

Concepções Prévias - 1º Bimestre 

 

1. Você acredita que o ácido utilizado na fabricação de refrigerantes citado no texto 

(ácido carbônico) possui alguma relação com a chuva em locais muito poluídos, que 

dá origem ao termo denominado chuva ácida? 

 

2. Suponha que você compre duas garrafas de refrigerante de 2L. Em uma delas você 

beba 1L e na outra 1,5L. Qual delas “perde o gás” mais rapidamente? Você imagina 

por que isso ocorre?  

 

3. Você guardou no baú de sua casa por 10 anos 3 recipientes com refrigerante em 

embalagens distintas. 1 garrafa pet, 1 latinha de metal e 1 garrafa de vidro, todas com 

o mesmo refrigerante. Em qual delas há maior probabilidade de termos gás no 

refrigerante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE H – CONCEPÇÕES PRÉVIAS DO 2º BIMESTRE 
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Apêndice H - Texto de apoio 1/2 – Concepções Prévias – 2º Bimestre 

Quais são os metais mais preciosos que existem? 

Por Marina Motomura  

access_time 18 abr 2011, 18h35 - Atualizado em 19 ago 2016, 17h48  

 

Disponível em: http://mundoestranho.abril.com.br/ciencia/quais-sao-os-metais-mais-

preciosos-que-existem/ 

 

Platina, ouro, paládio, irídio e prata. “Eles são 

considerados preciosos porque são raros na natureza 

e não se oxidam, ou seja, não se deterioram”, explica o 

engenheiro Claudemiro Bolfarini, da Universidade 

Federal de São Carlos. A principal razão para o quinteto 

precioso não se deteriorar facilmente é que platina, 

ouro, paládio, irídio e prata são encontrados puros na 

natureza, o que não acontece com metais comuns 

como o ferro. “O ferro é encontrado na natureza na 

forma de óxido de ferro. Na indústria, retiram o oxigênio 

para deixá-lo puro, mas ele acaba se ligando ao oxigênio do ar e assim fica com o 

aspecto enferrujado”, diz Claudemiro. Outra 

característica que distingue os metais preciosos é a 

maleabilidade: eles podem ser derretidos e assumir 

formatos variados. Daí a razão porque são usados 

fartamente nas joalherias. O bronze, apesar de 

aparecer logo após o ouro e a prata nos quadros de 

medalhas de competições esportivas, não é precioso 

– é uma liga metálica de cobre e estanho e custa 

cerca de 10 reais por quilo. Mais valiosos são o irídio 

e o paládio. Apesar de pouco conhecidos, também vêm sendo considerados metais 

preciosos e começam a aparecer mais nos catálogos de joalherias. 

 

 

 

Fonte: Wikimedia  

Fonte: Wikimedia  
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Apêndice H - Texto de apoio 2/2 – Concepções Prévias – 2º Bimestre 

Baterias – Evolução e o que o futuro nos reserva 

Disponível em: http://materiaescura.com.br/baterias-evolucao-e-futuro/ 

 

Imagine algum aparelho seu de uso corriqueiro. 

Notebook, celular, câmeras, relógios, aparelhos de 

telefone e até mesmo seu carro. Já reparou que todos 

eles têm em comum o uso de baterias? 

A maioria dos aparelhos hoje em dia funciona à base de 

bateria de íon-lítio. Seu primeiro uso foi na década de 

1970. Sua vantagem é que se comparada a outros tipos de bateria armazenam muito 

mais energia, além do fato de não ficar viciada como outras baterias (em alguns tipos, 

é necessário que se carregue e descarregue toda a energia da bateria para evitar isso, 

ao contrário da de íon-lítio). Além disso, as baterias funcionam com ciclos, ou seja, 

cada vez que ela se descarregar  por completo, queimará um ciclo, sendo que as 

baterias de íon-lítio possuem uma quantidade muito maior de ciclos do que as outras. 

Visando o avanço tecnológico dessa fonte de energia, pesquisas no mundo tudo foram 

e ainda são feitas a fim de produzir baterias cada vez mais duradouras e de custo 

reduzido. De alguns anos para cá, esse setor tem investido em pesquisas que usam 

a nanotecnologia e a biologia para a produção dessas baterias. Alguns anos atrás, na 

Universidade de Missouri, foi desenvolvida uma bateria à base de energia nuclear, já 

sendo possível usar essa tecnologia em alguns países. O objetivo dos pesquisadores 

era desenvolver uma bateria tão pequena quanto uma moeda, e alguns anos atrás já 

estava sendo usada em alguns satélites. 

