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RESUMO 

       
O livro didático é considerado um dos principais instrumentos pedagógicos em sala 
de aula. Sendo assim, o entendimento de como este se estrutura é de grande 
relevância, principalmente para os professores que terão a função de escolher 
aquele que mais se adequa a realidade em que a comunidade escolar está inserida. 
Nesse contexto, buscamos compreender como a problematização da realidade é 
apresentada nos quatro livros didáticos de Química integrantes do PNLD 2015, 
especificamente no que tange a temática do saneamento básico, por entender a 
relevância social desse tema em nossa sociedade. Assim, foi utilizada a abordagem 
qualitativa pelo viés exploratório, descritivo e interpretativo, visando identificar como 
tais questões vêm sendo abordadas nestas obras. Sendo este estudo recortado pela 
discussão da abordagem de temas sociais, defendida em documentos oficiais, foram 
tomadas como categorias de análise, a problematização do tema e a relação 
tema/conteúdo presentes nos livros de didáticos de Química, tendo como pano de 
fundo o enfoque CTS e a abordagem temática de Freire. Em todas as obras 
analisadas é observada a presença de temas sociais, entretanto, a forma pela qual 
esse tema é explorado é o que as diferencia. Dessa forma, é possível estabelecer 
aproximações entre as obras Química (Martha Reis) e Ser Protagonista (Murilo 
Tissoni Antunes), caracterizada pela apresentação clássica de conteúdos e 
fragilidade na problematização dos temas, tanto na perspectiva de realidade 
balizada por pressupostos freireanos, quanto no enfoque CTS, caracterizando o 
contexto como uma ilustração. Já as obras Química (Mortimer e Machado) e 
Química Cidadã (Mól e Santos) podem ser aproximadas em relação a proposta de 
protagonismo dos alunos e construção do conhecimento através da contextualização 
de conteúdos químicos, problematizado tanto em uma perspectiva de realidade 
local, baseada em pressupostos de Paulo Freire, quanto em uma abordagem que se 
aproxima das inter-relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

 
Palavras-chave: Livro Didático; Saneamento Básico; Ensino de Química; 
Abordagem de Temas Sociais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

The textbook is considered one of the main teaching tools in the classroom.  
Therefore, the understanding of this structure is of great importance, mainly for 
teachers who have the function to choose the one that fits more the reality in which 
the school community is inserted. In this context, we seek to understand how the 
questioning of reality is presented in textbooks of Chemistry members of PNLD 2015, 
specifically regarding the subject of sanitation, for understanding the social relevance 
of this theme in our society. Thus, a qualitative approach was used for exploratory, 
descriptive and interpretive bias, in order to identify how such issues have been 
addressed in these works. Being, this study, clipped by the discussion of social 
issues, defended in official documents, were taken as analytical categories, the 
problematization of the theme and the relationship theme/content present in 
Chemistry’s textbooks, against the backdrop of the emphasis CTS and the thematic 
approach of Freire. In all the works analyzed is observed the presence of social 
issues, however, the way in which this theme is explored is what differentiates. In this 
way, it is possible to establish approaches between the work Química (Martha Reis) 
and Ser Protagonista (Murilo Tissoni Antunes), regarding the emphasis that the 
traditional chemical content have in these materials and the fragility of questioning 
both the perspective of reality, marked by freireanos assumptions, as about the 
emphasis CTS, presenting the context as illustration. Whereas the work Química 
(Mortimer and Machado) and Química Cidadã (Mól and Santos) can be 
approximated in respect of the proposed role of the students and construction of 
knowledge through the contextualization of chemical content, questioning both in a 
local perspective, based on assumptions of Paulo Freire, as in an approach that 
approximates the interrelationships between science, technology and society. 

 
Keywords:  Textbook, Sanitation, Teaching of Chemistry, Approach of Social Issues. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As questões que envolvem o saneamento deveriam configurar grande 

preocupação para a sociedade, haja vista a relação que se pode estabelecer com a 

saúde e as consequências para o futuro do planeta (LEAL, 2012). No âmbito 

brasileiro, essa preocupação deveria demandar maior atenção, tendo em vista que, 

historicamente, os esforços e investimentos na área, não refletiram e ainda hoje não 

refletem à dimensão da problemática sanitária e ambiental a serem solucionadas 

(BORJA, 2004; HELLER; NASCIMENTO, 2005). 

Como deve ser responsabilidade dos cidadãos se preocuparem com questões 

que envolvem o ambiente em que vivem e sendo um dos objetivos do Estado, de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), a educação com a 

finalidade de preparar o educando para o exercício da cidadania, pode-se assumir 

que tais questões devem ser desenvolvidas no ambiente escolar, a fim de formar 

cidadãos críticos e agentes transformadores. 

Entendendo que o contexto escolar deve propiciar uma formação ampla, 

centrada na relação dialógica entre professor-alunos, sendo estes agentes do 

processo de ensino e aprendizagem, nos pautamos em um ensino de Química que 

se distancie do tradicional – focado na memorização de conteúdos e no processo 

passivo de transmissão de conhecimentos. Assim, vamos ao encontro dos 

documentos curriculares oficiais, tendo como base, principalmente os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Nessa conjuntura, os 

conteúdos químicos e científicos, em uma perspectiva integradora, devem estar 

inseridos em contextos que permitam estabelecer relações com os aspectos 

culturais, ambientais, sociais e políticos de uma sociedade.  

Ao mesmo tempo, assumimos o livro didático como um dos principais 

instrumentos pedagógicos em sala de aula, desde que este recurso não seja 

encarado como o único meio para o ensino, tampouco minimize a autonomia do 

professor e desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. Tal tendência é 

percebida, uma vez o livro é empregado como manual e não como recurso auxiliar 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, nosso olhar investigativo recai sobre a abordagem dada às questões 

ambientais, ao entendimento de saneamento, buscando compreender como a 

problematização da realidade é apresentada nos livros didáticos de Química 
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integrantes do PNLD 2015. Sendo este estudo recortado pela discussão da 

abordagem de temas sociais, defendida em documentos oficiais, foram tomadas 

para estudo, a problematização do tema e a relação tema/conteúdo presentes nos 

livros de didáticos de Química, tendo como pano de fundo o enfoque CTS (Ciência-

Tecnologia-Sociedade) e a abordagem temática de Freire. 

Foi a partir da aproximação dos ideais freireanos que a temática saneamento 

básico foi escolhida como foco deste trabalho, entendendo a complexidade e 

importância desse tema para a formação do aluno, enquanto sujeito histórico e 

social, atentando, portanto, para a sua realidade.  

Ressaltamos aqui, que entendemos o tema saneamento como uma temática 

ambiental, mas optamos por utilizar a denominação de CTS, ao invés de CTSA 

(Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente), por entender que esta educação já 

incorpora, implicitamente, os objetivos da educação ambiental e ainda considerar o 

aspecto ambiental inserido no contexto social  

Outro ponto relevante para a escolha desta temática foi o trabalho 

desenvolvido no projeto de pesquisa “Realidade Concreta e Ensino de Química: uma 

Proposta para o Colégio Liceu Nilo Peçanha a partir do Diálogo entre Freire e 

Vygotsky”, financiado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), o qual pôde nos mostrar as possibilidades de 

uma mediação realizada a partir de uma temática que busca a significação de 

conteúdos científicos e o entendimento da realidade onde os sujeitos se inserem em 

contraposição à forma como os alunos reagem com um conhecimento químico 

essencialmente voltado para os conteúdos e desligados da realidade em que estão 

inseridos. 

A consciência da necessidade de encarar todas essas questões, auxiliou-nos 

na escolha do tema, tendo em vista a importância de uma formação crítica dos 

alunos do ensino médio e considerando a ciência química como umas das 

responsáveis nesse processo. Assim, nosso trabalho busca responder à pergunta: 

como o saneamento básico é abordado no Ensino de Química? 

Na busca das respostas às questões que nos propusemos neste trabalho, 

iremos recorrer principalmente à concepção de educação transformadora de Paulo 

Freire, aproximada do enfoque CTS no ensino de Química. 

A estrutura o corpo deste trabalho se constitui de seis capítulos. No primeiro, 

Ensino de Ciências, apresentamos inicialmente um panorama amplo desse ensino, 
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contextualizado historicamente, para então aproximá-lo do cenário brasileiro. A partir 

disso, apresentamos as tendências atuais no Ensino de Química, na perspectiva dos 

documentos curriculares oficiais, aproximando-as dos pressupostos da Educação de 

Paulo Freire. Por fim culminando na apresentação do Ensino de Ciências e o 

enfoque CTS. 

No segundo capítulo, A Temática do Saneamento, trazemos a questão do 

saneamento, sempre presente na história da sociedade, apresentando as relações 

que são possíveis estabelecer entre saúde, saneamento e ambiente, buscando uma 

visão ampla da temática, além daquela que o próprio saneamento básico traz em si. 

Por fim, aproximamos a temática ao cenário do nosso país, apresentando um 

panorama histórico e promovendo a reflexão ao trazer dados do saneamento, 

capazes de dimensionar a relevância que lhe é necessária. 

No terceiro capítulo, O Livro Didático, apresentamos um panorama acerca da 

temática do livro didático, apontando para ações políticas que foram transformando 

a questão no cenário brasileiro, até chegar aos dias de hoje, com o Programa 

Nacional do Livro Didático, que na sua versão mais recente (2015), o qual 

estabeleceu os livros didáticos para a pesquisa que esse trabalho se propôs. 

No capítulo Encaminhamentos Metodológicos, descrevemos nossas escolhas 

e caminhos percorridos no que se refere aos procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa. Apresentamos as premissas da Análise Textual Discursiva, 

bem como a forma como foi conduzida neste trabalho, explicitando as categorias de 

análise definidas:  a problematização do tema e a relação tema/conteúdo presentes 

nos livros de didáticos de Química, tendo como pano de fundo o enfoque CTS e a 

abordagem temática de Freire. 

Nos Resultados e Discussões trazemos o texto produzido a partir da análise 

dos livros didáticos. De acordo com os procedimentos da Análise Textual Discursiva, 

as análises de cada puderam ser apresentadas a partir das categorias definidas a 

priori. 

Nas Considerações Finais apresentamos um panorama geral do trabalho, 

procurando mostrar as respostas obtidas a partir do nosso objetivo principal. Neste 

capítulo, concluímos as discussões precedentes e ressaltamos as contribuições 

deste trabalho para os professores de modo geral, e em especial, aqueles que se 

encontram em formação inicial. 
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2 O ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

Os movimentos de mudança na educação são marcados ao longo da história, 

por mudanças políticas e econômicas, em um contexto mundial. Na proporção em 

que Ciência e Tecnologia foram consideradas fundamentais no desenvolvimento 

econômico, cultural e social, o ensino de Ciências foi também ganhando destaque, 

impulsionando diversos movimentos de transformação do ensino (KRASILCHIK, 

2000).  

Em um panorama mundial, um acontecimento significante durante a “guerra 

fria” foi propulsor das modificações da forma de ensino da Ciência nas escolas. No 

referido contexto, os Estados Unidos fizerem investimentos na educação, a fim de 

produzir os hoje chamados projetos de 1ª geração de ensino de Física, Química, 

Biologia e Matemática para o ensino médio. Krasilchik (2000) aponta que a 

justificativa. 

 
 

desse empreendimento baseava-se na idéia de que a formação de uma 
elite que garantisse a hegemonia norte-americana na conquistado espaço 
dependia, em boa parte, de uma escola secundária em que os cursos das 
Ciências identificassem e incentivassem jovens talentos a seguir carreiras 
científicas (p. 85) 

 
 

Sendo assim, esse reconhecimento e incentivo, marcaram consideravelmente 

a história do ensino de Ciências e suas tendências ao longo dos anos. Essas 

tendências assim como os estudos, evoluíram em fases, provocadas por fatores 

políticos, econômicos e sociais, ocasionando mudanças nas políticas educacionais, 

que podem ser observadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Evolução da Situação Mundial, segundo Tendências de Ensino (1950-2000) (continua) 

   Contexto Mundial Tendências no Ensino 

Guerra Fria 

 

• O objetivo do ensino era o de formar elite, através de 

programas rígidos e aulas práticas eram sugeridas para tal. A 
ciência era concebida como uma atividade neutra. A reforma era 
promovida pelos projetos curriculares e associações de 
profissionais. 
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Tabela 1. Evolução da Situação Mundial, segundo Tendências de Ensino (1950-2000) (conclusão) 

   Contexto Mundial Tendências no Ensino 

Guerra Tecnológica 

 

 

 

Globalização 

 

 

• Nesta fase, há uma modificação considerável nas 
tendências e nas abordagens, uma vez que o objetivo do ensino 
passa a ser o de formar cidadão-trabalhador com propostas 
curriculares em âmbito estadual. A concepção de ciência agora 
contempla a evolução histórica e o pensamento lógico-crítico. As 
universidades e o os centros de ciências tornam-se promotores 
das reformas e as modalidades didáticas recomendadas são os 
projetos e as discussões. 

•  Com o advento dos Parâmetros Curriculares Federais, a 
nova tendência no ensino é a de formar cidadão-trabalhador-
estudante, utilizando como recursos didáticos os exercícios no 
computador, simbolizados pelos jogos. A ciência é concebida 
como atividade com implicações sociais. As associações 
profissionais passam a agregar as instituições promotoras da 
reforma. 

Fonte: Adaptado de Krasilchik (2000) 

 

 No cenário brasileiro, a necessidade do avanço da ciência e tecnologia 

demandou a preparação de alunos mais aptos, com o objetivo de prover 

investigadores que pudessem contribuir para tal progresso, haja vista que o país se 

encontrava em processo de industrialização.  

 As próprias transformações políticas que ocorreram no país permitiram uma 

mudança na visão do papel da escola, à qual tornou-se responsável pela formação 

de todos os cidadãos e não apenas de um grupo privilegiado. A Tabela 2 mostra a 

evolução das Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e as implicações destas 

para a educação nacional e consequentemente para o Ensino de Ciências.  

 

Tabela 2. Implicações no Ensino brasileiro ocasionadas no contexto das LDB (continua) 

   LDB – Ano Implicações no Ensino 

Lei 4.024 (1961) 

 

• Ampliação da participação das ciências no currículo 
escolar, figurando desde o 1° ano ginasial. 

