
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

PÂMELLA SILVA RODRIGUES  

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE ESTUDO DE CASO: 
 

Uma abordagem para o ensino de reações de oxirredução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda, RJ 

2020 



PÂMELLA SILVA RODRIGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE ESTUDO DE CASO: 
 

Uma abordagem para o ensino de reações de oxirredução 
 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a 
Coordenação do Curso de Licenciatura em 
Química da Universidade Federal Fluminense, 
como requisito parcial à obtenção do título de 
Licenciada em Química. 

 

 

 

 

 

Orientadora:  
Profª. Dra. Denise de Castro Bertagnolli  

 

 

 

 

Volta Redonda, RJ 

2020 



 

 



PAMELLA SILVA RODRIGUES 

 

 

 

PROPOSTA DE ESTUDO DE CASO: 
 

Uma abordagem para o ensino de reações de oxirredução 
 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a 
Coordenação do Curso de Licenciatura em 
Química da Universidade Federal Fluminense, 
como requisito parcial à obtenção do título de 
Licenciada em Química. 

Aprovada em 25 de novembro de 2020.  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Profª. Dra. Denise de Castro Bertagnolli – Orientadora 
Universidade Federal Fluminense - UFF 

 
 
 

Profa. Dra. Julliane Yoneda Huguenin  
Universidade Federal Fluminense - UFF 

 
 

 

Profa. Dra. Andréa Aparecida Ribeiro Alves  
Universidade Federal Fluminense - UFF 

 
 
 
 
 

Volta Redonda 
2020

24



AGRADECIMENTOS 

 
 

Inicialmente, gostaria de agradecer imensamente aos meus pais, Anadir Moreira da 

Silva e Jonas Ferreira Rodrigues, por estarem ao meu lado me apoiando e incentivando durante 

toda graduação e, principalmente, nos dias mais difíceis. Sem o amparo deles jamais 

conseguiria finalizar essa etapa da minha vida. 

À minha orientadora e amiga, Profª. Denise de Castro Bertagnolli, pela bondade e 

carinho em se prontificar a me orientar, por me incentivar a não desistir, pela paciência e 

dedicação durante a orientação e por me ensinar muito mais que química. 

À Profª. Julliane Yoneda Huguenin e Profª. Andréa Aparecida Ribeiro Alves por se 

disponibilizarem a participar da banca mesmo nesse período delicado.  

Ao Prof. Wilimar José de Barros pelos ensinamentos, pela confiança e disponibilidade 

no desenvolvimento desse trabalho. 

À minha família, em especial, ao meu avô Valdecir Moreira, por compreender minha 

ausência e me incentivar a finalizar o curso. 

À minha irmã, Samanta Rodrigues, por me dar o melhor presente da minha vida, minha 

sobrinha Cecília, que trouxe felicidade mesmo nos dias difíceis.  

Aos meus irmãos de coração Pamela Arcanjo, Rayra Arantes e Daniel Ramos e às 

minhas primas Raianne Rodrigues e Thaís Ferreira pela amizade e apoio na vida e durante a 

graduação.  

Ao meu amigo e companheiro, Tadeu Cabral, por se fazer presente mesmo distante, me 

incentivando, apoiando e, principalmente, me inspirando.  

À minha segunda família, Andreza Silva, Guilherme Alves, Naiara Gonçalves, Hugo 

Alves, Polliana Moura e Maria Helena, por serem braço direito dos meus pais e ajudarem, 

mesmo que indiretamente, a finalizar o curso. 

Aos meus amigos Mallena de Almeida, Karina Souza, Rodrigo Gomes, Letícia 

Machado, Eduardo Valverde, Erik Braga e Kaique Pinto por me apoiarem durante a graduação. 

Ao Prof. Elivelton Alves por fazer diferença na minha formação.   

Em geral, a todos meus professores, amigos e colegas da UFF que me apoiaram e 

ajudaram a concluir essa etapa e ao Instituto de Ciências Exatas (ICEx) pelo apoio institucional.  

 
 

 
 



RESUMO 

 
O Estudo de Caso é uma metodologia de ensino que vem sendo utilizada amplamente no Ensino 
de Química. Neste trabalho foi elaborada uma proposta pedagógica utilizando o Estudo de Caso 
a partir de um tema gerador inspirado na perspectiva CTSA, baseado nos impactos ambientais 
e sociais causados por resíduos siderúrgicos depositados irregularmente no bairro Volta Grande 
IV, localizado na cidade de Volta Redonda. Foi proposto um estudo de caso intitulado de “A 
saúde de Cecília” para promover um ensino investigativo no desenvolvimento dos conteúdos 
de reações de oxirredução no Ensino Médio, para alunos do 3º ano. Na organização do caso 
foram utilizadas fichas de acompanhamento para a aplicação e verificação da problemática do 
caso, e recortes de notícias para complementar e fornecer dados para auxiliar na investigação. 
Acredita-se que a proposta criada, possui potencial para o desenvolvimento do raciocínio crítico 
e de habilidades cognitivas dos alunos, como interpretação, argumentação, comunicação oral e 
escrita, entre outras, bem como o exercício de tomada de decisão, a partir da contextualização 
diante de fatos reais, o que, consequentemente, poderá contribuir para o ensino e aprendizagem 
de reações de oxirredução. 
 
Palavras-chave: Estudo de Caso; CTSA; Argumentação; Reações de oxirredução. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 
The Case Study is a teaching methodology that has been widely used in Chemistry Teaching. 
In this work, a pedagogical proposal was elaborated using the Case Study from a generating 
theme inspired by the CTSA perspective, based on the environmental and social impacts caused 
by steel waste deposited irregularly in the Volta Grande IV neighborhood, located in the city of 
Volta Redonda. A case study entitled “Cecília’s Health” was proposed to promote investigative 
teaching in the development of the contents of redox reactions in high school, for stud ents of 
the last school year. In the organization of the case, follow-up forms were used for the 
verification and application of case, and news clippings to complement and provide data to aid 
in the investigation. It is believed that the proposal created has the potential for the development 
of critical reasoning and cognitive abilities of students as interpretation, argumentation, oral 
and written communication, among others, as well as the exercise of decision-making, from the 
contextualization before real facts, which may contribute to the teaching and learning of redox 
reactions. 
 

 
Keywords: Case Study; CTSA; Argumentation; Redox reactions. 
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1 INTRODUÇÃO  

O processo de ensino não é algo definido de forma completa, para que ocorra esse 

processo, é necessário a sistematização de um conjunto de metodologias e/ou perspectivas que 

direcionam o desenvolvimento do ensino e, consequentemente, auxiliem na aprendizagem. 

Freire (1987) destaca que o ensino deve, sobretudo, desenvolver a prática à liberdade através 

de uma educação dialógica que tenha um caráter reflexivo da realidade. Portanto, o Ensino de 

Ciências não deve tratar a aprendizagem centrada apenas nos conteúdos científicos, o 

desenvolvimento curricular deve valorizar a educação pautada em contextos e situações reais 

que promovam a aprendizagem entre o conhecimento e a ação, possibilitando ao indivíduo a 

construção do seu raciocínio crítico frente a sua realidade (FREIRE, 1987, 1996). 

Uma das formas de promover esses aspectos no ensino é a utilização de metodologias 

investigativas que buscam a participação ativa do aluno através de situações que impulsionam 

o desenvolvimento do raciocínio crítico através da elaboração de hipóteses, argumentações e 

discussões frente à uma problemática. Essas metodologias irão confrontar o comprometimento 

do aluno diante das possibilidades de erro ou acertos ao assumir posições frente a questões de 

natureza social, política e ambiental. Nesse sentido, o uso de metodologias que estimulam a 

elaboração de hipóteses através de problematizações podem auxiliar na construção e 

desenvolvimento dos conteúdos com caráter libertário, como por exemplo, a metodologia de 

Estudo de Caso (EC) a qual busca uma Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) através 

de estímulos para a resolução de desafios que promovam uma alfabetização científica e a 

mudança social através do desenvolvimento do raciocínio crítico (LOCATELLI; ZOCH; 

AMARAL, 2015; RICARDO, 2008; SÁ; FRANCISCO; QUEIROZ, 2007; SANTOS, 2008; 

SANTOS; MORTIMER, 2002). 

A necessidade de metodologias de ensino que articulem o conteúdo científico ao 

contexto social do aluno devido, dentre outros aspectos, a preocupação frente os problemas 

ambientais que surgiram ao longo da história humana, deram origem as propostas curriculares 

com uma perspectiva que incorpora a educação Científica, Tecnológica, Social e Ambiental 

(CTSA). A partir da década de 1960, o estudo dessa perspectiva foi sendo desenvolvido no 

Brasil justamente pela busca da alfabetização científica atrelada à tecnologia e a compreensão 

do mundo social relacionado às experiências cotidianas. Um dos objetivos da CTSA é a 

aquisição de conhecimentos através da discussão e investigação de temas geradores, como 

exploração mineral, preservação ambiental, industrialização, globalização (SANTOS, 2008; 
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SANTOS; MORTIMER, 2002), dentre outros, dos quais são definidos por Freire (1987) como 

“pontos de partida” para o processo educacional.  

 Diante disso, o presente trabalho se propõe a elaborar uma proposta pedagógica 

utilizando a metodologia de EC, abordando como tema gerador os impactos causados por 

resíduos industriais depositados irregularmente na cidade de Volta Redonda, essa proposta seria 

desenvolvida em uma escola estadual da cidade, porém, em virtude da pandemia do COVID-

19, não foi possível sua aplicação.   

A temática é relevante, visto que nas décadas de 1980 e 1990, o local do atual bairro 

Volta Grande IV foi utilizado como depósito de resíduos siderúrgicos e alguns moradores 

residentes desse local desconhecem ou não acreditam na sua existência ou na possibilidade de 

que esses resíduos possam trazer algum dano à saúde. Estas práticas de depósitos irregulares 

persistem até a atualidade, onde a siderúrgica deposita pilhas de rejeitos a céu aberto próximo 

a margem do Rio Paraíba do Sul, ou seja, desde a década de 80, a indústria é considerada 

poluidora e recebe multas por descomprimir de leis ambientais, no entanto as práticas 

permanecem as mesmas (BRÍGIDA, 2015). 

Nesse sentido, acredita-se que por meio da discussão dos impactos ambientais causados 

pelos rejeitos depositados no bairro Volta Grande IV da cidade de Volta Redonda utilizando a 

metodologia de EC como um tema gerador da perspectiva CTSA, poderá promover uma 

educação com caráter reflexivo para formação de cidadãos críticos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Produzir uma proposta pedagógica utilizando a metodologia de Estudo de Caso 

envolvendo os impactos ambientais e sociais causados pelos rejeitos industriais depositados nas 

décadas de 1980 e 1990 no bairro Volta Grande IV em Volta Redonda – RJ como um tema 

gerador com enfoque CTSA. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Os objetivos específicos da proposta são: 

- Produzir um EC abordando impactos sociais causados pelos rejeitos industriais;  

- Construir um procedimento pedagógico que permita utilizar o EC como uma atividade 

investigativa atrelada ao tema gerador; 

- Elaborar estratégias para abordar os aspectos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais 

atrelados ao tema gerador;  

- Relacionar conceitos referentes ao ensino de reações de oxirredução com o tema gerador; 

- Elaborar estratégias e recursos que auxiliem na mediação do professor e na investigação dos 

alunos para o desenvolvimento do EC. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

 O ensino é um processo dinâmico que necessita do aprendizado para desenvolver e 

construir o pensamento de um indivíduo. Desde o surgimento da química, o homem busca 

aprofundar seus conhecimentos de forma a contribuir para um desenvolvimento e avanço 

tecnológico. Portanto, a química proporcionou e vem proporcionado, progressivamente, a 

construção social do homem e, portanto, podemos estabelecer uma relação direta entre o Ensino 

de Química e o processo de desenvolvimento humano, não só tecnológico, mas também, social 

(OKI; MORADILLO, 2008).  

 Apesar das diversas contribuições e mudanças para o desenvolvimento da educação no 

Brasil, o Ensino de Química ainda é ministrado de forma tradicional verbalista e mecanicista, 

submetendo o aluno a condições passivas durante sua aprendizagem, o que leva à compreensão 

da química como uma disciplina de acumulação de conhecimentos. Muitos pesquisadores 

defendem que o processo de ensino deve ser realizado através da estimulação à participação 

ativa do aluno, utilizando estratégias que desenvolvam suas habilidades de argumentação 

(SANTOS; MORTIMER; SCOTT, 2001; SANTOS; MORTIMER, 2002; SÁ, 2006; SÁ; 

QUEIROZ, 2007, 2011; FATARELI et al., 2016) 

De acordo com Sá e Queiroz (2007, p. 2035), a argumentação é “uma atividade social, 

intelectual e verbal, utilizada para justificar ou refutar uma opinião e que consiste em fazer 

declarações, levando em consideração o receptor e a finalidade com a qual se emitem”. Logo, 

ela é capaz de proporcionar o desenvolvimento do raciocínio crítico. Nesse sentido, para que 

ocorra a aprendizagem, é necessário que ela seja transformacional a partir de problemas que 

estimulem, desafiem e incentivem novos conhecimentos. Uma das estratégias que tem sido 

desenvolvida na área da educação é a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) que tem 

como objetivo trabalhar com problemas reais ou simulados permitindo ao aluno um 

protagonismo durante seu processo de ensino-aprendizagem através da resolução desses 

problemas (BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2014; SOUZA; DOURADO, 2015).  

A ABP surgiu como uma metodologia para promover o desenvolvimento de habilidade 

de resolução de problemas nas escoladas de medicina. Historicamente, um grupo de médicos 

da universidade de Mc Master, no Canadá, pesquisavam metodologias de ensino que permitiam 

a avaliação e interpretação de informações que auxiliassem em um rápido diagnóstico de 

pacientes. Após sua consolidação como modelo de aprendizagem, a ABP foi introduzida em 

diversas universidades de medicina como: na Universidade de Maastricht, Holanda; em 
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Newcastle, Austrália; e em Harvard, nos Estados Unidos. No Brasil ela foi inserida em 1993 na 

Escola de Saúde Pública do Ceará, em 1997 na Faculdade de Medicina de Marília e em 1998 

no curso de Ciências Médicas da Universidade de Londrina. Com seu desenvolvimento e 

aperfeiçoamento, a ABP foi implementada em diversas áreas do ensino (BOROCHOVICIUS; 

TORTELLA, 2014; SOUZA; DOURADO, 2015) 

Uma das vertentes da ABP é o método de EC que consiste em narrativas de fatos reais 

ou simulados que incentivam a busca de solucionar problemas descritos. De acordo com Sá 

(2007) “enquanto o objetivo do modelo original do ABP é, principalmente, a aprendizagem do 

assunto científico, os casos são mais comumente usados para ensinar habilidades para a tomada 

de decisão a profissionais”. Portanto, no sentido educacional, trata-se de um método que pode 

promover a discussão de problemáticas com cunho científico, tecnológico, social e/ou 

ambiental, desenvolvendo assim, propostas educacionais de caráter crítico e dialético 

(HERREID, 1994; SÁ; FRANCISCO; QUEIROZ, 2007).  

 

3.1 Estudo de Caso (EC) 

De acordo com alguns trabalhos encontrados na literatura, a utilização da metodologia 

de EC no ensino de Ciências foi influenciada por James B. Conant, docente do Departamento 

de Ciências Biológicas da Universidade de Harvard, que adaptou suas disciplinas para 

contemplar este tipo de metodologia. Assim, muitos trabalhos surgiram desenvolvendo o EC, 

principalmente no Ensino Superior dando origem a uma seção no Journal of College Science 

Teaching4 (JCST) nomeado de “The Case Study”5 com diversas propostas para aplicação em 

sala de aula (HERREID, 1994, 2013; MASSENA; DE GUZZI FILHO; SÁ, 2013).  

O primeiro artigo publicado na seção de estudos de casos no JCST foi o “Case Studies 

in Science - A Novel Method of Science Education”6 escrito por Herreid (1994). Nesse artigo, 

o autor pontua que, após analisar a aplicação da metodologia em cursos superiores na 

Universidade de Estadual de New York, foi possível observar que a utilização de estudos de 

casos possibilitou o desenvolvimento de habilidades de interpretação, tomada de decisões, 

comunicação oral e escrita e trabalhar em grupo. Além disso, os alunos apresentaram um melhor 

desempenho na capacidade de aprendizagem e na resolução de conflitos reais, assim como, 

possibilitou um aumento na frequência na participação nas atividades, o autor atribuiu esse 

resultado ao fato de que os casos incentivam a participação dos alunos (HERREID, 1994). 

