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RESUMO 

 

Sob a necessidade  do incentivo à transformação de um Ensino de Química que ainda valoriza 

conteúdos e narrativas que tratam de temas oriundos da cultura europeia e norte-americana, e 

visando ao cumprimento da Lei 10.639/03, o presente trabalho relata a aplicação de uma 

atividade que utiliza o ensino de Química Ambiental para tratar das relações assimétricas 

entre a poluição do ar observada em cidades da região da África Subsaariana e os níveis de 

desenvolvimento social e tecnológico disponíveis à população dessa região. São expressados 

então uma abordagem do combate à poluição atmosférica e uma reflexão sobre as condições 

em que se dá a exploração dessas reservas minerais fundamentais. Seguindo os preceitos da 

pedagogia Histórico-Crítica, a prática, desenvolvida em um colégio estadual do município de 

São Gonçalo, foi pautada em um viés problematizador que gerou um debate e reflexão sobre o 

potencial e a importância dos povos africanos para o desenvolvimento sustentável no nível 

global, utilizando elementos como o diálogo e a produção textual para trabalhar o 

empoderamento dos alunos. Esta estratégia deu espaço para o desenvolvimento e 

apresentação de narrativas africanas dentro da aprendizagem de Química Ambiental, 

permitindo que os alunos aprendessem de maneira efetiva, podendo se reconhecer nos 

exemplos e fazendo correlações com sua própria vivência.  

 

Palavras-chave: Ensino de Química Ambiental, Continente Africano, Cultura Africana, 

Poluição Atmosférica, Empoderamento.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Under the need to encourage the transformation of a Chemistry Teaching that still values 

contents and narratives that brings themes from European and North American culture, and 

aiming to comply with the Law 10.639/03, this work reports the application of an activity 

which uses Environmental Chemistry Education to address the asymmetrical relationships 

between air pollution observed in cities in the sub-Saharan Africa region and the levels of 

development and technologies available to the population of that region, the fight against air 

pollution and the possession of mineral reserves that are fundamental to the deployment of 

this progress. Following the precepts of Historical-Critical pedagogy, the practice, applied at a 

state college in the city of São Gonçalo, was based on a problematic bias, which generated a 

debate and reflection on the potential and importance of African population for sustainable 

growth in a global level, using elements such as dialogue and textual production to work on 

student empowerment, providing space for the development and presentation of African 

narratives within Environmental Chemistry learning, allowing students to learn effectively, 

being able to recognize themselves in the examples and making correlations with their own 

experience. 

 

Keywords: Environmental Chemistry Teaching, African Continent, African Culture, Air 

Pollution, Empowerment.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No processo educacional, o protagonismo da cultura negra e dos países do continente 

africano é constantemente omitido, dando sempre lugar a narrativas de origem européia e 

norte-americana. Segundo Ciata (2016) ―a análise das culturas na produção do conhecimento 

são construções sociais impostas pelo pensamento dominante, para a manutenção dos 

poderes‖ (p. 01). Dessa forma, o currículo escolar mantém-se europeizado, trazendo 

conteúdos conservadores e etnocêntricos (PEREIRA; CORDEIRO, 2014). Para Santos e 

Meneses (2009) o pensamento moderno ocidental, o qual pauta a educação ocidental, divide 

os conhecimentos em visíveis e invisíveis, tornando tudo o que considera invisível como 

inexistente sob qualquer relevância ou compreensão. Coloca-se então a cultura negra e 

africana, assim como outras, sob um estigma que a proíbe de galgar o patamar de cultura 

transformadora, liderante e significativa para o planeta. 

Partindo destes princípios, verifica-se a necessidade de democratizar o conhecimento 

dentro das salas de aula e tomar de volta o protagonismo científico de povos colonizados.  

Diante disso, em 2003, foi promulgada a Lei 10.639/03 que em seu § 2º afirma que ―os 

conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo 

o currículo escolar” (BRASIL, 2003). A implantação da referida Lei é mencionada no 

Parecer/CNE Nº 3/2004:  

Este parecer visa a atender os propósitos expressos na Indicação CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO/ CONSELHO PLENO 06/2002, bem como 

regulamentar a alteração trazida à Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, pela a Lei nº 10.639/2003 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana na Educação Básica. Desta forma, 

busca cumprir o estabelecido na Constituição Federal nos seus Art. 5º, I, Art. 210, 

Art. 206, I, § 1º do Art. 242, Art. 215 e Art. 216, bem como nos Art. 26, 26ª e 79 B 

na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases e de cidadania, assim como garantem igual 

direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de 

acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos brasileiros.  

Juntam-se a preceitos analógicos os Art. 26 e 26A da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) [...] (BRASIL, 2004, p. 1). 

Em 2006 são publicadas, também, as Orientações e Ações para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais que em tópico particular se refere às Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias: 
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A biologia, a matemática, a física e a química destacam-se como disciplinas que, 

integradas, são capazes de desconstruir conhecimentos que afirmam as diferenças 

como inferioridade e que marcam a condição natural de indivíduos e grupos inter-

étnicos. O trabalho por projetos pode incluir diferentes disciplinas: física, química, 

matemática, e mesmo história, sociologia, filosofia, (BRASIL, 2006 p.196). 

Ainda em 2008, é apresentada a Lei 11.645/2008, que altera a Lei 9.394/1996, 

modificada pela Lei 10.639/2003, que implica a necessidade de abordar a temática da História 

e Cultura Africana no ensino de todas as disciplinas do currículo da educação básica, que 

inclui o ensino fundamental e médio. (BRASIL, 2008) 

Este trabalho propõe, então, um olhar sobre o ensino de Química Ambiental de modo a 

trazer a cultura, os povos e a história da população negra, principalmente as que habitam os 

países do continente africano, para que sejam utilizados como ferramenta para que tenhamos 

uma transformação das práticas sustentáveis que norteiam nosso dia-a-dia. Ao se pensar na 

Educação Ambiental no ensino médio, Oliveira (2017) pondera que ―a Educação Ambiental 

(EA) no Brasil não dispõe de metodologias de ação que estimulem os indivíduos a tornarem-

se cidadãos conscientes frente aos problemas ambientais‖ (p. 94) e ainda enfoca em temas 

naturalistas, distanciando-se do realista, que visa a formar um indivíduo pensante que busca 

um desenvolvimento sustentável.  

O Ministério da Educação (MEC) também incitou o caráter interdisciplinar da 

educação ambiental no Parecer N° 226/87, de 11 de março de 1987 e, em 28 de abril de 1999, 

o Governo Federal sancionou a Lei N° 9795, que determinou a Política Nacional de EA. 

Mesmo com a implantação dessas leis, os problemas ambientais são debatidos de forma 

superficial nas instituições de ensino, o que impede que a EA seja vista como prática efetiva. 

O intenso aumento da urbanização de países em desenvolvimento e o crescimento dos 

países já desenvolvidos tem contribuído para o aumento da poluição no meio ambiente, em 

especial a poluição do ar, como mostrado na Figura 1. Em áreas metropolitanas, a grande 

ameaça à qualidade de vida representada pela poluição do ar é provocada majoritariamente 

por veículos automotores, com suas emissões sendo comparadas às de regiões industriais 

(INEA, 2016). Só os veículos motorizados, por exemplo, lançam para a atmosfera gases como 

o monóxido de carbono (CO), os óxidos de enxofre (SOx) e de nitrogênio (NOx), além do 

material particulado (MP) e outras substâncias químicas como os hidrocarbonetos (HCs) 

oriundos dos combustíveis fósseis e que não são queimados em sua totalidade no processo de 

combustão (denominadas ―emissões evaporativas‖). Essas substâncias, por sua vez, 

apresentam toxicidade significativa para os seres humanos. Por fim, a poluição atmosférica 
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veicular também contribui para o aumento do efeito estufa, pela emissão de dióxido de 

carbono pela queima dos combustíveis fósseis (MORCELLI, 2004). 

 

Figura 1. Aumento da população total mundial, da população urbana (em milhares) e do número de veículos 

(exceto motos e triciclos – UNEP/WHO 1992) desde 1950. 

 

Fonte: Fenger (1999)1 

 

Governos de países desenvolvidos dispõem de legislações que normalizam e 

controlam os processos de emissão de poluentes em suas atmosferas. Além disso, há 

tecnologia e disponibilidade financeira para que o controle e minimização da ação destes 

poluentes sejam feitos, de modo que o resultado final não seja sentido de maneira agressiva 

em suas populações. Países com melhores recursos dispõem, portanto, de melhores 

ferramentas para o combate à poluição e para a manutenção do bem-estar de sua população. 

Já em países pouco desenvolvidos ou em desenvolvimento o acesso limitado a estruturas que 

permitem o controle de gases poluentes, somado à necessidade de rápida modernização, abre 

espaço para uma estrutura nociva onde a população se destrói pouco a pouco e diminui suas 

chances de sobrevivência (CIATA, 2016). 

No Brasil, como forma de minimizar esses problemas associados a emissões 

veiculares foram aplicados pelo Estado, há aproximadamente três décadas, os programas de 

controle da poluição veicular englobando todas as categorias de veículos automotores 

(incluindo os ciclomotores, tais como motocicletas e similares). O Programa Nacional de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PRONCOVE) foi criado em 1986 

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) baseado na experiência internacional 

dos países desenvolvidos e exige que veículos atendam a limites máximos de emissão de 

gases poluentes. A Lei Federal n° 8723 de 28 de outubro de 1993 definiu os limites de 

                                                             
1 FENGER, Jes. Atmospheric Environment. 29. ed. Roskilde: Elsevier, 1999. 
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emissão para veículos leves e pesados. Desde então, todo carro zero-quilômetro passou a se 

adequar aos padrões estabelecidos com o uso de catalisadores automotivos e, posteriormente, 

para atender aos padrões de emissão do PRONCOVE, os veículos automotores passaram a 

sair de fábrica equipados com catalisador automotivo e injeção eletrônica de combustível.  