•  Aumento da carga horária de Física, Química e Biologia 
no curso colegial. As disciplinas passaram a ter a função de 
desenvolver o espírito crítico com o exercício do método 
científico.  

• O cidadão seria preparado para pensar lógica e 
criticamente, assim seria capaz de tomar decisões com base em 
informações e dados. 
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Tabela 2. Implicações no Ensino brasileiro ocasionadas no contexto das LDB (conclusão) 

   LDB – Ano Implicações no Ensino 

Lei 5.692 (1971) 

 

 

Lei 9.394 (1996) 

 

 

•  No contexto da ditadura militar (1964) a escola passou a 
enfatizar a busca pela formação do trabalhado, considerado 
agora peça importante para o desenvolvimento econômico do 
país. 

•  Disciplinas científicas com caráter profissionalizante. 

 

• Educação escolar deveria se vincular ao mundo do 
trabalho e à pratica social. 

•  Estabelecimento de uma base nacional comum para os 
currículos do ensino médio e fundamental. 

• A formação básica do cidadão no ensino fundamental 
exige o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a 
compreensão do ambiente material e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em se fundamenta a 
sociedade. 

• O ensino médio tem a função de consolidação dos 
conhecimentos e a preparação para o trabalho e a cidadania para 
continuar aprendendo. 

Fonte: adaptado de Krasilchik (2000) 

 

 Pode-se destacar o papel dos documentos oficiais, disseminados com os 

nomes de “parâmetros” e “diretrizes curriculares”, como sendo uma tentativa de 

trazer as prescrições legais para o âmbito das práticas escolares. Por outro lado, 

decorridos 20 anos da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 

9.394/96, ainda há uma lacuna entre essas prescrições legais até a realidade das 

salas de aula, “que têm mudado muito mais em função da deterioração das 

condições de trabalho do que por injunções legais” (KRASILCHIK, 2000, p.87). Em 

concordância, Amaral (2003) comenta que apesar dos esforços e avanços em 

pesquisas no Ensino de Ciências, as mudanças pretendidas para o ensino ficaram 

mais na esfera da discussão do que propriamente incorporadas nas escolas.  

Krasilchik (2000) destaca o papel das pesquisas realizadas no âmbito do 

ensino de Ciências no Brasil, que já possui um considerável acervo de informações 

e conhecimentos, desde elaboração de documentos normativos até as 

particularidades do ensino das disciplinas científicas. Schnetzler (1998, p.386) 

levanta a questão das pesquisas científicas e a relação com os professores das 

escolas, apontando que 
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"[...] é voz corrente que entre a produção da pesquisa e o seu uso na sala 
de aula há obstáculos e entraves seríssimos. Apesar do rápido 
desenvolvimento da pesquisa sobre Educação em Ciências nestes últimos 
40 anos, e de suas potenciais contribuições para a melhoria da sala de aula, 
elas não têm chegado aos professores e professoras que, de fato, fazem 
acontecer a educação científica em nossas escolas. Constata-se que a 
pesquisa educacional tem sido desenvolvida sem a participação daqueles 
atores. Porque estes, então, se sentiriam compromissados com a sua 
adoção? Muito se tem produzido e dito sobre o que os professores e 
professoras deveriam fazer, usar e pensar para darem "boas aulas de 
ciências". Do alto das estruturas acadêmicas e governamentais, prescrições 
têm sido propostas que, em sua maioria, são literalmente ignoradas pelo 
professorado ou implementadas, na prática da sala de aula, de forma 
bastante distinta. Na realidade, o professor tem sido afastado da pesquisa 
educacional porque o espaço para tal não foi criado durante a sua formação 
inicial e nem em sua formação continuada. Concebidos como meros 
executores, aplicadores de propostas e idéias gestadas por outros, os 
professores e as professoras têm sido ainda culpabilizados pela baixa 
qualidade da nossa educação. " 

 
  
2.1 TENDÊNCIAS ATUAIS NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

O entendimento estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB/96), no que se refere a finalidade da educação como “o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania” (BRASIL, 

1996, art. 2°), foi um primeiro referencial para embasar este trabalho. Fazendo uma 

reflexão sobre a finalidade da educação, percebe-se a necessidade que a mesma 

supere as questões disciplinares individualizadas e que haja uma articulação 

interdisciplinar dos saberes, sob uma perspectiva integradora, que parta do 

pressuposto do desenvolvimento desses saberes como condição de cidadania 

(BRASIL, 1999a). 

Se antes “o ensino era descontextualizado, compartimentalizado e baseado 

no acúmulo de informações” (BRASIL, 1999a, p. 4), com o advento dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (Brasil, 1999a, 1999b), 

fundamentados nos princípios definidos pela LDB/96, busca-se “dar significado ao 

conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar a compartimentalização, 

mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o raciocínio e capacidade de aprender” 

(Brasil, 1999a, p. 4). 

Sendo assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais, no que se refere à área 

de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, traz como objetivos do 

Ensino Médio: 
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envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos 
práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 
contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e 
abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo 
(Brasil, 1999b, p. 6). 
 
 

Inserida nesse contexto, o ensino de Química pode contribuir para a formação 

humana ao desenvolver os horizontes culturais e a autonomia para que se alcance a 

cidadania, desde que esse conhecimento químico seja promovido como um dos 

modos de interpretar o mundo e intervir na realidade. E também como construção 

histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos sentidos da vida 

em sociedade (BRASIL, 2002). Para tal, é necessário que se supere as 

metodologias e conteúdos marcados pelo “modelo bancário” (FREIRE, 1970), pois, 

mesmo que segundo as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006), já se falasse em sua suplantação desse modelo há mais de 40 

anos, as práticas curriculares no ensino de Ciências, como um todo, mostram ainda 

um ensino essencialmente “conteudista”. Segundo os PCNEM, normalmente, os 

alunos interagem com um conhecimento fundamentalmente acadêmico nas escolas, 

principalmente através da transmissão de informações, um processo estritamente 

mecânico, partindo do pressuposto que a memorização passiva seja capaz de gerar 

um “conhecimento acumulado” no estudante (BRASIL, 1999b).  

Em relação aos saberes inerentes à formação docente, Freire (1996) diz que 

é preciso saber que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (p. 27). Deve-se 

estar atento para a responsabilidade do professor no processo educativo a que se 

pretende e por sua vez, se esse está em consonância com os documentos como 

PCNEM, entre outros, visando superar o ensino meramente propedêutico, “toda a 

escola e a sua comunidade, não só o professor e o sistema escolar, precisam se 

mobilizar e se envolver para produzir as novas condições de trabalho, de modo a 

promover a transformação educacional pretendida” (BRASIL, 1999b, p. 7). 

De modo geral, qualquer transformação que seja pretendida deve ser 

precedida de reflexão acerca da questão envolvida e não se exclui a educação 

desse processo. Posto isso, identificado pontos de partidas e obstáculos, se torna 

possível construir estratégias e mobilizar recursos para colocar em prática as 
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mudanças necessárias ao ensino médio presente nas escolas brasileiras (BRASIL, 

2006). Só assim,  

 
 
[...]. A nova escola de ensino médio não há de ser mais um prédio, mas um 
projeto de realização humana, recíproca e dinâmica, de alunos e 
professores ativos e comprometidos, em que o aprendizado esteja próximo 
das questões reais, apresentadas pela vida comunitária ou pelas 
circunstâncias econômicas, sociais e ambientais. Mais do que tudo, quando 
fundada numa prática mais solidária, essa nova escola estará atenta às 
perspectivas de vida de seus partícipes, ao desenvolvimento de suas 
competências gerais, de suas habilidades pessoais, de suas preferências 
culturais (BRASIL, 2006, p.11). 

Na citação acima, está presente a intencionalidade de que o aprendizado seja 

contextualizado, inerente a vida de todos aqueles envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Ou seja, uma possibilidade para o objeto de estudo é o contexto real, 

vivenciado pelos alunos, professores e comunidade imediata. Isso não significa dizer 

que o conhecimento tratado deva se limitar e se encerrar nessa questão, e sim 

trazer significado ao aprendizado de conceitos científicos e à compreensão da vida 

social, desde um primeiro momento. A partir daí, deve-se extrapolar essa vivência 

com o objetivo de desenvolver um conhecimento mais universal (BRASIL, 1999b). 

Assumindo que “todo conhecimento é socialmente comprometido e não há 

conhecimento que possa ser aprendido e recriado se não se parte das 

preocupações que as pessoas detêm” (BRASIL, 1999a, p. 22), a distância entre o 

currículo e a vivência dos alunos faz com que os próprios não se sintam envolvidos 

com os conteúdos e ainda fiquem desmotivados, uma vez que não conseguem 

estabelecer relações entre o conhecimento e as questões reais, ocasionando falta 

de utilidade e por consequência, o esquecimento de tal conhecimento isolado 

(BRASIL, 1999a).  

Sendo assim, busca-se um aprendizado com mais significado, o qual 

“pressupõe a existência de um referencial que permita aos alunos identificar e se 

identificar com as questões propostas” (BRASIL, 1999a, p.22). E que vai além, ao 

pretender formar cidadãos críticos e agentes transformadores do meio em que 

vivem, instrumentalizados por essa aprendizagem, que permitirá um novo olhar de 

mundo (e consequentemente, um novo posicionamento). 

 Pode-se assumir então, que essa nova leitura de mundo pode ser 

possibilitada por meio da reestruturação dos conhecimentos químicos, 

fundamentados na ciência, fazendo uso da vivência dos alunos e de todas as 
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questões que os cercam imediatamente, como uma ação inicial. Assim, torna-se 

possível estabelecer correlações com outros campos do saber, viabilizados por 

conhecimentos adequados para se atingir tal relação. Dá-se, então, o início da 

interdisciplinaridade (BRASIL, 1999b). 

Como presente nos PCNEM, os conteúdos curriculares devem ser abordados 

a partir de temas que possibilitem a contextualização do conhecimento. Freire (1970) 

propõe o tema gerador de ensino, baseado na teoria dialética. Em ambos, é possível 

atentar para o objetivo de aproximar o ensino da realidade dos alunos e também 

para a importância do diálogo para a verdadeira educação, esta que deve ser ativa e 

coletiva, não devendo ser centralizada na interação individual com materiais de 

ensino e nem se traduzir ao discurso dos professores, caracterizado pelo processo 

passivo de aprendizado. Esse tratamento dos conteúdos os tornam mais flexíveis e 

interativos, superando a abordagem habitual que busca findar os tópicos inerentes 

ao conteúdo, transcendendo para a abordagem de uma situação-problema, 

destacando os conhecimentos químicos imprescindíveis para a compreensão e 

interpretação do mundo. Ou seja, a Química, fundamentada na ciência, como 

ferramenta para uma leitura de mundo, através de suas lentes (BRASIL, 1999b). 

Ao defender-se uma abordagem de temas sociais há de se olhar com atenção 

para o fato de que estes não devem estar dissociados da teoria/conteúdo e não 

devem servir como elementos exclusivamente de motivação ou exemplificação. 

Todavia, devem representar verdadeiras possibilidades de contextualização dos 

conhecimentos químicos, evidenciando seu importante caráter social (BRASIL, 

2006).  

Além de perceber a contextualização como uma primeira ação para alcançar 

a interdisciplinaridade, ideia presente nos PCNEM, e também da ideia de 

abordagem temática permeada na contextualização e aliada à interdisciplinaridade 

(BRASIL, 2006), Zanon (2008) debate que a interdisciplinaridade provém da 

perspectiva da contextualização, visto que o seu propósito é 

 
 
[...] estabelecer relações entre saberes culturalmente produzidos dentro e 
fora da escola, dentro e fora de cada disciplina, mediante formas de 
apropriação/uso de linguagens/significados constituídos como modos de 
lidar com situações reais e acontecimentos do cotidiano à luz dos 
conhecimentos escolares (p.255). 
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Outra questão que cabe salientar é o fato de que o caráter interdisciplinar do 

saber, não precisa, necessariamente, romper com o caráter disciplinar do 

conhecimento científico, assunto discutido pelos documentos curriculares, por 

exemplo. Nesse sentido, Auth et al. (apud ABREU; LOPES, 2011) afirmam ser 

preciso estabelecer “pontes” entre as disciplinas para que se possa desenvolver a 

interdisciplinaridade e ainda acreditam que as disciplinas são parceiras na 

estruturação dos significados para os conceitos disciplinares e interdisciplinares.  

Relacionado a isso, as Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) afirmam a necessidade de admitir o 

caráter disciplinar do conhecimento e, concomitantemente, encaminhar e estruturar 

o aprendizado, para que através dos conhecimentos disciplinares, com toda 

especificidade que não pode ser suprimida, possa produzir competências gerais. 

Apesar de causar certa ideia de contradição, em determinados aspectos, essa pode 

ser superada 

 
 
[...] em termos de temas, designados como transversais, cujo tratamento 
transita por múltiplas disciplinas; no entanto, nem todos os objetivos 
formativos podem ser traduzidos em temas. A forma mais direta e natural de 
se convocarem temáticas interdisciplinares é simplesmente examinar o 
objeto de estudo disciplinar em seu contexto real, não fora dele (BRASIL, 
2002, p. 14). 

 
 

Vale ressaltar que nos documentos acima citados, ao denominar a área como 

sendo não só de Ciências e Matemática, mas também de suas Tecnologias, fica 

explícito a pretensão de que se extrapole as visões simplesmente disciplinares, com 

o intuito de promover o efetivo exercício da cidadania, através de competências e 

habilidades, às quais são inerentes ao processo (BRASIL, 1999b). Sendo assim, se 

faz necessário “uma ação articulada, no interior de cada área e no conjunto das 

áreas” (BRASIL, 2002, p. 9), o que não é possível com um esforço individual, 

limitado pela barreira de cada disciplina. A necessidade desse maior diálogo entre 

as disciplinas ou temas é também defendida por Lopes (1998). 