Agora, pense em uma ideia louca, de que a poluição aquática poderia também ser 

muito útil na produção de energia. Será mesmo? Bem, um processo conhecido como 

maré vermelha decorre da poluição marinha e consequente eutrofização. Isso ocorre 

quando há nutrientes em excesso na água, devido a poluição, e as algas vermelhas 

começam a se multiplicar muito rapidamente, causando um efeito avermelhado na 

água. Tá, mas como isso gera energia? 

Pesquisadores na Suécia descobriram que um gênero dessas algas poderia ser muito 

útil na fabricação de baterias. O estudo se baseou na estrutura de celulose dessas 

algas, que tem algumas peculiaridades e as diferenciam de outras plantas. Os 

Fonte: Pixabay 
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cientistas recobriram seus poros com um tipo de polímero sustentável, e conseguiram 

criar uma bateria com essa substância que além de ser menos agressiva ao meio 

ambiente, carregava rápido e era extremamente leve.  

E o desenvolvimento de baterias utilizando 

princípios da biologia não parou por aí. Em 

Massachusetts, pesquisadores alteraram 

geneticamente um tipo de vírus bacteriófago 

(são parasitas obrigatório das bactérias), 

fazendo com ele eles formassem uma camada 

de fosfato de ferro em toda a superfície 

estrutural. O objetivo? Eles introduziram os vírus dentro das baterias que montaram, 

fazendo com que eles se fixassem em nanotubos de carbono, criando uma rede muito 

eficiente para conduzir energia. 

No fim do ano passado, pesquisadores em uma universidade de Singapura afirmaram 

que conseguiram desenvolver um tipo de bateria que pode durar até 20 anos. O 

princípio da bateria se baseia em utilizar um gel produzido a partir de nanotubos de 

dióxido de titânio. Essa substância faz com que a corrente flua numa velocidade 

muitíssimo maior que em qualquer outra bateria. Os pesquisadores alegam que 

conseguiram carregar 70% da carga em apenas dois minutos, e que seu ciclo vital é 

de aproximadamente 10.000 ciclos. Isso faria com que a bateria durasse cerca de 20 

anos! As vantagens? Bem, começa pelo tempo de recarga. Quantas vezes já não 

aconteceu de você estar prestes a sair de casa e não poder levar o celular porque 

estava sem bateria? Ou até mesmo acabar com a carga durante uma ligação ou 

enquanto navega na internet, na rua. Segundo, que seus custos diminuiriam em muito 

com esse tipo de bateria, pois a bateria de alguns aparelhos hoje em dia, além de ter 

um tempo de vida curto, não pode ser removida, te obrigando a comprar um aparelho 

novo. Os pesquisadores deram um prazo de aproximadamente dois anos para que o 

produto já comece a circular no mercado. 

Hoje em dia, já existem diversas opções diferentes, cada uma oferecendo vantagens 

diferentes das outras. Mas as pesquisas não pararam por aí, ainda tem muita coisa a 

ser desenvolvida, e esses estudos recentes mostraram que a nanotecnologia e a 

biotecnologia serão de suma importância para o desenvolvimento de baterias futuras, 

buscando cada vez mais aprimorar o tempo de vida assim como buscar fontes 

Fonte: Pixabay 
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sustentáveis para a produção. Talvez um dia seja possível que nós possamos usar 

baterias 100% sustentáveis e que não precisem nunca mais ser trocadas. Mas até lá, 

esperamos que os avanços da nanotecnologia permitam tal feito. 

 

Temática: Metais preciosos – Por que o ouro é mais valioso que o ferro? 

2º Bimestre 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                     

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO                                        

COLÉGIO ESTADUAL COMPOSITOR MANACÉIA JOSÉ DE ANDRADE          

 

 

 

Nome:  _________________________________________ Turma: _____ 

 

 

Concepções Prévias - 2º Bimestre 

 

1. Por que as pilhas não devem ser descartadas juntamente com o lixo doméstico? 

 

2. Existem reservas minerais em abundância para sustentar toda essa cadeia de 

consumo relativa aos metais? Cadeia essa que vai desde a construção civil, passando 

por equipamentos eletrônicos, militares e até a indústria da moda. 

 

3. Como você acredita que navios feitos de ferro e outros materiais oxidáveis podem 

resistir por mais tempo em condições tão adversas como a água salgada? 