 
4 Tradução: Jornal da Faculdade de Ensino de Ciências.   
5 Tradução: O Estudo de Caso. 
6 Tradução: Estudo de Casos – Um novo método de ensino em ciências.  
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De acordo com Herreid (2006), a utilização de casos se baseava no uso de histórias 

independentes, escritas e analisadas em sala de aula, assim como o método utilizado atualmente 

em cursos de direito e de administração, no qual são utilizados histórias reais ou simuladas para 

aprimorar os alunos na atuação em sua área. Vale salientar que a utilização de EC como uma 

metodologia de ensino consiste na utilização de narrativas que incentivem a resolução de 

problemas, ao passo que os alunos realizam a leitura de casos, devem identificar o problema 

apontado no texto e formular hipóteses para resolver o referido problema, permitindo que o 

aluno mobilize os seus conhecimentos.   

De acordo com Sá (2007), os artigos publicados na seção The Case Study referentes ao 

Ensino de Química são, em sua maioria, relacionados a disciplinas de química geral e 

bioquímica e destaca o trabalho de Karukstis (2003 apud SÁ; FRANCISCO; QUEIROZ, 2007) 

intitulado como “Using Case Studies to Introduce Environmental and Economic 

Considerations”7 no qual a metodologia de EC é aplicado na disciplina de química geral  

 
“com intuito de: melhorar a compreensão dos estudantes sobre as relações existentes 

entre ciência, tecnologia e sociedade; colocar os estudantes em uma posição central 
no processo educacional; desenvolver habilidades de pensamento crítico de ordem 
superior dos estudantes, que incluem a identificação de questões chaves e de 
informações relevantes para a resolução dos casos; melhorar as habilidades de 
comunicação dos estudantes e favorecer a troca de conhecimentos entre eles” (SÁ; 
FRANCISCO; QUEIROZ, 2007, p. 732). 

 

Além disso, em 1998 houve a criação de uma seção chamada de “Teaching With 

Problems and Case Studies”8 no “Journal of Chemical Education”9 (JCE) para publicações de 

trabalhos referente ao Ensino de Química no qual possuia poucos casos elaborados para a 

aplicação no ensino e, segundo Sá (2007, p. 732) no ano de 2003 nenhum artigo foi publicado 

nesta seção da revista. 

No primeiro artigo publicado na seção de The Case Study, Herreid (1994) afirmou que 

a aplicação da metodologia de EC em Harvard e em outras instituições durante alguns anos, 

resultou na produção de diversos artigos e livros sobre o assunto dos quais sempre relatavam o 

modo de resolução dos casos e que o professor sempre deveria ter em mente seus objetivos para 

estruturar e planejar a aplicação do caso de forma a favorecer a participação do aluno. Em geral, 

os EC são estruturados no formato de narrativas nas quais os alunos devem identificar e/ou 

definir a problemática envolvida no contexto do caso, proporcionando o desenvolvimento de 

 
7 Tradução: Usando estudos de caso para introduzir considerações ambientais e econômicas 
8 Tradução: Ensinando com problemas e estudos de casos. 
9 Tradução: Jornal de Educação Química  
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habilidades de argumentação atrelada a diversos conhecimentos ou conteúdos pertinentes aos 

problemas da narrativa. 

 

3.1.1 Considerações para a elaboração de um EC satisfatório 

Mais que uma metodologia, o EC é uma ferramenta de análise e questionamento que 

confronta situações com teorias existentes, podendo construir novas questões para possíveis 

investigações futuras que tem ganho espaço no Ensino de Química e consequentemente, cria a 

necessidade de produção de novos casos. Como já mencionado, os EC são narrativas que 

descrevem situações ou relatos que necessitam de tomada de decisões, logo, para a produção 

de um EC é preciso considerar alguns aspectos que criem um desafio e incentivo para a 

resolução de um problema (SÁ; FRANCISCO; QUEIROZ, 2007) 

Herreid (1994) destaca que as duas questões básicas referentes à metodologia de EC são 

a de como escrever um caso e como ensinar o caso, sendo que ambas estão relacionadas entre 

si e, consequentemente, a produção do caso dependerá dos objetivos e metas a serem alcançadas 

ensinando e estudando o caso. Reynolds (1980 apud HERREID, 1994) classificou os casos 

como:  

 - Decisão ou dilema: são apresentados problemas ou decisões a serem tomadas por um 

protagonista e são abordados em um curto parágrafo a delimitação do problema, seguido de 

uma narrativa que desenvolve o problema do protagonista, além disso, esses casos podem 

incluir figuras, gráficos, tabelas, cartas ou documentos que auxiliem na resolução da 

problemática;  

 - Casos de avaliação: usados para o desenvolvimento de habilidade de análises, ao invés 

de desenvolver uma problemática, esse tipo de caso busca encontrar ou compreender o 

problema relatado no caso, geralmente são escritos sem um personagem central; 

 - Histórias de casos: são histórias curtas contendo problemas já solucionados que servem 

como modelos ou exemplos de investigação ou pesquisa, como por exemplo, o desastre de 

Minamata, no Japão, na qual milhares de pessoas foram envenenadas por mercúrio proveniente 

de rejeitos industriais lançados acidentalmente na Baía de Minamata em 1930 (BAIRD e 

CANN, 2002). 

 Além disso, segundo Herreid (1998b) um “bom caso” deve: (i) contar uma história, ou 

seja, deve ter uma trama envolvida no caso para que seja discutido; (ii) se concentrar em um 

interesse (possuir uma questão estimulante), de forma que aproxime o assunto da realidade do 

aluno ou para criar um problema que estimule sua resolução; (iii) ser definido nos últimos cinco 
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anos, com o intuito de parecer real e atual para que o aluno sinta que se trata de algo importante; 

(iv) criar empatia com personagens, para, além de envolver o aluno com o caso, influenciar na 

tomada de decisão; (v) incluir citações, estratégia para criar empatia com os personagens e dar 

realismo para o caso; (vi) ser relevante para o leitor, envolvendo situações conhecidas dos 

alunos para criar empatia e incentivar sua resolução; (vii) deve ter utilidade pedagógica, ou seja, 

deve possuir objetivos pedagógicos; (viii) forçar a decisão, como nos casos de dilema e 

decisões, os alunos devem ser encorajados a realizar ações frente ao caso; (ix) ter generalidade, 

os casos devem contemplar assuntos que não sejam específicos, com aplicabilidades gerais; (x) 

ser curto, sucintos para não se tornarem tediosos. 

De acordo com Sá, Francisco e Queiroz (2007) e Pazinato e Braibrante (2014) o caso 

“Ameaça aos laranjais” é um exemplo de um “bom” caso estruturado (Figura 1).  
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Figura 1 - Caso “Ameaça nos Laranjais” e a identificação dos elementos que auxiliam na elaboração 

de um “bom” caso 

 

Fonte: SÁ; FRANCISCO; QUEIROZ (2007). 
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3.1.2 Estratégias para aplicação da metodologia de Estudo de Caso - EC 

Além das considerações para elaboração de um bom caso, Herreid (1998a) apresentou 

diversas estratégias para a aplicação do EC no ensino para que sua metodologia fosse melhor 

explorada. A seguir alguns formatos dessas aplicações. 

 

i. Tarefa Individual: o caso é apresentado ao aluno para ser solucionado e o professor deve 

conduzir a explicação de fatos que auxiliam na resolução do caso:  

 

Exemplo:  

Ringan e Grayson (1994) utilizaram a metodologia de EC durante cinco semanas 

com alunos de graduação nos cursos de Química e Bioquímica da Univerdidade de Abertay 

Dundee, com o objetivo de introduzir conceitos de modelagem molecular e química 

computacional através da análise de propriedades conformacionais de moléculas peptídicas 

de ß-Lactâmicos.  

Individualmente, os alunos construíram o modelo de um sistema da molécula 

peptídica utilizando um software para modelagem computacional e a partir de modificações 

na estrutura desse sistema, os alunos deveriam realizar análises conformacionais das 

estruturas moleculares. Ou seja, os alunos realizaram um estudo de caso como uma tarefa 

individual para analisar as propriedades das estruturas modeladas com o auxílio dos 

professores. De acordo com os autores, este estudo de caso auxiliou a desenvolver de forma 

prática aspectos importantes para a modelagem molecular. 

Poucos trabalhos utilizam o formato de atividade individual, outro exemplo é o 

trabalho de Chamely Wikk, Haky e Galin (2012) no qual professores de químicas e inglês, 

em um curso combinado de química geral e redação de uma faculdade na Florida, 

desenvolveram uma metodologia para estimulação da investigação de princípio científicos 

envolvidos no desastre de Bhopal, no qual milhares de pessoas morreram em um acidente 

químico industrial. Os alunos receberam o caso para formular e defender argumentos 

relativos à pratica da fusão a frio, uma das causas do acidente relatado no caso, outras formas 

de apoio foram fornecidas para auxiliar os alunos no desenvolvimento do raciocínio crítico. 

A proposta foi dividida em várias etapas para que os alunos desenvolvessem o trabalho com 

eficiência, analisando e interpretando conceitos químicos, dados científicos, sociais e 

ambientais para construir argumentos. Ao final, os alunos entregaram um relatório contendo 

as discussões e argumentos sobre o estudo de caso, e a partir dos resultados, perceberam que 

os alunos desenvolveram diversas habilidades, principalmente a escrita.  
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ii. Atividade em pequenos grupos: cada grupo deve receber um caso para ser analisado e 

discutido de acordo com o que foi compreendido pelo aluno, o papel do professor é de 

facilitador durante a discussão:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: 

Passos e colaboradores (2018) aplicaram a metodologia de EC no formato de 

atividade em pequenos grupos na disciplina de Orgânica e Biomoléculas em um curso de 

graduação, em quatro encontros. A turma contendo 9 estudantes foi dividida em dois grupos, 

no primeiro encontro, logo após a apresentação da proposta metodológica, cada grupo 

recebeu um caso. No segundo encontro, os alunos realizaram revisões bibliográficas para 

auxiliar na estruturação das hipóteses. No encontro seguinte a professora discutiu com cada 

grupo buscando orientar a resolução dos problemas e na elaboração de um relatório escrito 

para uma apresentação das conclusões de cada caso. Assim, no último encontro, os alunos 

entregaram os relatórios e apresentaram a resolução dos casos no formato de uma plenária.  

De acordo com os autores, “ainda que alguns estudantes não tenham levantado 

questões-chave na resolução dos problemas, os grupos conseguiram apresentar um 

planejamento de estratégias para solucionar os casos”, além disso, eles destacaram que os 

alunos apresentaram algumas dificuldades durante a resolução dos problemas “como a 

elaboração de hipóteses, organização da pesquisa, do trabalho em grupo e na defesa de 

opinião, isto pode estar associado à falta de experiência com atividades investigativas 

durante o processo de formação inicial” (PASSOS et al., 2018, p. 1217). 
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iii. Discussão: os alunos devem ser questionados pelo professor para apresentar sugestões que 

podem solucionar o caso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: 

Blackburn (2018) utilizou a metodologia de EC em um módulo no mestrado de 

química no Reino Unido, ministrado no formato de quatro palestras com estudo de caso para 

trabalhar síntese orgânica. Os casos possuíam sínteses e retro sínteses de moléculas 

orgânicas, além deles, os alunos recebiam instruções sobre os objetivos e tarefas que 

deveriam realizar e durante as palestras, os alunos eram incentivados a levar discussões 

referentes às sínteses e sugestões de rotas e estratégias alternativas de sínteses. Esse formato 

de casos permitiu o desenvolvimento das habilidades de sínteses durante as discussões. 

Campbell, Powers e Zheng (2016) também aplicaram a metodologia em um curso de 

cristalografia de raios-X de graduação em química no formato de discussão. Apesar de 

dividir os alunos em grupos, o objetivo da aplicação foi estimular a discussão em sala de 

aula. Cada grupo recebeu casos diferentes, e os alunos deveriam elaborar uma apresentação 

oral e discutir com o restante da turma. De acordo os autores, essa aplicação permite que os 

alunos aprimorem suas habilidades de intepretação de dados em situações cotidianas. 
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iv. Aula Expositiva: o caso é contado pelo professor de forma elaborada e com objetivos 

específicos para realização de diálogos ou debates:   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: 

Vieira e Braibante (2017) aplicaram a metodologia de EC baseada na temática de 

“Tecidos Têxteis” em uma turma de 3º ano do Ensino Médio em uma escola na cidade de 

Santa Maria, Rio Grande do Sul, no formato de aula expositiva e em pequenos grupos.  

Na primeira intervenção, os alunos receberam amostras de tecidos para que 

realizassem uma análise de qualidade; na segunda intervenção, foi realizada uma revisão de 

funções orgânicas, as aulas foram conduzidas através de questionamentos como “Quais 

tecidos vocês acreditam que são polímeros?”, “E os carboidratos será que estão presentes na 

composição dos tecidos?”, entre outros (2017, p. 36). 

Segundo os autores, os questionamentos tinham o objetivo de incentivar os alunos a 

exporem as relações entre os tecidos e os conceitos estudados sobre polímeros e 

carboidratos; na terceira intervenção, foi desenvolvido os conceitos de polímeros 

contextualizados à temática de tecidos; e na quarta intervenção os alunos, em grupos, 

receberam casos diferentes, no formato de narrativa, relacionados com os tecidos. Cabe 

salientar que, até a terceira intervenção, a metodologia apresentou características de aula 

expositiva e após a quarta intervenção, a proposta teve caráter de atividade em pequenos 

grupos, entretanto, não foi possível identificar se durante a resolução desses casos houve o 

auxílio do professor, os autores apenas afirmam que após a entrega das narrativas “os 

estudantes entregaram a resolução do caso de forma escrita e apresentaram oralmente os 

casos aos colegas bem como as soluções encontradas” (2017, p. 38). 
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v. Caso Interrompido: o caso é apresentado ao aluno e conforme é discutido o professor fornece 

novas informações para auxiliar na resolução do caso, o professor deve mediar a resolução do 

caso: 

 

  

 

 

 

 

Exemplo: 

Alba, Salgado e Del Pino (2013) produziram um caso com o tema medicamentos e 

aplicaram em uma turma de segundo ano do ensino médio durante dois meses, com o 

objetivo de abordar conceitos básicos de química orgânica em uma escola de Porto Alegre. 

Individualmente, os alunos responderam um questionário acerca do tema e em seguida se 

dividiram em grupos. Cada grupo recebeu o caso “Automedicação: uma opção perigosa!” e 

foi proposto aos alunos que discutissem, identificassem o problema do caso e apresentassem 

argumentos para a solução do caso.  

Na segunda aula, o professor forneceu duas reportagens em vídeo que alertavam 

sobre a automedicação, em seguida, exibiu uma apresentação em slides para estimular a 

reflexão dos alunos sobre a automedicação. Além disso, a professora identificou os 

princípios ativos de alguns medicamentos e propôs que os alunos apresentassem na aula 

seguinte dados sobre os princípios ativos dos medicamentos abordados no caso proposto. 

Após a exibição dos vídeos, a professora realizou uma intervenção utilizando slides com o 

título “Química nos medicamentos: Funções Orgânicas”, cada aluno recebeu os slides em 

forma impressa para que no próximo encontro eles elaborassem e apresentassem uma 

solução do caso.  

Apesar das divisões em grupos, a professora realizou intervenções ao longo da 

resolução do caso, para auxiliar os alunos. Os autores destacaram que durante as 

intervenções da professora “os alunos tentavam, com grande entusiasmo, identificar os 

grupos funcionais presentes nas moléculas que correspondiam ao princípio ativo dos 

medicamentos que estavam pesquisando, bem como qual ou quais eram as funções orgânicas 

correspondentes” (ALBA; SALGADO; DEL PINO, 2013, p. 87). 
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vi. Múltiplos Casos: casos curtos são apresentados e discutidos aos alunos e cada aluno deve 

apresentar a resolução, o papel do professor é encorajar os alunos a respeito das soluções 

elaboradas: 

 

 

vii. Caso dirigido: casos curtos com questões para aprofundar os conhecimentos específicos  

são apresentados aos alunos, que devem ser respondidas, este formato é aplicado para 

consolidar ou aprofundar conceitos específicos. 

 Apesar de não encontrar nenhum trabalho sobre a aplicação dessa estratégia para 

exemplificar, foi possível acessar uma visualização prévia do trabalho de Cliff e Curtin (2000), 

de acordo com os autores, essa estratégia se baseia na utilização de casos curtos acompanhados 

por um conjunto de questões argumentativas referente à problemática do caso, seu objetivo é 

realçar a compreensão de conceitos e incentivar os alunos a desenvolver seu pensamento 

crítico.   