Ao se pensar em integração entre as áreas não podemos deixar de pensar na 

relação da contextualização e interdisciplinaridade com o projeto pedagógico da 

escola. É difícil pensar em interdisciplinaridade sem pensar em estabelecimento de 

metas comuns envolvendo cada uma das disciplinas, apontadas no projeto 

pedagógico, com a função de desenvolver competências mais gerais. 
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Pode-se dar um enfoque para interdisciplinaridade, desde uma forma 

metodológica até uma concepção mais problematizadora, quando relacionada com a 

formação de valores e atitudes críticas, fundamentais para o homem enquanto 

cidadão (ABREU; LOPES, 2011). É nessa vertente problematizadora que a 

abordagem temática da realidade social e cultural, traduzida pelas questões 

existenciais do educando, pode atingir resultados para uma compreensão e ação 

transformadora da realidade, em uma concepção plural e emancipadora, ou seja, 

dentro de uma perspectiva de educação libertadora (FREIRE, 1970). 

Segundo Auler (2003), a partir dessa visão de Freire de educação para a 

liberdade é que se pode pensar uma proposta de ensino na concepção freireana. 

Paulo Freire mostrou para o mundo sua proposta de alfabetização diferenciada ao 

ser constituída pela criação de situações existenciais características do grupo a ser 

alfabetizado. Freire (1970) via essa metodologia como fontes para o 

desenvolvimento de conscientização, buscando a alteração do contexto de 

exploração, sob um olhar libertador. Pode-se perceber que mesmo se tratando de 

indivíduos diferentes é possível traçar paralelos a partir da contextualização de 

situações vivencias comuns a comunidade.  

 
 
Estas situações funcionam como desafios aos grupos. São situações-
problemas, codificadas, guardando em si elementos que serão 
decodificados pelos grupos, com a colaboração do coordenador. O debate 
em torno delas irá, como o que se faz com as que nos dão o conceito 
antropológico de cultura, levando os grupos a se conscientizarem para que 
concomitantemente se alfabetizem. São situações locais que abrem 
perspectivas, porém, para análise de problemas nacionais e regionais. 
Nelas vão se colocando os vocábulos geradores, na gradação já referida, 
de suas dificuldades fonéticas. (FREIRE, 1967, p. 114). 

 
 

À luz dos pressupostos presentes nos PCNEM, ao que se refere a 

contextualização como eixo estruturador da proposta e também como enfoque 

desse trabalho, associado a uma perspectiva de abordagens temáticas da realidade 

social fundamentada em Freire, pode-se destacar, como forma de promover a 

contextualização, não dissociada do pensamento freireano, o ensino de Ciências 

com enfoque CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade), a partir de um entendimento 

crítico. 
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2.1.1 O Ensino de Ciências e o enfoque CTS 

 

Em meados do século XX, o movimento CTS ganhou força em países 

capitalistas centrais, associado ao pensamento de que o desenvolvimento científico, 

tecnológico e econômico não conduzia de forma linear e uniforme ao 

desenvolvimento do bem-estar social (GARCIA et al., 1996). O período após a 

Segunda Guerra Mundial foi acompanhado por um intenso avanço da Ciência e 

Tecnologia (CT), provocando assim, um sentimento de crença na supremacia do 

conhecimento científico e tecnológico (SANTOS et al., 2011). Entretanto, por volta 

de 1960-1970, a degradação ambiental, vinculada a intensificação do movimento 

ambientalista, assim como o desenvolvimento da CT associada à guerra, no 

lançamento das bombas atômicas, em Hiroshima e Nagasaki e a guerra do Vietnã, 

fizeram com que, a até então vigente, mentalidade e visão sobre CT fosse pensada 

de maneira mais crítica (AULER, 2002; SANTOS et al., 2011). 

Associado a esse contexto, a publicação das obras “A Estrutura das 

Revoluções Científicas”, de Thomas Kuhn – físico e historiador da ciência e 

“Primavera Silenciosa” (Silent Spring), de Rachel Carson – bióloga naturalista, 

contribuíram para o direcionamento às questões CTS (AULER, 2002). Na primeira 

obra é destacado o papel social na elaboração do conhecimento científico e na 

segunda, é destacado os riscos associados ao uso de inseticidas como o DDT 

(SANTOS et al., 2011). Ou seja, todos os fatores externos apontados anteriormente, 

aliados aos questionamentos levantados pela própria sociedade científica, 

favoreceram para que o campo CT fosse dissociado de sua aparente neutralidade e 

fosse para o campo do debate político (AULER, 2002). Com esse novo contexto, um 

dos propósitos do movimento CTS foi redirecionar as decisões em relação à CT. 

Auler (2007), em conformidade com o modelo linear de progresso apontado por 

García et al. (1996), discorre sobre essa nova postura, 

 
 
reivindicam-se decisões mais democráticas (mais atores sociais 
participando) e menos tecnocráticas. Essa nova mentalidade/compreensão 
sobre CT teria contribuído para a quebra do contrato social para a CT. Ou 
seja, o modelo linear de progresso. Neste, o desenvolvimento científico 
(DC) gera desenvolvimento tecnológico (DT), este gerando o 
desenvolvimento econômico (DE) que determina, por sua vez, o 
desenvolvimento social (DS – bem-estar social) (p.8) 
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Para Garcia et al. (1996), o movimento CTS atingiu o campo educacional, no 

qual procurou evidenciar as relações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade, 

historicamente marcadas como independentes. Ainda na perspectiva de 

interdependência das dimensões Ciência-Tecnologia-Sociedade é possível notá-las 

no que se refere aos documentos oficias relacionados a educação brasileira, mesmo 

que não se discuta as questões CTS e nem como elas podem ser alcançadas 

explicitamente, mas há clara pretensão de que estejam presentes no ensino que 

pretende formar cidadãos através do “desenvolvimento de conhecimentos e valores 

que possam servir de instrumentos mediadores da interação do indivíduo com o 

mundo” (BRASIL, 1999b, p. 38). Nota-se também tal intencionalidade em relação a 

contextualização sociocultural, marca do PCNEM, no trecho relativo à atribuição do 

conhecimento (no contexto da Química) de criar possibilidades para o aluno 

compreender “tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um 

conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 

implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas” (BRASIL, 1999b, p.31). 

No contexto brasileiro, a temática CTS se configura ainda como emergente e, 

de modo geral, apesar de não existir um discurso consensual em relação ao 

movimento CTS, há tentativas de balizar o enfoque CTS no campo da educação, 

onde pode-se ressaltar Garcia et al. (1996) e Santos e Mortimer (2000), retratando 

abordagens realizadas em diversas conjunturas (AULER, 2002). Nesse âmbito do 

enfoque CTS, existe uma linha de pensamento consensual, no que se refere a 

defesa de ações curriculares orientadas pela abordagem de temas de importância 

social. Segundo Santos (1992) o ponto de partida seriam as temáticas sociais para 

alcançar os conceitos científicos e, por conseguinte haveria a retomada dos temas. 

Nesse seguimento, para Cachapuz (1999) a fim de atingir a aprendizagem, deve-se 

partir de situações-problema, preferencialmente em contextos reais.  

É no encontro dessas ideias defendidas por Santos (1992) e Cachapuz 

(1999), que se pode pensar em uma aproximação do enfoque CTS com o 

pensamento do educador brasileiro Paulo Freire. Assumindo a democratização no 

processo de tomada de decisões, vinculadas a temas sociais relacionados a CT, 

finalidade do movimento CTS pode-se encontrar pontos de interseção com 

princípios teórico-filosóficos do educador brasileiro, o qual defende que o processo 

educativo, mostrado através de sua alfabetização, deve permitir uma observação 
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crítica, com capacidade de julgar a realidade. Estes movimentos estão inseridos em 

contextos um pouco distintos, já que  

 
 

[...] os pressupostos freireanos, apontando para a participação em 
processos decisórios, estão enraizados em países da América Latina e do 
continente africano. De outro lado, o enfoque CTS repercute, de forma mais 
sistemática, em contextos em que as condições materiais da população 
estão razoavelmente satisfeitas. Contrariamente, na quase totalidade dos 
países da América Latina e da África, um conjunto significativo da 
população é afetado por carências materiais. Além disso, ou melhor, 
vinculado a isso, a maioria desses países têm um histórico de passado 
colonial, cujas marcas se manifestam, por exemplo, naquilo que Paulo 
Freire (1987) denominou de cultura do silêncio, caracterizada pela ausência 
de participação do conjunto da sociedade em processos decisórios (AULER, 
2007, p.9). 

 
 

Entretanto pode-se atentar para a ideia de que ambos, o movimento CTS e os 

pressupostos freireanos, caminham em uma mesma direção no que tange a 

inserção de indivíduos para que se possa construir uma sociedade mais 

democrática, superando aquilo que Freire denominou de “cultura do silêncio” 

(AULER, 2003). 

Santos (2008), ao enfocar o ensino de CTS com uma perspectiva freireana, 

destaca a relevância de atentar para discussões dos valores que marcam nossa 

sociedade capitalista, 

 
 
Ao pensar em uma proposta de CTS na perspectiva humanística freireana, 
busca-se uma educação que não se restrinja ao uso e não uso de aparatos 
tecnológicos ou ao seu bom ou mau uso. Além disso, propõe-se uma 
educação capaz de pensar nas possibilidades humanas e nos seus valores, 
enfim em uma educação centrada na condição existencial. Isso significa 
levar em conta a situação de opressão em que vivemos, a qual é marcada 
por um desenvolvimento em que valores da dominação, do poder, da 
exploração estão acima das condições humanas.   
[...]. Não se trata de uma educação contra o uso da tecnologia e nem uma 
educação para o uso, mas uma educação em que os alunos possam refletir 
sobre a sua condição no mundo frente aos desafios postos pela ciência e 
tecnologia (p. 122). 

 
 

Santos et al. (2011) retratam a correlação entre o movimento de Educação 

Ambiental e o movimento CTS, uma vez que a crítica que o movimento CTS fazia 

centrava-se ao modelo desenvolvimentista que estava agravando a crise ambiental 

e aumentando a exclusão social. Assim, os currículos que apresentavam uma visão 
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mais crítica sobre os impactos associados a CT contemplavam as discussões 

ambientais em seu contexto.  

Então, é nessa perspectiva de enfoque CTS a partir de uma abordagem 

crítica, que se dará a aproximação com as questões ambientais, uma vez que a 

relação ciência-tecnologia-sociedade viabiliza também o desenvolvimento da 

capacidade de tomada de decisões (SANTOS; SCHANETZLER, 1997; SANTOS; 

MORTIMER, 2002), principalmente sob o entendimento de compromisso com uma 

ação social responsável (SANTOS; MORTIMER, 2002).  

Foi a partir da aproximação dos ideais freireanos que a temática saneamento 

básico foi escolhida como foco deste trabalho, entendendo a complexidade e 

importância desse tema para a formação do aluno, enquanto sujeito histórico e 

social, atentando, portanto, para a sua realidade. Outro ponto relevante para a 

escolha desta temática foi o trabalho desenvolvido no projeto de pesquisa 

“Realidade Concreta e Ensino de Química: uma Proposta para o Colégio Liceu Nilo 

Peçanha a partir do Diálogo entre Freire e Vygotsky”, financiado pela Fundação 

Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), 

o qual pôde nos mostrar as possibilidades de uma mediação realizada a partir de 

uma temática que busca a significação de conteúdos científicos e o entendimento da 

realidade onde os sujeitos se inserem em contraposição à forma como os alunos 

reagem com um conhecimento químico essencialmente voltado para os conteúdos e 

desligados da realidade em que estão inseridos. 
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3 A TEMÁTICA DO SANEAMENTO 

 

Ao longo da história, questões relacionadas ao saneamento se configuraram 

no cenário da sociedade como preocupação, embora com menor enfoque do que na 

atualidade. Há registros em sânscrito que datam 2000 anos a.C., os quais já 

apontavam para a necessidade de purificar a água, inclusive estabelecendo meios 

para tal, como fervura e filtração em carvão, areia ou cascalho (COSTA, 1994; 

ROSEN, 1994; WOLMAN, 1959 apud LEAL, 2012).  

No entanto, a atualidade ainda é marcada pela deficiência de saneamento – 

mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo não possuem acesso adequado ao 

saneamento básico. Ações no sentido de superar essa carência são preconizadas 

por entidades como a Organização das Nações Unidas (ONU), a exemplificar o 

reconhecimento do direito humano ao saneamento, pelos Estados-membros, 

durante a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada por 

consenso no dia 17 de dezembro de 2015. 

Menezes (1984) define o saneamento como “o conjunto de medidas visando a 

modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e 

promover a saúde” (p. 16). Esse autor traz ainda as diferenças existentes entre a 

concepção de Saneamento Básico e de Saneamento Ambiental, considerando que o 

primeiro “é uma restrição do conceito para se referir em especial às ações voltadas à 

contenção dos patogênicos e seus vetores” (p.16). Já para o Saneamento 

Ambiental, o significado dado possui sentido mais amplo, com o objetivo de 

 
 
[...] alcançar a administração do equilíbrio ecológico. É necessariamente, 
uma atividade multiprofissional preocupada também, com os aspectos 
culturais, econômicos e administrativos, inclusive com medidas 
acauteladoras como o disciplinamento da ocupação e do uso do solo 
(MENEZES, 1984, p. 17). 

 
 

Heller (1998) traz a definição clássica para saneamento, baseada na 

formulação da Organização Mundial de Saúde (OMS), a qual define saneamento 

como “o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou 

podem exercer efeitos deletérios sobre seu estado de bem-estar físico, mental ou 

social” (p. 74-75). Tomando a própria acepção da OMS para saúde – bem-estar 

físico, mental e social – é notável a aproximação do saneamento a esfera ambiental, 
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uma vez que este refere-se ao controle de todos os meios físicos, como ação 

preventiva de saúde (HELLER, 1998). 