 

4) Como os metais geralmente são encontrados na natureza? E por que eles 

constituem um indicativo do grau de desenvolvimento de uma sociedade? 
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APÊNDICE I – CONCEPÇÕES PRÉVIAS DO 3º BIMESTRE 
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Apêndice I -Texto de apoio – Concepções Prévias – 3º Bimestre
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                     

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO                                        

COLÉGIO ESTADUAL COMPOSITOR MANACÉIA JOSÉ DE ANDRADE    

        

 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ 

    

Concepções Prévias - Texto de apoio – Temática: Petróleo – 3º Bimestre 

 

 

1) Como você explica o fato de que diversas substâncias, tais como plásticos, 

gasolina, tintas e querosene sejam todas obtidas a partir do petróleo? 

 

2) Qual você acredita ser o país com maiores depósitos de petróleo e qual aquele 

que mais consome esse produto? 

 

3) Discuta o processo de formação do petróleo. 

 

4) Para atender toda a demanda mundial como ocorre o transporte do petróleo e 

seus derivados? 

 

5) Como você acredita ser feita a extração do petróleo?  

 

6) O que você entende por OPEP? 
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APÊNDICE J – CONCEPÇÕES PRÉVIAS DO 4º BIMESTRE 
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Apêndice J - Texto de apoio – Concepções Prévias - 4º Bimestre 

 

O plástico – bônus e ônus. 

 

Uma das melhores qualidades 

dos plásticos é que eles foram 

feitos para durar. Não meio 

milênio, nem centenas de 

anos. Mas, com certeza, duram 

décadas. E isso é muito bom. 

Quem não gosta de comprar 

produtos que durem? A 

durabilidade dos produtos 

feitos com plásticos 

proporciona ganhos indispensáveis para a vida moderna, entre os quais se destacam: 

fabricação de produtos como bolsas para acondicionamento de soro e sangue, 

próteses, embalagens para alimentos, bebidas e remédios, peças automotivas, 

internet, indústria aeroespacial, tubulações para água e esgoto, caixas d’água, 

esquadrias, pallets, móveis, CDs e DVDs, sapatos, mobiliário e vários outras 

incontáveis aplicações. Utilização por décadas. É o caso, por exemplo, de jarras 

plásticas e outras utilidades domésticas que sem necessidade de reposição 

constante, combatem o consumismo desenfreado. Reutilização para outras 

finalidades que não a original, caso da sacola plástica, do pote de sorvete e de 

requeijão, etc. Inúmeras reutilizações com a mesma finalidade, com a vantagem de 

os produtos não precisarem ser lavados, como no caso das sacolas retornáveis 

(ecobags), e por serem inertes, práticas, higiênicas e 100% recicláveis. Todos esses 

atributos tornam os plásticos econômicos. Essas facilidades só são possíveis devido 

às características do mesmo, ou seja, é facilmente moldável, resistente, impermeável 

e de baixo custo. Em nome da praticidade, porém, ele é utilizado em embalagens e 

produtos descartáveis. Como não se degrada facilmente no meio ambiente - leva 

séculos para se decompor, ele polui o solo e, principalmente os oceanos, formando 

verdadeiros entulhos na natureza. Nos mares, a massa plástica dificulta a troca de 

oxigênio da atmosfera com a água, o que causa a morte de animais. Os bichos 
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também morrem ao consumir pedaços de plástico, por engano. Veja a seguir as 

reportagens da NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL ONLINE que mostram o impacto 

e as soluções para o problema do plástico. 

 

 

Como o plástico polui os oceanos e mata os animais marinhos 

 

A bordo do veleiro Sea Dragon, a jornalista Liana John acompanha as pesquisas 

sobre o lixo plástico acumulado no Oceano Atlântico   por Liana John 

 

No meio do Atlântico Sul, a tripulação do veleiro Sea Dragon avalia que o oceano 

parece limpo. Mas a miragem se desmancha nas mãos do cientista americano Marcus 

Eriksen: após deslizar um coletor por uma hora na superfície da água, ele exibe uma 

coleção de fragmentos de plástico.  

Os mares do mundo foram invadidos por uma praga quase invisível, o lixo plástico, 

em boa parte arrastado das cidades pelo curso dos rios. Os resíduos não chegam a 

formar ilhas flutuantes, mas uma fina camada de fragmentos está presente em todo o 

percurso da expedição - 3,5 mil quilômetros entre o Rio de Janeiro e a ilha de 

Ascensão, uma possessão britânica. Nem uma vez recolhemos o coletor sem plástico. 

O que varia é a densidade de fragmentos. O lixo é mais nocivo do que aparenta. 