 

Exemplo: 

Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2013) aplicaram a metodologia de EC em uma 

disciplina de computação científica do curso de química da Universidade de São Paulo 

(USP) com o objetivo de desenvolver habilidades de preparação e organização para 

apresentações acadêmicas. Assim, cinco casos foram produzidos e distribuídos entre quinze 

grupos, ou seja, o mesmo caso foi analisado por três grupos diferentes. Para solucionar os 

problemas pautados nos casos, os alunos realizam pesquisas bibliográficas e apresentaram 

as suas soluções em formato de apresentação em slide com duração de 20 minutos. Além da 

apresentação, os alunos produziram um texto com a descrição da resolução e ao final das 

apresentações foram realizados debates para discutir as diferentes percepções de cada caso.  

Os autores identificaram que a utilização dos casos influenciou os alunos a buscarem 

soluções e realizarem reflexões para compreender e resolver a problemática pautada nos 

casos, foi observado que os debates contribuíram para a construção de argumentos com 

caráter científico relacionado às transformações físicas e químicas. Além disso, os autores 

pontuam que a metodologia de EC possui um grande potencial no desenvolvimento de 

conteúdos científicos e sóciocientífico e, por consequência, sua utilização possibilita o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas como levantamento de hipóteses, justificação e 

comunicação oral a partir da construção do conhecimento de forma conjunta ou individual 

(SÁ; KASSEBOEHMER; QUEIROZ, 2013).  
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Vale ressaltar que, os formatos de Caso Interrompido foram apresentados por Herreid 

(2004) e os de Múltiplos Casos e Casos dirigidos foram propostos por Tärnvik (2002 apud SÁ; 

FRANCISCO; QUEIROZ, 2007) e Cliff e Curtin (2000), como variantes dos formatos 

apresentados por Herreid (1998). Além disso, apesar das estratégias propostas por Herreid 

(2004), Cheng (1995 apud PASSOS et al., 2018) e Belt (2005 apud PASSOS et al.,2018) 

destaca-se que umas das dificuldades da aplicação da metodologia é a resistência por partes dos 

alunos em adotar um forma diferente de aprendizagem, logo, é importante apresentar a 

metodologia aos alunos para que eles compreendam as atividades propostas (SÁ; 

FRANCISCO; QUEIROZ, 2007). Passos e colaboradores (2018, p.1210) destacam que é 

necessário “ter cuidado na implementação com estudantes imaturos e passivos, pois estes 

tendem a resistir às novas formas de aprendizado, apresentando dificuldades em formular 

opiniões”, exigindo assim a mediação do professor.   

 

3.1.3 Breve revisão sobre o uso de EC 

A partir dos anos 2000, a metodologia EC começou a ser amplamente difundida no 

Brasil, principalmente por Salete Linhares Queiroz, coordenadora do Grupo de Pesquisas em 

Ensino de Química do Instituto de Química de São Carlos (GPEQSC), e pela produção de 

trabalhos sobre essa metodologia. Alguns trabalhos deste grupo tem se destacado como 

referência na utilização de EC no Brasil, como os de Sá, Francisco e Queiroz (2007), Silva, 

Oliveira e Queiroz (2011) e Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2013). Além disso, outro marco 

importante do aumento no uso dessa metodologia foi a publicação do livro Estudo de Casos no 

Ensino de Química, de autoria de Luciana Passos Sá e de Salete Linhares Queiroz (2010 apud 

QUEIROZ, 2015).  No que se refere às produções de caso, no site do GPEQSC há diversos 

casos produzidos para o ensino de química nos quais, além de conter os casos descritos, há 

materiais complementares para auxiliar os professores que pretendem utilizá-los. Além disso, 

há 14 casos investigativos produzidos por Luciana Passos de Sá e 3 casos de Ana Maria de 

Souza Veloso (QUEIROZ, 2015). 

Sá, Francisco e Queiroz (2007, p. 738) analisaram a aplicação de EC em um curso de 

química na Universidade de São Paulo e destacaram que “além do desenvolvimento da 

capacidade de comunicação oral, relacionada à habilidade de argumentação, diversas outras 

habilidades foram estimuladas” através da utilização da metodologia de EC, como as 

“habilidades de pesquisa e estímulo à criatividade”, “habilidades de comunicação escrita, 

trabalho em grupo, tomada de decisão e desenvolvimento do senso crítico”. Além disso, de 
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acordo com a autora, os alunos destacaram que a resolução dos casos possibilitou a 

aprendizagem de conceitos químicos. 

Além disso, outros trabalhos como o Pazinato e Braibante (2014), Souza, Rocha e 

Garcia (2012), Vieira e Braibante (2017), Fernandes (2018) e Passos e colaboradores (2018) 

confirmam que a utilização dessa metodologia, além de possibilitar a compreensão de conceitos 

químicos através de situações reais dos alunos, também promove o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas como a argumentação, comunicação oral e escrita e capacidade de 

resolução de problemas.  

Pazinato e Braibante (2014, p. 16) afirmam que desenvolver o EC “A saúde de Maria 

Eduarda” “proporcionou a aplicação dos conhecimentos químicos em situações reais, as quais 

muitas vezes faziam parte da rotina dos próprios estudantes”. Viera e Braibante (2017, p. 42) 

destacaram que “a utilização de metodologias diferenciadas como os estudos de casos tornam-

se aliadas para complementar o ensino de conteúdos científicos, favorecendo a construção do 

conhecimento pelos estudantes”.  

Faria e Freita-Reis (2016) analisaram a percepção de professores e alunos com o uso da 

metodologia de EC para o ensino de Química no Ensino Médio e destacam que os maiores 

desafios na sua utilização é o tempo e os recursos para sua aplicação. Com relação ao tempo, 

os professores apontam que a estruturação dos currículos escolares dificulta o desenvolvimento 

de propostas diferenciadas em sala de aula por falta de tempo. E com relação aos recursos, os 

professores apontam que é necessário a “produção ou organização, pelo professor, de materiais 

que amparem o estudante durante a resolução do caso. Como exemplos têm-se: reportagens, 

artigos científicos, capítulos de livros” (Faria; Freita-Reis, 2016, p.328) 

Portanto, os trabalhos na literatura confirmam que a metodologia de EC posiciona o 

aluno como protagonista de seu processo de aprendizagem, através da investigação de uma 

determinada temática inserida em um contexto sóciocientífico, conforme enunciado por Sá e 

Queiroz: 

 
“oferece aos estudantes a oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem e 
investigar aspectos científicos e sóciocientífico, presentes em situações reais ou 
simuladas, de complexidade variável. Esse método consiste na utilização de narrativas 
sobre dilemas vivenciados por pessoas que necessitam tomar decisões importantes a 
respeito de determinadas questões. Tais narrativas são chamadas casos” (SÁ e 
QUEIROZ, 2009, p. 12 apud PAZINATO; BRAIBANTE, 2014, p. 3). 

 

Para desenvolver a Metodologia de EC é necessário promover estímulos motivacionais, 

através de um ensino com caráter investigativo, que valorize a participação do aluno por meio 



 
 
 
 

29 

de situações problema. Assim, torna-se possível desenvolver habilidades de elaboração de 

hipóteses e de argumentação através da contextualização do conteúdo científico em diálogo 

com a realidade social do estudante.  

 

3.2 A argumentação científica no Ensino de Química: um caminho para o enfoque CTSA 

A educação Brasileira é marcada historicamente por diversas tendências educacionais 

que sempre priorizaram os interesses das classes minoritárias da população. Após as mudanças 

do quadro político dos anos 70 iniciaram-se estudos de novas propostas educacionais de caráter 

crítico e dialético. Assim, o processo de escolarização passou a ter a finalidade de proporcionar 

o desenvolvimento do olhar crítico da realidade. Entretanto, as influências ideológicas ainda 

defendem as necessidades hegemônicas, assim como o próprio sistema educacional, o que 

dificulta a formação de cidadãos para o exercício da cidadania (SANTOS; MORTIMER, 2002). 

Apesar dos constantes problemas ambientais vivenciados atualmente em todo mundo, 

ainda há uma grande dificuldade em discutir e desenvolver questões de responsabilidade frente 

à realidade social em sala de aula. Entretanto, conforme orientado nas competências específicas 

1 e 3 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, ao longo do Ensino Médio, o ensino deve: 

 
Competência Específica 1: “Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, 

com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações 
individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos 
socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global” 

(BRASIL, 2018, p.553). 
 

Competência Específica 3: “Investigar situações-problema e avaliar aplicações do 
conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando 
procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções 
que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas 
descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de 
diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação” (BRASIL, 

2018, p.553). 

  
Portanto, a contextualização dos conteúdos através de fatos do cotidiano permite leituras 

sobre o mundo de forma a analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos e investigar 

situações problemas, conforme orientado pela BNCC. Uma das formas de realizar a 

contextualização no ensino de ciências é através do enfoque CTSA, essa perspectiva possibilita 

aos estudantes a aproximação do mundo real aos conhecimentos científicos e o 

desenvolvimento da argumentação científica através da investigação de temas geradores. Além 

disso, segundo Marcondes e colaboradores (2009), a inserção de conteúdos contextualizados e 
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relevantes aos alunos, facilita sua aprendizagem pois podem motivá-los e, consequentemente, 

promover uma educação para a cidadania. 

Os currículos com ênfase em CTSA são definidos por Santos e Mortimer (2002, p. 113) 

como uma perspectiva que contemple a “integração entre educação científica, tecnológica e 

social, em que os conteúdos científicos e tecnológicos são estudados juntamente com a 

discussão de seus aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos”. Assim, seu 

desenvolvimento é marcado pela preocupação de problemas ambientais e pela falta de atitudes 

éticas referentes às questões sociais sobre a qualidade de vida da sociedade que estava sendo 

ameaçada pelo processo de industrialização (AIKENHEAD, 1989).  

Essa perspectiva se baseia em problemáticas sociais e tem o objetivo de desenvolver 

habilidades de argumentação e participação ativa do aluno em seu processo de ensino, assim 

como, valores responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade. Segundo 

Santos e Mortimer (2002, p. 144), o objetivo central da perspectiva CTSA é “desenvolver a 

alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a construir 

conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre 

questões de ciência e tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões”. 

De acordo com Santos (2008), a perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) foi 

adaptada aos currículos escolares na década de 1960, período marcado pela industrialização o 

que influenciou a prática de um currículo em que se valorizava a percepção de ciência como 

um produto econômico, político e social e que com o passar dos anos estes currículos foram 

também modificados ganhando o caráter de analisar os impactos sociais e ambientais causados 

pelo desenvolvimento científico e tecnológico o que ocasionou na maturação de seu nome de 

CTS para CTSA, enfatizando a importância da educação ambiental. Portanto, sua adaptação 

aos currículos foi baseada por uma crítica à cultura hegemônica a partir das concepções 

educacionais humanísticas de Paulo Freire, o qual defende a educação como um processo 

humano em que se devem considerar as condições de mundo em que a sociedade vive 

(RICARDO, 2008; SANTOS, 2008; SANTOS; MORTIMER, 2002). 

Paulo Freire (1987) é um dos teóricos que idealizou a pedagogia progressista libertadora 

que é caracterizada como uma educação de conscientização para promoção de mudanças sociais 

baseada na metodologia de ensino dialógica na qual os conteúdos de ensino são elaborados 

através de temas geradores. A teoria de ensino dialógica de Freire defende uma educação 

centrada no diálogo com um compromisso para a libertação através do desenvolvimento da 

habilidade crítica de um indivíduo (SANTOS, 2008). Ainda segundo Freire (1987), o diálogo 
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se inicia pela busca da compreensão, assim, a educação dialógica possibilita a descoberta de 

elementos constitutivos, por meio da investigação, que nos levam a ações e reflexões que podem 

transformar o mundo. Assim, na educação dialógica, a criticidade é instigada através de temas 

geradores e uma vez que são investigados, são como ‘ponto de partida’ para o processo 

educacional já os elementos constitutivos são a realidade e as visões de mundo referente ao 

tema gerador. Portanto, os temas geradores tem a finalidade de propor a busca pelo 

entendimento do mundo de forma conscientizadora e a perspectiva CTSA emprega esses temas 

defendidos por Freire (1987) para promover a conscientização ambiental, social e tecnológica 

através do ensino. 

Apesar de reconhecer a importância em promover um ensino que possibilite o 

desenvolvimento das habilidades críticas dos alunos, esse tipo de abordagem ainda é pouco 

manifestado no contexto escolar. De acordo com Locatelli, Zoch e Amaral (2015), analisando 

as publicações de trabalhos relacionados à CTS e CTSA nos anais dos eventos: Reuniões 

Anuais da Sociedade Brasileira de Química (RASBQ), Encontros Nacionais de Ensino de 

Química (ENEQ), Encontros de Debates Sobre o Ensino de Química (EDEQ) e Encontros 

Nacionais de Pesquisa e Ensino de Química (ENPEQ), no período de 2011 à 2015, foi 

evidenciado valores expressivos nos trabalhos referentes à propostas de Ensino de Química e 

poucos trabalhos com aplicações e avaliações.  

Alguns trabalhos na literatura que utilizaram o enfoque CTS ou CTSA destacam que a 

investigação e a habilidade argumentativa são estimuladas com a aplicação no contexto escolar.  

De acordo com Silva (2019, p. 42) “a contextualização como ferramenta para abordar um tema 

gerador possibilitou despertar e explorar a curiosidade dos alunos favorecendo a aprendizagem 

química e proporcionando uma maior interação dos alunos em sala de aula”. Reis e 

colaboradores (2015, p. 28) afirmam que integrar aspectos relacionado à CTSA permitiu 

“construir conhecimentos, desenvolver habilidades e valores necessários na tomada de decisões 

responsáveis sobre questões socialmente relevantes”. Rosa (2014) destacou com a utilização 

dessa perspectiva “o estímulo a leitura, a conhecer a realidade local, além de dinamizar as aulas 

e reforçar a importância da argumentação e da criticidade”. Já Cavalcante, Teixeira e Marcelo 

(2015) notaram que os alunos apresentavam dificuldades em leitura e interpretação e ainda 

destacou que essa dificuldade  

 
“evidencia a necessidade de mais diálogos e reflexões sobre o emprego dessa 

ferramenta, que ainda é pouco utilizada de forma investigativa, [...] também nos faz 
refletir o quanto o papel do professor é importante para a turma, fato esse que podemos 
confirmar quando analisamos as respostas dos questionários e encontramos respostas 
como “porque é bom pra descobrir coisas”, quando se tem a pergunta do gostar ou 
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não da disciplina Química e o porquê” (CAVALCANTE; TEIXEIRA; MARCELO, 
2015, p. 183). 

 

Conforme descrito por Santos e Mortimer (2002), no contexto brasileiro há vários temas 

geradores que podem ser trabalhados com enfoque CTSA como, por exemplo, exploração 

mineral, o processo de industrialização brasileira e sua dependência tecnológica no mundo 

globalizado, preservação ambiental, entre outros. Os autores ainda descrevem que a estratégia 

do enfoque CTSA é (i) introduzir problemas sociais de forma a (ii) analisar as tecnologias 

atreladas à questões sociais deste problema, em função delas, (iii) realizar um estudo dos 

conhecimentos científicos e (iv) das relações entre as os aspectos tecnológicos, sociais e 

ambientais para que então, a (v) problemática social seja discutida e compreendida.  

 Reconhecendo que um dos objetivos centrais da CTS/CTSA é o desenvolvimento da 

alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, Pezarini e Maciel (2020) destacam que para 

que se ocorra essa alfabetização no ensino de ciências é necessário que as metodologias  

 
“sejam realizadas por um viés de discussões e, neste sentido, evidenciados a presença 

do discurso e, neste sentido ratificamos a necessidade da promoção do 
desenvolvimento da argumentação nas aulas de ciências. Logo, há uma intrínseca 
relação entre a argumentação e o processo de alfabetização científica, lembrando que, 
é pela AC que o aluno em processo de formação tem contato com as especificidades 
do pensar científico” (PEZARINI; MACIEL, 2020, p. 8).  

 

Portanto, podemos compreender que trabalhar os temas geradores através de 

metodologias investigativas com um enfoque CTSA no contexto escolar poderá, além de 

propiciar o desenvolvimento da alfabetização científica e tecnológica dos alunos, também 

poderá desenvolver habilidades argumentativas e consequentemente, atenderá as orientações 

da BNCC. 

 

3.2.1 Contextualização do EC com aspectos ambientais  

Segundo Ribeiro e colaboradores (2012), a crise ambiental é um reflexo da separação 

do homem-natureza a qual ocorreu quando a natureza passa a ser uma fonte de recursos 

inesgotáveis para o desenvolvimento da sociedade a partir do século XVIII. No século XX, as 

consequências dessas as ações antropogênicas tomaram proporções preocupantes e então o 

homem passou a refletir e promover ações para construir uma educação que desenvolvesse a 

responsabilidade com o meio ambiente.  