Em grandes cidades de países em desenvolvimento, como os da África Subsaariana, 

houve uma desordenada modernização e a necessidade da implementação de um sistema 

rodoviário se fez necessária ao longo dos anos. Entretanto, os veículos aos quais essa 

população tem acesso são de antigas linhagens oriundas de países mais desenvolvidos, e que 

não possuem um sistema de filtragem eficiente. Cerca de 80% a 90% dos veículos exportados 

para o continente africano são antigos ou usados. Este fluxo de exportação/importação se dá 

devido ao fortalecimento do controle de emissão de gases poluentes em países desenvolvidos, 

que são forçados a reciclar sua frota para que os novos modelos, equipados com tecnologias, 

como os filtros catalisadores, sejam disponibilizados aos consumidores (CSE INDIA, 2018). 

Segundo Morcelli (2004) um conversor catalítico, ou filtro catalisador, é um 

dispositivo acoplado ao sistema de escapamento do veículo, constituído de uma estrutura do 

tipo colmeia cerâmica ou metálica impregnada por Metais do Grupo da Platina (MGP) e 

outros componentes ativos. Pierotti (2017) enumera, dentre os MGP presentes nestas 

estruturas dos catalisadores aplicados atualmente, a própria Platina (Pt), o Paládio (Pd) e o 

Ródio (Rh). Para Batista e Dutra (2013) estes metais possuem atividade necessária para 

operar com uma pequena janela de tempo, possuem resistividade a envenenamentos, que 

poderiam inutilizar sua ação, e possuem menor interação com óxidos que compõem a 

estrutura em altas temperaturas.  

Rangel e Carvalho (2003) indicam que as reações catalíticas mais importantes que 

ocorrem no sistema de exaustão são a oxidação do monóxido de carbono e hidrocarbonetos 

para formar dióxido de carbono e água, e a redução dos óxidos de nitrogênio a nitrogênio 

molecular, onde todos estes produtos são classificados como não tóxicos para seres humanos. 

A eficiência dos catalisadores automotivos é indiscutível, uma vez que apresentam como 

principal vantagem a redução significativa da emissão de poluentes pelos veículos 

automotores. Só na cidade de São Paulo, a que possui os maiores índices de poluição do país, 

desde a implementação de catalisadores automotivos a redução foi de 99% das emissões de 

gases poluentes nos veículos (CETESB, 2018).  

Segundo o Ricciardi (2013), o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) 

destacou que as reservas mundiais dos MGP, material essencial para a fabricação destes 

catalisadores, estão estimadas em, aproximadamente, 66 mil toneladas, com as maiores 



5 
 

 

reservas concentrando-se na África do Sul (95,5%), localizadas no Complexo de Bushveld, 

totalizando 10 minas em atividade atualmente. A segunda maior reserva mundial encontra-se 

na Rússia, em Noril’sk-Talnakh, e representa cerca de 1,7% do total. No Brasil os principais 

setores demandantes de MGP são as indústrias automotivas por meio dos conversores 

catalíticos automotivos. 

O processo de mineração na África do Sul é realizado em grandes sítios comandados 

por empresas, em sua maioria internacionais e de origem de países desenvolvidos. Nestas 

empresas, os cargos de chefia geralmente são ocupados por pessoas brancas, enquanto que os 

negros, população majoritária na África do Sul, ocupam a maior parte da força de trabalho. 

Esse fato levou o governo a estabelecer metas, onde empresas de mineração teriam que 

distribuir os cargos de chefia, sendo que 40% deles deveriam ser ocupados por negros sul-

africanos. Ainda assim, os efeitos da cultura extrativista aplicada no continente africano 

refletem a situação de inferioridade da população sul-africana e de outros países do 

continente. Entre meados da década de 1990 e os anos 2000, aproximadamente metade da 

população na África do Sul vivia abaixo da linha da pobreza, e ainda em 2007, a questão mais 

preocupante seria como o governo enfrentaria os níveis de desemprego no país, que atingia 

25% da população economicamente ativa (OLIVEIRA, 2016). 

Para Oliveira e Queiroz (2018), para tratamento destes assuntos em sala de aula, 

podemos ―estimular que professores sejam capazes de reconhecer assimetrias de poder que 

permeiam a sociedade, e assim estabelecer um julgamento sobre as lógicas de naturalização 

das violações de Direitos Humanos, além de propor estratégias que permitam dar voz a grupos 

e sujeitos postos à margem da sociedade‖. Dentro dessa perspectiva: 

Acreditamos que formar o professor em uma cultura de combate ao racismo seja 

superior à formação do professor em uma perspectiva despreocupada com o 

racismo. [...] Acreditamos que formar para o enfrentamento das desigualdades 

sociais seja mais digno do que a formação do professor que busca manter a lógica 

vigente, ou seja, uma formação incapaz de indignar-se com a miséria e a indiferença. 

Dessa forma, nossa postura de formação é, também, uma postura política que visa a 

uma mudança social, a mudança na perspectiva de formação de professores de 

Ciências que contribui como uma das dimensões da mudança social (OLIVEIRA; 

QUEIROZ, 2018, p. 28). 

Trazer um conteúdo de química ambiental pautada no empoderamento destas 

populações nos permite olhar para toda a discussão em um diferente prisma, colocando sob os 

holofotes aqueles que retiram com a força de seus braços a matéria de sua fonte. A 

importância dessa prática também é colocada por Oliveira e Queiroz (2017), que diz ainda 
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que o conteúdo de sala de aula expressa uma forma de ―ver o mundo‖ cujo público-alvo não 

era o pobre, os negros, os trabalhadores, etc.: ―Se a Educação do século XXI deve ser uma 

educação centrada em valores humanos, ela só será efetiva quando nos sensibilizarmos.‖ 

(OLIVEIRA; QUEIROZ, 2017, p. 29). Entendendo que a população negra brasileira, hoje, 

supera em números o contingente de pessoas autodeclaradas brancas, é importante verificar a 

necessidade da afirmação da identidade da parcela de alunos autodeclarados pretos e pardos. 

Mesmo hoje, mais de 130 anos após a assinatura da lei que aboliu a escravidão no Brasil, o 

negro ainda se encontra em situação de vulnerabilidade social, com dificuldade de acesso à 

educação e, consequentemente, ao mercado de trabalho (SILVA, 2012). 

Pode-se considerar estes fatos também como resultado de uma constante reprodução 

de uma cultura que não só desvaloriza tudo que remete à identidade negra, mas que reprime 

todos os elementos inerentes a ela. O desafio é a superação da visão do povo negro, seja ela 

nacional ou global, apenas como escravo, comumente demonstrado por este prisma em livros 

didáticos, e apresentando aos alunos uma população que possui história, cultura, 

ancestralidade, e que está integrada ao panorama global assim como toda a população não 

negra.  

Apesar de ser estabelecido por lei, o ensino pautado em narrativas de povos negros 

encontra barreiras que muitas vezes inviabilizam sua aplicação. A resistência por parte da 

comunidade acadêmica mais tradicional, e principalmente dos pais, desmotiva professores 

que possuem a consciência de que a pluralidade cultural dos alunos é importante em seu 

desenvolvimento. Gomes (2003) define bem o papel da afirmação da identidade cultural no 

processo de desenvolvimento, onde: 

[...] os homens e as mulheres, por meio da cultura, estipulam regras, convencionam 

valores e significações que possibilitam a comunicação dos indivíduos e dos grupos. 

Por meio da cultura eles podem se adaptar ao meio, mas também o adaptam a si 

mesmos e, mais do que isso, podem transformá-lo (GOMES, 2003, p. 75). 

Entretanto, o desejo de descolonizar
2
 o ensino nos compele a utilizar narrativas de 

povos negros, tanto brasileiros quanto estrangeiros, para pautar questões pertinentes nas 

diversas áreas do conhecimento. A utilização de diferentes realidades na contextualização de 

conteúdos nos aproxima de povos que vivem realidades semelhantes e nos permite refletir 

sobre nosso desenvolvimento e a existência de privilégios. 

                                                             
2
 Para Kilomba (2019), descolonização é o processo de se desfazer do efeito cultural do colonialismo onde, 

politicamente, coloca-se a conquista da autonomia por parte daquelas/es que foram colonizadas/os e, portanto, 

envolve a realização da independência e da autonomia. 



7 
 

 

À luz dessas reflexões e compreendendo a importância do cumprimento da Lei 

10.639/03, este trabalho propõe uma discussão em sala de aula, procurando observar as 

assimetrias da distribuição de ações poluidoras nas cidades, utilizando os efeitos sobre a 

população negra e pobre do continente africano como ponto de partida para a discussão.  
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2. OBJETIVOS: 

 

2.1. Objetivo Geral: 

 

Promover o ensino de Química Ambiental utilizando como ponto central a assimetria 

entre os níveis de poluição do ar em cidades da região da África Subsaariana, relacionando-a 

aos níveis de desenvolvimento social, às tecnologias disponíveis a essa população para o 

combate à poluição atmosférica e à posse de reservas minerais fundamentais para o 

desenvolvimento dessas tecnologias, gerando um debate e reflexão sobre o potencial e a 

importância dos povos africanos para o desenvolvimento sustentável a nível global. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Promover o ensino de Química Ambiental pautado em problemáticas negras, usando 

como viés a relação o desenvolvimento social e tecnológico dos países africanos com 

os efeitos da poluição atmosférica e o combate a ela. 

 Trabalhar conceitos de poluição atmosférica e química ambiental, previstas pelo 

Currículo Mínimo, de maneira descolonizada. 

 Demonstrar a eficiência do uso dos MGP em catalisadores automotivos para a redução 

das emissões de gases poluentes nas grandes cidades. 

 Explorar a identidade cultural negra como ponto inicial de processos que contribuem 

para a manutenção do bem-estar do planeta. 

 Trabalhar reflexões acerca do impacto do modelo de desenvolvimento colonialista em 

povos colonizados. 
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3. MEIO AMBIENTE E POLUIÇÃO DO AR 

 

O acesso ao ar limpo é considerado um dos requisitos básicos para o bem-estar e saúde 

humana, previsto no direito constitucional como princípio do direito humano fundamental, 

consagrado na Constituição Federal Brasileira: 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade devida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

(BRASIL, 1988). 

Apesar disso, a poluição atmosférica continua a ser uma ameaça significativa para a 

saúde mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 7 milhões de mortes em 

2012 foram associadas a efeitos diretos da poluição do ar – principalmente devido ao MP10, 

material particulado sólido com diâmetro menor que 10 micrômetros, causador de doenças 

cardiovasculares, respiratórias e sendo um potencial agente cancerígeno – transformando-se 

no maior fator de risco ambiental para a saúde no mundo (AGÊNCIA BRASIL, 2014). 