Enquanto viaja, o plástico entra em contato com os poluentes orgânicos persistentes 
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(POPs), uma categoria de 

contaminantes de longa 

duração no ambiente - 

caso do pesticida DDT e 

das dioxinas. "Um 

fragmento de plástico 

circulando há alguns anos 

no mar chega a ter uma 

concentração de POPs 1 

milhão de vezes maior que 

a água a seu redor", diz 

Eriksen. Isso acontece 

porque esse lixo e os poluentes têm a mesma origem - o petróleo - e possuem 

afinidade química. Assim, os organoclorados dispersos na água aderem ao plástico 

"viajante". Pobre do animal que engolir a mistura indigesta: não conseguirá 

metabolizar o plástico e sofrerá os efeitos da contaminação. Vazamentos e naufrágios 

são fontes de lixo e POPs, mas apenas de uma ínfima parte. "A grande maioria dos 

resíduos sai de cidades e lixões em terra. São despejados diretamente nos rios ou 

carregados pelas enxurradas até terminar no mar", conta Eriksen. 

 

 

Reciclagem do plástico: o que você precisa saber 

 

Teoricamente, as sacolas de plástico podem ser recicladas. Mas, na prática, há muitos 

obstáculos para que isso aconteça    por Afonso Capelas Jr. 

 

O plástico é um dos materiais mais encontrados nos aterros sanitários e, por isso 

mesmo, um sério problema ambiental, por causa de sua alta resistência: pode durar 

séculos sem se decompor. De sacolinhas de supermercados a utensílios cotidianos, 

peças de automóveis, embalagens de produtos variados e garrafas PET, cerca de 

20% do nosso lixo doméstico é composto por plásticos. 
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De acordo com o Compromisso Empresarial para 

Reciclagem (Cempre) - uma associação sem fins 

lucrativos que incentiva a reciclagem entre as empresas – 

só em 2010, 5,9 milhões de toneladas de resinas plásticas 

foram consumidas pelos brasileiros. Só de garrafas PET 

foram nada menos que 505 mil toneladas. Esses dados 

mostram como é importante consumir esse material com 

consciência e encaminhá-lo à reciclagem, sempre que possível. Confira a seguir, a 

principais questões sobre a reciclagem do plástico, respondidas por especialistas no 

setor. 

 

 Qual a porcentagem de plástico reciclado no Brasil? 

Segundo o Cempre, em 2010 apenas 19% dos plásticos rígidos (usados para fabricar 

embalagens e os mais variados objetos resistentes) e filme (matéria-prima das 

sacolinhas descartáveis) foram reciclados no país, ou cerca de 950 mil toneladas. É 

um número considerado muito baixo, uma vez que grande parte do plástico produzido 

e descartado no país vai para o lixo ou é incinerado. O Brasil está em nono lugar no 

ranking da reciclagem mundial desse material, muito atrás de países como Alemanha 

(34%), Suécia (33,2%), Bélgica (29,2%) e Itália (23%), por exemplo. Nestes lugares, 

grande parte do plástico sucateado é encaminhada para a incineração. 

 

Quanto plástico é possível reciclar? 

O maior mercado, no Brasil, é o da reciclagem primária, que recupera um único tipo 

de plástico de cada vez. Mesmo assim, apenas 5% de plástico é aproveitado por esse 

tipo de reciclagem. Já a reciclagem secundária é um mercado em crescimento no 

país, graças a novas tecnologias para reprocessar diversos tipos de plásticos sem 

perda de qualidade. Um bom exemplo é a “madeira plástica” utilizada para produzir 

móveis e outros objetos resistentes. Entretanto, a reciclagem terciária ainda está 

engatinhando no Brasil. 

 

Sacolas descartáveis podem ser recicladas? 

Teoricamente sim. O chamado “plástico filme” das sacolinhas pode ser juntado em 

fardos e encaminhado a uma máquina aglutinadora que vai aquecer o material e 
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triturá-lo até que se torne uma farinha. Depois, mistura-se água para fazer a 

aglutinação, que consiste em aumentar a densidade do material e deixá-lo na forma 

de grãos que serão fundidos novamente e transformados em tiras, como se fosse 

espaguete. O próximo passo é mais um resfriamento com água e o corte em grãos 

consistentes, conhecidos como “pellets”, matéria-prima para novos produtos de 

plástico. Na prática, a reciclagem de sacolas descartáveis é complicada. Por serem 

leves é preciso juntar imensas quantidades de sacolas para que o reaproveitamento 

seja viável economicamente. Outro empecilho é o alto grau de sujeira e contaminação, 

quando retiradas de lixões e aterros sanitários. É necessário que passem por 

processos de lavagem para que possam transformar-se em matéria-prima novamente. 

 

Quem faz a reciclagem do plástico e em quais produtos ele pode se transformar 

novamente? 