 

3.1 RELAÇÕES SAÚDE-SANEAMENTO-AMBIENTE 

 

Atualmente, a abordagem que relaciona saúde e ambiente tem ganhado 

notório espaço nas discussões que envolvem a temática, cooperando no 

entendimento da relevância na aproximação de ambas as esferas enquanto conceito 

e prática. Assim,  

 
 
o resultado dessa aproximação para a área da saúde seria a de valorizar o 
ambiente como fator determinante de agravos à saúde, enquanto que, para 
a área ambiental, visualizar efeitos das alterações ambientais sobre a saúde 
humana traria a significativa contribuição de resgatar o impacto sobre a 
homem nas preocupações do enfoque ambiental, avançando da clássica 
supervalorização dos impactos sobre o meio físico (HELLER, 1998, p. 74). 

 
 

Historicamente, questões de saneamento definiram a aproximação entre 

saúde e ambiente, principalmente no contexto anterior à Revolução Industrial, uma 

vez que as questões de saneamento foram aquelas que caracterizaram os 

determinantes ambientais da saúde e ao mesmo tempo, a preocupação com um 

ambiente melhor, com o intuito de prevenir problemas relacionados à saúde 

(HELLER, 1998). 

Tendo em vista os problemas ambientais cada vez mais presentes em nossa 

sociedade e o inerente risco à saúde associado, a visão de saúde concebida apenas 

por questões sanitárias já não são suficientes para contemplar toda a complexidade 

das questões ambientais do mundo atual (HELLER, 1998). Isso não significa que a 

relação saúde-saneamento deva ser superada, pelo contrário, esta deve ser inserida 

no contexto de saúde-ambiente, haja vista que os problemas associados à saúde 

aparecem, na grande maioria, relacionados às condições de vida do povo e não 

exclusivamente ao fato da população cuidar ou não da saúde (DELIZOICOV, 1995). 

A importância do saneamento na esfera da saúde é ampliada, principalmente 

em países em desenvolvimento, ou seja, se configura uma questão social. Nesse 

contexto, Heller (1998) afirma que  
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deve-se ter claro que a persistência da problemática do saneamento 
encontra-se fortemente associada ao modelo socioeconômico praticado e 
que a população mais vulnerável corresponde justamente àquela excluída 
dos benefícios do desenvolvimento. Considerando essa premissa, se 
permanece hegemônico em nível mundial o processo de globalização, 
suportado por uma visão neoliberal do desenvolvimento, é legítimo supor 
que a situação de dependência da economia periférica terá continuidade, 
acarretando maior exclusão e aprofundamento da pobreza, confirmando a 
pertinência da manutenção, como contemporânea, das preocupações com 
a relação saneamento-saúde (p. 74) 

 
 

Sendo assim, pode-se concluir que as consequências da carência do 

saneamento atingem com maior veemência as camadas populares da sociedade, 

àquelas mais excluídas, em decorrência do modelo socioeconômico vigente. Por 

outro lado, as questões ambientais provenientes do desenvolvimento afetam todas 

as classes sociais de forma mais homogênea (HELLER, 1998). Essa situação é 

ilustrada na Figura 1.  

 

Figura 1. Morbidade/mortalidade por doenças devidas à insalubridade do meio e ao 
desenvolvimento, em função do nível socioeconômico 

Fonte: Heller (1998) 

 

3.2 A PROBLEMÁTICA DO SANEAMENTO NO BRASIL  

 

A Tabela 3 apresenta uma síntese que contextualiza a temática do 

saneamento, em um período compreendido entre o século XIX e XXI, sob aspectos 

de saúde pública e meio ambiente. Questões de saneamento estiveram 

relacionadas à saúde desde muito tempo e mais recentemente, a variável ambiental 

foi inserida nesse contexto, conforme descrito no tópico 2.1 deste trabalho. Nesse 

sentido, mudanças de perspectivas nessas variáveis (saúde e ambiente), além do 

desenvolvimento de legislação de controle de qualidade de água, nortearam ações 
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de saneamento. Branco (1991 apud SOARES; BERNARDES; CORDEIRO NETTO, 

2002, p. 1714) constata que o caminho do Brasil é determinado “por aspectos 

institucionais e de regulação sobre a qualidade das águas, que se modificaram na 

medida em que os conceitos de saúde e meio ambiente foram sendo incorporados”. 

Na Tabela 3, pode-se verificar o enfoque essencialmente sanitarista em que o 

saneamento se inseriu por muitos anos, na perspectiva de ação de saúde pública, 

mesmo sem certezas quanto aos benefícios gerados pela implementação de ações 

de saneamento (HELLER, 1997). 

 

Tabela 3. Evolução histórica do setor de saneamento no Brasil (continua)  

Período Principais características 

Meados do século XIX 
até início do século XX 

 

• Estruturação das ações de saneamento sob o paradigma 

do higienismo, isto é, como uma ação de saúde, contribuindo 
para a redução da morbimortalidade por doenças infecciosas, 
parasitárias e até mesmo não infecciosas.  

• Organização dos sistemas de saneamento como 
resposta a situações epidêmicas, mesmo antes da identificação 
dos agentes causadores das doenças. 

Início do século XX até 
a década de 30 

 

 

 

 

 

Décadas de 30 e 40                               

 

 

• Intensa agitação política em torno da questão sanitária, 
com a saúde ocupando lugar central na agenda pública: saúde 
pública em bases científicas modernas a partir das pesquisas de 
Oswaldo Cruz.  

• Incremento do número de cidades com abastecimento de 
água e da mudança na orientação do uso da tecnologia em 
sistemas de esgotos, com a opção pelo sistema separador 
absoluto, em um processo marcado pelo trabalho de Saturnino de 
Brito, que defendia planos estreitamente relacionados com as 
exigências sanitárias (visão higienista). 

• Elaboração do Código das Águas (1934), que 
representou o primeiro instrumento de controle do uso de 
recursos hídricos no Brasil, estabelecendo o abastecimento 
público como prioritário.  

• Coordenação das ações de saneamento (sem prioridade) 
e assistência médica (predominante) essencialmente pelo setor 
de saúde. 

Décadas de 50 e 60 • Surgimento de iniciativas para estabelecer as primeiras 
classificações e os primeiros parâmetros físicos, químicos e 
bacteriológicos definidores da qualidade das águas, por meio de 
legislações estaduais e em âmbito federal. 

• Permanência da dificuldade em relacionar os benefícios 
do saneamento com a saúde, restando dúvidas inclusive quanto à 
sua existência efetiva. 
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Tabela 3. Evolução histórica do setor de saneamento no Brasil (conclusão)  

Período Principais características 

  

Década de 70 • Predomínio da visão de que avanços nas áreas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos países 
em desenvolvimento resultariam na redução das taxas de 
mortalidade, embora ausentes dos programas de atenção 
primária à saúde.  

• Consolidação do Plano Nacional de Saneamento 
(PLANASA), com ênfase no incremento dos índices de 
atendimento por sistemas de abastecimento de água.  

• Inserção da preocupação ambiental na agenda política 
brasileira, com a consolidação dos conceitos de ecologia e meio 
ambiente e a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente 
(SEMA) em 1973. 

Década de 80 • Formulação mais rigorosa dos mecanismos responsáveis 
pelo comprometimento das condições de saúde da população, na 
ausência de condições adequadas de saneamento (água e 
esgotos).  

• Instauração de uma série de instrumentos legais de 
âmbito nacional definidores de políticas e ações do governo 
brasileiro, como a Política Nacional do Meio Ambiente (1981).  

• Revisão técnica das legislações pertinentes aos padrões 
de qualidade das águas. 

Década de 90 até o 
início do século XXI 

• Ênfase no conceito de desenvolvimento sustentável e de 
preservação e conservação do meio ambiente e particularmente 
dos recursos hídricos, refletindo diretamente no planejamento das 
ações de saneamento.  

• Instituição da Política e do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97).  

• Incremento da avaliação dos efeitos e consequências de 
atividades de saneamento que importem impacto ao meio 
ambiente. 

Fonte: Soares, Bernardes e Cordeiro Netto (2002) 

 

Segundo Costa (1994), a década de 50 marca o início do termo Saneamento 

Básico aqui no Brasil. Tendo em vista os recursos governamentais limitados para 

saneamento, no referido período, era preciso estabelecer o que seria primordial para 

o período. Nesse contexto, água potável e disposição ordenada dos excrementos 

foram considerados como “básico”. Apesar de entender que o saneamento não 

deveria se restringir a tais ações, isso foi considerado como prioridade para o 

contexto descrito. 

Vale ressaltar que a criação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) 

pode ser tida como a primeira política pública, à nível nacional, direcionada para a 
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problemática do saneamento, estabelecendo metas com o intuito de reverter o baixo 

índice de abrangência dos serviços no país (PORTO, 2001). Por outro lado, Porto 

(2001) e Rezende e Heller (2008) atentam também para as desigualdades 

estruturais entre centros urbanos e as periferias e/ou áreas rurais, resultantes do 

PLANASA.   

A relação entre saneamento e desenvolvimento é apontada no tópico 3.1 

deste trabalho. No geral, países mais desenvolvidos apresentam maiores 

abrangências na cobertura por saneamento às suas populações. Ao mesmo tempo, 

estudos confirmam que países com melhores coberturas por saneamento possuem 

populações mais saudáveis, o que já aponta para o nível de desenvolvimento.  

Para efeito de apresentação da pertinência da problemática do saneamento, 

pode-se verificar a carência de cobertura pelos serviços no Brasil, através dos dados 

apresentados na Tabela 4. No Brasil, 82,5% da população é atendida com 

abastecimento de água, ou seja, mais de 35 milhões de brasileiros não possuem 

acesso a este serviço básico. A cada 100 litros de água coletados e tratados, em 

média, apenas 63 litros são consumidos, o que significa que 37% da água no Brasil 

é perdida, sendo apontados motivos como vazamentos, roubos e ligações 

clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no consumo de água. Os 

dados referentes à rede de água mostram a desigualdade na oferta do serviço nas 

diferentes regiões brasileiras, apresentando a Região Sudeste 91,7% de 

atendimento total de água enquanto que a região Norte apresenta índice de 54,51% 

(BRASIL, 2014; INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015). 

No cenário brasileiro, o serviço referente ao esgoto encontra-se em uma 

situação ainda mais delicada. Apenas 48,6% da população tem acesso à coleta de 

esgoto, o que significa que mais de 100 milhões de brasileiros não possuem acesso 

a este serviço (BRASIL, 2014). No que se refere o tratamento de esgoto, apenas 

40% dos esgotos do país são tratados. Nesse quesito, mais uma vez a região Norte 

é a que apresenta menor índice tendo apenas 14,36% do esgoto tratado e a região 

Centro-oeste está do outro lado, sendo a região com melhor desempenho no 

tratamento de esgoto, 46,37% do esgoto é tratado, não atingindo nem a metade da 

população (BRASIL, 2014; INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015). 

Estima-se que para universalizar o acesso aos quatro serviços de 

saneamento (água, esgotos, resíduos e drenagem) é necessário um investimento de 

R$ 508 bilhões, no período de 2014 a 2033. Somente para a universalização de 
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água e esgoto o custo previsto é de R$ 303 bilhões em 20 anos (BRASIL, 2014; 

INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015). 

 

Tabela 4. Principais dados do saneamento por estado brasileiro  

Estados 
Rede de água 

(%) 
Coleta de 

Esgoto (%) 
Tratamento de 

Esgoto (%) 
Perdas de 
água (%) 

Espírito Santo 80,82 44,96 31,04 32,37 

Minas Gerais 87,11 75,22 35,03 33,74 

Rio de Janeiro 89,30 64,21 34,66 31,14 

São Paulo 95,77 88,05 56,24 32,95 

Paraná 91,99 60,36 65,66 32,49 

Rio Grande do Sul 85,07 28,57 15,51 33,21 

Santa Catarina 86,58 17,03 21,88 34,95 

Distrito Federal 97,46 82,11 70,61 27,10 

Goiás 86,81 45,38 44,73 28,46 

Mato Grosso 88,32 22,69 21,26 49,25 

Mato Grosso do Sul 85,28 39,53 36,58 33,59 

Acre 44,56 11,96 16,94 54,87 

Amapá 34,38 3,86 5,76 78,20 

Amazonas 73,90 6,99 24,28 47,65 

Pará 45,33 2,03 5,35 42,75 

Rondônia 41,01 3,53 4,24 50,34 

Roraima 79,93 28,28 31,20 59,36 

Tocantins 77,05 18,20 19,44 30,54 

Alagoas 77,88 22,31 18,91 44,19 

Bahia 78,63 32,82 46,22 39,55 

Ceará 64,06 24,95 33,68 40,12 

Maranhão 53,81 9,96 10,56 57,85 

Paraíba 80,66 32,96 43,17 38,41 

Pernambuco 74,54 21,75 26,36 51,89 

Piauí 67,86 7,93 9,56 49,34 

Rio Grande do Norte 82,73 21,74 20,66 53,80 

Sergipe 85,11 15,84 22,99 60,21 

Fonte: BRASIL, 2014; INSTITUTO TRATA BRASIL 

 

A Tabela 4 aponta dados alarmantes para o cenário nacional ratificando a 

relevância da incorporação da temática nas práticas de ensino problematizadas em 

seu contexto local e nacional. 
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4 O LIVRO DIDÁTICO  

 

Segundo Gérard e Roegiers (1998, APUD ECHEVERRÍA; MELLO; GAUCHE, 

2011), um livro didático “pode ser definido como um instrumento impresso, 

intencionalmente estruturado para se inscrever num processo de aprendizagem, 

com o fim de melhorar a eficácia” (p. 263). Entretanto, Choppin (2004) ressalta a 

dificuldade de estabelecer definições desse objeto e aponta para as recentes 

pesquisas na área da história sobre os livros didáticos e suas edições, salientando a 

complexidade de tal atividade. Nesse contexto, Choppin (2004) traz uma análise da 

pesquisa mundial, retratando as dificuldades e destacando que 

 
  

uma das razões essenciais é a onipresença — real ou bastante desejável — 
de livros didáticos pelo mundo e, portanto, o peso considerável que o setor 
escolar assume na economia editorial nesses dois últimos séculos. É 
impossível para o historiador do livro tratar da atividade editorial da maior 
parte dos países sem levar isso em conta: em um país como o Brasil, por 
exemplo, os livros didáticos correspondiam, no início do século XX, a dois 
terços dos livros publicados e representavam, ainda em 1996, 
aproximadamente a 61% da produção nacional (p. 551). 