Machado (2014) afirma que uma das dificuldades em desenvolver uma educação 

pautada na responsabilidade com o meio ambiente no contexto escolar é a adoção de 
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metodologias de ensino que permita o desenvolvimento de questões ambientais de forma crítica 

e reflexiva frente à realidade do aluno e destaca a importância de despertar a concepção crítica 

dos problemas ambientais através de uma educação que busque a construção de valores sociais, 

morais e conscientes. Portanto, é necessário a formação de cidadãos ecologicamente críticos 

capazes compreender seu papel na sociedade e com o meio ambiente. Nesse sentido, o espaço 

escolar se torna um local privilegiado, uma vez que possibilita o direcionamento da formação 

de um indivíduo e em virtude disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

determina que a educação ambiental deve ser “um processo educativo presente, de forma 

articulada e contínua, em todas as áreas de conhecimento, componentes curriculares, e 

atividades escolares e acadêmicas (Machado, 2014, p. 4). 

De acordo com Freire (1987, p. 56) “é na realidade mediatizadora, na consciência que 

dela tenhamos educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da educação”, 

além disso, “a análise crítica de uma dimensão significativo-existencial possibilita aos 

indivíduos uma nova postura, também crítica, em face das situações-limites” (FREIRE, 1987, 

p.61). Logo, o resgate e contextualização de conhecimentos que fazem parte da realidade local 

do aluno possibilita o desenvolvimento de um ensino crítico para a compreensão de realidades 

globais.  

Conforme já mencionado, inicialmente, o presente trabalho seria aplicado em uma 

escola estadual na cidade de Volta Redonda, RJ, entretanto, em virtude da pandemia do 

COVID-19, os objetivos do trabalho foram voltados para a elaboração de uma proposta 

pedagógica utilizando a metodologia de EC a partir do tema gerador sobre os resíduos 

industriais depositados irregularmente no bairro Volta Grande IV presente na cidade de Volta 

Redonda, RJ, a qual se desenvolveu economicamente através das atividades siderúrgicas da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) inaugurada em 1946 (BRÍGIDA, 2015).  

Apesar do grande crescimento populacional e econômico causado pela instalação da 

CSN em Volta Redonda as medidas de encaminhamento dos resíduos industriais causam 

problemas ambientais que, consequentemente, afetam a população da cidade. De acordo com a 

ação civil do Ministério Público Federal (MPF) pela Procuradoria da República no Município 

de Volta Redonda (PRMVR): 

 
“A CSN, no período de 1986 à 1999, utilizou área localizada no bairro Volta Grande 
IV, em Volta Redonda -RJ, para o depósito de seus resíduos industriais perigosos, tais 
como: borras ácidas, provenientes do processo carboquímico de separação do óleo 
BTX nos componentes benzeno, tolueno e xileno; pilhas de solo contaminado como 
óleo e alcatrão; resíduos laboratoriais; material plástico contaminado por cromo e 
resíduos de tubulação de gás de coqueria ” (BRASIL, 2012, p. 2). 
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Após encerrar as atividades dos depósitos de resíduos industriais em 1999, a área 

utilizada como depósito de resíduos industriais, foi doada ao Sindicato dos Metalúrgicos, assim 

o condomínio residencial do Volta Grande IV foi construído e vendido aos operários da CSN. 

A indústria recebeu inúmeros processos referentes aos depósitos realizados sob o bairro Volta 

Grande IV sem licenciamento ambiental e aos montantes de depósitos que estão próximos ao 

Rio Paraíba do Sul. Conforme apresentado na ação civil pública do MPF,   

 
“foram identificados principalmente como sendo HPAs, PCB, concentrações elevadas 
de alguns metais (incluindo cromo total e chumbo) e substâncias aromáticas (BTEX): 
resíduos de cor escura, PCB, metais (antimônio, bário, cádmio, chumbo e altas 
concentrações de cromo total) e resíduos cor roxa, indiscutivelmente de origem 
industrial e provenientes das atividades de siderurgia da CSN” (BRASIL, 2012, p. 40). 

 
Compostos como hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs), bifenilas policloradas 

(PCBs), substâncias aromáticas como benzeno, tolueno e xileno (BTX) e elementos que 

possuem altos níveis de toxicidade ao meio ambiente e ao organismo humano, com alto 

potencial de bioacumulação em sistemas vivos causando diversos impactos na saúde humana, 

podendo ser classificados como desreguladores endócrinos (BAIRD e CANN, 2002; BILA e 

DEZOTTI, 2007; BRÍGIDA, 2015). Além disso, Souza e colaboradores (2016, p. 21) 

realizaram um diagnóstico ambiental dos solos do bairro Volta Grande IV e encontraram que a 

“concentração dos elementos chumbo, zinco e níquel ficaram, respectivamente, até (2,3), (1,9) 

e (1,6) vezes acima do valor que corresponde ao de um solo limpo” comparado com os 

referenciais estabelecidos pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).  

Assim, o MPF (2012) determinou à CSN a “remoção de todos os resíduos industriais, 

recuperação desta área e daquelas adjacentes, e caso constatada a contaminação fora da área 

das células, eventual aquisição de imóveis e respectivas indenizações” (BRASIL, 2012, p. 28). 

Em 2013, a CSN foi multada e solicitada a retirada de 750 famílias do condomínio e, conforme 

pontuado por Brígida (2015, p. 65), “esse fato causou pânico, insegurança e revolta em muitos 

moradores que não pretendiam deixar suas moradias”. Em sua pesquisa sobre os “Conflitos 

socioambientais em Volta Redonda: o caso Volta Grande IV”, Brígida aborda as ideias e as 

concepções dos moradores frente a essa situação e aponta que alguns mobilizam ações sociais 

e fazem parte da Comissão de Voluntários do bairro Volta Grande IV que surgiu em 2000, 

devido a necessidade em solucionar os problemas referente aos projetos de construção civil do 

condomínio (BRÍGIDA, 2015; SILVA, 2017). 

Após a descoberta da contaminação houve uma alteração do foco das ações da Comissão 

e atualmente eles cobram esclarecimentos e apoio técnico-científico referente aos problemas de 
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exposição às substâncias tóxicas. Em contra partida, segundo Brígida (2015) a Comissão além 

de passar conflitos com a CSN, 

 
[...] “enfrenta um conflito interno com moradores que discordam de seus 

encaminhamentos ao não reconhecerem a contaminação como um problema de fato e 
não admitirem, sob qualquer hipótese, ter que mudar para outro endereço, fora do 
condomínio” (BRÍGIDA, 2015, p. 103)  

 

Mesmo sabendo das condições do solo e dos moradores, nenhuma providência foi 

tomada por parte da empresa. Na ação civil pública, o MPF afirma que a Prefeitura Municipal 

de Volta Redonda registrou “uma considerável incidência de abortos e leucopenia na população 

residente neste local” que podem estar associados à exposição a substâncias tóxicas (BRASIL, 

2012, p. 6). Além disso, há uma listagem de possíveis efeitos à saúde que podem ser 

desenvolvidos por contaminação dos resíduos industriais depositados no bairro Volta Grande 

IV feita com base no Ministério da saúde, como por exemplo, efeitos relacionados à intoxicação 

por chumbo: “Hipoteroidismo; transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais; 

polineuropatia; encefalopatia tóxica aguda e crônica; hipertensão arterial; arritmias cardíacas; 

insuficiência renal crônica; infertilidade masculina; e efeitos tóxicos agudos” (BRASIL, 2012, 

p. 42). 

 

3.2.2 Resíduos Siderúrgicos: enfoque para o ensino de reações de oxirredução 

Os resíduos industriais são provenientes dos processos metalúrgicos da produção do aço 

a partir da redução do minério. Durante o processamento para a produção do aço, há a 

ocorrência de diversas reações químicas como a queima do carvão para a produção de energia 

na qual ocorre a oxidação do carbono formando monóxido de carbono; a redução do minério à 

ferro metálico; a redução de metais presentes no minério como silício, fósforo e manganês; 

entre outras. Portanto, é notável que no processo metalúrgico ocorrem diversas reações de 

oxirredução. Esses aspectos referentes aos resíduos siderúrgicos possibilitam o 

desenvolvimento de conceitos relacionados às reações de oxirredução atrelados aos aspectos 

ambientais, sociais, tecnológico e científicos.  

Klein e Braibante (2017), realizaram uma análise qualitativa de trabalhos publicados na 

Revista Química Nova na Escola (QNEsc) e verificaram que dos 52 artigos selecionados que 

abordam estudos referentes às reações de oxirredução  

 
“o enfoque de caráter apenas científico (C), foi explorado, em 44% dos artigos 
encontrados Artigos que relacionavam os conceitos científicos com questões ambientais 
(CA) somam 22%. Os que apresentaram aspectos científicos e sociais (CS) foram 11%. 
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Somente 9% dos artigos associam questões científicas com aspectos tecnológicos, 
sociais e ambientais (CTSA). Já os artigos com enfoques científico e tecnológico (CT) 
representam um porcentual de 6%. Artigos com características de científico, 
tecnológico e ambiental (CTA) representam 4%. Abordagens científica, social e 
ambiental (CSA) e científico, tecnológico e social (CTS) somam 2% cada” (KLEIN e 

BRAIBANTE, 2017, p.40) 
 

 Mostrando que a maioria dos artigos não abordam os aspectos tecnológicos, sociais e 

ambientais, indicando que “existe muita preocupação com o entendimento científico, o que é 

importante, mas não o suficiente” (KLEIN e BRAIBANTE, 2017 p. 40). 

 Como os compostos depositados no bairro do Volta Grande IV são subprodutos do 

processo de metalurgia, a qual se baseia em processos de transformações químicas para 

obtenção de materiais metálicos fundamentados no conceito de redução química, sua aplicação 

como um tema gerador permite trabalhar conceitos atrelados à tecnologia da produção do aço 

através dos estudos de reações de oxirredução. Conforme apresentado na Figura 2, durante a 

produção do aço ocorrem diversas reações químicas como queima de carvão, redução do ferro, 

redução do silício, fósforo e manganês, reação da escória, dentre outras (ROMEIRO et al, 

1997).   

 

Figura 2 - Principais reações químicas durante o processo de produção do aço em alto forno siderúrgico 

 

Fonte: Romeiro e colaboradores (1997, p. 11).   
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 As reações químicas que ocorrem em uma siderúrgica podem ser utilizadas no contexto 

escolar através de um tema gerador baseado na problemática social que envolve a geração e 

descarte de resíduos químicos, provenientes da produção do aço, como por exemplo: 

intoxicação por metal pesado.  

 Uma das principais preocupações com a poluição por metais pesados é devido sua 

capacidade de bioacumulação, ocasionando o aumento de sua toxicidade em função do acúmulo 

no organismo e pela biomagnificação na cadeia alimentar. Além disso, a forma mais tóxica de 

um metal é na sua forma iônica, catiônica ou quando ligado a cadeia carbônicas. Sua ação tóxica 

também pode aumentar dependendo da afinidade pelos radicais sulfidrilas (-SH), dos quais 

compõem a estrutura proteica de enzimas do organismo humano. Quando os elementos tóxicos 

são absorvidos pelo organismo, os grupamentos -SH se ligam aos seus cátions e “a ligação 

metal-enxofre resultante, afeta as enzimas”, assim, elas deixam de realizar suas funções 

metabólicas e, consequentemente, afeta a saúde humana (BRAID e CANN, 2002, p. 686).   

 De acordo com Barbosa e colaboradores (2010, p. 640) “o acúmulo de metais pesados 

em um sistema biológico propicia a catálise de reações que culminam na geração de espécies 

reativas de oxigênio” das quais são conhecidas usualmente como radicais ou radicais livres, 

esse termo se refere a átomos e moléculas que possuem elétrons desemparelhados em sua 

camada de valência, configurando uma alta reatividade. Esses radicais são formados 

naturalmente pelo organismo em processos celulares oxidativos, reações no metabolismo, como 

por exemplo a respiração aeróbica, assim, a presença de elementos tóxicos potencializa sua 

formação (ATKINS; JONES, 2006; BARBOSA et al., 2010; FERREIRA; MATSURABA, 

1997).  

Portanto, esses aspectos permitem a construção de uma problemática social envolvendo 

os impactos na saúde humana causados pela exposição à resíduos indústrias como um tema 

gerador para o ensino de reações de oxirredução, uma vez que esses resíduos são provenientes 

do processo metalúrgico o qual se baseia nos conceitos de oxirredução.  

 

3.2.2.1 Dificuldades e considerações no ensino-aprendizagem de reações de oxirredução 

Conforme as definições apresentadas por Atkins e Jones (2012 p. 79), nas reações 

químicas, “a oxidação é o processo de perda de elétrons e a redução, o de ganho de elétrons. 

Ora, os elétrons são partículas reais e não podem ser “perdidos”; portanto, sempre que, em uma 

reação, uma espécie se oxida, a outra tem de se reduzir”. Dessa forma, comumente os termos 
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oxirredução, oxidação-redução ou redox, são utilizados para denotar reações na qual ocorrem 

os processos de oxidação e redução. 

Na pesquisa realizada por Klein e Braibante (2015) sobre as concepções conceituais de 

reações de oxirredução por alunos de ensino médio, é pontuado que as principais dificuldades 

relacionas à aprendizagem de reações de oxirredução são: a identificação de reações que 

ocorrem os processos de oxidação e redução simultaneamente e a identificação das espécies 

que oxidam e reduzem em uma reação. Os autores ainda destacam que o ensino de reações de 

oxirredução “deve passar por reformulações, visto que mesmo com as pesquisas que 

investigaram as concepções dos estudantes nos anos 90 e 2000, nossa pesquisa revelou que as 

dificuldades persistem” (KLEIN; BRAIBANTE, 2015, p. 7) 

Em outro estudo sobre as diferentes abordagens de reações de oxirredução pontuadas 

em artigos publicados na QNEsc, de Klein e Braibante (2017, p. 35), destacam que as principais 

dificuldades de aprendizagem no ensino dessas reações são “compreender a oxidação e a 

redução como reações complementares”, “identificar os agentes oxidantes e redutores” e 

compreender que as “reações redox são definidas como perda e ganho de oxigênio”. Conceitos 

como “transferência de elétrons; identificação de agentes redutores e oxidantes; número de 

oxidação e seus valores; balanceamento das equações redox e força relativa dos agentes 

oxidantes e redutores”, são pontuados pelos autores como os conteúdos causadores de 

problemas relacionados ao ensino. Além disso, Klein e Braibante (2017) pontuam a necessidade 

de desenvolver os significados conceituais para o entendimento das reações de oxirredução, 

principalmente os termos de estado de oxidação e número de oxidação (NOX), bem como, o 

desenvolvimento do processo de ensino a partir de práticas diferenciadas que evidenciem os 

conceitos com clareza.  

Nogueira, Goes e Fernandez (2017) realizaram um estudo das limitações referentes ao 

ensino-aprendizagem de reações de oxirredução em trabalhos desenvolvidos e publicados em 

anais de eventos científicos brasileiros e apontaram que dos 138 trabalhos analisados, somente 

30% relatavam as limitações do desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Os autores 

destacam que nesses trabalhos as principais dificuldades pontuadas foram “compreender a 

simultaneidade das reações redox, diferenciar pilha de eletrólise, transpor os conceitos redox 

para outros temas” conforme também mencionado por Klein e Braibante (2017) (NOGUEIRA, 

GOES e FERNANDEZ, 2017 p. 4200). 

Martins (2013) utilizou a metodologia de EC no ensino médio desenvolvendo os 

conceitos de reações de oxirredução utilizando a estratégia de múltiplos casos e notou o 
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desenvolvimento de habilidades de análise, argumentação e tomada de decisão pelos alunos. 

Além disso, o autor aponta que inicialmente houve uma certa resistência dos alunos ao 

participar da atividade proposta e que após a intervenção do professor houve uma mudança no 

comportamento dos alunos no sentido de demostrar um maior interesse na participação da 

atividade.   

Czekster (2014) também aplicou a metodologia de EC no desenvolvimento de conceitos 

em eletroquímica para alunos no primeiro ano do curso de Licenciatura em Química utilizando 

a estratégia de pequenos grupos e notou que a proposta foi bem aceita pelos alunos, porém 

algumas dificuldades de aprendizagem foram observadas como a determinação de NOX e na 

identificação de reações de oxirredução. A autora observou que os alunos encontraram “menor 

dificuldade quando se trata de reações químicas em um contexto específico”, ou seja, quando 

há a contextualização de um fenômeno com uma abordagem específica, como por exemplo 

 
“os conceitos de oxidação e redução são inicialmente (no início do nível médio) 

apresentados em um contexto fenomenológico como o ganho ou a perda do elemento 
oxigênio. Mais tarde os conceitos são apresentados em um contexto de cálculos, como 
o aumento ou diminuição do número de oxidação (outro conceito que pode ser 
trabalhado apenas com o uso de tabelas e regras algorítmicas)”  (CZKSTER, 2014, p. 
23). 
 