De acordo como o Cempre, os principais consumidores de plásticos sucateados são 

as empresas recicladoras, um mercado crescente no país. Essas empresas fazem o 

reprocessamento dos resíduos, transformando tudo em nova matéria-prima. O 

plástico reciclado é muito utilizado para a fabricação dos mais diversos utensílios, com 

exceção de embalagens de alimentos e remédios, por causa da impureza do material: 

sacos de lixo, conduítes, baldes, lixeiras, garrafas de água sanitária, embalagens de 

detergentes, cabides, peças para veículos, cerdas de vassouras, pentes, além da 

“madeira plástica”. Vale ressaltar que certos processos de reciclagem mais 

sofisticados – como aquele que faz a separação de diferentes tipos de resinas 

plásticas e utilizado para produzir a “madeira plástica” – são economicamente mais 

caras, principalmente porque as máquinas usadas no Brasil são importadas. Por outro 

lado, o plástico reciclado utiliza até 50% menos energia na sua produção, em relação 

ao plástico novo. 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                     

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO                                        

COLÉGIO ESTADUAL COMPOSITOR MANACÉIA JOSÉ DE ANDRADE           

 

 

Nome: ______________________________________________ Turma: ____ 

 

 

Concepções Prévias - Texto de apoio – Temática: Plásticos – 4º Bimestre 

 

 

1) Com base nas reportagens acima você considera que os plásticos são essenciais 

à vida moderna? Existiria alguma forma de substituí-los?  

 

2) Na relação entre os benefícios e os malefícios advindos do uso dos plásticos qual 

a sua opinião pessoal à respeito dos mesmos? 

 

3) Como você acredita que ocorra a produção de plásticos? Qual a matéria prima 

utilizada? 

 

4) Na sua casa existe alguma medida que vise reduzir o consumo de plásticos? 

Qual? 

 

Bibliografia 

http://viajeaqui.abril.com.br/materias/reciclagem-do-plastico-o-que-voce-precisa-

saber 

http://viajeaqui.abril.com.br/materias/ilha-de-plastico 

http://viajeaqui.abril.com.br/materias/sumario-lixo-plastico 

http://www.plastivida.org.br/images/artigos/plasticos-duram-decadas-que-

maravilha.pdf 
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APÊNDICE K – JOGO COLABORATIVO – O EQUILÍBRIO DO 

PENSAMENTO 
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Apêndice K - Jogo Colaborativo – O equilíbrio do pensamento 

 

Objetivo  

Criar uma linha de raciocínio a partir das pedras disponíveis de modo a interconectar 

os conceitos de equilíbrio químico. Além disso, busca estimular uma maior interação 

entre os alunos através da ajuda recíproca e da compreensão das dificuldades do 

outro. A ferramenta também auxilia na diagnose de possíveis falhas de aprendizagem.  

  

Número de jogadores: de 2 a 29.    Número de peças: 28 

Tempo de jogo: Aproximadamente 20 min.   Tamanho das peças: 6x3cm 

 

Regras  

1 – Embaralhar as peças e distribuí-las entre os jogadores de maneira mais uniforme 

possível. 

2- De posse das peças iniciará o jogo o aluno que possuir a peça escrita “Equilíbrio 

Químico”. 

3- A partir daí cada jogador deverá realizar uma análise crítica das peças que possui 

visando complementar as informações constantes na peça antecessora. É importante 

salientar que cada peça só possui uma única correspondente possível. Logo, o 

objetivo é que o jogo seja concluído conjuntamente e com ajuda mútua entre os 

participantes.  

4- O jogo finda quando for encaixada a última peça que contém os dizeres “Parabéns! 

Vocês conseguiram”. 

 

Obs.: É importante que o professor na qualidade de mediador, interfira o mínimo 

possível no jogo, uma vez que o objetivo final só pode ser alcançado com a correta 

combinação dos conceitos. Sendo assim, os próprios alunos, caminhando na 

incerteza encontrarão as respostas para suas dúvidas. 
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APÊNDICE L – AULA PRÁTICA – COBREAÇÃO DE OBJETOS E 

ELETRÓLISE AQUOSA DO NaCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



129 
 

 
 

Aula Prática  

Temática: Por que o ouro é mais valioso que o ferro? 

2º Bimestre 

Experimento 1 - Cobreação de objetos 

 

Objetivo: 

Buscar sedimentar os conceitos de eletroquímica, na prática, observando a cobreação 

de um objeto metálico através do princípio da eletrodeposição com a utilização da 

técnica conhecida como galvanoplastia. 