 
 
Segundo esse mesmo autor, os livros escolares assumem múltiplas funções, 

podendo variar consideravelmente segundo o ambiente sociocultural, a época, as 

disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e as formas de utilização (CHOPPIN, 

2004).  A Tabela 5 retrata as quatro funções essenciais desses livros. 

 
Tabela 5. As funções essenciais exercidas pelo livro didático (continua) 

Funções   desempenhadas           Principais características 

Referencial 

 

•  Também chamada de curricular ou programática, 
desde que existam programas de ensino: o livro didático é 
então apenas a fiel tradução do programa ou, quando se 
exerce o livre jogo da concorrência, uma de suas possíveis 
interpretações. Mas, em todo o caso, ele constitui o suporte 
privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário dos 
conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo 
social acredita que seja necessário transmitir às novas 
gerações.  
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Tabela 5. As funções essenciais exercidas pelo livro didático (conclusão) 

Funções   desempenhadas           Principais características 

Instrumental 

 

 

Ideológica e cultural 

 

Documental  

• O livro didático põe em prática métodos de 
aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que, 
segundo o contexto, visam a facilitar a memorização dos 
conhecimentos, favorecer a aquisição de competências 
disciplinares ou transversais, a apropriação de habilidades, 
de métodos de análise ou de resolução de problemas, etc..  

•  É a função mais antiga. A partir do século XIX, 
com a constituição dos estados nacionais e com o 
desenvolvimento, nesse contexto, dos principais sistemas 
educativos, o livro didático se afirmou como um dos vetores 
essenciais da língua, da cultura e dos valores das classes 
dirigentes. [...] 

•  Acredita-se que o livro didático pode fornecer, sem 
que sua leitura seja dirigida, um conjunto de documentos, 
textuais ou icônicos, cuja observação ou confrontação 
podem vir a desenvolver o espírito crítico do aluno. Essa 
função surgiu muito recentemente na literatura escolar e 
não é universal: só é encontrada – afirmação que pode ser 
feita com muitas reservas – em ambientes pedagógicos que 
privilegiam a iniciativa pessoal da criança e visam a 
favorecer sua autonomia; supõe, também, um nível de 
formação elevado dos professores. 

Fonte: Choppin (2004)  

 Lopes (1991) aponta o livro como instrumento didático mais importante de 

nossas escolas, apoiada em pesquisas de diferentes épocas, como Lessa (1958), 

Albuquerque (1976), Freitag (1978) e Oliveira, Guimarães e Bomény (1984). No 

ensino de Ciências a situação não é diferente, sendo o livro didático o recurso mais 

utilizado nesse ensino, mesmo existindo diversos outros materiais didáticos e 

estando em um momento marcado pelo avanço da tecnologia (CARNEIRO; 

SANTOS; MÓL, 2005). Ideia essa também constante no trabalho Choppin (2004), ao 

ressaltar que o livro não é o único instrumento didático possível no processo 

educativo. 

Assim, há a necessidade de atentar para algumas considerações. Em 

primeiro lugar, o livro didático é um recurso importante dentro das salas de aula, 

mas este não pode ser utilizado como instrumento do qual os professores e alunos 

tomam posse com objetivo único de obter informações (ECHEVERRÍA; MELLO; 

GAUCHE, 2011) e nem esse o conteúdo presente nos livros pode ser considerado 

como verdades absolutas, minimizando a função do professor e do aluno no 
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processo de ensino e aprendizagem. Em segundo, o avanço tecnológico permite 

hoje, o acesso a diversos materiais. Tavares (2009) defende o uso de outros 

materiais além do livro didático, como revistas, artigos, sítios disponíveis na Internet, 

e também materiais de diferentes autores, o que contribuiria para o desenvolvimento 

de materiais de apoio mais significativos para os alunos.  

 Aproximando a questão dos livros didáticos ao ensino de Química, no que 

tange os conhecimentos químicos, os documentos oficiais brasileiros propõem que 

se explicite seu caráter dinâmico, multidimensional e histórico. Assim, o currículo 

consolidado e, geralmente apresentado nos livros, necessita de uma leitura crítica 

para que se explore esse aspecto do conhecimento químico (BRASIL, 2006). 

Na busca de superar os materiais de ensino marcados pelo excesso de 

conteúdos químicos, descontextualizados e que não possuem significado para os 

alunos, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio apontam a produção de 

livros didáticos “a partir do acompanhamento de pesquisas realizadas na área do 

conhecimento específico e do ensino de ciência” (BRASIL, 2006, p. 108). Esse 

direcionamento já é notado no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que 

vem incorporando essa tendência nos critérios para avaliação das obras que 

integrarão o guia. 

Esse programa, da forma que hoje se estabelece, faz parte de um capítulo 

recente referente a história dos livros didáticos no contexto brasileiro. Dessa forma, 

a Tabela 6, apresenta o desenvolvimento dessa história, vinculada a iniciativas 

políticas que se relacionam diretamente a trajetória desses materiais no país. 

 

Tabela 6. Iniciativas políticas no contexto do livro didático (continua) 

               Ano                   Iniciativas e suas ações 

1937 

1938 

 

1939 

• Criação do Instituto Nacional do Livro (INL), subordinado 
ao MEC. 

• Decreto-Lei 1.006 – definiu, pela primeira vez, o que 
deveria ser entendido por livro didático e criou a Comissão 
Nacional do Livro Didático (CNLD). 

• Ampliou-se a composição da CNLD, com aumento do 
poder do ministro da Educação sobre a Comissão. 
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Tabela 6. Iniciativas políticas no contexto do livro didático (conclusão) 

               Ano                   Iniciativas e suas ações 

1945 

1960 

 

 

 

 

1968 
 

1971 

1976 

 

1980 

 

 

 
1983 

 

 

1985 

•  Decreto 8.460 consolida a eficácia legal da CNLD, que 
passava por uma fase de movimentos contrários à sua legalidade. 

•  Vários acordos foram assinados entre os governos do 
Brasil e dos Estados Unidos (MEC/Usaid), criando a Comissão do 
Livro Técnico e do Livro Didático (Colted) – visando disponibilizar, 
gratuitamente, para estudantes brasileiros, cerca e 51 milhões de 
livros didáticos, em um período de 3 anos. Para tanto, previam-se 
instalações de bibliotecas e cursos de capacitação de instrutores 
e professores. Críticos apontavam para um controle americano 
sobre o mercado livreiro nacional, em especial sobre o livro 
didático e, consequentemente sobre o sistema educacional 
brasileiro. 

• Criação da Fundação Nacional de Material Escolar 
(Fename). 

• Extinção da Colted e criação do Programa do Livro 
Didático (PLID), por meio do Decreto 68.728. 

• Fename passa a assumir o Programa do Livro Didático, 
até então ainda formalmente sob responsabilidade do Instituto 
Nacional do Livro. 

•  Foram lançadas a diretrizes básicas do Programa do 
Livro Didático – Ensino Fundamental (Plidef) – explicitou-se, pela 
primeira vez, a vinculação entre política governamental do livro 
didático e alunos carentes. Posteriormente acrescidas do Plidem 
e Plidesu, respectivamente programas do livro didático para o 
ensino médio e supletivo. 

• Foi instituída a Fundação de Assistência ao Estudante 
(FAE), subordinada ao MEC – centralizou diversos programas 
governamentais de assistência básica. Com reajustes legais, 
houve a descentralização administrativa do  Programa Nacional 
do Livro Didático. 

• Decreto 91.542 – extinguiu o Plidef e o Plano Nacional 
do Livro Didático (PNLD) tem a função de consolidação dos 
conhecimentos e a preparação para o trabalho e a cidadania para 
continuar aprendendo.  

Fonte: Freital et al. Apud Echeverría; Mello; Gauche, 2011 

 

Em um período anterior a 1996, o governo federal possuía a tarefa de 

comprar e distribuir livros didáticos. A partir desse ano, foi constituída uma comissão 

específica para analisar a qualidade dos conteúdos programáticos veiculados, assim 

como aspectos pedagógico-metodológicos desses livros que estavam sendo 

comprados para as séries inicias do Ensino Fundamental (CASSIANO, 2004; 

ECHEVERRÍA; MELLO; GAUCHE, 2011). A partir de então, o MEC passou a avaliar 
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os livros didáticos e os resultados passaram a ser divulgados nos Guias de Livros 

Didáticos.  

No segmento do Ensino Médio, a avaliação de livros didáticos teve início em 

2004, através da criação do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 

Médio (PNLEM), por meio da Resolução n° 38 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Nesse mesmo ano, foram avaliados livros 

de Matemática e Português, dirigidos para os alunos da 1ª série do ensino médio e 

distribuídos em 2005, para as regiões Norte e Nordeste (BRASIL, 2014b; 

ECHEVERRÍA; MELLO; GAUCHE, 2011). Segundo Brasil (2014b), “[...]. A 

universalização da distribuição do livro didático de Português, Matemática, Física, 

Química, História e Geografia ocorreu na edição de 2008 do PNLEM” (p. 6). 

O Decreto 7.084, publicado em 2010, regulamentou a avaliação e distribuição 

de materiais didáticos para a educação básica, assegurando assim, a regularidade 

da distribuição (BRASIL, 2014b).  Este mesmo Decreto unificou os Programas do 

Livro Didático, extinguindo assim o PNLEM, o qual sendo incorporado no âmbito do 

novo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), executado pelo FNDE e pela 

Secretaria da Educação Básica – SEB/MEC (BRASIL, 2014b; ECHEVERRÍA; 

MELLO; GAUCHE, 2011). 

 

4.1 PNLD 2015 

 

O Guia do PNLD Ensino Médio 2015 apresenta, 

 
 
obras marcadas pela compreensão da potencialidade e especificidade do 
protagonismo juvenil para atuação nas mais diferentes esferas sociais em 
consonância com as agendas sociais de defesa dos direitos, do respeito e 
valorização da diversidade e do usufruto cultural em sua integralidade, 
articuladas sob diferentes parâmetros conceituais e teóricos de forma a 
proporcionar rico leque à escolha dos docentes, em conformidade com os 
projetos pedagógicos das escolas e com as perspectivas, projetos e 
condições de atuação dos docentes, também plurais (BRASIL, 2014b, p. 6) 

 
 
 Referindo-se ao ensino de Química, alguns elementos são considerados 

como questões clássicas, a experimentação, a história da ciência e a 

contextualização dos conteúdos, inclusive tais pontos estão presentes também nos 

documentos curriculares oficiais, que configuram o cenário nacional há mais de 15 
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anos. No PNLD 2015, somando as essas preocupações, duas outras surgem com 

relevância: a interdisciplinaridade e a produção de livros digitais (BRASIL, 2014c)  

A avaliação das obras inscritas no PNLD 2015 foi realizada baseada em 

critérios previamente definidos e assim, foram aprovadas quatro obras de Química. 

São elas: Química – dos autores Eduardo Fleury Mortimer e Andréa Horta Machado, 

Química – da autora Martha Reis Marques da Fonseca, Ser Protagonista Química – 

obra coletiva organizada por Edições SM, tendo como editor responsável Murilo 

Tissoni Antunes e Química Cidadã – obra coletiva coordenada por Gerson de Souza 

Mól e Wildson Luiz Pereira dos Santos, respectivamente denominadas por (a), (b), 

(c) e (d), somente para simplificação e representadas pela Figura 2. 

 

             (a)                              (b)                                (c)                              (d) 

 

Figura 2. Livros didáticos de Química integrantes do PNLD 2015: (a) Química – dos autores Eduardo 
Fleury Mortimer e Andréa Horta Machado; (b) Química – da autora Martha Reis Marques da Fonseca; 
(c) Ser Protagonista Química – obra coletiva organizada por Edições SM, tendo como editor 
responsável Murilo Tissoni Antunes; (d) Química Cidadã – obra coletiva coordenada por Gerson de 
Souza Mól e Wildson Luiz Pereira dos Santos 

Fonte: Brasil (2014c) 

 

Foram extraídos trechos dos PNLD, acerca de cada obra, com o intuito de 

apresenta-las brevemente e serão apresentadados na mesma sequência acima: (a), 

(b), (c) e (d), respectivamente.  

 

(a) A concepção teórico-metodológica da coleção tem por base uma 
proposta de ensino inovador de Química. Cada um dos volumes apresenta, 
em seu início, uma introdução sobre o que será estudado no livro. Traz 
ainda o sumário do conteúdo dos outros dois livros da coleção. O volume 1 
dedica-se ao estudo das propriedades das substâncias e dos materiais; o 
volume 2 aprofunda conhecimentos já vistos e acrescenta o estudo das 
transformações das substâncias e de Físico-Química. O volume 3 dedica-se 
ao estudo da Química Orgânica, dos materiais e a questões ambientais 
associadas à água e à atmosfera. (BRASIL, 2014c, p. 39) 
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(b) [...] configura-se como uma coleção que favorece o aluno, no sentido de 
proporcionar maiores condições de argumentar sobre questões que 
relacionam ciência, tecnologia e sociedade. Nos três volumes da obra são 
valorizadas relações entre conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e 
ambientais. Os textos propostos para leitura possibilitam a contextualização 
dos conceitos químicos, por meio de uma proposta metodológica clara e 
objetiva, que considera conhecimentos prévios dos alunos e sugere 
atividades de discussão e trabalho coletivo. 
[...]. Esta coleção está organizada em três volumes, cada um com cinco 
unidades. Para o desenvolvimento de cada unidade, apresenta um tema 
relacionado a questões ambientais e sociais, a partir do qual propõe 
assuntos-chave para o estudo dos conceitos químicos expostos na coleção. 
(BRASIL, 2014c, p. 31-32). 
 