Segundo a CETESB (2018), entende-se por poluente toda substância presente no ar 

atmosférico e que, devido à sua concentração, torna-o impróprio, danoso, nocivo ou ofensivo 

à saúde humana ou que cause danos à fauna, à flora e ao bem-estar público (CETESB, 2018). 

Entretanto, somente a degradação proveniente de atividade humana se enquadra no conceito 

legal de poluição, englobando assim poluentes oriundos de indústrias, da queima voluntária 

de matéria orgânica, a liberada pela queima de combustíveis veiculares e de outras práticas 

degradantes da qualidade de vida (CARVALHO, 2009). 

A poluição do ar é um fenômeno que é predominante no meio urbano-industrial, tendo 

como protagonistas as fontes estacionárias. Estas podem decorrer, principalmente, de 

atividades humanas, como observado em refinarias e na indústria petroquímica, cujos 

potenciais poluidores são muito elevados. Entre as fontes móveis, os veículos automotores são 

os que mais poluem. As fontes de poluição serão adiante abordadas. Contudo, pode também 

haver poluição atmosférica no espaço rural e nas áreas florestais (MILARÉ, 2007). 

Pode-se ainda dividir os poluentes entre aqueles com tempo de vida longo e aqueles 

com tempo de vida curto. Normalmente, os poluentes que têm impacto à saúde e foram 

avaliados de acordo com padrões de qualidade do ar não são os mesmos que têm impacto 

global, sendo assim substâncias específicas, que geram problemas locais de poluição do ar e 

afetam diretamente a saúde humana e as populações em cidades (ANDRADE, 2010). Os 

poluentes são, então, classificados em primários e secundários (Figura 2). Os poluentes 

primários são os liberados diretamente das fontes de emissão, naturais ou não, como o dióxido 
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de enxofre (SO2), o sulfeto de hidrogênio (H2S), os óxidos de nitrogênio (NOx), a amônia 

(NH3), o monóxido de carbono (CO), o dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4). Os 

poluentes secundários são produtos de reações químicas entre os poluentes primários, 

mostrados por meio das etapas da Figura 2. Destacam-se o peróxido de hidrogênio (H2O2), o 

ácido sulfúrico (H2SO4), o ácido nítrico (HNO3), o trióxido de enxofre (SO3), os nitratos 

(NO3
-
), os sulfatos (SO4

2-
), o ozônio (O3) e o nitrato de peroxiacetila – PAN – (CH3 = 

OO2NO2), sendo que os dois últimos são considerados mais prejudiciais aos biomas porque 

formam radicais livres que agem facilmente sobre estruturas celulares (FREEDMAN, 1995). 

 

Figura 2: Classificação dos poluentes atmosféricos 

 

Fonte: Cultura e Cidadania, 20123. 

 

Alguns desses poluentes, mais especificamente o SO2 e o NO2, quando se difundem na 

atmosfera, podem reagir com a água e formar a chuva ácida, que causa corrosão aos materiais 

e danos à vegetação. Os nitratos, produtos da dissociação do NOx pela água, são considerados 

nutrientes, mas, em excesso, podem ocasionar a eutrofização de corpos d’água. Em adição a 

esses poluentes, há ainda os hidrocarbonetos, os compostos orgânicos voláteis (COVs), o 

mercúrio (Hg) e o material particulado (MP), correspondente às partículas em suspensão com 

diâmetro menor que 50mm. Estas partículas podem conter elementos tóxicos como o arsênico 

(As), o chumbo (Pb), o cobre (Cu) e o níquel (Ni) e também aerossóis emitidos pela 

combustão (FREEDMAN, 1995). 

As indústrias possuem à sua disposição tecnologias filtradoras com a finalidade de 

reduzir a emissão de poluentes na atmosfera. Em diversos países, assim como no Brasil, uma 

                                                             
3 CULTURA E CIDADANIA. Poluição do Ar 1. Disponível em 

<https://revistaculturacidadania.blogspot.com/2012/07/artigos-poluicao-do-ar-1.html> .  
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rigorosa legislação antipoluição e uma fiscalização eficiente multam e fecham indústrias que 

cometem crimes contra o meio ambiente, devido à sua grande capacidade poluente. 

Entretanto, nos centros urbanos, os gases emitidos pelos escapamentos dos automóveis são os 

principais responsáveis pela poluição do ar. Segundo a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB),  

cerca de 90% da poluição do ar na Região Metropolitana de São Paulo tem origem 

na frota de veículos em circulação. São aproximadamente seis milhões de veículos 

lançando milhares de toneladas de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de 

enxofre e de nitrogênio, aldeídos, vapores e partículas, além da poluição sonora 

(CETESB, 2018, p. 17).  

Os veículos a óleo diesel emitem uma fumaça preta constituída de partículas de 

fuligem (carbono — C) inaláveis, que carregam substâncias tóxicas e são prejudiciais à saúde, 

podendo ocasionar alergia, asma e bronquite. A fiscalização de fontes poluidoras e o controle 

da qualidade do ar são programas permanentes da CETESB, que instalou, nas ruas e avenidas 

da região central de São Paulo, painéis eletrônicos que indicam a qualidade do ar, 

classificando-o em bom, regular, ruim ou péssimo. Outros estados também possuem órgãos 

que atuam de maneira semelhante sobre as emissões de gases poluentes, como o Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA), atuante no estado do Rio de Janeiro (INEA, 2016). 

Os veículos automotores já saem de fábrica com filtros especiais que tem por 

finalidade reduzir a poluição causada pelos escapamentos, os chamados filtros catalisadores. 

Eles são usados para converter hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxido de nitrogênio 

dos gases de escapamento em dióxido de carbono, nitrogênio e vapor de água, conforme é 

demonstrado na Figura 3: 
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Figura 3: Estrutura e funcionamento de um filtro catalisador automotivo. 

 

Fonte: blog.tribunadonorte.com.br (2015)4 

 

As espécies ativas nestes equipamentos são metais nobres, mais especificamente 

metais do grupo da platina (MGP): a própria platina (Pt), o paládio (Pd) e o ródio (Rh). O alto 

custo desta tecnologia tem sido, entretanto, uma dificuldade para a implementação completa 

dessa tecnologia nos veículos. Apesar da quantidade de MGP ser relativamente pequena em 

cada catalisador (cerca de 4 gramas de MGP para cada quilo do dispositivo), são eles que 

representam aproximadamente 60% do custo do produto. O alto custo, que pode ser atribuído 

à baixa disponibilidade em reservas naturais, apesar da possibilidade de se recuperar até 96% 

dos metais presentes no catalisador, favorece a exploração desenfreada de seus materiais 

componentes. Seu monopólio garante controle sobre toda um mercado voltado para a 

preservação da qualidade atmosférica do planeta (SILVA; SOUZA, 2006). 

Os catalisadores, desde a sua criação, tiveram o propósito de operar juntamente ao 

sistema de alimentação de combustível dos carros. Eles tem a capacidade de transformar 

quase todos os gases nocivos à saúde humana ou que poluem o meio ambiente em gases 

inofensivos. Foi devido à sua eficiência que a obrigatoriedade dos mesmos nos veículos se 

tornou evidente no Brasil nos últimos anos. O reconhecimento dessa importância se aproxima 

da realidade do brasileiro, que tem ciência da obrigatoriedade, porém não entende seus 

benefícios e estão alheios à origem de seus componentes. A exploração dos metais usados 

                                                             
4
 TRIBUNA NORTE. Cinco curiosidades sobre o catalisador de automóveis. Disponível em < 

http://blog.tribunadonorte.com.br/autosemotores/2015/12/15/cinco-curiosidades-sobre-o-catalisador-de-

automoveis/>, 2015. 
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nessa tecnologia se encontra, em sua maior parte, na África do Sul, onde 95,5% do 

estrativismo de MGP concentra-se neste espaço. (RICCIARDI, 2013) 

No Brasil, os padrões de qualidade do ar são estabelecidos pela Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 491/2018. A gestão deste tema no 

Ministério do Meio Ambiente é atribuição da Gerência de Qualidade do Ar (GQA), vinculada 

ao Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria. Esta gerência foi criada com o 

objetivo de formular políticas e executar as ações necessárias, no âmbito do Governo Federal, 

à preservação e à melhoria da qualidade do ar. Entre os programas da Gerência, destacam-se 

os programas para fontes específicas de poluição atmosférica, tais como o Programa Nacional 

de Controle da Qualidade do Ar (PRONAR), o Programa Nacional de Controle da Poluição 

do Ar Por Veículos Automotores (PROCONVE), o Programa de Controle da Poluição do Ar 

por Motociclos e Veículos Similares (PROMOT) e o apoio aos Estados para a elaboração dos 

Planos de Controle da Poluição Veicular - PCPVs e dos Programas de Inspeção e Manutenção 

Veicular - I/M, conforme Resolução CONAMA nº 418/2009. (BRASIL, 2018) 

Verificando-se a necessidade do controle de emissões, diferentes iniciativas 

começaram a surgir pelo mundo, como a ECO-92, convenção internacional sobre mudanças 

climáticas ocorrida no Rio de Janeiro, em 1992. Do mesmo modo, a Conferência das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Kyoto, no Japão em 1997, na qual foi elaborado o 

Protocolo de Kyoto, por meio do qual foram realizadas várias alterações em relação às metas 

propostas no Rio, como, por exemplo, a de que o conjunto dos países mais industrializados 

deveria diminuir a emissão de gases de dióxido de carbono. O objetivo básico desta reunião 

foi o de reduzir a emissão de gases e, automaticamente, diminuir o efeito estufa. Nessa 

Conferência ficou definido que os países de maior industrialização estariam obrigados a 

subtrair o volume de gases, no mínimo 5% se comparados com a década de 90, entre os anos 

de 2008 e 2012 (SOUZA; CORAZZA, 2017). 

  Para atender a essa necessidade de redução de poluição, o desenvolvimento de 

tecnologias que trabalhem de maneira sustentável se tornou necessária. A criação de sistemas 

como SCR (Sistema de Redução Catalítica Seletiva) para veículos a diesel, a síntese de 

Biocombustíveis, a produção e a difusão de carros elétricos e o desenvolvimento de filtros 

catalisadores a base de MGP são alguns dos exemplos de elementos tecnológicos 

disponibilizados à população para que se reduza as emissões de gases poluentes. 