 

Materiais e reagentes: 

Fonte conversora de AC  DC 

Solução aquosa de sulfato de cobre (CuSO4); 

Recipiente transparente; 

Objeto metálico (chave ou parafuso, por exemplo) 

 

Procedimento experimental: 

1. Dissolver no recipiente o sulfato de cobre (se for possível aquecer a solução de 

modo a facilitar a dissolução do sal) até a formação de uma solução; 

2. Conectar o objeto metálico a ser cobreado no polo negativo; 

3. No polo positivo prender uma chapa de cobre; 

4. Mergulhe o conjunto na solução; 

5. Ligue o transformador na corrente elétrica (opcionalmente os fios podem ser 

conectados a uma bateria). 
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Montagem do experimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quais modificações ocorreram no parafuso? 

2. Foi possível observar alterações na placa de cobre? 

3. Você acredita que o ocorrido tem relação com a qualidade dos metais 

utilizados? 

4. Você conhece outras atividades que se utilizam essa mesma tecnologia? 

5. Com a ajuda da tabela de potenciais padrão sugira a equação global ocorrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) 

 

(+) 

Carregador de 

celular (5 V) 

Parafuso ou 

outro objeto 

metálico 

Placa de 

cobre ou fios 

enrolados 

Conectar à 

rede elétrica 

CuSO4 (aq) 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinyLX_5Z3UAhVFkZAKHQs6AbIQjRwIBw&url=http://icon-icons.com/pt/icone/bateria-carregar-celular-carregador-eletrico-eletrico/53523&psig=AFQjCNE801bG8Z4iC0f8-OWi-MoIymjJUg&ust=1496446021015196
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Aula Prática 

Temática: Por que o ouro é mais valioso que o ferro? 

2º Bimestre 

Experimento 2 - Eletrólise aquosa do NaCl 

 

Objetivo: 

Buscar instigar a curiosidades dos alunos através da comprovação da produção de 

soda cáustica e dos gases formados em cada eletrodo em uma reação eletroquímica. 

 

Materiais e reagentes: 

Fonte conversora de AC  DC 

Sal de cozinha (Cloreto de sódio – NaCl); 

Recipiente transparente; 

2 eletrodos inertes (grafite de lapiseira, por exemplo) 

Solução indicadora ácido-base (preferencialmente fenolftaleína) 

 

Procedimento experimental: 

1. Dissolver no recipiente o cloreto de sódio formando uma solução; 

2. Conectar os eletrodos em cada um dos fios (polo positivo e negativo); 

3. Mergulhar o conjunto na solução; 

4. Adicionar 2 gotas da solução preparada de fenolftaleína (ou outro indicador). 

5. Ligar o transformador na corrente elétrica (opcionalmente os fios podem ser 

conectados a uma bateria). 
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Montagem do experimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reação ocorrida:  

Dissociação do NaCl  2 NaCl    2Na+  +  2 Cl- 

Auto ionização da água  2 H2O    2 H+  +  2 OH- 

Semi-reação no catodo  2 H+  +  2é     H2 

Semi-reação no anodo  2 Cl-      Cl2  +  2é 

_____________________________________________________________ 

Reação Global   2 NaCl  +  2 H2O    2 NaOH  +  H2  +  Cl2 

 

1. Com base na reação global e sabendo que a fenolftaleína é um indicador ácido-

base a que você atribui a mudança de coloração da solução? 

2. Foi observado a formação de gases nos eletrodos. Quais seriam as espécies 

gasosas formadas? 

3. Você acredita que tal reação se processa somente na presença de uma corrente 

elétrica ou ela serviu apenas para acelerar o processo? 

 

(-) 

 

(+) 

Carregador de 

celular (5 V) 

Eletrodo Eletrodo 

Conectar à 

rede elétrica 

Solução de NaCl (aq) 

Indicador 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinyLX_5Z3UAhVFkZAKHQs6AbIQjRwIBw&url=http://icon-icons.com/pt/icone/bateria-carregar-celular-carregador-eletrico-eletrico/53523&psig=AFQjCNE801bG8Z4iC0f8-OWi-MoIymjJUg&ust=1496446021015196
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APÊNDICE M – JOGO TRUNFO ORGÂNICO 
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Apêndice M – Jogo Trunfo Orgânico 

  

Participantes: 2 ou mais 

 

Objetivo: Ficar com todas as cartas do baralho. 

 

Preparação: 

As cartas são distribuídas em número igual para cada um dos jogadores. 

Cada jogador forma seu monte e só vê a primeira carta da pilha. 

As cartas possuem informações sobre moléculas como: massa molar, densidade, 

ponto de fusão, etc. É com estas informações que cada um vai jogar. 

 

Como jogar: 

Se você é o primeiro a jogar, escolha, entre as informações contidas em sua primeira 

carta, aquela que você julga ter o valor capaz de superar o valor da mesma informação 

que se encontra na carta que seus adversários têm em mãos. Por exemplo: você 

escolhe a informação massa molar, menciona-a em voz alta e abaixa a carta na mesa. 