  Apesar das dificuldades e de observar que a metodologia não foi suficiente para uma 

aprendizagem concreta de todos conceitos, de acordo com a autora “foi evidente a participação 

efetiva dos alunos na busca de uma resposta e na resolução como um todo do problema 

comprovando a participação dos mesmos como protagonistas no processo de aprendizado” 

(CZKSTER, 2014, p. 103). 

 Logo, como um dos objetivos do enfoque CTSA é a aquisição de conhecimentos pela 

discussão e investigação de temas geradores, acredita-se que, o desenvolvimento do tema 

gerador através da metodologia de EC, que incentiva a participação dos alunos no seu processo 

de ensino, possa auxiliar na mediação dos conteúdos referentes as reações de oxirredução 

durante a aprendizagem o que, consequentemente, poderá contribuir para o processo de ensino. 

A seguir serão abordados aspectos importantes para a fundamentação de uma argumentação. 

 

3.3 Componentes da Argumentação segundo Toulmin (2003)  

De acordo com Freire (1987), a investigação a partir de temas geradores, dos quais 

possuem caráter dialógico, possui papel social mediado pela linguagem uma vez que “quanto 

mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto mais se 
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sentirão desafiados” (FREIRE, 1987 p. 45). Conforme já mencionado, um dos objetivos 

centrais da CTS/CTSA é desenvolver a alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos. 

A argumentação é uma forma de discurso utilizada para justificar ou refutar opiniões, 

entretanto, conforme enunciado por Sá (2006, p. 19) “para argumentar é necessário escolher 

entre diferentes opções ou explicações e raciocinar sobre os critérios que permitam avaliar 

como mais adequada a opção escolhida”. Portanto, é importante que ao aplicar metodologias 

que buscam o desenvolvimento da alfabetização científica, é necessário que se estabeleça 

padrões de avaliação (SÁ; KASSEBOEHMER; QUEIROZ, 2014). 

Um modelo que tem se destacado para esse tipo de análise é o Esquema de 

Argumentação de Toulmin, conhecido como Toulmin’s Argument Pattern (TAP) (2003), o qual 

consiste em analisar a estruturação da argumentação através de componentes presentes no 

discurso argumentativo (SÁ; QUEIROZ, 2007). Toulmin (2003) sugere que a estruturação de 

uma argumentação deve possuir três componentes básicos: uma afirmação ou conclusão (C), 

dados (D) e justificativa ou garantia (J), conforme estruturado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Componentes básicos da estruturação segundo Toulmin (2003): Dado (D), Justificativa (J) e 

Conclusão (C) 

 
Fonte: Sá (2006, p. 40). 

 

Ou seja, a partir de um dado ou informação, seguido de uma justificativa, será formulada 

uma conclusão. Toulmin (2003) ainda destaca outros componentes da argumentação que 

surgem baseados na estruturação básica sendo eles: backing10 (B) conhecimentos apoiados em 

um determinado princípio ou conceito; Qualificador Modal (Q) que refere-se à uma espécie de 

garantia; Refutação (R), referente à um argumento contrário ao que foi concluído, conforme 

estruturado na Figura 4. 

 

 

 

 
10 Tradução: Apoio 
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Figura 4 - Esquema de argumento de Toulmin, no qual: D = Dado; J = Justificativa; B = Conhecimento 

básico (“backing”); Q = Qualificador modal; R = Refutação; C = Afirmação/conclusão 

 

Fonte: Sá e Queiroz  (2007, p. 2036). 

 

Logo, através da estruturação básica do argumento contendo dados, justificat iva e 

conclusão, a mesma poderá ser refutada por outra justificativa. Sua utilização vinculada à 

metodologia de EC ainda possibilitará investigar as contribuições dos conhecimentos 

desenvolvidos pela narrativa através do backing7. 

 A seguir será realizada uma breve abordagem sobre o uso da Argumentação de Toulmin.  

 

3.3.1 Breve revisão sobre o uso da Toulmin’s Argument Pattern (TAP) 

Sá e Queiroz (2007) utilizaram a TAP proposta por Toulmin (2003) e analisaram os 

componentes da argumentação de acordo com as combinações proposta por Erduran; Simon e 

Osborne (2004 apud SÁ e QUEIROZ, 2007) na qual 

 
 “a qualidade dos argumentos é avaliada a partir da observação da combinação dos 

componentes do argumento, segundo Toulmin, nas falas dos alunos. Ou seja, as 
combinações que possuem um maior número de componentes são típicas de um 
argumento mais bem elaborado. Os autores assumem que, um argumento que possua 
“conclusão- dado-justificativa” é menos sofisticado que um argumento que tenha 

“conclusão-dado-justificativa-refutação” (SÁ e QUEIROZ, 2007, p. 2041). 
 

 De acordo com os autores, um dos fatores mais desafiantes nessa análise de argumento 

foi realizar a distinção e identificação dos componentes de argumentação como os “Dados”, 

“Justificativas” e “Conhecimento básico” (SÁ e QUEIROZ, 2007). Para auxiliar na distinção 

dos componentes de argumentação, Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2014) e utilizaram um 

esquema da TAP adaptado, conforme apresentado na Figura 4, no ensino superior.  
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Figura 5 - Esquema da TAP em branco adaptado 

 

Fonte: Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2014). 

  

Esse esquema em branco foi fornecido aos alunos para auxiliar e incentivar a construção 

dos argumentos fundamentados em justificativas e facilitar a identificação dos componentes de 

argumentos. De acordo com os autores “um texto linear não oferece nenhum recurso capaz de 

lembrar ao aluno a execução de uma determinada ação (como inserir justificativas que 

fortaleçam o argumento)”, consequentemente, através do esquema apresentado aos alunos eles 

“acreditam que a oportunidade de verificar a representação do conhecimento nesses esquemas, 

de formatos determinados, pode servir como lembrete aos alunos sobre o que ainda necessitam 

fazer para construir bons argumentos” (SÁ; KASSEBOEHMER; QUEIROZ, 2014, p. 165 e 

166). 

 Rosa e Pereira (2019) e Giri e Paily (2020) também se basearam em outros autores para 

realizarem as análises dos componentes de argumentação. Giri e Paily (2020) utilizam a TAP 

integrada a outra estratégia de argumentos, com a ferramenta denominada de “Watson-Glaser 

Critical Thinking Appraisal”11 para analisar a construção do pensamento crítico. Apesar de 

observarem que a estratégia possui um alto potencial para desenvolver habilidades de 

argumentação, eles destacam que há uma dificuldade por parte do professor em encorajar os 

alunos, por meio de perguntas e a criar a argumentação no sentido de não permitir que as 

perguntas não delimitem o raciocínio do aluno. Portanto, no contexto escolar, é importante que 

 
11 Tradutor: Avaliação do Pensamento crítico de Watson-Glaser 
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o planejamento das aulas contemple esse tipo de detalhe para facilitar a coleta de dados e, 

consequentemente a análise via TAP. 

Rosa e Pereira (2019) utilizaram um modelo desenvolvido por McNeill (2006) que usa 

uma estrutura de argumento simplificada da proposta por Toulmin, na qual o processo 

argumentativo é divido por três componentes: a afirmação, a qual é expressa em virtude de 

uma pergunta, assim como a afirmação de Toulmin; as evidências, um dado científico que apoia 

a afirmação, como os “dados” de Toulmin; e o raciocínio, que indica uma justificativa da 

evidência e, logo, sustenta a afirmação fornecida, ou seja, trata-se de uma combinação dos 

backing com o qualificador modal. Uma das críticas de McNeill (2006) ao modelo de Toulmin 

é em virtude da sua complexidade para ser aplicável na educação básica e assim, o autor acredita 

que para incentivar a investigação científica no ensino médio é importante utilizar atividades 

que facilitem a construção de explicações com embasamentos científicos. 

Para a coleta das argumentações, Rosa e Pereira (2019) gravaram a aula e descreveram 

as falas dos alunos. A mesma dificuldade pontuada por Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2014) 

sobre a linearidade do argumento foi observado por Rosa e Pereira (2019). Os autores 

destacaram que ao invés dos alunos fornecerem inicialmente evidências e justificativas que os 

levem à uma afirmação/conclusão, a construção dos argumentos é feita ao contrário. O caminho 

da argumentação realizada pelos alunos é de, inicialmente, “fazer uma afirmação, com base 

apenas em fundamentação teórica prévia frente aos conceitos envolvidos e usar um raciocínio 

para estabelecer uma relação entre conceitos estudados e a previsão dos resultados a serem 

obtidos, que servirão de evidência” (ROSA; PEREIRA, 2019, p. 7). Apesar disso, as autoras 

afirmam que o modelo de argumentação “se mostrou uma ferramenta analítica de fácil 

utilização” o que auxiliou na organização da proposta (ROSA; PEREIRA, 2019, p.7). 

 Comiserando os aspectos abordados na fundamentação teórica, nos próximos tópicos 

será desenvolvida a proposta do estudo em tela.  
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4 PROPOSTA PEDAGÓGICA  

 

A utilização da metodologia de EC possibilita o desenvolvimento de um ensino 

investigativo e quando vinculado ao enfoque CTSA pode possibilitar a interpretação de 

situações de forma crítica e poderá promover a valorização da participação ativa do aluno no 

seu processo de ensino-aprendizagem, uma vez que situações problematizadoras podem 

impulsionar a elaboração de hipóteses, argumentações, discussões e tomadas de decisão que 

são compreendidas com conhecimento científico (SÁ; FRANCISCO; QUEIROZ, 2007; 

SANTOS; MORTIMER, 2002).  

O presente trabalho busca desenvolver uma proposta pedagógica que, a partir da 

construção de uma narrativa que envolva uma problemática referente aos impactos dos resíduos 

industriais depositados no bairro Volta Grande IV em Volta Redonda, possibilite a utilização 

da metodologia de EC, no formato de caso interrompido para ser utilizado ao longo do 

desenvolvimento do tema gerador, como uma abordagem para o ensino de reações de 

oxirredução. 

O processo de produção do aço envolve diversas reações químicas, como reações de 

oxirredução, e produz resíduos tóxicos, incluindo elementos tóxicos e, consequentemente, 

permitem o desenvolvimento dos conteúdos referentes à reações de oxirredução de forma 

contextualizada a partir do tema gerador conforme apresentado no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Contextualização de reações de oxirredução a partir das relações da produção do aço e seus 

resíduos industriais 

 
Fonte: Própria Autora . 

 

Logo, foi necessário a construção de um caso seguindo a estrutura proposta por Herreid 

(1998b) e considerando o caso como um tema gerador do enfoque CTSA, a proposta considera 

os seguintes aspectos: 
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1- Levantamento da Problemática Social: através do tema gerador pautado pelo EC, ou seja, 

problemas sociais gerados pelos depósitos de rejeitos da CSN; 

2- Análise da tecnologia atrelada à problemática: processos metalúrgicos que ocorrem no 

refinamento de minérios para fabricação do aço relacionado com seus subprodutos; 

3- Conteúdos científicos relacionados às questões sociais e tecnológica do tema gerador: as 

transformações químicas envolvidas na produção do aço, reações de oxirredução, influência 

dos metais tóxicos nos processos bioquímicos no organismo humano; 

4- Relações entre as tecnologias e os conteúdos científicos: reconhecer os problemas no estudo 

de caso como consequência dos impactos ambientais, causados pela produção do aço, bem 

como as medidas de encaminhamento dos rejeitos industriais; 

5- Discussão: reflexão da problemática inicial e possíveis soluções para o caso. 

 

4.1 Produção do Caso: “A saúde de Cecília”  

O caso elaborado foi intitulado como “A saúde de Cecília” e está apresentado no 

apêndice A.  

O caso conta a história de uma aluna de ensino médio que apresenta problemas de saúde 

e um dos seus sintomas é a perda de memória. Conforme destacado no Quadro 2, o caso segue 

algumas das orientações para a escrita de um bom caso. Essas características serão detalhadas 

nos tópicos 4.1.1 e 4.1.2. 
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Quadro 2 - Aspectos presentes no caso "A saúde de Cecília" 

 
Fonte: Própria Autora . 
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4.1.1 Característica do Caso  

A problemática apresentada na narrativa informa um conjunto de informações: um 

recorte de uma notícia que está vinculada à personagem principal identificada como Cecília, 

um parágrafo curto que apresenta o problema, uma narrativa com outra personagem do caso e 

tabelas que fornecem dados referentes à um exame sanguíneo da Cecília. Esses aspectos são 

semelhantes aos atributos classificados por Reynolds (1980 apud HERREID, 1994) como um 

caso de decisão ou dilema. 

A escolha de uma personagem que está no terceiro ano do ensino médio foi justamente 

para criar empatia pelos alunos, uma vez que se trata de uma proposta para ser utilizada como 

abordagem no ensino de reações de oxirredução que, de acordo com o Currículo Mínimo do 

estado do Rio de Janeiro − o qual ainda está implementado nas escolas estaduais – e trata-se de 

um conteúdo que deve ser desenvolvido no segundo bimestre do terceiro ano do Ensino Médio 

(RIO DE JANEIRO, 2012).  

Um bom caso inclui citações, logo, foi inserido uma figura que indica uma conversa por 

aplicativo na qual a personagem principal conversa com outra personagem que se compromete 

em ajudá-la. Um bom caso também possui utilidade pedagógica, nesse sentido, além de utiliza-

lo como uma abordagem para o ensino de reações de oxirredução, foi acrescentado o trecho 

“com base nos conhecimentos químicos e/ou pesquisa científica sobre o assunto” para enfatizar 

a necessidade de discutir os problemas referente ao caso fundamentado em conhecimentos 

químicos ou científicos. Para finalizar o caso, foi enfatizado que os alunos devem ajudar a 

descobrir o que está ocorrendo com a personagem central com o objetivo de encorajar e 

incentivar os alunos na busca de explicações referente à problematização do caso.  

 

4.1.2 Contextualização do Caso 

Um bom caso deve gerar um interesse, logo, para criar estímulo nos alunos, foi 

elaborado um trecho no formato de notícias que conta sobre casos de perda de memória na 

cidade de Volta Redonda, sintoma associado a leucopenia. A motivação para escolha desse 

assunto se deve ao fato de que, conforme descrito no tópico 3.3.1, trabalhos na literatura 

indicam que mesmo com pesquisas científicas referentes às condições do solo do bairro Volta 

Grande IV, “há uma grande dificuldade em relacionar a exposição dos moradores com a 

frequência e prevalência de doenças, devido ao fato de que podem levar até vinte anos para se 

manifestar” (BRÍGIDA, 2015, p.125), consequentemente, uma parcela dos moradores não 

acreditam que a exposição à esses compostos podem fazer algum mal à saúde.  
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 Levando em conta esse fator, um curto questionário foi elaborado, conforme 

apresentado no Quadro 3, e aplicado em três turmas de 3º ano de Ensino Médio de uma escola 

estadual da cidade de Volta Redonda com o intuito de conhecer a percepção dos alunos a 

respeito dos problemas ambientais relacionados à CSN. 

 

Quadro 3 - Questionário para obter a percepção dos alunos 

 

Fonte: Própria Autora. 

  

 Com esse questionário espera-se analisar a percepção dos alunos sobre as questões 

científicas, tecnologias, sociais e ambientais que permeiam o caso. Mais especificamente, pela 

primeira e segunda questão espera-se observar se os alunos relacionam a siderúrgica presente 

na cidade como uma ameaça ambiental e social. Na terceira e quarta questão, espera-se 

identificar o conhecimento dos alunos sobre a produção de resíduos e seus impactos na saúde. 

 

4.2 Recursos Didáticos para aplicação do caso 

Conforme já mencionado, para o desenvolvimento da proposta, foi adotado a estratégia 

de caso interrompido, pois acredita-se que, o uso de informações através de recortes de notícias 

e vídeos poderão apoiar os alunos na resolução da problemática e na construção de argumentos. 