Os problemas de saúde nos seres expostos à poluição do ar decorrem de alterações 

inflamatórias no tecido respiratório, que se estendem das vias aéreas superiores até os 

alvéolos pulmonares. A poluição provoca uma disfunção do aparelho mucociliar (aquele que 
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funciona como uma espécie de filtro do ar inalado), com redução da frequência de batimento 

ciliar. Em consequência, pode haver um aumento da vulnerabilidade para se contraírem 

doenças respiratórias na população exposta. Ou seja, uma exposição prolongada por meses ou 

anos pode levar uma pessoa sadia a ficar doente. (FAPESP, 1997) 

 

3.1. As consequências da poluição a níveis sociais. 

 

Dapper (2016) explica que a presença de poluentes atmosféricos podem causar efeitos 

nocivos à saúde de populações, mesmo que não estejam em concentrações consideráveis para 

que seja avaliado de tal forma. Crianças e idosos são as classes mais afetadas por esta 

poluição, uma vez que são as classes mais vulneráveis à sua ação. (DAPPER et al., 2016) 

Entende-se que a estrutura social resulta em maneiras diferentes de exposição aos 

efeitos da poluição atmosférica e à poluição como um todo. O pouco acesso ao saneamento 

básico e à saúde pública de qualidade inviabiliza o tratamento de doenças associadas aos 

poluentes mais comuns. Levando-se em conta que a maior parte da população considerada 

pobre hoje no Brasil se classifica como preta ou parda, nasce um fenômeno chamado uma vez 

pelo reverendo norte-americano Benjamin Chaves, no início da década de 1990, de racismo 

ambiental, conforme transcrito por Capella (1996):  

Racismo ambiental é a discriminação racial nas políticas ambientais. É 

discriminação racial na escolha deliberada de comunidades de cor para depositar 

rejeitos tóxicos e instalar indústrias poluidoras. É discriminação racial no sancionar 

oficialmente a presença de venenos e poluentes que ameaçam as vidas nas 

comunidades de cor. E discriminação racial é excluir as pessoas de cor, 

historicamente, dos principais grupos ambientalistas, dos comitês de decisão, das 

comissões e das instâncias regulamentadoras (CAPELLA, 1996, p. 331). 

Este conceito, elaborado a fundo por Capella (1996) revela o panorama das relações 

das populações de cor com a questão ambiental. Falar de racismo ambiental em países 

colonizados é reconhecer que a constituição dos poderes políticos, econômicos e culturais 

dominantes está historicamente ligada a um passado de opressão em que populações de pele 

branca foram consideradas e tratadas como superiores. A instalação de estruturas poluentes e 

a ausência de legislações para controle em países mais pobres não são resultado de uma 

disponibilidade ambiental maior, ou de menores impactos, mas ao fato de que as populações 

locais já vivem em situação de opressão e as medidas de controle podem ser suprimidas sem 

dificuldades. Estes governos tratam estas populações como se elas não existissem como 
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sujeitos que possuem direitos, que atuam politicamente, e como se os espaços onde eles 

desenvolvem o seu modo de vida fossem vazios. (CAPELLA, 1996) 

Estas assimetrias podem ser observadas no Brasil e, em maior escala, nos países 

Africanos, mas também em outros países que passaram por processos de colonização. Os 

Estados Unidos, também colonizados, já vêm há muitos anos lutando contra o racismo 

ambiental, mas, uma vez vencido em seu território, os países pobres se tornaram depósitos de 

elementos tóxicos e que promovem atividades poluentes. (MATHIAS, 2017).   

Neste contexto, pensar no impacto social das questões ambientais revela um complexo 

sistema de reprodução de desigualdades e de exclusão social onde, tanto os danos e riscos 

quanto os benefícios ambientais estão distribuídos de maneira injusta para a população. Da 

mesma forma que os povos africanos sofrem com os efeitos da exploração mineral e com a 

destruição de seu meio ambiente, a população brasileira se encontra em situação semelhante. 

Apesar dos acertos em nosso processo de desenvolvimento tecnológico sustentável, como a 

implantações de leis rígidas para o controle do licenciamento ambiental de empresas e 

instituições, e legislações para o controle dos níveis de emissões atmosféricas em fontes 

móveis e estacionárias, a população preta e pobre brasileira ainda está exposta a processos de 

exploração e racismo ambiental que a coloca em posição de vulnerabilidade. Tomar as rédeas 

do processo de construção de um futuro sustentável é a saída para que o nosso povo, e outros 

povos, não se curvem perante a uma opressão deste nível (PIMENTEL, 2000). 

 

3.2. A Exploração Mineral no Continente Africano: 

 

A vasta riqueza mineral do continente africano deveria ser o principal trampolim para 

a sua transformação estrutural. Entretanto, a exploração desenfreada tem gerado um estigma 

sobre os recursos minerais no continente. Seus recursos são extraídos majoritariamente para 

serem processados e utilizados fora do continente, além do setor mineral estar desligado das 

maiores economias locais (OLIVEIRA, 2016) 

Ainda assim, com a alta do ciclo do preço das matérias-primas, houve um crescimento 

econômico dos países envolvidos em processos de mineração na última década. No entanto, 

este crescimento apenas salientou as desigualdades sociais já existentes nos países africanos. 

Atualmente, dos 10 países mais desiguais do mundo, sete estão localizados no continente 

africano. Mesmo sendo berço de 30% das reservas minerais do mundo, o contraste entre a 

abundância natural e a pobreza na África é preocupante, ainda que o crescimento africano 
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apoiado na exploração de matérias-primas tenha diminuído com a queda mundial dos preços 

dos materiais, como mostra a Figura 4 (OXFAM, 2017). 

 

Figura 4: Preços globais das matérias-primas entre 2000-2018 

  

Fonte: IMF Primary Commodity Price System (2017) 

 

A África do Sul, por exemplo, além de ser a maior fonte de minerais do grupo MGP, 

necessários para a produção de conversores catalíticos, possui também uma riqueza mineral 

vasta - incluindo grandes reservas mundiais de cromo, vanádio, manganês, carvão, petróleo, 

ouro e diamante. Só em 2017, a mineração valia cerca US$ 33,17 bilhões para os cofres 

públicos e representou cerca de 60% das exportações do país. Ainda assim, eclipsada pelo seu 

desenvolvimento econômico, após ser minerado por tantos anos, seu estigma tem sido a 

pobreza econômica de seu povo, principalmente para a população negra, que representa quase 

80% do total (ZONTA, 2018). 

A população sul-africana que vive à margem da pobreza, englobando mais de 25 

milhões de habitantes, sendo negros em maioria, é 600 vezes mais pobre do que a minoria de 

1% de brancos em situação de miséria no país. O cenário da mineração acentua ainda mais 

essa pobreza, onde os trabalhadores da mineração ficam com menos de 36% de toda renda 

produzida pelas mineradoras na África do Sul (ZONTA, 2018; BHORAT et al, 2017). 

O interesse de empresas mineradoras em países como a África do Sul é poder obter 

mão-de-obra de baixo custo, sem arcar com a burocracia necessária às condições de trabalho 

ideais para a prática, sendo altamente rentável e atendendo à demanda de lucro de uma elite 

branca presente no sistema minerador desses países (BHORAT et al, 2017). 

A parte noroeste da África do Sul é famosa pela mineração de platina e diamantes. 

Esta área é responsável por mais de 90% da produção de platina da África do Sul. Cinco das 

maiores minas produtoras de platina estão localizadas no complexo de Bushveld, na área de 

Rustenburgo (Figura 5).  
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Figura 5 – Locais de Mineração de Platina no Complexo de Bushveld, Rustenburgo/África do Sul. 

 

Fonte: northam.integrated-report.com (2013)5 

 

Com condições desumanas de trabalho, com uma legislação que atua com pouco rigor 

no controle às leis trabalhistas, e com governos que eventualmente incentivam a instalação 

dessas empresas exploradoras nos países, a população Africana se encontra desamparada 

frente a esses cenários. A poluição, gerada por tecnologias de baixa qualidade e desvinculada 

de responsabilidade sustentável, se soma às desigualdades sociais como principais mazelas 

que assolam a maior parte da população. A existência de recursos necessários para o 

desenvolvimento ecologicamente correto destes países, entretanto, não é suficiente para que a 

prática aconteça de fato (BHORAT et al, 2017). 

  

                                                             
5 NORTHAM, Platinum Limited. Profile, structure and products. 2014. Disponível em < 

http://northam.integrated-report.com/2014/organisational-overview/profile-structure-products >. 
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4. O EMPODERAMENTO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO: 

 

Mesmo ao fim da segunda década do terceiro milênio do nosso calendário comum, 

temos à nossa disposição um modelo educacional muito enraizado em estruturas europeias e 

colonialistas. É de se julgar natural este fenômeno, uma vez que somos povo colonizado e que 

o nosso desenvolvimento educacional como um todo foi espelhado na cultura europeia, e, 

recentemente, na norte-americana. Entretanto, o movimento para a mudança deste panorama, 

proposto pelos educadores, é lento ou estagnado, dificultando a difusão do conhecimento 

multicultural. 

As razões para o congelamento de nosso modelo educacional estão enraizadas na 

manutenção do privilégio da população herdeira do status quo europeu, hoje reconhecida no 

contexto racial como ―população branca‖. Inconscientemente, há um movimento para que 

sejam mantidas práticas educacionais retrógradas, que ainda valorizam a cultura dominante, 

sob a justificativa de tomar como inspiração seus feitos.   

Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da Indignação, explicita que o sonho dessa 

transformação do mundo em que vivemos envolve luta, um embate entre o avanço e o 

conservadorismo: 

Não há atualidade que não seja palco de confrontações entre forças que reagem ao 

avanço e forças que por ele se batem. É neste sentido que se acham 

contraditoriamente presentes na nossa atualidade fortes marcas do nosso passado 

colonial, escravocrata, obstaculizando avanços da modernidade. São marcas de um 

passado que incapaz de perdurar por muito mais tempo, insiste em prolongar sua 

presença em prejuízo da mudança (FREIRE, 2000, p. 26). 