Imediatamente todos os outros jogadores abaixam a primeira carta de suas pilhas e 

conferem o valor da informação. Quem tiver o valor mais alto ganha as cartas da mesa 

e as coloca embaixo de sua pilha. (Quem não tiver o valor informado também perde.) 

O próximo jogador será o que venceu a rodada anterior. Assim prossegue o jogo até 

que um dos participantes fique com todas as cartas do baralho, vencendo a partida. 

Se dois ou mais jogadores abaixam cartas com o mesmo valor máximo, os demais 

participantes deixam suas cartas na mesa e a vitória é decidida entre os que 

empataram. Para isso, o mesmo item é avaliado na próxima carta, ganhando as cartas 

da rodada quem tiver o valor mais alto. 

O participante cuja carta da rodada estiver marcada como "Trunfo Orgânico" ganha a 

rodada, independente do valor da carta. As únicas cartas que ganham do “Trunfo 

Orgânico” são as que contem átomo de nitrogênio (N). Se dois participantes tiverem 

cartas com N na rodada em que o trunfo foi mostrado a vitória será daquele que tiver 

o maior valor dentre aquele item pedido na rodada. 

Bom divertimento! 
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APÊNDICE N – JURI SIMULADO 
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Apêndice N - Júri Simulado 

 

Participantes: 10 ou mais 

 

Objetivo: convencer o júri pela absolvição ou culpa do réu. 

 

Como jogar: 

O júri deve ser composto pelo Juiz, pelos jurados, pelos advogados de defesa 

(Defensoria), pelos advogados de acusação (promotoria) e pelo Réu.  

 

- Juiz: responsável pela fluidez do julgamento, zelando para o correto andamento 

processual. Deve fazer colocações oportunas e ser profundo conhecedor do objeto 

em debate. Torna-se tentador atribuir ao professor a função de Juiz, entretanto é 

recomendado que tal prática seja evitada a fim de evitar a verticalização do ensino e 

das relações em sala de aula.  

 

- Jurados: grupo responsável por analisar criticamente as ponderações da defesa e 

da acusação e formular o veredito. 

 

- Advogados de defesa: tem como pressuposto defender o réu, apresentando pontos 

de vista, análises, testemunhos e ponderações que inocentem o mesmo. 

 

- Promotores: tem como pressuposto acusar o réu e por isso são também chamados 

de advogados de acusação. Devem apresentar pontos de vista, análises, 

testemunhos e ponderações no sentido de condenar o réu. 

 

- Réu: algo ou alguém a quem possa ser imputado culpa. É o objeto de análise em si. 

Essa prática visa confrontar posições antagônicas relativas aos plásticos e polímeros 

(o réu).   Nesse sentido aspectos como o modo de fabricação, matérias-primas, 

aplicabilidade, materiais alternativos e questões ambientais podem estar em pauta. 
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 Dinâmica 

 

O que Quando Duração 

Divisão dos grupos (acusação, defesa e júri) 2 semanas antes da 

atividade 

10 min 

Apresentação das referências bibliográficas 2 semanas antes da 

atividade 

5 min 

Definição da mecânica do jogo 1 semana antes da 

atividade 

15 min 

Mobilização (arrumação do espaço físico e 

recursos necessários – projetor, áudio, lousa etc) 

No dia da atividade 10 min 

Explanação inicial da acusação No dia da atividade 10 min 

Entrega do relatório da acusação para o juiz No dia da atividade 0 min 

Explanação inicial da defesa No dia da atividade 10 min 

Entrega do relatório da defesa para o juiz No dia da atividade 0 min 

Juri se reúne e elabora 2 perguntas para acusação 

de 2 para a defesa 

No dia da atividade 5 min 

Acusação responde as 2 perguntas No dia da atividade 5 min 

Defesa responde as 2 perguntas No dia da atividade 5 min 

Explanação final da acusação No dia da atividade 6 min 

Explanação final da defesa No dia da atividade 6 min 

Juri se reúne e elabora 2 perguntas para acusação 

de 2 para a defesa 

No dia da atividade 5 min 

Acusação responde as 2 perguntas No dia da atividade 6 min 

Defesa responde as 2 perguntas No dia da atividade 6 min 

Juiz formula 1 questão para a acusação e 1 

questão para a defesa com base nos relatórios 

entregues  

No dia da atividade 3 min 

Acusação responde a pergunta No dia da atividade 3 min 

Defesa responde a pergunta No dia da atividade 3 min 

Juri se reúne para deliberar e proferir decisão No dia da atividade 7 min 

Ajustes / sobra de tempo No dia da atividade 10 min 

Juri entrega relatório final justificando sua decisão 

para o juiz 

1 semana após a 

atividade 

0 min 
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Bibliografia disponível aos alunos de acordo com sua área de atuação. 
 