Além disso, o uso de fatos reais pode incentivar a participação dos alunos na busca da solução 

1. Na sua opinião, qual a maior ameaça para o meio ambiente na cidade de Volta Redonda? 
Resposta livre 
 
2. Você acredita que os resíduos produzidos pela CSN podem fazer algum mal à saúde dos 
moradores?  

a. Sim 
b. Não 

 
3. Você sabe se a companhia siderúrgica presente em Volta Redonda (CSN) produz algum 
tipo de resíduo?  

a. Sim, Qual? Resposta Livre 
b. Não 

 
4. Na sua opinião, quais ameaças à qualidade de vida que a CSN pode causar aos moradores?  

a. Doenças Respiratórias 
b. Doenças Cardíacas 
c. Câncer 
d. Leucopenia 
e. Depressão 
f. Problemas e Lesões de pele 
g. Outros.  
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do caso, evitando que os alunos fiquem desmotivados para a realização da atividade ou que 

criem resistência para sua resolução, conforme observado por Passos e colaboradores (2018). 

Assim, o professor deverá fornecer informações que servirão de aporte na resolução e 

mediação do caso, logo, alguns recursos didáticos foram elaborados e selecionados para o 

desenvolvimento da proposta. Neste tópico os recursos serão apresentados e sua utilização será 

descrita no tópico 4.3. 

 Recorte de notícias curtos foram selecionados para serem utilizados para que o professor 

forneça aos alunos informações adicionais que podem auxiliar na construção da argumentação 

dos quais estão apresentados no Quadro 4, e seus recortes nos Anexos 1 ao 7.  

  

Quadro 4 - Recursos didáticos para auxilio no desenvolvimento do caso “A saúde de Cecília” em 

formato de caso interrompido 

Notícias 

A
N

E
X

O
 1

 

Título: Denúncia contra CSN por crime ambiental pronta para julgamento 

Fonte: Portal Eu Rio (2019)  

Intenções: 

• Fornecer informações reais da problemática apontada no EC “A saúde de Cecília”; 

• Reforçar a relevância e atualidade do assunto; 

• Destacar aspectos ambientais do tema gerador; 

• Informar a presença de resíduos perigosos no local referente ao apontado pelo caso. 

• Auxiliar na contextualização tecnológica, social e ambiental atrelada ao conteúdo de reações 

de oxirredução; 

A
N

E
X

O
 2

 

Título: Má alimentação: consequências, riscos e o que pode causar 

Fonte: IMEB (2018) 

Intenções: 

• Promover indagações sobre os sintomas da personagem do caso;  

• Destacar aspectos sociais e científicos atrelado à alimentação da personagem o caso; 

• Informar sobre o impacto de uma má alimentação.  

Fonte: Própria Autora .   
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Quadro 4 - Recursos didáticos para auxilio no desenvolvimento do caso “A saúde de Cecília” em 

formato de caso interrompido                                                                                               (Continuação) 

Fonte: Própria Autora .   

 

A
N

E
X

O
 3

 

Título: Leucócitos: células que defendem nosso organismo 

Fonte: Moraes, P. L (sd) 

Intenções: 

• Fornecer informações para auxiliar na leitura do hemograma presente no caso; 

• Destacar aspectos científicos atrelado aos sintomas de saúde da personagem do caso. 

Promover indagações sobre os sintomas da personagem do caso. 

A
N

E
X

O
 4

 

Título: Os males causados pelo açúcar na saúde 

Fonte: R7 (2019) 

Intenções: 

• Promover indagações sobre as causas do problema da personagem do caso;  

• Destacar aspectos sociais e científicos atrelados à alimentação da personagem o caso; 

• Informar sobre o impacto de uma alimentação não saudável. 

A
N

E
X

O
 5

 

Título: Conheça as doenças causadas por substâncias tóxicas; 

Fonte: Pensamento Verde (2014) 

Intenções: 

• Promover indagações sobre os sintomas e causas do problema da personagem do caso;  

• Destacar aspectos científicos atrelado à saúde da personagem o caso. 

A
N

E
X

O
 6

 

Título: Volta Redonda: moradores alegam ter sido contaminados por empresa 

Fonte: Terra (2013) 

Intenções: 

• Fornecer informações que relacionam o local de moradia a personagem do caso com 

possíveis causas do seu problema; 

•  Destacar aspectos científicos, sociais e ambientais atrelado à saúde da personagem o caso. 

• Auxiliar na contextualização tecnológica, social e ambiental atrelada ao conteúdo de reações 

de oxirredução; 

A
N

E
X

O
 7

 Título: Frutas brasileiras são ricas em antioxidantes e anti-inflamatórios 

Fonte: Albuquerque, C. (2018) 

Intenções: 

• Informar sobre uma alimentação saudável. 
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 Portanto, além de auxiliar os alunos, os textos possibilitarão a inserção de aspectos 

sociais e ambientais referente ao caso, como por exemplo as notícias que informam sobre os 

resíduos da CSN (notícias 1 e 6). Cabe salientar que todas as notícias possuem aspectos 

científicos e tecnológicos uma vez que, além dos resíduos, abordam questões relacionadas à 

alimentação e ao metabolismo humano. 

Com o intuito de contextualizar com o tema e reforçar aspectos científicos, tecnológicos, 

sociais e ambientais referente ao caso, foram selecionados 2 vídeos em que, no vídeo 1 

(https://www.youtube.com/watch?v=40hZM-x68Wg&feature=emb_logo), um médico explica 

e comenta a influência dos metais pesados, classificados atualmente como elementos tóxicos, 

no organismo, já o vídeo 2 (https://www.youtube.com/watch?v=ZcJsrbqAuk4) apresenta uma 

reportagem sobre o depósito de resíduos com elementos tóxicos feito de CSN à céu aberto, 

conforme apresentado no Quadro 5.  

 

Quadro 5 - Vídeos utilizados para auxilio no desenvolvimento do caso “A saúde de Cecília” em formato 

de caso interrompido 

Vídeos 

1 

Título: Intoxicação subclínica por metais pesados 

Descrição: No vídeo, o Dr.Tsutomi Higasgi, médico patologista  e pesquisador, explica que a 

intoxicação subclínica por metais pesados ocorre devido a exposição humana à multicompostos 

presentes no meio ambiente. De acordo com o médico, a presença desses elementos tóxicos no 

organismo causa diversas doenças degenerativas, sendo que o principal prejuízo à saúde, 

apontado pelo médico, é a oxidação da região frontal do cérebro que causa perda de memória, 

assim como, a diminuição de serotonina e o aumento do ácido glutâmico que estão relacionados 

com a mudança de comportamento humano, como ansiedade e depressão. Os elementos tóxicos 

atacam as células no corpo humano e, podem desenvolver doenças degenerativas. 

Tempo de duração: 7 minutos e 20 segundos  

Fonte: HIGASHI, T (2012) 

Intenção: 

• Informar sobre a influência dos elementos tóxicos no organismo; 

• Relacionar a perda de memória destacada no caso com intoxicação por metais provenientes 

dos resíduos industriais. 

• Auxiliar na contextualização tecnológica e social atrelada ao conteúdo de reações de 

oxirredução; 

Fonte: Própria Autora .   
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Quadro 5 - Vídeos utilizados para auxilio no desenvolvimento do caso “A saúde de Cecília” em formato 

de caso interrompido                                                                                                               (Continuação) 

2 

Título: Resto de materiais pesados preocupa população em Volta Redonda  

Descrição: Neste vídeo, uma reportagem sobre a denúncia da montanha de descarte de resíduos 

com elementos tóxicos provenientes da CSN na cidade de Volta Redonda é apresentada no 

jornal SBT. Alguns moradores são entrevistados e afirmam sofrer problemas respiratórios. Na 

reportagem é destacado, por um médico, que a poeira pode potencializar alergias e doenças 

respiratórias. Uma bióloga explica que a saúde ambiental também está em risco , pois os rejeitos 

são depositados nas margens do Paraíba do Sul, o que facilita sua chegada aos rios e, 

consequentemente, além de contaminar o solo, pode contaminar os rios.   

Tempo de duração: 3 minutos e 56 segundos 

Fonte: SBT Jornalismo (2018) 

Intenção: 

• Informar sobre a presença dos rejeitos atualmente depositados em Volta Redonda.  

• Auxiliar na contextualização tecnológica, social e ambiental atrelada ao conteúdo de reações 

de oxirredução; 

Fonte: Própria Autora .   

 

De modo geral, tanto as reportagens, quantos os vídeos serão fornecidos aos alunos com 

o intuído de auxiliar na resolução do caso.  

Conforme mencionado em alguns trabalhos (PASSOS et al, 2018; SÁ; 

KASSEBOEHMER; QUEIROZ, 2014; TEIXERIA; MARCELO, 2015), na aplicação do EC 

os alunos apresentam dificuldade em estruturar a argumentação e uma das sugestões proposta 

por Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2014) é a utilização de uma esquema contendo a estruturação 

dos componentes da argumentação para auxiliar a construção do argumento dos alunos o que, 

consequentemente, auxiliará na identificação e distinção dos componentes propostos por 

Toulmin (2003). Entretanto, conforme mencionado por McNeill (2006), o esquema proposto 

por Toulmin pode dificultar o desenvolvimento do raciocínio crítico dos alunos.  

Assim, para auxiliar no desenvolvimento das aulas, fichas de acompanhamento foram 

elaboradas contendo questões contextualizadas com o tema gerador proposto e esquemas em 

branco dos quais foram baseados no esquema proposto por Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2014) 

e considerando as simplificações de McNeill (2006), conforme destacado no Quadro . As fichas 

de acompanhamentos elaborados estão apresentadas nos Apêndices B, C, D, E e F.  
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Quadro 6 - Esquema de apoio para construção dos argumentos 

 
Fonte: Própria Autora . 

 

4.3 Proposta de procedimento para aplicação do Caso 

 Considerando os aspectos já mencionados no início do tópico 4 e as considerações a 

respeito dos recursos didáticos mencionados no 4.1.3, a proposta poderá ser desenvolvida em 

seis aulas com duração de cinquenta minutos cada.  

 Inicialmente, é preciso apresentar e explicar a atividade que será desenvolvida, sendo 

assim, o professor deverá explicar aos alunos a proposta destacando as observações referentes 

a elaboração de hipóteses, bem como os pontos principais que devem ser considerados para a 

elaboração das hipóteses.  

 A partir da explicação do desenvolvimento da atividade, o caso “A saúde de Cecília” e 

a primeira folha de acompanhamento deverão ser entregues aos alunos previamente divididos 

em pequenos grupos, uma vez que, quando em grupos, os alunos poderão discutir entre si sobre 

os aspectos referentes ao caso. É importante que nesse primeiro contato com o caso, o professor 

destaque alguns aspectos como o papel da química na ciência, a importância das hipóteses no 

processo científico para então, realizar a leitura e explicação da narrativa descrita no caso para 

iniciar o desenvolvimento de argumentações referentes à problemática do caso.  

 O professor deverá fornecer as notícias 1 e 2 para auxiliar os alunos na elaboração da 

primeira hipótese. É importante que o professor explique como os argumentos deverão ser 

estruturados, com cuidado para não influenciar nas hipóteses elaboradas pelos alunos, e orientar 

de forma clara como os esquemas de apoio para a construção dos argumentos devem ser 
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preenchidos. Sendo assim, após a construção do primeiro argumento, o professor deverá 

pontuar os seguintes aspectos:    

i. Abordagem do processo metalúrgico: transformação do metal ou minério em sua forma 

simples; 

ii. Questionar os alunos sobre os depósitos da siderúrgica: se conhecem, se sabem sobre sua 

origem, sua composição e onde são encaminhados; 

iii. Explicar que o processo metalúrgico se baseia na redução do minério e que durante esse 

processo há a formação de subprodutos. 

 A segunda folha de acompanhamento deverá ser entregue aos alunos, e eles deverão 

responder a primeira questão e, em seguida, o professor deverá demonstrar expositivamente 

como se realiza a distribuição dos elétrons de acordo com os subníveis eletrônicos, indicando 

os exemplos pontuados nos exercícios, para informar e explicar que eles são denominados como 

radicais livres. O objetivo de contextualizar os aspectos referentes dos radicais livres é uma 

maneira de relacionar o impacto dos resíduos industriais na saúde da população. Entretanto, 

vale salientar que os conceitos referentes às reações de oxirredução devem ser priorizados, logo, 

é importante deixar claro para o aluno que se trata de uma demonstração e exemplificação dos 

radicais livres para que não confunda com o conteúdo específico que será desenvolvido durante 

as aulas.  

 Nesse sentido, o professor poderá exemplificar que, assim como reações de redução 

do minério, reação metabólicas ocorrem naturalmente no organismo, das quais se baseiam no 

princípio de oxirredução, como por exemplo a respiração celular em que há a redução da glicose 

para formar energia. Através desse processo há a formação natural de radicais livres no 

organismo que são responsáveis por diversas funções no corpo humano e que são conhecidas 

como espécies oxidantes. Após essa etapa, os recortes 3, 4 e 5 serão entregues aos alunos para 

a reelaboração da hipótese utilizando a estrutura fornecida na folha de acompanhamento 2.  

 Posteriormente, na folha de acompanhamento 3, os conceitos de eletronegatividade e 

NOX devem ser revisados, uma vez que, conforme apontado na literatura, os alunos apresentam 

dificuldades conceituais sobre NOX o que prejudica a aprendizagem das reações de 

oxirredução. Assim, destacando as tecnologias atreladas ao tema gerador, com base na reação 

de redução do ferro, os conceitos de oxidação, redução, agente redutor e agente oxidante 

deverão ser desenvolvidos com a turma. Em seguida, os alunos deverão realizar os exercícios 

na folha de acompanhamento 4 em conjunto com os grupos previamente já divididos para o 

desenvolvimento do caso. Ao final, esses exercícios deverão ser corrigidos junto com os alunos 
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de forma expositiva no quadro para que, ao passo das leituras dos exercícios, o professor 

incentive os alunos a relacionar o processo metalúrgico de formação do aço com os resíduos 

industriais, destacando os elementos tóxicos, e sua influência no metabolismo humano. 

 Assim, a última etapa dos procedimentos da proposta é de discussão do caso. Os alunos 

deverão analisar as hipóteses escritas anteriormente nas folhas de acompanhamento 1 e 2 e 

reescreve-las na folha de acompanhamento 5. Além disso, os alunos deverão escrever sugestões 

sobre o que a Cecília poderá fazer frente ao problema discutido por eles. Para auxiliar nessa 

última etapa, antes da entrega da folha de acompanhamento, os vídeos 1 e 2 devem ser exibidos 

para os alunos contribuindo na interpretação dos impactos causados pelos rejeitos industriais, 

especificamente por elementos tóxicos, além disso, as notícias 6 e 7, deverão ser entregues para 

os alunos para o desenvolvimento de sugestões e para motivar a discussão final.  

 Portanto, os procedimentos descritos poderão ser desenvolvidos conforme destacado no  

Quadro 7 e de acordo com as orientações estruturadas no apêndice G.  

 

Quadro 7 - Planejamento da sequência de conteúdos e utilização dos recursos didáticos para aplicação 

da proposta pedagógica 

Aulas Conteúdo programático Recursos didáticos 

1 

I. Introdução à atividade; 

II. Apresentação do Caso; 

III. Desenvolvimento da hipótese do caso; 

• Caso “A saúde de Cecília”; 

• Folha de Acompanhamento 1; 

• Recortes de notícias 1 e 2; 

2 

IV. Contextualização dos aspectos científicos e 

sociais; 

a.  Distribuição Eletrônica 

b.  Radicais Livres 

V. Desenvolvimento hipótese do caso; 

• Folha de Acompanhamento 2; 

• Recortes de notícias 3, 4 e 5; 

3 

VI. Introdução a reações de oxirredução 

a.  Eletronegatividade 

b.  NOX 

• Folha de Acompanhamento 3; 

Fonte: Própria Autora .   
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Quadro 7 - Planejamento da sequência de conteúdos e utilização dos recursos didáticos para aplicação 

da proposta pedagógica                                                                                                        (Continuação) 

4 e 5 

VII. Reações de Oxirredução  

a.  Definições:  

i. Oxidar e Reduzir 

ii. Agente Redutor e Agente Oxidante 

VIII. Aplicação no processo de redução do aço 

e a formação de resíduos. 

• Folha de Acompanhamento 4; 

6 IX. Discussão Final do Caso 

• Folha de Acompanhamento 5; 

• Recortes de notícias 6 e 7; 

• Vídeos 1 e 2; 

Fonte: Própria Autora .   

 
Assim, espera-se que, através da narrativa seja estimulado o entendimento e resolução 

da problemática do caso “A saúde de Cecília”. Os alunos deverão identificar os problemas 

apontados pela narrativa e discuti-los para a construção de hipóteses que explicam a 

problemática. Além disso, acredita-se que a contextualização do caso envolvendo os aspectos 

científicos, tecnológicos, sociais e ambientais poderá auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos de reações de oxirredução.  
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5 ANÁLISE CRÍTICA DA PROPOSTA  

  

 Tendo em vista a proposta pedagógica exposta nesse trabalho, nos tópicos 5.1 e 5.2 

algumas considerações referentes à contextualização e ao procedimento elaborado serão 

destacadas.   