As palavras de Freire incitam um posicionamento firme do sujeito para que, junto a 

outros como ele, consiga-se fazer a mudança necessária para gerar um avanço. Mas para que 

isto ocorra, o sujeito em si deve se reconhecer e se assumir como agente transformador de seu 

mundo e de sua realidade. A educação, portanto, deve trabalhar para valorizar e estimular o 

empoderamento do sujeito, onde ele possa assumir seu papel transformador, como Freire, em 

Pedagogia da Autonomia (1996), ainda salienta: 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o 

professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se 

como um ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, 

criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se 

como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto (FREIRE, 1996, p. 18). 
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Freire (1986) trata do conceito de empoderamento, ou ―empowerment‖ como um 

movimento de ação social onde indivíduos têm a oportunidade de, por meio da interação com 

outros indivíduos e pelo desenvolvimento do pensamento crítico em relação à realidade, 

potencializar a construção de suas capacidades sociais e permitindo transformações nas 

relações de poder na sociedade. A análise deste conceito também foi realizada por Baquero 

(2012), onde é estabelecido que o empoderamento requer um processo de conscientização 

para acontecer, trazendo a transformação de um ideal ingênuo para uma consciência crítica.  

A conscientização é um processo de conhecimento que se dá na relação dialética 

homem-mundo, num ato de ação-reflexão, isto é, se dá na práxis. Conscientizar não 

significa manipular, conduzir o outro a pensar como eu penso; conscientizar é 

―tomar posse do real‖, constituindo-se o olhar mais crítico possível da realidade; 

envolve um afastamento do real para poder objetivá-lo nas suas relações 

(BAQUERO, 2012, p. 181). 

Dentro desta perspectiva, é fundamental para populações em situação de opressão, 

como pretos e pobres, que sua cultura e de seus ancestrais seja resgatada e trazida à pauta, 

demonstrando o poder transformador de seus semelhantes, e do panorama em que se 

encontram essas pessoas. Os professores, principalmente os atuantes nas áreas de ciências da 

natureza e exatas, entretanto, não trazem para a sala de aula um conteúdo que se aproxime 

destas classes, pois estão presos a estruturas educacionais impostas e não discutidas, sob a 

justificativa de se manterem imparciais perante problemáticas sociais e raciais ditas não-

pertinentes ao conteúdo ministrado em sala de aula.  

Para Freire (1996), o professor que se mantém distante desses debates não faz outra 

coisa senão trabalhar em favor dos obstáculos aos avanços da sociedade, e que nenhuma 

formação docente pode se fazer alheia à criticidade que envolve o trabalho de gerar a 

curiosidade, ou alheia ao reconhecimento do valor da empatia com o outro. 

O trabalho do empoderamento em sala de aula pode, assim, ser realizado por meio da 

Pedagogia Histórico-Crítica proposta por Saviani (2012) que, a partir de uma base concreta, 

geralmente trazida da prática social, promove a transformação da realidade do aluno, 

passando por processos de problematizações e desconstruções de conceitos e conteúdos que 

precisam ser dominados.  

A Pedagogia Histórico-Crítica trabalha sob 5 etapas: 

 Prática Social Inicial, que é o estado comum ao aluno e ao professor, mas que 

diferem nos níveis de experiência e compreensão de ambos neste aspecto. Neste momento, o 

professor pode usar o espaço para interagir com os alunos por meio do diálogo, conhecendo-
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os e percebendo quais vivências se aproximam do conteúdo trabalhado, promovendo 

curiosidade e interesse. Sobre o diálogo, Baquero (2012) enfatiza que: 

O diálogo não se constitui em mera verbalização de palavras e não tem como 

objetivo a transferência de conhecimento especializado, mas problematizar a forma 

oficial do conhecimento, questionando as relações dominantes que o produziram. 

Dessa forma, envolve um processo de contestação e redescoberta do conhecimento. 

O diálogo está a serviço de uma educação para a emancipação (BAQUERO, 2012, 

p. 182). 

 Problematização, etapa onde os temas postos pela prática social que estão 

relacionados ao conteúdo são apresentados, permitindo a associação do conteúdo com a 

vivência, utilizando perguntas problematizadoras para gerar discussões pertinentes.  

 Instrumentalização, etapa onde são apresentados os conteúdos de maneira mais 

formal, permitindo que estes se transformem em recursos para pautar o tratamento do 

problema.  

 Catarse, etapa que vem em seguida, vem para elaborar novas formas de 

entendimento da teoria e da prática social, promovendo a efetiva incorporação da cultura de 

modo a transformá-la em ferramenta de transformação social.  

 Prática Social Final, que consiste em traçar novas ações a partir do que foi 

aprendido, traduzindo-se em novas atitudes e novas intenções que o aluno levará consigo, e 

pelo compromisso das ações que o aluno irá se dispor a cumprir. Neste momento, espera-se 

que o educando tenha chegado ao mesmo nível cultural ao qual o professor se encontrava no 

início, permitindo que ele agora possa ser o agente transformador de sua realidade. Esta etapa 

final só pode verdadeiramente ser observada após um distanciamento do momento de aula e 

da vivência do aluno, pois é necessária que a transformação de sua atitude seja demonstrada 

de maneira prática, em seu dia a dia. (SAVIANI, 2012). 

Percebe-se, então, que a tendência desta prática pedagógica não tem enfoque em 

resultados imediatos e diretos, mas sim em um processo coletivo de transformação de ideais, 

que permite a compreensão em conjunto e o trabalho em cima de problemáticas trazidas 

diretamente da experiência social do aluno ou de narrativas que estão presentes no mundo em 

que vivemos, resultando em empoderamento, como destaca Paulo Freire: 

O empowerment da classe social é um problema de análise, bem como um problema 

de pedagogia. Quando se trata de relações de classe, percebo ao mesmo tempo 

clareza e confusão nos estudantes. A consciência não é uniforme de aluno para 

aluno, ou de grupo para grupo. A consciência é, frequentemente, incoerente num 

mesmo aluno. [...] Quer eles reconheçam ou neguem a divisão de classes, o 
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preconceito racial, ou a desigualdade sexual, poucos percebem que a história 

apresenta limites e tarefas para a transformação. No momento seguinte, você ouvirá 

sobre sua noção de opressão, talvez desgosto, desapontamento ou até o cinismo, pelo 

fato de que um país que proclama a democracia deve ser pleno de desigualdade, 

fraude e elitismo (FREIRE et al, 1986, p. 72). 

Identificar em sala as assimetrias de poder envolvidas nas relações sociais e raciais, 

mesmo dentro do Ensino de Química, é fundamental para que o aluno reconheça que 

condições desiguais e desonestas são estacionárias e que, sob o peso do conhecimento crítico 

e do reconhecimento do poder transformador de cada um, podemos, juntos, contribuir para a 

construção de uma sociedade onde o lugar de um não envolva a destituição do outro.  
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5. METODOLOGIA: 

 

Evidenciar os efeitos da poluição atmosférica sobre as populações de países menos 

desenvolvidos é a veia central da aplicabilidade deste projeto. Orientada pela Pedagogia 

Histórico-Crítica (SAVIANI, 2012), a conversa em sala de aula teve um caráter 

problematizador, confrontando a todo momento os conceitos científicos e sociais já 

adquiridos pelos alunos e preenchendo as lacunas históricas deixadas no processo de 

aprendizagem. Uma apresentação em slides, com os conceitos necessários para o 

entendimento da proposta, foi preparada e apresentada aos alunos do terceiro ano do ensino 

médio, para ilustrar de maneira efetiva o conteúdo ministrado. O material teve como 

finalidade pautar e embasar o debate que estava sendo realizado, permitindo uma reflexão 

profunda do contexto que foi exposto e colocando o aluno de frente com a problemática de 

raça, colonização, desigualdade social e consciência ambiental, trazida pelo viés químico e 

científico. O trabalho foi complementado com uma produção textual, para que o aluno 

pudesse externar as ideias que foram discutidas no encontro.  

O projeto foi aplicado aos discentes da 3ª série do Ensino Médio de um Colégio da 

rede Estadual do Rio de Janeiro situado no bairro Paraíso, no município de São Gonçalo. Os 

alunos compreendem uma faixa etária entre 17-19 anos. A escola funciona nos três turnos do 

dia, com uma média de 1500 alunos em cada ano do Ensino Médio. Participaram neste projeto 

três turmas, somando uma quantidade de 63 alunos presentes em dois encontros. As turmas 

foram unificadas para que o projeto fosse aplicado de maneira mais rápida e eficiente. A 

pedido da direção da Escola, fotografias e filmagens durante a apresentação não foram 

realizadas e foi solicitado que os nomes dos alunos envolvidos não fossem divulgados. 

Na Figura 6 é exposta a fachada do colégio que conta com uma boa infraestrutura, 

incluindo biblioteca, sala de informática, sala de estudos, sala de professores, auditório, 

refeitório e ambientes preparados para a recepção de deficientes físicos. A maior parte de seus 

alunos são residentes dos arredores, possuindo assim um perfil homogêneo, com muitos 

alunos pertencentes a famílias com baixa renda e autodeclarados negros e pardos. 
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Figura 6: Colégio Estadual Walter Orlandini 

 

 

A sequência de aulas produzida foi aplicada como parte do currículo escolar, visto que 

incluiu aulas teóricas, questionário avaliativo diagnóstico, trabalho extra-classe e avaliações 

das aprendizagens, sendo todas as atividades supervisionadas pelos professores das turmas. 

O desenvolvimento do projeto se deu basicamente nas etapas explicitadas a seguir:  

5.1.  Pesquisa bibliográfica:  inicialmente foi realizada uma pesquisa por recursos 

didáticos que abordassem com clareza os temas a serem envolvidos nesta aula, e que 

servissem para embasar o conteúdo didático do trabalho, Educação Ambiental, utilizando-se 

materiais didáticos disponíveis na bibliografia.  

5.2. Elaboração da Sequência de Aulas: nessa etapa foi desenvolvida a diagnose, 

planejadas as aulas, e selecionados os textos de apoio para a redação solicitada aos alunos. 

Visando trabalhar em cima dos conceitos da PHC, foi pensado em um diagnóstico prévio para 

trabalhar as primeiras problematizações e verificar em que ponto se situavam os alunos para 

se estabelecer a prática social inicial. Para a etapa de instrumentação, foi pensado uma 

apresentação em slides. Para a avaliação da Prática Social final, pensou-se na produção 

textual, que permite trabalhar o discurso adotado pelos alunos após o trabalho pedagógico. 