Promotoria (advogados de acusação): 

- Conheça 22 fatos sobre a poluição gerada pelo plástico e dez maneiras de evitá-los. 

http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-22-fatos-sobre-

poluicao-gerada-pelo-plastico-e-dez-maneiras-de-evita-los/ 

- Poluição por plástico está em toda parte.  http://pre.univesp.br/poluicao-por-

plastico#.V5-JSDWm3yQ 

- Impactos Ambientais das Embalagens PET. http://www.aguanajarra.com.br/nossa-

causa/?id=12 

- Os efeitos devastadores da embalagem pet para o meio ambiente. Um artigo de 

Washington Novaes.  http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/10037-

os-efeitos-devastadores-da-embalagem-pet-para-o-meio-ambiente-um-artigo-de-

washington-novaes 

- Os oceanos estão virando plástico. http://www.ecycle.com.br/component/ 

content/article/35/1259-os-oceanos-estao-virando-plastico.html 

 

Defensoria (advogados de defesa): 

- De vilão a mocinho: a importância do plástico na sociedade. http://www.unicos.cc/de-

vilao-a-mocinho-a-importancia-do-plastico-a-sociedade/#.V5-HqjWm3yQ 

- Adidas imprime tênis em 3D com lixo marítimo. Lucas Agrela - EXAME.com - 

11/12/2015. http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/adidas-imprime-tenis-

3d-lixo-maritimo-928115.shtml 

- Plástico: a importância da reciclagem. http://edukatu.org.br/cats/4/posts/82. PET: 

como a Ciência está transformando o vilão em mocinho. 

http://www.clickciencia.ufscar.br/portal/edicao21/materia4_detalhe.php 

 

Membros do Júri: 

- Plastico - herói ou vilão da sustentabilidade http://architetandoverde.blogspot.com.br/ 

2011/06/plastico-heroi-ou-vilao-da.html 

- De onde vêm e o que são os plásticos? http://www.ecycle.com.br/ 

component/content/article/35/676-de-onde-vem-e-o-que-sao-os-plasticos.html 

- Garrafas PET: da produção ao descarte. http://www.ecycle.com.br/component/ 

content/article/57-plastico/231-reciclagem-garrafas-pet.html 

http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/1259-os-oceanos-estao-virando-plastico.html
http://www.unicos.cc/de-vilao-a-mocinho-a-importancia-do-plastico-a-sociedade/#.V5-HqjWm3yQ
http://www.unicos.cc/de-vilao-a-mocinho-a-importancia-do-plastico-a-sociedade/#.V5-HqjWm3yQ
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/adidas-imprime-tenis-em-3d-com-lixo-maritimo
http://edukatu.org.br/cats/4/posts/82
http://www.clickciencia.ufscar.br/portal/edicao21/materia4_detalhe.php
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/676-de-onde-vem-e-o-que-sao-os-plasticos.html
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/57-plastico/231-reciclagem-garrafas-pet.html
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Apêndice O – Avaliação de Reação 

 

Avaliação de Reação 

Atividade: _____________________________________________ 

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a reação dos alunos da turma_______ em relação a 

atividade supracitada. 

Instruções: 

As perguntas estão divididas em dois tipos: de respostas livres e de múltipla escolha. Nesse caso, deve 

ser assinalada somente uma opção e o significado dos números é o seguinte: 

1 – Discordo Plenamente 
2 – Discordo Parcialmente 
3 – Concordo Parcialmente 
4 – Concordo Plenamente 
5 – Não se aplica (se a afirmação não é pertinente ou se você não possui informação a respeito) 
 

 
1. Avaliação de Reação atividade ___________________________ 

            

 

A carga horária foi suficiente para o desenvolvimento da atividade.  

A atividade era coerente com os conteúdos estudados.  

Esse tipo de atividade colabora para o equilíbrio entre a teoria e a 
prática. 

 

Pude obter novos conhecimentos a partir da atividade  

A linguagem utilizada no material didático era adequada.  

A apresentação visual do material didático facilitou a compreensão do 
conteúdo 

 

A atividade aumentou minha percepção crítica sobre o tema em 
estudo 

 

Essa atividade incentivou a participação de toda turma.  

Caso possua qualquer observação, crítica ou sugestão escreva no espaço abaixo: 

 

 

Obrigado pela sua participação! 

1        2         3        4        5 
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