(c) A coleção valoriza os conceitos estruturadores do conhecimento 
químico, tais como substância química e transformação química. Todos os 
conteúdos usualmente tratados no Ensino Médio são abordados na coleção, 
e, em certos momentos, constatam-se o aprofundamento e o adensamento 
de alguns tópicos. A organização dos conteúdos favorece a progressão no 
processo de ensino-aprendizagem.  Além do desenvolvimento conceitual, 
habilidades, atitudes e valores também são preocupações da coleção, que 
propõe atividades práticas ou teóricas que levam os alunos a comparar, 
descrever, opinar, julgar, visando à formação para a cidadania.  Ao longo de 
cada capítulo, há seções que podem possibilitar relacionar a Química com 
outras áreas do conhecimento, bem como com questões ambientais e 
contemporâneas. A coleção também traz atividades experimentais, sempre 
ao final dos capítulos, além de textos, seguidos por questões para análise e 
discussão, na seção Ciência, Tecnologia e Sociedade [...]. (BRASIL, 2014c, 
p. 54). 
 
(d) A obra apresenta como foco o desenvolvimento e o exercício da 
cidadania dos estudantes, que são considerados como sujeitos ativos na 
construção de conhecimento, bem como na aprendizagem significativa em 
Química. A abertura dos capítulos é iniciada com a seção “Tema em foco”, 
composta por um texto com situações e questões geradoras de discussões 
sobre problemas ambientais, que podem conduzir os estudantes a 
reflexões, à busca de soluções e à tomada de decisão, utilizando os 
conhecimentos das áreas da ciência, com destaque especial para a 
Química. Os conceitos fundamentais da Química são abordados de forma 
contextualizada e interdisciplinar, explicitando as relações entre ciência, 
tecnologia e sociedade [...]. (BRASIL, 2014c, p.48). 
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5 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo aqui realizado se insere no campo das pesquisas qualitativas, dos 

tipos bibliográfica e documental, sendo os livros didáticos de Química do 

PNLD/2015, o nosso objeto de estudo. De acordo com Godoy, (1995, p. 21), a 

“pesquisa documental representa uma forma que pode se revestir de um caráter 

inovador, trazendo contribuições importantes no estudo de alguns temas”. Ainda 

segundo a mesma autora, 

 
 
[...] o exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam 

um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se 
novas e/ ou interpretações complementares, constitui o que estamos 
denominando pesquisa documental (p.21). 

 
 

E, considerando que o saneamento básico constitui uma questão social, 

diretamente relacionada às questões científicas, tecnológicas, políticas e ambientais, 

este estudo é recortado pela discussão da abordagem de temas sociais, defendida 

em documentos oficiais para um ensino de ciências comprometido com a formação 

cidadã (BRASIL, 1999a; BRASIL, 1999b; BRASIL, 2006).  Assim, utilizamos a 

abordagem qualitativa pelo viés exploratório, descritivo e interpretativo, visando 

identificar como as questões ligadas ao saneamento básico vêm sendo abordadas 

nos livros didáticos de Química do PNLD/2015. 

O levantamento de dados foi realizado nas coleções completas que 

constituem o PNLD/2015, conforme Tabela 7, e também no Manual do Professor 

que integra cada uma das obras. Sendo o professor articulador do processo de 

ensino e aprendizagem, entendemos ser importante analisar também o manual, 

onde são apresentadas sugestões de abordagem, questão que este trabalho 

também se propõe a estudar. Em suma, mesmo que o livro didático não tenha como 

proposta as temáticas de saneamento na perspectiva do nosso estudo, no Manual 

do Professor, em algum momento, ela pode caminhar na mesma direção do enfoque 

do presente trabalho. 
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Tabela 7. Apresentação dos livros didáticos constituintes do PNLD/2015 

Livro didático Autor(es) Editora 

Química Eduardo Fleury Mortimer 
Andréa Horta Machado 

Scipione 

(2ª edição 2013) 

 

Química 
 

Martha Reis Marques da 
Fonseca 

 

Ática 

(1ª edição 2013) 

Ser Protagonista - Química Murilo Tissoni Antunes Edições SM 

(2ª edição 2013)  

Química Cidadã Eliane Nilvana Ferreira de 
Castro; Gentil de Souza Silva; 

Gerson de Souza Mól; 

Roseli Takako Matsunaga; 
Salvia Barbosa Farias; Sandra 

Maria de Oliveira Santos; 
Siland Meiry França Dib; 
Wildson Luiz Pereira dos 

Santos 

AJS 

(2ª edição 2013) 

Fonte: Autoria do autor 

 

Por entender a intencionalidade da discussão já expressa no título dos 

capítulos e/ou tópicos, buscamos em cada obra, a partir do sumário, identificar 

palavras relacionadas às questões de saneamento básico, tais como: água, lixo e 

esgoto, assim como palavras relacionadas com o conjunto de serviços ou infra-

estrutura. Para tal, nos baseamos na Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 

considera no inciso I do artigo terceiro: 

 
 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 
operacionais de: 
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição; 
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente; 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas; 
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 
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vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 
nas áreas urbanas; (BRASIL, 2007) 

Sendo assim, ao analisarmos os sumários de cada obra, verificamos se estes 

possuíam palavras que se relacionavam diretamente com a definição dada pela Lei 

supracitada. Portanto, em alguns casos descartamos a análise de um item por este 

se relacionar apenas ao conteúdo específico de Química, sem estabelecer nenhum 

tipo de correspondência com a temática em questão. 

Assim, tomamos como objeto de análise os conteúdos, na íntegra, dos 

tópicos, capítulos e/ou unidades que expressaram em seus títulos a intencionalidade 

da discussão da temática de estudo. Para analisar o conteúdo de cada um dos itens, 

nos baseamos na análise textual discursiva (MORAES, 2003). Segundo o autor, 

 
 

Toda análise textual concretiza-se a partir de um conjunto de documentos 
denominado corpus. Esse conjunto representa as informações da pesquisa 
e para a obtenção de resultados válidos e confiáveis, requer uma seleção e 
delimitação rigorosa. Seguidamente não trabalhamos com todo o corpus, 
mas é necessário definir uma amostra a partir de um conjunto maior de 
textos (p. 194). 

 
 

Sendo este estudo recortado pela discussão da abordagem de temas sociais, 

defendida em documentos oficiais, tomamos como categorias de análise, a priori, a 

problematização do tema e a relação tema/conteúdo presentes nos livros de 

didáticos de Química, tendo como pano de fundo o enfoque CTS e a abordagem 

temática de Freire. Essas categorias de análise são descritas abaixo. 

A problematização do tema, na perspectiva freireana, toma a realidade 

concreta, como tema gerador de reflexão, onde o contexto no qual os sujeitos estão 

inseridos é o ponto de partida e o ponto de chegada do trabalho pedagógico. Assim, 

são construídos conhecimentos científicos que possibilitam a compreensão dessa 

realidade, contribuindo, no dizer de Freire, para superação de uma “consciência 

ingênua” (FREIRE, 1970). 

Na perspectiva CTS, a problematização é dada a partir de um tema social que 

tem relação direta com conhecimento científico e tecnológico e em função disso, o 

conteúdo científico e a tecnologia correlata são objetos de estudo da proposta 

pedagógica, a qual se encerra na retomada à discussão original (AIKENHEAD, 1994 

apud SANTOS e MORTIMER, 2002). 
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Entendemos ser a contextualização uma forma de mediação nas práticas 

educativas que permite a compreensão da realidade social, a partir de sua 

problematização, a qual é ampliada pelos conhecimentos científicos construídos. 

Assim, tomamos a relação tema/conteúdo, como outra categoria de análise nesse 

estudo, com o objetivo de compreender de que forma esses conteúdos podem 

contribuir para o entendimento das questões afetas ao saneamento.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo apresentamos as discussões do resultado pautado nas 

categorias de análise apresentadas na Metodologia. A íntegra da análise realizada 

em cada obra integrante do PNLD 2015 está disponível no Apêndice. 

 

6.1 QUÍMICA (MORTIMER E MACHADO, 2013) 

 

Nesta obra, o sumário é estruturado em capítulos, contendo as seções 

“Texto”, “Atividade”, “Projeto”, “Na internet”, “Questões de exames” com seus 

respectivos títulos, numerações de seção (por exemplo, Texto 1, Projeto 1, Texto 2) 

e de página. A Figura 3 ilustra o sumário do volume 3. 

 

Figura 3. Fragmento do sumário do Livro Química (MORTIMER E MACHADO, 2013), Volume 3 

Fonte: adaptado de Mortimer e Machado (2013) 

  

Na leitura do sumário foram selecionados os tópicos apresentados no Quadro 

1. Assim, a leitura foi realizada considerando todos os títulos, tanto dos capítulos 

como das seções descritas anteriormente. Portanto, em alguns casos, a análise foi 

realizada no capítulo, como um todo, ou apenas nas seções que se seguiram o 

critério definido e apresentado no Capítulo 5, deste trabalho. Por exemplo, no 

Volume 2, apenas o Projeto 1: A água como produto industrial foi analisado. 
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Quadro 1. Títulos analisados – Química (MORTIMER; MACHADO, 2013)  

VOLUME 1 

Capítulo 3 – Materiais: estudo de processos e separação e purificação (p. 66) 

 Texto 1 – O tratamento da água e os processos de separação de misturas (p. 68) 

 Texto 2 – O Tratamento de esgotos e os processos de separação de misturas  
(p. 70) 

 Atividade 1 – Purificando a água (p.74) 
Capítulo 4 – Aprendendo sobre o lixo urbano (p. 90) 

VOLUME 2 

Capítulo 1 – Soluções e solubilidade (p. 12) 

 Projeto 1: A água como produto industrial (p. 14) 

VOLUME 3 

Capítulo 3 – Água nos ambientes urbanos: Química para cuidar do planeta (p. 150)  
Capítulo 5 – Química de materiais recicláveis (p. 252) 

Fonte: elaborado pela autora 

Nessa obra, os capítulos são iniciados com temas que os autores consideram 

fundamentais para a construção de uma base conceitual permitindo uma ampla 

visão da Química, seguidos por um breve texto apresentando a temática, como 

ilustrado pela Figura 4, que mostra o capítulo 4, que integra o volume 1 da obra. Na 

abertura do capítulo também há uma imagem que se relaciona com o tema em 

questão e uma pequena legenda. Apesar de todos os capítulos possuírem as 

seções “Texto” e “Atividade”, não existe um padrão na estruturação da obra, ou seja, 

ora uma seção inicia o capitulo, ora outra. 

Figura 4. Apresentação do Capítulo 4 do Livro Química (MORTIMER E MACHADO, 2013) Volume 1 

Fonte: Adaptado de Mortimer e Machado (2013)  

De um modo geral, a obra é organizada trazendo textos mais amplos e 

abordando-os de forma contextualizada, buscando articular a construção do 
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conhecimento químico e sua aplicação a problemas sociais, ambientais e 

tecnológicos. Estes são problematizados na realidade local a partir das atividades e 

projetos propostos. Assim, a Atividade 1 “Qualidade da água de sua cidade”, que 

compõe o capítulo 3 do volume 3, ilustra essa situação ao propor que os alunos se 

envolvam para eleger o principal corpo de água de sua cidade e a partir daí, aplique 

os conhecimentos desenvolvidos nos textos anteriores para classificar as águas 

desse corpo segundo legislação brasileira. 

 A problematização se desenvolve através de investigação e pesquisa, a ser 

realizada pelos próprios alunos para responder as seguintes questões: se há um 

órgão responsável por monitorar a qualidade da água desse corpo e qual é a classe 

atribuída a ele, os valores dos diferentes parâmetros de qualidade da água nas 

páginas da internet desses órgãos, informações sobre o Índice de Qualidade da 

Água (IQA) desse corpo de água, se há lançamento de esgoto doméstico e industrial 

nesse corpo de água, se há medidas que vêm sendo tomadas para tratamento 

desses esgotos domésticos e industriais antes de seu lançamento no corpo de água 

e  a localização das possíveis estações e que tipo de tratamento é feito. 

Podemos verificar essa mesma dinâmica em outras atividades propostas ao 

longo da obra, sendo estas: “Projeto 1: A água como produto industrial” (Capítulo 1, 

Volume 2) e “Atividade 1: Qual parte do lixo de nossa casa é reciclável” (Capítulo 5, 

Volume 3). Além disso, mesmo em atividades nas quais o objetivo central é o 

desenvolvimento e aplicação de conceitos científicos/químicos pode-se atentar que 

há aproximação dada pelo contexto real, como por exemplo na “Atividade 3: 

Medindo o pH de uma amostra de água a partir de uma escala de pH” que propõe 

que os alunos testem o pH de algumas amostras de água e para tal, sugere que se 

colete água do principal corpo de água da cidade, em diferentes pontos. 

Sendo assim, a problematização do tema na obra se aproxima da perspectiva 

freireana, pois as atividades, textos, projetos sempre se voltam para o entendimento 

da realidade local, condição da educação para a liberdade, que a partir do 

desvelamento da realidade pode-se suceder o processo de conscientização para a 

transformação do contexto de exploração em uma perspectiva libertadora (FREIRE, 

1970). 

No “Texto 2: O tratamento de esgotos e os processos de separação de 

misturas” (integrante do capítulo 3, volume 1) temos o enfoque da temática a partir 

da tecnologia correlata e ainda assim, nessa perspectiva, a contextualização se dá 
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pelo viés da discussão de sua implicação na realidade local, podendo ser 

exemplificado pela questão “Existe tratamento de esgotos na sua cidade? Qual 

porcentagem do esgoto produzido é tratada?”, na qual há uma articulação entre o 

enfoque tecnológico do texto e a situação local, permitindo uma leitura e 

compreensão da realidade. 

Nesse sentido, Freire (1996) discorre a respeito da Ciência e Tecnologia “O 

progresso cientifico e tecnológico que não responde fundamentalmente aos 

interesses humanos, ás necessidades de nossa existência, perdem, para mim, sua 

significação” (p. 82). Assim, Gadotti (1996) ao se referir a Paulo Freire, em seu 

trabalho “Lições de Freire” diz que sua narrativa 

 
 

[...] valorizava, além do saber científico elaborado, também o saber primeiro, 
o saber cotidiano. Sustentava que o aluno não registra em separado as 
significações instrutivas das significações educativas e cotidianas. Ao 
incorporar conhecimento, ele incorpora outras significações, tais como: 
como conhecer, como se produz e como a sociedade utiliza o 
conhecimento... enfim, o saber cotidiano do seu grupo social (p. 118). 
 