5.3. Aplicação da Sequência de Aulas: O primeiro encontro com os alunos contou 

com duas aulas de 50 minutos cada, onde foram apresentados os conceitos de poluição, seu 

combate, e o papel do continente africano neste processo, bem como os desdobramentos 

destes fatores para a população local. Foi feita uma breve localização geográfica e histórica do 

continente africano, focado em alguns países como a África do Sul, e foi explicado o cenário 

da mineração Sul-africana, e todos os impactos na população local. Ao fim da aula foi 
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solicitado aos alunos que eles desenvolvessem um texto argumentativo sob o tema ―As 

consequências da poluição atmosférica para as populações socialmente desfavorecidas no 

mundo.‖ Sob a promessa de entrega no encontro seguinte. Neste segundo encontro foi feita 

uma retomada da discussão e o recolhimento dos trabalhos dos alunos.  

Conversou-se também sobre as reportagens que embasaram os textos argumentativos 

elaborados, comentando a importância da utilização consciente dos catalisadores para a 

manutenção da qualidade do ar, o respeito a todos os trabalhadores que produzem os 

conversores catalíticos dos automóveis, bem como os efeitos da colonização e do 

desenvolvimento desordenado sobre a população operária. Ao final da aula uma questão foi 

levantada: ―Se a África do Sul possui um dos minérios mais valiosos do planeta, tanto 

comercial quanto ambientalmente, porque os homens que trabalham em sua extração sofrem 

tanto?‖ Os estudantes foram ouvidos e um breve debate aconteceu. 

5.4. Avaliação: A avaliação foi realizada por meio dos textos realizados pelos 

alunos e dos relatos trazidos.  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

6.1.Pesquisa Bibliográfica 

 

Partindo da vivência do autor como aluno e de sua breve jornada como professor, 

pôde-se verificar a ausência de conteúdos, dentro do ensino de Química, que conversassem 

principalmente com a parcela de alunos negros com que já tive contato. Após uma consulta à 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e à recente Base Nacional Curricular Comum (BNCC), 

observou-se que havia uma obrigatoriedade na apresentação de temas que se relacionavam à 

cultura negra e africana, por meio da Lei 10.639/03, e procurei me informar acerca das 

dificuldades encontradas para transpor temas que se encaixassem com a Lei.  

Durante as pesquisas, encontrei notícias que reportavam o drama de mineradores de 

Platina no complexo de Bushveld, o que abriu espaço para uma breve investigação acerca da 

importância dos minerais do grupo MGP, e das injustiças associadas aos processos de 

Mineração na África do Sul, e de como muitas das narrativas apresentadas ao longo da 

pesquisa eram facilmente relacionadas com problemas vistos no nosso país. 

Partiu-se então para o desenvolvimento da fundamentação teórica e sobre o estudo de 

Química Ambiental, visando a adaptar a abordagem para um espaço escolar dentro da 

realidade dos alunos. Foram consultados textos sobre a Poluição atmosférica, seus efeitos 
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sobre populações à margem da sociedade, e as relações sustentáveis dos países africanos, em 

especial a África do Sul. A partir do que foi lido, pudemos planejar uma sequência de aulas 

visando à conscientização e ao trabalho de narrativas de povos negros dentro de sala de aula.  

 

6.2. Elaboração e Execução da Sequência de Aulas 

 

A sequência de aulas foi pensada como uma aula expositiva dialogada, um 

questionário-base destinado a sensibilizar os alunos para o tema e produzir um diagnóstico 

das turmas, e uma apresentação de slides. A finalidade foi contextualizar o aluno de maneira 

didática, fazendo paralelos com sua realidade utilizando histórias de suas próprias vivências e 

correlacionando vivências, sempre reafirmando nossos locais de origem, focando em 

exemplos da região.  A aula foi pensada em dois encontros, o primeiro englobando dois 

tempos de aula de 50 minutos e o segundo encontro apenas uma aula de 50 minutos. O 

planejamento da Sequência de Aulas encontra-se no APÊNDICE I.  

 

6.2.1. Aplicação da Sequência de Aulas 

 

6.2.1.1. Encontro I – Diagnóstico e Apresentação do Tema 

 

O encontro se iniciou com apresentações e entrega do questionário-base (APÊNDICE 

IV). O questionário teve a função de estabelecer conhecimentos prévios por meio de 6 

perguntas, sendo 3 completamente objetivas, 2 objetivas/discursivas e 1 completamente 

discursiva. Os gráficos abaixo demonstram os principais resultados desse questionário. 

Gráficos 1 a 6 – Respostas ao questionário-base 
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As questões 5 e 6 solicitavam ainda que, caso a resposta fosse SIM, o aluno elaborasse 

uma resposta discursiva, nos dois casos. Na questão 5, muitos comentaram sobre como o 

Ensino de Química nos dá a possibilidade de aprender como eliminar gases poluentes, como 

se proteger deles e quais os efeitos que eles geram em nosso corpo. Isso demonstra que os 

alunos possuem confiança na visão transformadora do Ensino de Química. Na questão 6 

houve poucas justificativas discursivas, mas dentre as respostas a mais comum foi a de que 

podemos contribuir para o aumento da poluição por meio da queima de combustíveis. Com 

estas respostas pudemos avaliar como o senso comum se mistura com os conhecimentos 

prévios dos alunos, de modo que possamos nortear nossa prática. Além disso, como 

observado na pergunta 2, os alunos identificam os espaços onde vivem como espaços 

potencialmente poluídos. 

Observando as respostas das questões 3 e 4, pudemos crer que as percepções das 

principais regiões poluidoras e poluídas são praticamente as mesmas, com exceção da Ásia, 

que foi apontada como segunda mais poluída. Esta mudança pode estar relacionada com o 
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apelo midiático para a poluição em cidades chinesas e indianas, principais potencias da 

região. 

Foi dado então início à etapa de Instrumentalização, utilizando diferentes estratégias 

de ensino e recursos didáticos, tais como, aula expositiva dialogada com apresentação de 

slides (Figura 7). O material preparado traz em seu título uma pergunta instigadora, porém 

ampla, que nos permite refletir sobre a problemática da questão ambiental e sobre até onde 

nossa influência é cabível. 

 

Figura 7 – Primeiro slide com o título da aula. 

 

 

A apresentação começa então explicitando o conceito de poluição, que é o subproduto 

indesejado da atividade humana, colocando-a como antagonista à nossa vivência. 

Demonstrou-se ainda a associação da urbanização com o aumento da poluição atmosférica, e 

a quantidade de mortes como efeito imediato dessa poluição. Neste primeiro momento, 

ocorreu a primeira desconstrução de senso comum. Segundo Paty (2003) o senso comum 

mostra-se como uma espécie de síntese imediata e instintiva de uma ideia oriunda de meios 

convencionais ou preconceituosos, opondo-se à razão crítica e ao espírito científico. A quebra 

deste senso comum é fundamental para o desenvolvimento crítico da aprendizagem neste 

processo, e é promovida pela apresentação do mapa da mortalidade pela poluição (Figura 8), 

demonstrando as áreas onde a população é mais prejudicada. 
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Figura 8 – Mortes por milhão causadas pela poluição do ar. 

 

Fonte: Revista Galileu (2017)6 

 

A poluição é um fenômeno que predomina no cenário urbano-industrial, tendo como 

protagonistas as fontes estacionárias. Estas decorrem, principalmente, de atividades humanas, 

como por exemplo, em refinarias e na indústria petroquímica, cujos potenciais poluidores são 

elevadíssimos, em emissões de queima de combustíveis fósseis, seja na indústria ou em 

veículos automotores, e até mesmo de resíduos da construção civil. Além disso, o ar poluído 

pode ser gerado dentro de casa, em pequenas escalas, por meio de cozimentos de materiais 

inapropriados, resíduos de pinturas e revestimentos de pisos, paredes e móveis, reformas de 

edificações e de processos que envolvam aquecimentos e queimas. Foi demonstrado no slide 

apresentado em aula, em comparativo, a diferença entre os níveis de poluição dentro e fora 

das residências. 

Depois de ilustrado o cenário de poluição, foi apresentado aos alunos os principais 

poluentes nocivos à saúde humana, demonstrando as principais reações envolvidas em seus 

ciclos atmosféricos. O monóxido de carbono e os gases de nitrogênio e enxofre foram os 

utilizados como exemplos para demonstrar suas consequências como os efeitos estufa e chuva 

ácida.  

Com os conceitos químicos estabelecidos, pudemos adentrar a pauta política, quando 

foram demonstrados dados contendo os principais países mais poluidores, estabelecendo links 

                                                             
6
 REVISTA GALILEU. Poluição mata quinze vezes mais que todas as guerras do mundo. Disponível em 

<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/10/poluicao-mata-quinze-vezes-mais-que-todas-guerras-

do-mundo.html>. 2017. 
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com processos de desenvolvimento e populações. É demonstrado estatisticamente que os 

países mais poluidores são aqueles que estão em um avançado processo de desenvolvimento, 

não significando necessariamente que a maior parte de sua população receba os efeitos destas 

emissões. O contraponto é gerado no momento em que se explicitam os países que recebem 

maior carga poluidora nas suas regiões, sendo estes países pouco desenvolvidos, com grande 

porcentagem de suas populações à margem da miséria e da pobreza. 

A discussão foi então trazida para o Brasil, onde foi mostrado um pouco do panorama 

da poluição do ar, e das legislações que controlam e regulam as emissões de poluentes. Ainda 

dentro do âmbito legislativo, ressaltamos acordos internacionais para a preservação do meio 

ambiente. Dentre as tecnologias mostradas aos alunos, o conversor catalítico foi utilizado 

como exemplo principal para demonstrar o funcionamento do processo de transformação dos 

gases poluentes oriundos da queima de combustível. 

A relação da mineração com a África do Sul foi então explicitada, e as assimetrias da 

exploração foram apresentadas, mostrando como o povo sul-africano, mesmo tendo em suas 

terras estes metais que permitem o acesso à manutenção da qualidade do ar, não possuem 

investimentos em tecnologia para que isso esteja à disposição de seu povo.  