 

5.1 Contextualização: Influencia do Caso ‘A saúde de Cecília”  

 Com relação à contextualização do caso baseado nos resíduos depositados pela CSN na 

no bairro Volta Grande IV, a ligação principal da problemática desenvolvida pelo caso “A saúde 

de Cecília” com essa temática é devido à uma possível contaminação de substâncias tóxicas 

pela personagem destacada no caso. Apesar de Herreid (1996) destacar que um bom caso 

precisa ser definido nos últimos cinco anos para parecer real e atual, assim, aparentemente, a 

temática vai contra ao proposto por Herreid. Entretanto, conforme mencionado por Brígida 

(2015), os moradores residentes do bairro Volta Grande IV desconhecem ou não acreditam no 

risco de contaminação, além disso, as práticas de depósitos irregulares persistem atualmente à 

céu aberto próximo ao bairro e as margens do Rio Paraíba do Sul.  

Portanto, com o intuído de verificar a percepção dos alunos diante da produção de 

resíduos pela CSN, o questionário apresentado no tópico 4.1.2 foi aplicado em três turmas de 

terceiro ano do ensino médio de uma escola da rede estadual na cidade de Volta Redonda.  

Na primeira questão (“Na sua opinião, qual a maior ameaça para o meio ambiente na 

cidade de Volta Redonda?”), os alunos citaram mais de uma ameaça ambiental, dos 58 alunos 

entrevistados, 35 alunos citaram a CSN como uma das principais ameaças ambientais da cidade, 

conforme apresentado no Gráfico 1, a segunda ameaça mais citada foi poluição, mas nenhum 

aluno especificou o tipo de poluição.  
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Gráfico 1 - Principais ameaças ambientais na cidade de Volta Redonda destacadas pelos alunos 

  
Fonte: Própria Autora. 

  

Já na segunda pergunta (“Você acredita que os resíduos produzidos pela CSN podem 

fazer algum mal à saúde dos moradores?”), 49 alunos marcaram que os resíduos industriais da 

CSN podem fazer mal à saúde dos moradores e 9 alunos não se pronunciaram, o que 

comparando com a primeira questão, indica que nem todos os alunos estabelecem relações entre 

a poluição ambiental e seus efeitos na saúde humana. 

Na terceira questão (“Você sabe se a companhia siderúrgica presente em Volta Redonda 

(CSN) produz algum tipo de resíduo?”), 14 alunos marcaram que não sabem se a CSN produz 

algum tipo de resíduo; 44 alunos marcaram que sabiam e informam quais resíduos são 

produzidos, dentre os quais informam mais de um resíduo, sendo assim, conforme demonstrado 

no Gráfico 2, os resíduos mais citados pelos alunos foram “pó de ferro” e escória, o que indica 

que os alunos não conhecem de fato todos os resíduos químicos que são produzidos pela CSN.  
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Gráfico 2 - Percepção dos alunos sobre a produção de resíduos siderúrgicos 

 

Fonte: Própria Autora. 

  

 Além disso, apesar de 12 alunos que apontarem a escória como sendo o principal resíduo 

produzido pela CSN pela questão 2 do formulário, na primeira questão somente 4 alunos 

indicaram a escória como uma ameaça ambiental, demonstrando que os alunos não assumem 

uma relação direta entre a produção de resíduos e a poluição ambiental. 

  Na última questão (“Na sua opinião, quais ameaças à qualidade de vida que a CSN 

pode causar aos moradores?”), os alunos também marcaram mais de uma alternativa, dessa 

forma, sobre as principais ameaças na qualidade de vida que a CSN pode causar aos moradores, 

98,3% dos alunos marcaram doenças respiratórias e, conforme apresentado no Gráfico 3, o mais 

selecionado em seguida foi problemas de lesões de pele (50,0%). Nesse caso, é notável que os 

alunos assumem a percepção de que a poluição da CSN está relacionada, possivelmente, a 

poluições atmosféricas. 

 

Gráfico 3 - Principais ameaças à qualidade de vida que a CSN apontadas pelos alunos 

 
Fonte: Própria Autora. 
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 Portanto, com base nesse curto questionário, podemos observar o quão relevante é essa 

temática pois, além das considerações já apontadas por Brígida (2015), é observado que apesar 

da proximidade dos alunos com a CSN, muitos desconhecem sobre os impactos dos resíduos 

industriais o que, consequentemente, mostra que é necessário desenvolver essa temática dentro 

de sala de aula para possibilitar a compreensão da realidade dos alunos. Assim como, indica a 

importância do uso de metodologias que possibilite o desenvolvimento de fatos cotidianos e 

que permitem releituras sobre o mundo, conforme defendido por Freire (1987). Logo, espera-

se que as questões científicas, tecnológicas, sociais e ambientais desenvolvidas a partir do caso, 

possibilite a aquisição de conhecimentos através da investigação do tema gerador e o 

desenvolvimento de uma educação de caráter crítico e reflexivo diante à realidade dos alunos.  

 

5.2 Utilização da metodologia de EC com enfoque CTSA para o ensino de reações de 

oxirredução e suas contribuições. 

 Apesar de não aplicar a proposta apresentada neste trabalho, podemos destacar algumas 

considerações sobre a proposta elaborada.  

  Com relação ao enfoque CTSA, conforme os casos são desenvolvidos e seus problemas 

são discutidos, diversas questões e aspectos que serão abordados podem ser compreendidas das 

quais, uma vez vinculada ao enfoque CTSA, terão viés científico, tecnológico, social e 

ambiental, como por exemplo, as questões pontuadas no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Questões científicas, tecnológicas, sociais e ambientais que permeiam o caso 

Questões Científicas e 

Tecnológicas  

• Produção do aço; 

• Transformação da matéria; 

• Reações de oxirredução; 

• Resíduos industriais provenientes das atividades metalúrgicas;  

• Doenças relacionadas à exposição de elementos tóxicos; 

• Influência de substâncias tóxicas no metabolismo humano.  

Questões Sociais 
• Ética sobre depósito de resíduos industriais em área residencial; 

• Permanência dos moradores em área contaminada. 

Questões Ambientais 

• Poluição dos solos; 

• Poluição atmosférica; 

• Poluição fluvial. 

Fonte: Própria Autora    
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 Portanto, como o desenvolvimento de fatos cotidianos permitem releituras do mundo 

(FREIRE, 1987) e a metodologia EC possui um grande potencial na abordagem de questões 

sociocientíficas (SÁ; KASSEBOEHMER; QUEIROZ, 2013), espera-se que, através do 

enfoque CTSA, a proposta pedagógica apresentada possa contribuir para o construção de 

valores responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade bem como o 

desenvolvimento de habilidades previstas nas Competências Específicas 1 e 3 da BNCC 

conforme apresentado no Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Habilidades previstas pela BNCC que poderão ser atingidas através da contextualização dos 

aspectos ambientais referentes à temática de resíduos siderúrgicos no ensino de reações de oxirredução 

 Habilidades 

Competência 

Específica 1 

(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, 

considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes 

materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, 

posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas 

para seus usos e descartes responsáveis. 

Competência 

Especifica 3 

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e 

estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar 

modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, 

avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob 

uma perspectiva científica. 

Fonte: BNCC (BRASIL, 2018) 

 

 Além disso, acredita-se que, com o uso da estratégia de caso interrompido, o professor, 

através das intervenções, poderá auxiliar no desenvolvimento do caso. Passos e colaboradores 

(2018) observaram que os alunos, por falta de maturidade, podem criar resistência em participar 

da atividade investigativa, sendo assim, espera-se que, a mediação e apoio na discussão do caso 

ajude a evitar a desmotivação dos alunos. Logo, o fornecimento de informações poderá auxiliar 

e incentivar a construção de hipóteses e contribuir para a participação do aluno no 

desenvolvimento do caso.   

Com relação ao esquema elaborado, apresentado no tópico 4.2 (Quadro 6), para auxiliar 

na resolução do caso, trabalhos presentes na literatura apontam que textos lineares não oferecem 

recurso que fortaleçam a inserção de justificativas no argumento (SÁ; KASSEBOEHMER; 
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QUEIROZ, 2014). Logo, mesmo que os alunos apresentem, inicialmente, dificuldades para seu 

uso, o mesmo se torna necessário para apoiar a construção dos argumentos o que, 

consequentemente, possibilitará o desenvolvimento das habilidades cognitivas conforme o 

orientado pela BNCC (2018). 

Com relação à resolução do caso, espera-se que, com o procedimento proposto, os 

alunos desenvolvam a resolução do caso exercitando as habilidades cognitivas de interpretação, 

argumentação e a capacidade de resolver problemas. Vale salientar que a proposta elaborada 

não prioriza uma resolução correta e única do problema apresentado no caso, entretanto, 

podemos destacar que a principal resolução possível do caso seria com base na afirmação sobre 

a intoxicação por elementos tóxicos.  

No primeiro momento em contato com o caso (Aula 1), os alunos poderão apresentar 

dificuldades em associar o problema do caso com a exposição de resíduos tóxicos. Assim, 

acreditamos que o caminho para resolução do caso poderá induzir aos alunos a relacionar, 

inicialmente, na ficha de acompanhamento 1, os problemas da personagem com sua má 

alimentação. Já na ficha de acompanhamento 2, espera-se que com os assuntos discutidos em 

aula e com o auxílio do recorte de notícia, os alunos irão associar que a personagem do caso 

sobre de leucopenia. Entretanto, acredita-se que, ao seguir os procedimentos, na aula 6 os alunos 

terão informações suficientes para relacionar os problemas do caso com a exposição de resíduos 

industriais. Dessa forma, alguns exemplos de possíveis resoluções do caso que poderão ser 

desenvolvidas nos esquemas presentes nas folhas de acompanhamento 1, 2 e 5 estão descritos 

no Quadro 10. 

 
Quadro 10 - Possível resolução do caso “A saúde de Cecília” 

A
co

m
p

an
h

am
en

to
 1

 

 

 
 

Fonte: Própria Autora.  
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Quadro 10: Possível resolução do caso “A saúde de Cecília”                                             (Continuação) 
A

co
m

p
an

h
am

en
to

 2
 

 

 
 
 

A
co

m
p

an
h

am
en

to
 5

 

 

 
 

Fonte: Própria Autora.  

  

 De modo geral, acredita-se que, a proposta permite o desenvolvimento de uma atividade 

investigativa e consequentemente, possibilitará a compreensão de conceitos químicos, como 

apontado por alguns autores como Pazinato e Braibante (2014), Souza, Rocha e Garcia (2012), 

Vieira e Braibante (2017), Fernandes (2018) e Passos e colaboradores (2018). Logo, além de 

permitir a compreensão no ensino de reações de oxirredução, permitirá o desenvolvimento e 

exercício de habilidades cognitivas para interpretação e resolução de problemas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho apresentou uma proposta pedagógica que se baseia no uso da 

metodologia de EC como um tema gerador da perspectiva CTSA. Assim, foi elaborado um caso 

intitulado de “A saúde de Cecília” inspirado nos impactos ambientais e sociais causados pelo 

depósito de resíduos industrias na cidade de Volta Redonda, RJ para ser aplicado no ensino de 

reações de oxirredução no Ensino médio.  

A proposta elaborada permitiu o uso do EC como uma atividade investigativa atrelada 

ao tema gerador. Logo, acredita-se que a proposta possui potencial para implementação, pois o 

enfoque CTSA possibilitará a abordagem aspectos científico, tecnológicos, sociais e ambientais 

ao contexto social dos alunos, permitindo assim, releituras sobre o mundo. 

O uso do EC poderá estimular a participação ativa dos alunos no processo de 

aprendizagem, auxiliando no ensino de reações de oxirredução de forma contextualizada ao 

tema gerador promovendo assim uma educação para a cidadania. Além disso, para desenvolver 

o caso, foi elaborado estratégias como o uso de folhas de acompanhamento, recortes de jornais 

e vídeos e acredita-se que seu uso poderá auxiliar o professor na mediação dos conteúdos e os 

alunos na resolução da problemática do caso. 

Portanto, acredita-se que, a proposta possibilita o desenvolvimento do raciocínio crítico 

e de habilidades cognitivas como interpretação, argumentação, comunicação oral e escrita 

através de conteúdos com caráter crítico e reflexivo diante à fatos reais. Assim, o próximo passo 

é sua aplicação para verificar quais as contribuições de fato quando trabalhado em sala de aula.  
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APÊNDICE G 
 
 

Estudo de Caso: “A saúde de Cecília” 
Planejamento didático 

  

Contextualização da Problemática 
Os resíduos industriais são provenientes dos processos metalúrgicos da produção do aço 

a partir da redução do minério. Durante o processamento para a produção do aço, há a ocorrência 

de diversas reações químicas como a queima do carvão para a produção de energia na qual ocorre 
a oxidação do carbono formando monóxido de carbono; a redução do minério à ferro metálico; a 

redução de metais presentes no minério como silício, fósforo e manganês; entre outras.  

Nas décadas de 1980 e 1990, o local do atual bairro Volta Grande IV situado na cidade 
de Volta Redonda foi utilizado como depósito de resíduos siderúrgicos e alguns moradores 

residentes desse local desconhecem ou não acreditam na sua existência ou na possibilidade de que 

esses resíduos possam trazer algum dano à saúde. Estas práticas de depósitos irregulares persistem 
até a atualidade, onde a siderúrgica deposita pilhas de rejeitos a céu aberto próximo a margem do 

Rio Paraíba do Sul, ou seja, desde a década de 80, a indústria é considerada poluidora e recebe 
multas por descomprimir de leis ambientais, no entanto as práticas permanecem as mesmas. 

Assim, o caso elaborado “A saúde de Cecília” conta a história de uma aluna de ensino 

médio que apresenta problemas de saúde e um dos seus sintomas é a perda de memória  (doença 
relacionada com a intoxicação por substâncias tóxicas). 

 
Objetivo Geral 

Discutir os impactos ambientais e sociais causados pelos rejeitos industriais depositados 

irregularmente em área residencial como enfoque CTSA através de atividade investigativa 

utilizando o Estudo de Caso “A saúde de Cecília”. 

 
Objetivos de Aprendizagem: 
• Desenvolver a capacidade de argumentação e elaboração de hipóteses por meio de atividades 

investigativas utilizando a metodologia de Estudo de Caso; 

• Desenvolver e avaliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantes; 

• Abordar e discutir os aspectos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais atrelados a 

problemática do Estudo de Caso;  

• Relacionar conceitos referentes ao ensino de reações de oxirredução com a formação de 
resíduos através da produção do aço; 

 
Habilidades da Base Nacional Comum Curricular: 
(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a 

composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível 
de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas 

para seus usos e descartes responsáveis. 

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar 
instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados 

experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-
problema sob uma perspectiva científica. 
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Conteúdo Programático 
• Contextualização: Levantamento da problemática social pautada no Estudo de Caso;  

• Análise da tecnologia atrelada à problemática: Processos metalúrgicos que ocorrem no 

refinamento de minérios para fabricação do aço relacionado com seus subprodutos; 

• Conteúdos Científicos: Transformações Químicas; Número de Oxidação (NOX); Reações de 
Oxirredução; 
• Relações entre os conteúdos científicos e a problemática social e Discussão Final sobre a 

problemática social do Estudo de Caso; 

 
Livro Didático Sugerido: MORTIMER, E. F; MACHADO, A. H. Química : ensino médio. 

3 ed. São Paulo: Scipione, 2016. 

• Volume 2 - Capítulo 5:  Movimento de elétrons: Uma introdução ao estudo de Eletroquímica. 

 
Recursos e Materiais Didáticos: Lousa ou Quadro Negro; Caso (narrativa “A saúde de 

Cecília”); Recortes de Notícias Impressos; Computador e Projetor; Vídeos;  
 
 

Procedimentos (Etapas sugeridas para aplicação) 
 

Etapa 1 – Introdução à Atividade 
Tempo Estimado: 50 min à 100 min. 

Abordagem: Dialógica, Interativa , Explicativa  e Argumentativa. 
Intenção: Auxiliar os alunos na compreensão da atividade investigativa. 

 

Materiais Didáticos:  
• Caso “A saúde de Cecília”; 
• Folha de Acompanhamento 1; 

• Recorte de Notícia  1: Denúncia contra CSN por crime ambiental pronta para 
julgamento.  

• Recorte de Noticia 2: Má alimentação: consequências, riscos e o que pode causar. 