 

Haja visto a aproximação da obra a perspectiva freireana, discutida até o 

momento, vale ressaltar que o Manual do professor também apresenta tal 

intencionalidade, que ao introduzir os objetivos do capítulo já anuncia a importância 

do protagonismo dos alunos na busca de dados sobre a realidade local, os trechos a 

seguir, compreendidos nas orientações do volume 1 da obra, apontam para essa 

intencionalidade: 

 
 
Buscamos sensibilizar os alunos para as relações que são estabelecidas 
entre eles e o meio. Pretendemos que conheçam sua realidade local para 
que possam, então, ampliar sua compreensão para o global. [...]. 
Procuramos promover uma sensibilização a respeito dos problemas mais 
próximos [...]. Sair da sala de aula, buscar o contato com as experiências 
das pessoas, buscar informações em órgãos públicos [...] (MORTIMER; 
MACHADO, 2013, p. 377). 

 
 

Assim a perspectiva de educação baseada em pressupostos freireanos 

permeia a obra, entretanto não é feita qualquer referência no Manual do professor 

aos trabalhos de Paulo Freire, nem mesmo nas bibliografias sugeridas sobre 

educação. O mesmo pode ser percebido em relação ao movimento CTS, uma vez 

que não há menção deste no Manual do professor, a não ser quando traz sugestões 
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de cursos de pós-graduação, ao se referir ao programa de pós-graduação Educação 

Científica e Tecnológica, o que apresenta uma ênfase importante em ciência, 

tecnologia e sociedade (CTS). 

No entanto, nessas recomendações, os autores trazem aproximações entre a 

proposta de ensino de Química no livro e os PCN, e no que se refere ao ensino 

desta disciplina especificamente, o livro diz que esse aprendizado 

 
 
[...] deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos 
em si quanto da construção de um conhecimento científico em estreita 
relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, 
sociais, políticas e econômicas. Tal a importância da presença da Química 
em um Ensino Médio compreendido na perspectiva de uma Educação 
Básica (BRASIL, 1999b, p. 31). 

 
 

Assim, podemos identificar dentro dos tópicos analisados que a obra 

apresenta em muitos momentos, uma aproximação ao enfoque CTS e as estratégias 

para o fazer são bastante distintas, sem estabelecer um padrão, o que faz com que 

tenhamos que ter um olhar mais atento para identificar tais relações. Por um lado, a 

variedade de sugestões metodológicas para estabelecer as relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade conferem maior flexibilidade a obra e também maior 

autonomia para o trabalho professor, ao poder escolher qual/quais se adequam 

melhor ao contexto em que estão inseridos. Por outro lado, isso pode acarretar 

também uma maior dificuldade para os professores identificarem essa perspectiva 

CTS na obra, uma vez que um olhar despretensioso pode acarretar tal conclusão 

precipitada. 

Na perspectiva que a Química possa fornecer ao aluno instrumentos de 

leitura do mundo e também desenvolver habilidades para que ele possa viver em 

sociedade é que os conceitos químicos são desenvolvidos na obra. Assim, a relação 

tema/conteúdo, outra categoria de análise desse trabalho, se desenvolve de maneira 

contextual, buscando priorizar a resolução de problemas abertos, os quais não 

dependem apenas de conceitos químicos/científicos, mas também diversos 

aspectos como sociais, ambientais, políticos, entre outros. Assim, o objetivo desse 

enfoque é formar cidadãos e não somente ensinar conteúdos e conceitos químicos, 

que uma vez distantes desses aspectos, pouco contribuem para o desenvolvimento 

amplo do aluno. 
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Com isso, a obra aborda os conceitos químicos diretamente relacionados aos 

contextos em que se inserem. Assim,  

 
 
para cada tema, duas instâncias de abordagem estarão presentes: a 
conceitual e a contextual. O objetivo é promover uma tensão dialética, no 
sentido de que, se um tema for predominantemente conceitual, de certa 
forma, é o conceito que organiza a estrutura de abordagem. Se o tema é 
mais contextual, é o contexto que organiza os desdobramentos conceituais 
(MORTIMER; MACHADO, 2013, p. 329). 

 
 

Dessa maneira, os conteúdos/conceitos são estruturados dentro dos textos da 

seção “Texto”, dentro das possibilidades de abordagem citadas acima. Eles também 

aparecem no desenvolvimento das atividades e das questões propostas. Assim, os 

conceitos químicos apresentados sempre estão de acordo com o contexto do tema, 

estes podem ser abordados em diferentes momentos e níveis de profundidade, 

como é realizado, por exemplo, no “Texto 7: Relembrando o que são substâncias 

ácidas e básica”, apresentado no capítulo 3 do volume 3, o qual relembra conceitos 

que foram trazidos no capítulo 4 do volume 2. Assim, abordando novamente o 

conceito que seria necessário para o entendimento e a discussão do próximo texto, 

referente ao tema do capítulo, o que retrata o contexto organizando os 

desdobramentos conceituais e estes por sua vez, sendo recontextualizados no 

próximo texto.  

Assim, a forma como a obra é organizada permite uma articulação entre o 

discurso científico, característico da Química e o discurso do cotidiano. Para se 

alcançar tal interação é necessário que o conhecimento científico faça sentido para o 

aluno. Dessa maneira, o Manual do professor orienta para a problematização de 

ideias informais e/ou criação de contextos que sejam significativos para o aluno, 

como forma de se alcançar a pretendida interação. Mais uma vez, a aproximação da 

obra com os pressupostos freireanos se dá pela significação do conhecimento. 

 

6.2 QUÍMICA (REIS, 2013) 

 

Nesta obra, o sumário é estruturado em unidades, contendo os capítulos onde 

são explicitados tópicos que podem ser ali encontrados, enumerados, e com suas 

respectivas páginas. É possível encontrar também seções como “Exercícios de 
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revisão”, “Experimento” e nos capítulos que encerram cada unidade há a seção 

“Compreendendo o mundo”.  A Figura 5 ilustra o sumário do volume 2 desta obra. 

 

 

              Figura 5. Fragmento do sumário do Livro Química (REIS, 2013), Volume 2 

              Fonte: Reis (2013) 

 

Na leitura do sumário foram selecionados os tópicos apresentados no Quadro 

2, tendo sido considerados todos os títulos nele compreendidos. Com isso, em 

alguns casos, a análise foi realizada na unidade como um todo, ou no capítulo como 

um todo, ou apenas nos títulos integrantes dos capítulos, seguindo o critério definido 

e apresentado nos Encaminhamentos metodológicos deste trabalho. Por exemplo, 

no Volume 1, Unidade 1 e Capítulo 5, foram analisados o conteúdo apenas dos itens 

1. Reciclagem de lixo e do item 2. Tratamento de água.  

 
Quadro 2. Títulos analisados – QUÍMICA (REIS, 2013) 

VOLUME 1 

Unidade 1 – Mudanças Climáticas 
Capítulo 5 – Separação de Misturas 

 1. Reciclagem do lixo (p. 65) 

 2. Tratamento de água (p. 69) 

VOLUME 2 

Unidade 2 – Poluição da Água (p. 72) 
Unidade 5 – Lixo Eletrônico (p. 265)  

VOLUME 3 

Nenhum tópico encontrado 
Fonte: elaboração da autora 
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Nesses livros cada unidade é iniciada com um tema amplo relacionado a 

questões ambientais e/ou sociais, seguida por um breve texto com a temática, como 

no caso da unidade 2 – Poluição da água (p.72), no qual é apresentado um pequeno 

texto introdutório sobre o tema (Figura 6). A seguir, cada um dos capítulos é iniciado 

com outros textos, pertencentes a seção “Saiu na Mídia!”, os quais são “extraídos de 

publicações (revistas, jornais, trabalhos científicos)  da internet relacionados ao tema 

da unidade” (REIS, 2013, p. 323).  

 

  Figura 6. Apresentação da unidade 2 do Livro Química (REIS, 2013) Volume 2 

  Fonte: Adaptado de Reis (2013)  

 

Assim, de modo geral, a estrutura de cada capítulo se dá pela apresentação 

dos textos “Saiu na Mídia!”, seguidos de questões intituladas “Você sabe explicar?”, 

em sequência os conteúdos químicos são apresentados e no decorrer deles, a 

autora responde às perguntas do “Você sabe explicar?”, utilizando um tópico 

explicativo.  

Os temas sociais utilizados são sempre amplos como mudança climática, 

poluição das águas, lixo eletrônico, dentre outros. Em raros momentos, o autor 

convida o educador-educando para pensar sobre a realidade, quando o faz, é de 

maneira pontual, como no box lateral, situado na página 84 do volume 2, o qual 

propõe a realização de um levantamento pelos alunos sobre a realidade brasileira 
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(Figura 7). Entretanto, não é apresentada nenhuma atividade que possibilite a 

problematização e reflexão crítica dessa realidade.  

 

Figura 7. Exemplificação das atividades propostas em boxes no livro Química (REIS, 2013) 

Fonte: Adaptado de Reis (2013) 

 

Para exemplificar tomaremos como recorte o texto “Estiagem afeta 

abastecimento de água em cidades do Paraná” (p. 64), integrante do volume 1 da 

obra, publicado na seção “Saiu na Mídia!”. Este traz uma reportagem que aborda a 

situação de estiagem vivida em algumas cidades do Paraná e estabelece relação 

com os problemas de abastecimento de água nesses locais.   

Em relação aos textos dessa seção, no manual do professor, a autora até 

sugere que estes são “momentos oportunos para o professor fazer o levantamento 

dos conhecimentos prévios dos alunos sobre os assuntos tratados nos textos e/ou 

problematizá-los, trazendo as situações apresentadas para o cotidiano” (REIS, 2013, 

p.323), embora não traga sugestões de como fazê-lo e nem mesmo o que se 

entende sobre problematização. Na verdade, as sugestões de abordagem presentes 

no manual se restringem à forma como trabalhar os conteúdos químicos.  

Ao final do texto, em “Você sabe explicar” (p. 64), pergunta ao aluno “por 

quais processos a água captada dos mananciais passa até chegar à nossa casa?”. 

Esta pergunta é respondida dentro do próprio capítulo, mas no tópico seguinte – 

Tratamento de Água (p.71), com um texto explicativo intitulado com a mesma 

pergunta formulada anteriormente – “Por quais processos a água captada dos 

mananciais passa até chegar à nossa casa?”.  

Assim, as questões formuladas nos livros são respondidas pela autora dentro 

do próprio capítulo, minimizando a atuação do aluno, enquanto sujeito de seu 

aprendizado, reforçando o caráter passivo da educação e fragilizando a mediação 

do professor, já que não suscita a busca pela construção do conhecimento. 
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Concordamos com a descrição do PNLD 2015 sobre esta obra quando 

informa que esta “supera visões de ensino de Química baseadas exclusivamente 

(grifo nosso) em regras, nomenclatura e resoluções de questões de vestibulares” 

(BRASIL, 2014c, p. 31). Entretanto, observamos que tanto o manual do professor 

quanto o conteúdo dos livros pouco favorecem a problematização de temas sociais e 

ambientais no espaço escolar, uma das questões mais desafiadoras da prática 

docente. Esta mesma estrutura é notada em todos os volumes analisados dessa 

obra. 

Dessa forma, apesar da obra se valer de temas sociais/ambientais que são 

estruturadores dos capítulos estes não apresentam uma problematização da 

realidade na perspectiva freireana e nem na perspectiva CTS, mesmo quando traz 

questões inerentes à CT, pois em ambas as perspectivas o contexto histórico, 

político e cultural, assim como o científico e tecnológico são determinantes e 

indissociáveis na compreensão de temas sociais.  

Assim sendo, nessa estrutura, podemos dizer que o contexto é apresentado 

como uma ilustração, com a função de facilitação, como ocorre nas abordagens 

piagetianas que,  

 
 
[...] supõe o desenvolvimento cognitivo de forma espontaneísta, 
independente das práticas de ensino, que então só têm como função tornar 
o ambiente adequado para o desenvolvimento. A teoria piagetiana também 
trata, por caminhos diversos, do sujeito universal, não levando em 
consideração a questão histórico-cultural na construção da aprendizagem 
(OLIVEIRA et al., 2015, p.4). 

 
 

Em se tratando da relação entre o tema/conteúdo, outra categoria de análise 

nesse estudo, observamos que os conteúdos químicos que integram a obra são 

aqueles tradicionalmente constantes em livros didáticos. Estes são apresentados na 

sequência da seção “Saiu na Mídia”, sem estabelecer relação direta com o tema 

proposto. Por exemplo, no volume 2 capítulo 5, o texto “Poluição das águas 

urbanas” (p.74), situado na seção “Saiu na mídia!”,  foi usado para iniciar a questão 

inerente a temática e em “Você sabe explicar?”, foi perguntado se os alunos sabem 

quais são os problemas causados pelo lançamento de esgotos, sem tratamento, 

diretamente nas águas. Esta pergunta é respondida, posteriormente, com o tópico 

“Quais os problemas causados pelo lançamento de esgotos, sem tratamento, 
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diretamente nas águas?” (p. 84), mantendo a estrutura já apresentada 

anteriormente. 

Relacionado a esta problematização os conteúdos químicos são: “Preparação 

de soluções (p. 75), “Relações entre soluto e solução” – Concentração em massa (p. 

78), Densidade (p. 80), Título em massa (p. 82), Cálculo da densidade de uma 

mistura (p. 82), Título em volume (p. 86), Concentrações em ppm (p. 88). 

Assim, apesar de serem conteúdos pertinentes ao tema, estes são 

apresentados sem estabelecer nenhum tipo de relação com o mesmo. Isto é, 

entendemos que a relação poderia ser obtida, por exemplo, através das atividades 

presentes no capítulo, já que os conceitos químicos não devem ser suprimidos, 

mesmo em abordagens mais inovadoras, mas adequados à situação de ensino. A 

questão é que nas atividades esse mesmo fato é marcante, uma vez que estas são 

direcionadas à fixação dos conteúdos químicos, exemplificados neste caso pela 

atividade experimental “Interações solvente-soluto” (p.76 e 77) e nos 

exercícios/questões de vestibulares. 