Neste momento muitas dúvidas surgiram entre os alunos, como fruto da curiosidade 

sobre os processos que regem as políticas africanas de exploração. Dúvidas acerca da 

legislação vigente na África do Sul e de outros países africanos, sobre a nacionalidade das 

empresas que se instalaram ali e sobre a relação racial com a opressão social foram 

levantadas. A discussão tomou então um rumo mais histórico, onde contextualizamos o 

cenário pós-apartheid na África do Sul, e os ainda recentes processos de independência 

ocorridos nas últimas décadas. A injustiça social e racial tornaram-se pautas da discussão e 

foram abordadas as razões pelas quais a população menos favorecida é atingida de forma mais 

violenta pela poluição do ar.  

Dessa forma, enumeramos práticas do dia a dia que podem ser feitas para que cada um 

de nós contribua e ensine o outro a contribuir para a manutenção e preservação da qualidade 

do ar em nossos espaços, além de ressaltar a necessidade de darmos atenção às relações de 

poder que possam nos prejudicar e  à cobrança do cumprimento das leis ambientais já 

aplicadas. 

Ao fim da apresentação, foi solicitado aos alunos o desenvolvimento de um texto 

dissertativo-argumentativo, a partir da leitura de alguns textos motivadores e com base nos 

conhecimentos construídos ao longo da aula, sobre o tema ―As consequências da poluição 

atmosférica para as populações socialmente desfavorecidas no mundo.‖ (APÊNDICE III), 
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apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Este modelo é o 

mesmo utilizado nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, sendo muito difundido nos 

últimos anos do Ensino Médio, e que nos permite avaliar de forma mais efetiva o pensamento 

dos alunos participantes. (ROCHA, 2015) 

Além da redação, foi solicitado que eles pesquisassem entre seus familiares relatos de 

pessoas que tiveram doenças respiratórias e, se alguém tiver veículos, se estes possuem o 

filtro catalítico e se eles estão em dia com a manutenção. 

 

6.2.1.2. Entrega das Redações e Trocas de Relatos. 

 

No segundo encontro foram recolhidas as produções textuais desenvolvidas pelos 

alunos. Dos 63 alunos participantes da aula, apenas 14 entregaram a produção textual, mesmo 

ela gerando uma pontuação extra em Química. Muitos alegaram ter esquecido e outros 

alegaram ter perdido as folhas com os textos-base e a folha de redação. 

Algumas composições demonstram como os alunos trouxeram para si o conteúdo 

apresentado e como eles relacionaram com sua vivência e conhecimentos prévios. Em uma 

em particular, um aluno faz uma correlação com uma série de TV que trata do embate pelo 

bem ambiental: 

Na série ―Os Cem‖, a protagonista Clarke Griffin, muitas vezes se encontra em uma 

situação onde tem que fazer escolhas difíceis por ser a líder de seu grupo. Esse fato 

se assemelha com a situação dos governantes dos países subdesenvolvidos que se 

encontram em um viés onde precisam se industrializar, sem possuir dinheiro para as 

tecnologias não poluentes ou para tratar da saúde da população (ALUNO 1, ANEXO 

I). 

Em outra das redações, o aluno, assim como muitos outros, admite a responsabilidade 

dos governos em realizar a manutenção do bem estar da população por meio da preservação 

do meio ambiente: 

Os governantes desses países, que tem a responsabilidade de cuidar dessa população, 

devem estabelecer os limites que irão impedir que a poluição continue e mate mais 

pessoas (ALUNO 2, ANEXO II). 

A produção textual dentro destes assuntos, principalmente a dissertação 

argumentativa, permite que observemos e avaliemos o discurso adotado pelo aluno após a 

aprendizagem. Se a nossa prática educacional tem por finalidade transformar a visão de 

mundo do educando e, dessa forma, formar um agente transformador de sua realidade, temos 

que avaliar se seu aprendizado se deu de maneira crítica e se ele pode perceber, em seu 

mundo, os elementos indicados em sala de aula. (FREIRE, 2000) 
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Após recolhidas as redações, foi levantada uma questão para amplo debate da turma: 

―Se a África do Sul possui um dos minérios mais valiosos do planeta, tanto comercial quanto 

ambientalmente, porque os homens que trabalham em sua extração sofrem tanto?‖ Seguem no 

Quadro 1 algumas respostas dadas pelos alunos: 

 

Quadro 1 : Respostas dos alunos ao questionamento realizado em sala 

Aluno 3: ―Porque as empresas de mineração não se importam com o bem estar dos 

mineiros, apenas com o lucro, e por isso levam tudo com eles.‖ 

Aluno 4: ―Porque as empresas não oferecem condições para que os trabalhadores 

prosperem.‖ 

Aluno 5: ―Porque os países não estão preocupados em desenvolver a tecnologia para o 

combate nem para a preservação do meio ambiente e do ar da atmosfera.‖ 

 

Observa-se que nas respostas obtidas, em nenhum momento, houve culpabilização da 

população por estar sujeita a este tipo de exploração. Isso demonstra, portanto, uma visão dos 

alunos de que a posição de poder do governo e das empresas é a de quem detém a chave para 

tirar essas populações das situações de perigo ambiental a que estão expostas. 

Seguindo ainda no debate com a turma, foram ouvidos os alunos que trouxeram relatos 

de doenças respiratórias em suas famílias. A rinite alérgica foi a mais relatada, assolando 

algumas dezenas dos presentes, seguida pela bronquite alérgica, que foi muito comum em 

crianças mais novas nas famílias. Essa relação corrobora o fato de que idosos e crianças estão 

mais vulneráveis aos problemas da poluição atmosférica, e que são os maiores afetados por 

estas emissões.  

Em seguida, os alunos foram questionados sobre os veículos que seus familiares 

possuíam, e se havia manutenção periódica dos filtros catalisadores. Muitos ficaram surpresos 

pois, por mais que os veículos possuíssem filtros catalisadores, estes ou não estavam em dia 

com a manutenção, ou não havia a informação se ele estava funcionando corretamente. A 

justificativa para a não-realização da manutenção seria a falta de recursos financeiros para 

tanto. Outros, entretanto, mencionaram que seus pais sequer sabiam o que era o filtro 

catalisador automotivo, ou qual era sua finalidade. Estas perspectivas remetem como a 

educação ambiental e a informação de tecnologias que forneçam um meio ambiente mais 

saudável não estão chegando às populações menos favorecidas e, mesmo com este acesso, não 

há recursos disponíveis para que se continue a trabalhar a preservação ambiental. 
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6.2.2. Avaliação da Aprendizagem e da Sequência de Aulas 

 

A avaliação dos alunos durante a Sequência de Aulas foi feita de modo processual, 

abrangendo todas as etapas da mesma, por meio da observação da participação e desempenho 

dos alunos durante a aula e a confecção dos textos. Nas aulas, observou-se a participação ativa 

e a disponibilidade para realizar as atividades passadas, como o debate, os relatos familiares 

coletados e as respostas aos questionamentos realizados. No texto, avaliou-se a argumentação 

realizada pelos alunos e seu entendimento da abordagem realizada. 

Ao avaliar o questionário diagnóstico (APÊNDICE II) passado no primeiro encontro 

com a turma, e as respostas por eles feitas, pode-se perceber que os alunos entendem as 

questões ambientais e de poluição com base em conceitos de senso comum, principalmente 

em razão do que conhecem por meio dos veículos de comunicação de massa. O diagnóstico se 

mostrou efetivo por trazer, mesmo que de maneira subjetiva, como está alinhado o 

pensamento geral da turma e, a partir daí, pôde-se nortear como os elementos da aula serão 

expostos.   

Durante a apresentação da aula os alunos ainda estavam um pouco tímidos e receosos 

em opinar ou questionar algo, e acredita-se que isso se deva ao fato de não estarem habituados 

a projetos deste tipo na área da Química. Entretanto, ao final da aula a participação aumentou 

ao serem questionados sobre os efeitos da poluição no dia a dia e durante a apresentação dos 

problemas sul-africanos. 

No segundo encontro, a turma a princípio se mostrou envergonhada pela baixa resposta 

dos textos solicitados, mas em seguida se mostrou ainda mais participativa e curiosa que no 

primeiro encontro, devido à abertura do espaço para que pudessem interagir e abrir seus 

relatos. Durante as falas, percebeu-se a correlação e o uso de informações discutidas no 

primeiro encontro, como a associação da pobreza e da falta de recursos com a exposição aos 

efeitos da poluição do ar. 

Para avaliação quantitativa da experiência, utilizou-se a proposta de redação, solicitada 

ao grupo. Devido ao baixo retorno dos alunos, o professor sugeriu dar um prazo maior, para 

que mais alunos entregassem posteriormente. A entrega posterior, entretanto, não foi 

repassada para a avaliação da Sequência de Aulas. A avaliação das redações entregues foi 

feita levando em consideração a capacidade argumentativa do aluno e o domínio do 

conhecimento sobre o assunto demonstrado no texto. Os alunos demonstraram grande 

dificuldade no processo de escrita, prejudicando também o poder da argumentação. Acima 

disso, eles conseguiram utilizar parte do conteúdo apresentado para analisar a proposta.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação de um projeto voltado exclusivamente para narrativas negras, dentro do 

ambiente escolar, ainda é visto por muitos como um esforço singular para incluir a cultura 

Afro-brasileira dentro de um currículo limitado, e este trabalho se insere nesta realidade. Usar 

a temática de meio ambiente para levar o pensamento para dentro do continente africano, 

entretanto, ajudou a realizar a passagem do conteúdo empirista para um conteúdo 

problematizador e sensível, tratando de um tema ao mesmo tempo delicado e pesado com uma 

geração de adolescentes que, historicamente, demonstra que empatia não é um de seus pontos 

fortes. 

Entretanto, foi preciso mostrar para os alunos, em especial os alunos pretos e pobres, 

que a participação deles na transformação do meio ambiente é importante porque eles é quem 

sofrerão de maneira direta as consequências deste desequilíbrio no futuro, podendo se 

manifestar tanto em sua saúde quanto no bem estar de seus familiares e conhecidos. É sempre 

preciso deixar claro como as regiões mais pobres, e com predominância de população negra, 

são as que hoje mais sofrem com a poluição do ar, devido ao pouco acesso a tecnologias, à 

falta de medidas preventivas para a poluição e ao difícil acesso à saúde e ao saneamento 

básico de qualidade. Este cenário não é apenas demonstrado no continente africano mas é 

emulado no Brasil por meio da diáspora negra, sendo perpetuado por um sistema que emprega 

o racismo desde sua base até estruturas mais simples, como o acesso ao Meio Ambiente 

saudável. 