 
Descrição e Orientações:  

• Apresentar e explicar a atividade que será desenvolvida. Explicar aos alunos a proposta de 
investigação utilizando o Estudo de Caso; 

• Realizar a leitura do Caso auxiliar os alunos na identificação da problemática descrita no 

caso; 

• Desenvolver a construção de argumentos com base no esquema proposto na folha de 

acompanhamento; 

• Fornecer os recortes de notícias aos alunos para auxilia -los na elaboração das hipóteses; 

• Destacar a importância das elaborações de hipóteses no processo científico e auxiliar a 

construção de hipóteses; 
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Etapa 2 – Contextualização dos Aspectos Científicos e Sociais 

Tempo Estimado: 50 min à 100 min. 

Abordagem: Expositiva, Demonstrativa e Argumentativa. 
Intenção: Relacionar os impactos dos resíduos industriais na saúde de população. 

 

Materiais Didáticos:  
• Folha de Acompanhamento 2; 
• Recorte de Notícia  3: Leucócitos: células que defendem nosso organismo. 
• Recorte de Notícia 4: Os males causados pelo açúcar na saúde.  
• Recorte de Noticia 5: Conheça as doenças causadas por substâncias tóxicas como o 

chumbo.  
 

Descrição e Orientações:  

• Demonstrar expositivamente a distribuição eletrônica de acordo com subníveis 
eletrônicos para conceituar Radicais Livres;   

• Exemplificar que assim como reações de redução do minério, reação metabólicas ocorrem 
naturalmente no organismo, das quais se baseia m no princípio de oxirredução (Ex. Respiração 

celular de redução da glicose); 

• Fornecer aos alunos a folha de acompanhamento 2 e os recortes de notícias 3, 4 e 5 para 
desenvolver a construção de argumentos; 

 

Etapa 3 – Introdução à Reações de Oxirredução 

Tempo Estimado: 50 min à 90 min. 

Abordagem: Dialógica, Interativa e Explicativa. 

Intenção: Revisão de NOX 
 
Materiais Didáticos:  
• Folha de Acompanhamento 3; 

 

Descrição e Orientações:  

• Revisar os conceitos de eletronegatividade e Numero de Oxidação (NOX);  

• Destacar as tecnologias atreladas à problemática do Caso com base na reação de redução 

do ferro (para obtenção do ferro metálico);  

• Corrigir os exercícios expositivamente; 
 

Etapa 4 – Reações de Oxirredução 
Tempo Estimado:  100 min à  150 min. 
Abordagem: Dialógica, Interativa e Explicativa. 

Intenção: Definir conceitos pertinentes a reações de oxirredução. 
 
Materiais Didáticos:  
• Folha de Acompanhamento 4; 
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(continuação) 

Descrição e Orientações:  

• Definir os termos de oxidação, redução, agente redutor e agente oxidante e conceitua -los 

com base nas reações de redução do ferro e redução da glicose.  

• Destacar as aplicações dos conceitos de oxirredução no processo metalúrgico para 

redução do aço e formação de resíduos siderúrgicos. 
 

Etapa 5 – Discussão Final do Caso  

Tempo Estimado: 50 min à 100 min. 

Abordagem: Dialógica, Interativa e Argumentativa. 
Intenção: Discutir o caso “A saúde de Cecília” com base nos conceitos e aspectos abordados 

nas etapas de 1 a 4. 
 
Materiais Didáticos:  
• Vídeo 1: Intoxicação subclínica por metais pesados.  
• Vídeo 2: Resto de materiais pesados preocupa população em Volta Redonda. 
• Folha de Acompanhamento 5: 
• Recorte de Notícia  6: Volta Redonda: moradores alegam ter sido contaminados por 

empresa.  

• Recorte de Noticia  7: Frutas brasileiras são ricas em antioxidantes e anti-

inflamatórios.  

 
Descrição e Orientações:  

• Exibir os vídeos 1 e 2 sugeridos; 

• Analisar as hipóteses escritas nas folhas de acompanhamento 1 e 2 para reescreve-las 
na folha de acompanhamento 5; 

• Fornecer os recortes de notícias 6 e 7 para auxiliar na finalização da discussão do caso; 

• Auxiliar os alunos na interpretação dos impactos ca usados pelos rejeitos industriais;  

 
Método Avaliativo 
• Professor-Mediador: 

o Avaliar qualitativamente com base na participação e interação dos alunos na investigação 
proposta, leitura e interpretação dos textos. 

o Avaliar quantitativamente de acordo com resolução de exercícios das folhas de 

acompanhamento. 
 

• Professor-Pesquisador: Avaliar a qualidade dos argumentos produzidos pelos alunos 

coletados pela estrutura de argumento fornecida nas folhas de acompanhamento.  
Referências Sugeridas:  
SÁ, L. P.; KASSEBOEHMER, A. C.; QUEIROZ, S. L. Esquema De Argumento De Toulmin Como Instrumento De 
Ensino: Explorando Possibilidades. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 16, n. 3, p. 147–170, 2014. 
ROSA, L. F. DE M. DA; PEREIRA, A. P. Argumentação no ensino de ciências: uma análise baseada em uma adaptação 
do padrão de Toulmin. XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XII ENPEC, p. 1–7, 2019. 
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como o chumbo. Pensamento verde, 03, abr. de 2014. Disponível em 

<rhttps://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-doencas-causadas-por-
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ANEXO 1 

 

 
Fonte: Portal Eu Rio (2019).  

 

 

 
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, contaminou área 

próxima ao rio Paraíba do Sul, além de prejudicar bairro com 2.200 moradias, ao descartar 

resíduos industriais perigosos, sem as devidas licenças ambientais. O caso foi denunciado 

pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2016. Porém, só no dia 16 de julho deste ano é 

que a ação penal voltou a tramitar, após ficar suspensa por decisão do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região (TRF2), atendendo a pedido da defesa da CSN. Dessa forma, no dia 

25/09/2019, foi realizado o último ato de produção de provas por meio do interrogatório 

dos acusados. Com isso, o processo está agora pronto para ser sentenciado. 

Os danos têm origem no uso de área do bairro para o depósito de resíduos 

industriais perigosos da companhia, no período compreendido entre 1986 e 1999, sem 

adotar as cautelas necessárias e sem o regular processo de licenciamento ambiental. Em 14 

de novembro de 1995, enquanto ainda eram alimentadas as células de resíduos industriais, 

a CSN doou 255.291 m² de terreno poluído, incluindo parte da área investigada e 

comprovadamente contaminada. 

Estudos realizados na região confirmaram a contaminação do solo e das águas 

subterrâneas, que escoam para o rio Paraíba do Sul, assim como a presença de substâncias 

tóxicas e cancerígenas, como bifenilas policloradas (PCBs), cromo, naftaleno, chumbo, 

benzeno, dioxinas, furanos e xilenos, em áreas ocupadas por residências e centros de lazer.  
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Fonte: IMEB (2018).   

  

 
A má alimentação é, hoje, uma das principais causas de morte no mundo, na 

frente, inclusive, do cigarro e da hipertensão arterial. Além disso, uma alimentação 

inadequada também está relacionada ao desenvolvimento de doenças e problemas de saúde, 

como obesidade e sobrepeso, doenças cardiovasculares, câncer e diabetes tipo 2. 

Em números, o levantamento constatou que a má alimentação foi responsável por 

quase 11 milhões de mortes em 2017, contra 10,4 milhões de mortes causadas pela pressão 

arterial alta e 8 milhões pelo cigarro. De acordo com o estudo, a má alimentação pode 

acarretar o desenvolvimento de doenças e problemas de saúde como: 

• Obesidade e sobrepeso: devido ao consumo excessivo de gorduras, açúcares e 

proteína; 

• Doenças cardiovasculares (como a arritmia, o ataque cardíaco e a pressão alta): 

principalmente por conta do excesso de sal e sódio na comida; 

• Câncer: aparece como consequência do excesso de gordura no organismo, por 

inflamar partes do corpo e acabar produzindo hormônios em excesso que provocam 

danos às células; 

• Diabetes tipo 2: ligada ao exagero em comidas doces, além de estar relacionada à 

grande ingestão de alimentos com muita farinha. 

https://imeb.com.br/arritmia-cardiaca-o-que-e-e-quais-sao-os-sintomas/
https://imeb.com.br/ataque-cardiaco-o-que-e-e-quais-sao-os-sintomas/
https://imeb.com.br/hipertensao-arterial-o-que-e-como-identificar-e-como-se-proteger/
https://imeb.com.br/quais-sao-os-tipos-mais-comuns-de-cancer-descubra/
https://imeb.com.br/quais-sao-os-sintomas-da-diabetes/
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Fonte: MORAES, P. L. (s.d.).   

  

Leucócitos: células que defendem nosso 
organismo 

Os leucócitos, muito conhecidos como glóbulos brancos, são células arredondadas e 

nucleadas. São produzidos na medula óssea e na maioria das vezes são bem maiores do que as 

hemácias. Essas células são responsáveis pela defesa do nosso organismo, formando um verdadeiro 

exército contra microrganismos patógenos e qualquer outra substância estranha que venha a se instalar 

em nosso corpo, como vírus, bactérias, parasitas ou proteínas diferentes das do corpo. Os leucócitos 

também são responsáveis pela limpeza do organismo, destruindo células mortas e restos de tecidos.   

Dentro das possíveis doenças dos leucócitos nós podemos criar dois tipos distintos 

dependendo de como afetam quantitativamente estas células.  

• Os leucócitos aumentados, também conhecidos como leucocitose, são caracterizados por um 

valor superior a 11.000/mm³ no exame de sangue. 

Possíveis causas: infecção ou doença recente, excesso de estresse, efeito colateral de um remédio, 

alergias, artrite reumatoide, mielofibrose ou leucemia, por exemplo; 

Quais os sintomas: são raros, mas podem incluir febre acima de 38ºC, tonturas, dificuldade para 

respirar, formigamento nos braços e pernas e perda de apetite; 

• Os leucócitos baixos, também chamados de leucopenia, surgem quando existe menos de 

4.500/mm³ leucócitos no exame de sangue. 

Algumas causas: anemia, agentes químicos (remédios e substâncias químicas), físicos (raios-X, raios 

gama, etc.) ou biológicos (vírus, bactérias, etc.), má nutrição ou sistema imune fraco podem causar 

diminuição destes glóbulos. 

Quais são os sintomas: cansaço excessivo, infecções e resfriados recorrentes, febre constante, dores 

de cabeça e dor abdominal. 
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Fonte: Jornal Correio do Povo (2019). 

  

Os males causados pelo açúcar na saúde 
Médico alerta sobre os efeitos que substância pode provocar no organismo 

 

Especialistas alertam sobre os efeitos nocivos do açúcar no organismo e as disfunções 

provocadas por essa substância. Quem está acostumado a adicionar qualquer tipo de açúcar no café, 

suco ou em outro alimento, precisa refletir profundamente sobre esse hábito. De acordo com o médico 

e diretor-presidente da Associação Brasileira LowCarb (ABLC), José Carlos Souto, todos os tipos de 

açúcar são ruins. O que varia é apenas o grau de impureza, explica. “O açúcar branco é mais refinado, 

enquanto o açúcar mascavo e o demerara contêm algumas das impurezas oriundas da cana, que lhes 

dão cor e sabor característico, mas ambos são açúcar na sua maior proporção e acarretam os mesmos 

males.”  

Com o objetivo de combater e tratar as doenças relacionadas à má alimentação, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo de até 18,2 kg de açúcar por pessoa ao ano, o 

equivalente a 12 colheres ou 50 gramas do produto por dia. O brasileiro, no entanto, está bem longe 

de atingir esta meta. Segundo o Ministério da Saúde, a média de consumo anual de quem habita o país 

é de 30 quilos, ou seja, cerca de 80 g ou 18 colheres de açúcar por dia. São números bem acima dos 

estipulados, o que vem gerando muita preocupação, haja vista o potencial nocivo do açúcar. 
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Fonte: Pensamento Verde (2014).  

Conheça as doenças causadas por substâncias 
tóxicas 

Diariamente estamos expostos a substâncias químicas e muitas vezes nem percebemos. 

Já no início do século 20, algumas delas foram identificadas como tóxicas ao sistema 

endócrino humano, como o fósforo que está associado às doenças da glândula tireoide. 

Benzeno, chumbo e cádmio foram ligados a doenças endocrinológicas nas décadas de 1920 e 

1930. 

 A quantidade de substância tóxica que entra em contato com o organismo vai 

depender da via de exposição desse organismo às substâncias. Os tóxicos entram em contato 

com o organismo humano por três vias diferentes: por inalação, pelo contato com a pele e pela 

ingestão. 

São diversas as substâncias tóxicas que têm efeitos sobre a saúde humana. O alumínio, 

por exemplo, causa alterações no hipotálamo e na hipófise, a alta exposição a esse elemento 

pode levar à degeneração de células dessas glândulas. 

Intoxicações crônicas de cádmio estão ligadas a alterações no metabolismo do cálcio, 

causando problemas ósseos e cálculos renais. Já o cobre é nocivo para a glândula adrenal (que 

se encontra acima dos rins e é responsável por liberar hormônios) e para o cérebro e o fígado, 

órgãos nos quais os sintomas são inicialmente decorrentes. Já a intoxicação aguda por selênio 

está relacionada à queda de cabelo, unhas fracas, dermatite, lesão do sistema nervoso central, 

redução do crescimento e disfunção sexual. 
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Fonte: JUNIOR, C. (2013).  

 

  

Volta Redonda: moradores alegam ter sido 
contaminados por empresa 
 
Área doada pela Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda (RJ), está contaminada 
por produtos tóxicos e moradores reclamam de doenças. 
 

Com manchas inexplicadas pelos médicos em cerca de 80% do corpo, a dona de casa 

Juliana Amorim de Araújo evita usar bermudas, não pode se expor ao sol e sofre com coceiras 

constantes. Além disso, gasta em torno de R$ 800 mensais com tratamento médico para seu 

problema na pele. Há seis anos, convive com esses problemas, e depois do relatório divulgado 

pelo Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (Inea), diz não ter dúvidas de que foi 

contaminada pela ação de produtos tóxicos que estão no solo e no lençol freático do 

condomínio Volta Grande 4, em Volta Redonda, no sul fluminense, conforme aponta o estudo. 

A secretaria deu ainda prazo de 15 dias, que vencem esta semana, para a siderúrgica 

apresentar um plano de descontaminação do solo e do lençol freático de Volta Grande 4. Foi 

determinado também que a CSN teria um mês para elaborar um planejamento de realocação 

das 220 famílias que estão na área contaminada observada no relatório. 

O relatório foi divulgado no início do mês, e aponta altas concentrações de metais 

pesados. Um deles é o cádmio, cuja presença tolerada em áreas residenciais é de 8 miligramas 

por quilo (mg/kg); em Volta Grande 4, chega a 38,1 mg/kg. Foi constatado, no mesmo 

relatório, a presença de cromo, que alcançou 1.614,2 mg/kg. O máximo tolerado é 300 mg/kg.  

Também foi apontada quantidade significativa de ascarel, substância proibida no País, 

cuja concentração atingiu 2,73666 mg/kg. O estudo foi feito em uma área de 

aproximadamente 10 mil metros quadrados, o correspondente a um terço do total. Nesse 

espaço, estão as 220 famílias que a secretaria de Ambiente do Rio quer que sejam removidas. 
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Fonte: ALBUQUERQUE, C. (2018).  

 

 

 

 

 
“O Brasil possui condições climáticas adequadas para o desenvolvimento de um grande 

número de frutas nativas”, aponta Jackeline Soares. “Essa biodiversidade tem se tornado um caminho 

promissor para a descoberta de novos compostos bioativos capazes de ser utilizados na formulação de 

alimentos funcionais e medicamentos”, completa. O estudo tem orientação do professor Severino 

Matias de Alencar, do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Esalq. 

Segundo a pesquisadora, os compostos fenólicos apresentam ações específicas, podendo atuar 

como antioxidantes e anti-inflamatórios, assim prevenindo doenças crônicas não transmissíveis, como 

as cardiovasculares e a diabete, por exemplo. “Nosso objetivo foi avaliar a capacidade desativadora 

de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, atividade anti-inflamatória in vitro e in vivo e a 

composição fenólica. A técnica utilizada foi a espectrometria de massas de alta resolução, realizada em 

dez frutas nativas brasileiras.” 

Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e a Alimentação (FAO) publicado em 2017 recomenda um mínimo de 400 gramas 

de frutas e vegetais por dia (excluindo batatas e outros tubérculos) para a prevenção de  doenças 

crônicas, como doenças cardíacas, câncer, diabete e obesidade, especialmente em países menos 

desenvolvidos. 