A promoção do ensino de Química Ambiental foi realizada, utilizando narrativas de 

povos africanos foi feita realizando o paralelo entre o sofrimento de seus povos e a exploração 

de sua terra para o desenvolvimento de tecnologias as quais eles não tem acesso, como os 

catalisadores automotivos, e que seriam fundamentais para manutenção do meio ambiente 

dessas populações. O potencial do povo africano ficou claro para os alunos, mas a 

apresentação exclusiva de seu sofrimento não configura a apresentação de sua cultura. O 

trabalho pode ir além, trazendo para o aluno os mecanismos culturais que mostram como o 

povo africano lida com as assimetrias de seus países.  

O Ensino de Química e a Educação Ambiental podem então ser pensados para que 

tragam para o negro o poder de transformar sua vida, sua comunidade e seu espaço para que 

sejam aplicadas medidas sustentáveis que contribuam para reduzir a desigualdade e a 

poluição. Se todos devemos fazer a nossa parte, por que a educação ambiental não pode 

apresentar um foco social em que seja demonstrado o poder que a população preta e pobre 
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pode ter? Por mais que o ambiente escolar não se demonstre pronto para receber estas pautas, 

é a partir de sua inserção que mudanças dentro das estruturas educacionais podem ocorrer. 

Por mais que o debate em sala de aula tenha sido direcionado para práticas que possam 

garantir um acesso ao direito do meio ambiente de qualidade, a percepção de que fazem parte 

de uma classe oprimida não apenas socialmente, mas ambientalmente, tem a função de dar 

aos alunos o sentimento de indignação que é necessário para que o processo de 

empoderamento ocorra em suas mentes. A luta para o acesso ao meio ambiente de qualidade 

para que possam viver, passa diretamente pelo seu posicionamento frente a situações sociais 

de opressão muito semelhantes àquelas observadas quando são negados os espaços de 

atuação, de fala, e de relevância à população negra. O trabalho de trazer à consciência os 

efeitos de suas posições sociais, bem como o recorte racial relacionado a eles é inerente a 

todos os conteúdos e pode ser trabalhado com maior ênfase para potencializar o processo de 

empoderamento dos alunos.  

A viabilização deste projeto, e de outros projetos que trabalham temas como este são 

vitais para que o aluno negro se encontre dentro de uma imensidão de conteúdos que não lhe 

parecem dizer respeito, cujas raízes não estão amarradas junto a de seus ancestrais. Traçar um 

paralelo da ciência atual até a antiga terra onde a civilização teve sua gênese é poder dar 

relevância para um povo que todos os dias é esquecido e cujo sofrimento é passível de 

sensibilização. 

Dar a chance dessas narrativas serem expostas em espaços onde caráteres são formados 

todos os dias, como é o ambiente escolar, é incluí-las na cultura de jovens que detém em suas 

mãos o potencial para mudar a sua realidade no futuro. Realidade esta que pode contar com 

um ser humano que está um passo mais próximo de entender que vivemos todos sobre a 

mesma terra e que temos, igualmente, direitos e deveres sobre tudo que ela pode oferecer, 

inclusive o direito de usufruir e o dever de preservar. 
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9. APÊNDICES 

9.1. APÊNDICE I – Planejamento da Sequência de Aulas 

 

I. Público Alvo: Alunos de 3º Ano do Ensino Médio da rede pública de ensino. 

II. Tema: O combate à poluição atmosférica para populações menos favorecidas sob o olhar 

dos povos africanos.  

III. Justificativa: É preciso trazer para sala de aula um conteúdo não apenas centralizado na 

visão da população dominante, mas também focado em narrativas de pessoas negras para que 

seja promovido o empoderamento do sujeito para que ele tenha papel transformador na 

sociedade em que vive. 

IV. Objetivos: Promover o ensino de Química Ambiental utilizando como ponto central a 

assimetria entre os níveis de poluição do ar em cidades da região da África Subsaariana, seus 

níveis de desenvolvimento e tecnologias disponíveis à população para o combate à poluição 

atmosférica e a posse de reservas minerais fundamentais para o desenvolvimento desta 

tecnologia, gerando um debate e reflexão sobre o potencial e a importância dos povos 

africanos para o desenvolvimento sustentável a nível global. 

V. Conteúdo: 

Química Ambiental: Poluição atmosférica, gases poluentes, ciclos de poluentes, tecnologias 

para a redução da poluição.  

VI. Desenvolvimento do tema:  

• Atividades de desenvolvimento 

A elaboração de uma sequência de aulas sobre o conteúdo Química Ambiental, com duração 

de 3 aulas de 50 minutos, divididas em dois encontros, sendo o primeiro com duas aulas e o 

segundo com 1 aula. 

VII. Avaliação: 

- A avaliação da eficiência da proposta apresentada levará em consideração a participação, o 

desempenho dos alunos, a capacidade de identificação das assimetrias relacionadas à poluição 

atmosférica e as populações de cor pelo mundo e os textos dissertativos desenvolvidos por 

eles.  
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9.2.APÊNDICE II – Questionário-Base 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – INSTITUTO DE QUÍMICA 

C. E. WALTER ORLANDINI – PARAÍSO, SÃO GONÇALO/RJ 

AULA – COMO SALVAR O PLANETA? 

 

QUESTIONÁRIO-BASE 

  

1. Quais substâncias podem ser poluentes atmosféricos? 

___________________________________________________________________________ 

  

2. Você acredita que sua cidade possua muita poluição atmosférica? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

(    ) NÃO SEI DIZER 

 

3. Em qual continente se localizam as cidades mais poluidoras? 

(    ) AMÉRICA 

(    ) ÁSIA 

(    ) ÁFRICA 

(    ) EUROPA 

(    ) OCEANIA 

 

4. Em qual continente se localizam as cidades mais poluídas? 

(    ) AMÉRICA 

(    ) ÁSIA 

(    ) ÁFRICA 

(    ) EUROPA 

(    ) OCEANIA 

 

5. Você acha que a Química pode ajudar a diminuir a poluição? 

(    ) NÃO 

(    ) SIM 

 

Se SIM de que forma? 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Você acredita que possamos contribuir para o aumento das emissões de poluentes na 

atmosfera? 

(     ) NÃO 

(     ) SIM 

 

Se SIM de que forma? 

___________________________________________________________________________ 
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9.3. APÊNDICE III – Proposta de Redação 

Nome:__________________________________________________________ 

Turma:______ 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO – QUÍMICA 

 

TEXTOS MOTIVADORES 

 

TEXTO I: 

 

Em Portugal, há 713 mil carros altamente poluentes 

Mesmo após o "escândalo dieselgate", carros a gasóleo poluentes aumentam aos milhões 

na Europa. 

 

Na análise da Federação Europeia dos Transportes de Ambiente, que junta vários organismos 

ambientalistas, França e Itália são os países em que circulam mais carros a gasóleo, mais de 

oito milhões em cada um, enquanto em Portugal há 713 mil carros altamente poluentes nas 

estradas. 

Nas conclusões do estudo, alerta-se que muitos dos 43 milhões de veículos (mais cinco 

milhões que no ano passado e mais 12 milhões que em 2015) acabarão por ser exportados 

para o Leste da Europa e para África, continuando a poluir o ar de cidades por todo o mundo 

durante décadas. 
Disponível em: https://rr.sapo.pt/ Acesso em 28 abr. 2019 

TEXTO II: 

Todo veículo automotor - como carros, motocicletas, caminhões, entre outros, são 

grandes responsáveis pela emissão de gases poluentes que prejudicam não apenas o meio 

ambiente, como também os seres humanos e animais. E quanto mais antigo esses veículos 

são, mais poluição eles causam. É o caso dos carros com mais de 15 anos, considerados 

veículos velhos para circulação.  

O diretor de Registro e Licenciamento do Departamento Estadual de Transito (Detran-

PI), Wilson Gomes, afirma que o potencial de trabalho desses carros é comprometido e, 

mesmo em bom estado de conservação, a poluição que eles provocam é maior. O mecânico 

Luiz Gonzaga explica que isso é devido às peças dos carros antigos, que não são produzidas 

com a modernidade dos catalisadores e de outras interferências que reduzem a emissão dos 

gases poluentes, como é feto nos carros mais modernos.  

―Com o tempo a tecnologia vai descobrindo peças que vão sendo colocadas nos carros 

mais novos que evitaria tanta poluição. E o carro velho não tem essas peças, continuam com 

as que poluem muito, por conta das peças deles e do combustível‖, explica o mecânico.  

O último levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea) concluiu que a poluição originada do motor de um carro com mais de 

15 anos de uso é 28 vezes maior que o de um carro novo, com menos de 6 mil quilômetros 

rodados. E que portanto, ele precisa de uma manutenção maior e constante. 
Disponível em: https://www.portalodia.com/ Acesso em 26 de abr. 2019 
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TEXTO III:  

 

 
 

TEXTO IV:  

 

Na África, a poluição mata mais do que subnutrição e água não tratada 

Cerca de 712 mil mortes por ano são causadas por doenças e infecções ligadas à poluição 

 

Pesquisadores da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) 

calcularam os impactos da poluição atmosférica na região. Descobriram que nada mata mais 

do que o ar: são 712 mil mortes por ano, causadas por doenças e infecções ligadas à poluição. 

O problema é pior nos países que mais se desenvolveram nas últimas décadas — Egito, África 

do Sul, Etiópia e Nigéria. Segundo o estudo, carros e caminhões velhos, importados de outros 

países, são os principais culpados pela qualidade ruim do ar. 

O problema é que não sobra dinheiro aos países do continente para investirem na redução da 

poluição atmosférica. Se o fizessem, a verba para outros projetos, como saneamento básico e 

acesso à água potável, ficaria comprometida. Por isso, investimentos em transporte público e 

fontes menos poluentes de energia são colocados em segundo plano. 

 
Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/ Acesso em 27 abr. 2019 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO: 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo 

de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo sobre o tema ―As consequências da 

poluição atmosférica para as populações socialmente desfavorecidas no mundo.‖, 

apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.   
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10. ANEXOS 

 

10.1.  ANEXO I – Redação do Aluno 1  
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10.2.  ANEXO II – Redação do Aluno II 

 