Na obra, quando o conteúdo se relaciona ao tema, esta se deve ao fato do 

próprio conteúdo já estabelecer relação com a temática. Como por exemplo, na 

unidade 5 do volume 2, onde o tema central é lixo eletrônico e os conteúdos 

químicos desenvolvidos ao longo dela são referentes a Pilha e Eletrólise.  As 

atividades, mais uma vez, seguem o mesmo padrão, sem estabelecer relação. 

Vale ressaltar que não acreditamos que os conteúdos químicos devam ser 

suprimidos para dar lugar às abordagens temáticas isoladas. Ao contrário, 

entendemos o conteúdo químico como instrumento necessário para que o aluno 

possa entender e modificar seu meio social (LUFTI, 1992). Assim, contextualização, 

na esfera da problematização da realidade dos alunos, vai além de relacionar os 

conceitos com problemas sociais. Ou seja, o conteúdo químico é essencial neste 

processo. 

 

6.3 SER PROTAGONISTA QUÍMICA (ANTUNES, 2013) 

 

Nesta obra o sumário é estruturado em unidades, que apresentam o tema 

abordado, normalmente referindo-se a conteúdos químicos e capítulos, que trazem 

como título os conteúdos químicos a serem estudados. Ainda no sumário, dentro de 

cada capítulo é exposto tópicos, enumerados e com suas respectivas páginas. 
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Encontra-se também seções como “Atividades”, “Atividade experimental”, “Questões 

globais”, “Ciência, tecnologia e sociedade”, “Entrevista” e “Vestibular e Enem”. A 

Figura 8 ilustra o sumário do volume 3 desta obra. 

 

 

Figura 8. Fragmento do sumário do Livro Ser Protagonista Química (ANTUNES, 2013), Volume 3 

Fonte: Reis (2013) 

 

Na leitura do sumário foram selecionados os tópicos apresentados no Quadro 

3. Assim, foi considerado todos os títulos, compreendidos no sumário, desde 

unidades até tópicos, seguindo o critério definido e apresentado no Capítulo 5, deste 

trabalho. Por exemplo, no Volume 1, somente integrou a nossa análise a Atividade 

experimental: simulação do tratamento da água. 

 

Quadro 3. Títulos analisados – Ser Protagonista Química (ANTUNES, 2013) 

VOLUME 1 

Unidade 2 – Propriedade dos materiais 
Capítulo 4 - Sistemas, substâncias puras e misturas. 

 Atividade experimental: simulação de tratamento de água (p. 57) 

VOLUME 2 

Unidade 2 – Termoquímica 
Capítulo 4 – A energia e as transformações da matéria 

 Projeto 1: Águas naturais: soluções aquosas para a vida (p. 82) 

VOLUME 3 

Unidade 2 – Funções orgânicas: características gerais e nomenclatura 
Capítulo 3 – Hidrocarbonetos 

 Ciência, tecnologia e sociedade: O lixo que vira energia e crédito de carbono (p. 74) 
Unidade 4 - Polímeros 

 Capítulo 13 – O ser humano e o meio ambiente 
Fonte: elaboração da autora 

 

 As unidades que constituem a obra retratam um tema geral que se relaciona 

diretamente com um conteúdo de Química, por exemplo o tema que da unidade 2, 

integrante do volume 1 é “Propriedades dos materiais”. Além de apresentarem o 
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título do tema, também é encontrado os capítulos que compõem a unidade. Há uma 

imagem ilustrativa, com uma pequena legenda e também um pequeno texto de 

abertura relacionando a temática, seguido por questões para reflexão. A Figura 9 

ilustra a estrutura das unidades. Os capítulos integrantes da obra são iniciados com 

“texto motivador diretamente relacionado como o tema do capítulo” (ANTUNES, 

2013, p. 314). Esse texto já compreende alguns conteúdos/conceitos que serão 

desenvolvidos no capítulo. Na sequência se dá a apresentação dos 

conteúdos/conceitos através de textos que o autor intitula de “Texto-mestre”, ao 

descrever a estrutura da obra. 

 

 
Figura 9. Apresentação da unidade 2 do Livro Ser Protagonista Química (ANTUNES, 2013), Volume1 

Fonte: Adaptado de Antunes (2013)  

 

De modo geral, os capítulos se estruturam com apresentação de um pequeno 

texto que introduz o tema que orienta o capítulo, seguido pelo “texto-mestre” – 

principal texto do capítulo que contém os conteúdos químicos. Há também alguns 

quadros (chamados de “quadros temáticos”) com textos complementares 

relacionados ao conteúdo apresentado no “texto-mestre”, podendo ser: “Química 

tem história”, “Saiba mais”, “Você se lembra?”, “Química e... (Biologia, Física ou 

Matemática)”, “Para (fazer, pensar ou pesquisar)” ou “Ação e cidadania”, e também 
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existe quadro com exercícios resolvidos. No final de capítulo encontra-se as seções 

“Atividade experimental”, “Questões globais”, “Ciência, Tecnologia e Sociedade” e 

“Questões de vestibular e Enem”. Há também seções complementares que 

aparecem ao final de determinados capítulos. 

 A obra é majoritariamente marcada pelo uso de temas que se não são, se 

relacionam diretamente a conteúdos/conceitos químicos. Dessa forma, a 

contextualização, principalmente aquela figurada através da problematização da 

realidade dos educandos é fragilizada nesses livros, uma vez que o uso de temas 

sociocientíficos/ambientais favorecem essa contextualização. Isso é confirmado pelo 

capítulo 13: “O ser humano e o meio ambiente”, integrante do volume 3, o qual 

possui um tema que não se remete a um conteúdo químico. Assim, os textos que 

compõe a unidade permitem a contextualização da temática, sem extinguir o 

conteúdo correlato de polímeros, ou seja, esse capítulo desenvolveu uma forma 

contextualizada de abordar o conteúdo de polímero, configurando um 

distanciamento da tendência da obra. Entretanto, vale ressaltar que esse capítulo 

não problematiza a questão na perspectiva da realidade local, a qual é nosso objeto 

de estudo. 

 Uma possibilidade para se explorar a problematização na esfera da realidade 

local se dá pelo desenvolvimento dos projetos propostos pela obra, que acontece 

duas vezes em cada livro. Esses projetos são encarados como um momento para o 

protagonismo dos estudantes, uma vez que estes estimulam a participação do aluno 

na organização de eventos que envolvam a comunidade escolar.  

Tomando por exemplo o Projeto 1: “Águas naturais: soluções aquosas para a 

vida”, situado no capítulo 4 no volume 2, propõe que os alunos organizem na escola 

a “Semana da água”, com o objetivo de esclarecer pessoas da comunidade em que 

a escola se insere, sobre o uso consciente da água. Nesse evento, os estudantes 

separados por equipes serão responsáveis pela organização do espaço, divulgação 

do evento, elaboração e apresentação de painéis e elaboração e distribuição de 

panfletos. Essa proposta mostra o estímulo ao protagonismo juvenil. 

Em relação ao desenvolvimento do conteúdo necessário para a realização do 

evento proposto através do projeto referido, o livro traz como proposta alguns 

tópicos, mas quem julgará se estes são suficientes ou não será os alunos, com 

orientação do professor. É nesse ponto, que o trabalho pode estabelecer mais 

relações com a problemática da comunidade local, uma vez que a problematização 
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no contexto desta realidade pode ser oportuna. No entanto, para que haja tal 

tratamento será necessário que o professor direcione para esse caminho, uma vez 

que o livro não o faz durante a proposição do projeto. Esse direcionamento pode ser 

observado no Manual do professor, sugerindo aos professores que 

 
 

Uma boa forma de apresentar o Projeto 1 é perguntar aos alunos se eles já 
passaram pela experiência de ficar sem água em casa ou na escola. 
Explore como foi essa experiência para eles: boa ou ruim? Por quê? Quanto 
tempo eles ficaram sem água? Que transtornos foram causados por essa 
situação? Quais circunstâncias podem levar à falta de água? [...]. Esclareça 
os alunos sobre a importância desse projeto para a mobilização e a 
conscientização no âmbito local regional (ANTUNES, 2013, p. 333). 

  
 
 Então, de modo geral, a obra não se aproxima da perspectiva freireana, no 

que tange a problematização do tema a partir da realidade concreta, haja visto a 

estrutura na qual o livro se apresenta. Mesmo em atividades, como o Projeto 1 

citado acima, a aproximação se dá somente no Manual do professor, com caráter 

sugestivo.  

 A seção Ciência, Tecnologia e Sociedade traz textos, em sua maioria, 

científicos e as questões para “Análise e discussão” exigem uma reflexão mais 

aprofundada sobre o texto e assunto estudado no capítulo. Assim, de modo geral, 

até há um tema social que norteia os textos dessa seção associados a tecnologias e 

o conhecimento, normalmente é explorado nas questões propostas, todavia a 

abordagem do tema é mais no sentido de informação e ilustração, do que de 

problematização da realidade. 

 A relação tema/conteúdo, outra categoria que esse trabalho se propõe 

analisar, é estabelecida ao longo do trabalho baseada no fato dos próprios temas 

dos capítulos abordarem conteúdos/conceitos químicos. Sendo assim, a relação que 

existe é propriamente entre conteúdos. Em momentos pontuais, como no caso da 

seção Ciência, Tecnologia e Sociedade é que há um tema sociocientífico que norteia 

a seção e através das atividades/questões propostas ao fim do texto é que se 

estabelece relação com o conteúdo abordado no capítulo. A marca da obra é 

conteúdo químico e em relação a estes, o PNLD/2015 ressalta que 

 
 

[...] a coleção apresenta conteúdos em quantidade que dificilmente admitirá 
a sua completa inclusão nos planos de aula. É preciso que o professor 
selecione aqueles que mais se adaptam ao projeto político-pedagógico da 
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escola, bem como a sua proposta de ensino e ao planejamento escolar 
(BRASIL, 2014c, p. 59). 

 

6.4 QUÍMICA CIDADÃ (MÓL E SANTOS, 2013) 

 

Nesta obra o sumário é estruturado em unidades e capítulos, os quais trazem 

como título os conteúdos químicos a serem estudados. Ainda no sumário, dentro de 

cada capítulo é exposto tópicos (referentes aos conteúdos químicos) enumerados e 

com suas respectivas páginas. Apresenta também a seção denominada de “Tema 

em foco”. A Figura 10 ilustra o sumário do volume 2 desta obra. 

 

 

     Figura 10. Fragmento do sumário do Livro Química Cidadã (MÓL E SANTOS 2013) Volume 2 

     Fonte: Mól e Santos (2013) 

 

Na leitura do sumário foram selecionados os tópicos apresentados no Quadro 

4. Assim, a leitura do sumário foi realizada considerando todos os títulos, 

compreendidos no sumário. Com isso, em alguns casos, a análise foi realizada na 

unidade como um todo, ou no capítulo como um todo, ou apenas nos títulos 

integrantes da seção “Tema em foco”, seguindo o critério definido e apresentado no 

Capítulo 5 deste trabalho. Por exemplo, no volume 1, unidade 1, todo o conteúdo do 

Capítulo 2 foi objeto de análise. 
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Quadro 4. Títulos analisados – QUÍMICA CIDADÃ (MÓL E SANTOS, 2013) 

VOLUME 1 

Unidade 1 - Consumo Sustentável 

 Capítulo 2 – Materiais e processos de separação 

Capítulo 3 – Constituintes das substâncias, química e ciência 

 Temas em foco – Lixo: tratamento e disposição final (p. 68)  

VOLUME 2 

 Unidade 2 – Hidrosfera e poluição das águas (p. 62) 

VOLUME 3 

Nenhum tópico encontrado 
Fonte: elaboração da autora 

 

As unidades que integram a obra apresentam um tema central de caráter 

sociociêntífico. Nelas são apresentadas uma imagem que caracteriza a temática que 

norteia cada unidade, com uma breve legenda. Há também apresentação da 

unidade, com uma espécie de sumário, mostrando os capítulos que a integram, com 

os respectivos conteúdos químicos que serão abordados e também os textos que 

constituem a seção “Tema em foco” da unidade. A Figura 11 ilustra a estrutura das 

unidades. Os capítulos integrantes da obra são iniciados com textos pertencentes a 

seção “Tema em foco”, onde, segundo o autor, “são discutidos mais especificamente 

o tema sociocientífico da unidade” (MÓL; SANTOS, 2013, p. 43) 

 
 

                                                                         

                                                     

   

 

 

 

 

 

Figura 11. Apresentação da Unidade 2 do Livro Química Cidadã (MÓL E SANTOS, 2013) Volume 2 

Fonte: Adaptado de Mól e Santos (2013)            
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 De modo geral, os capítulos se estruturam com a apresentação dos textos da 

seção “Tema em foco” e dentro desta, tem-se ainda as seções “Debata e entenda”, 

“Atitude sustentável” e “Ação e cidadania”, podendo estar contida ou não. Na 

sequência os conteúdos químicos são apresentados. Durante todo o capítulo, 

aparecem questões para o aluno, situadas em boxes denominados “! Pense”. 

Os temas sociocientíficos das unidades são mais gerais, sendo que a forma 

de abordá-los se dá de maneira articulada, através dos textos integrantes da seção 

“Tema em foco” e atividades onde o aluno é protagonista de seu aprendizado. 

Apesar da abrangência do tema, estes são de grande relevância para a sociedade e 

sua abordagem nesses livros propiciam a reflexão dos alunos, por meio da 

contextualização na perspectiva da realidade local e consequentemente estimulando 

a transformação do meio em que se insere. 

Ainda que alguns temas propostos em alguma das unidades não sejam 

aplicáveis ao contexto imediato da comunidade escolar, uma vez que é inviável 

contemplar todas as realidades em um só material didático, as atividades 

apresentadas se direcionam para tal situação. Na mesma orientação, o manual do 

professor aponta para tal fato e propõe que os textos e sugestões de atividades 

sejam o ponto de partida para que o professor possa adaptá-los à realidade da 

comunidade, ampliando assim a compreensão do problema. Dessa maneira, 

recomenda-se que o professor substitua os textos da seção “Tema em foco” por 

outros que permitam discussões de problemas locais. 

A intenção da aproximação dos temas da realidade dos educandos é marca 

da obra e é preocupação no manual do professor, sugerindo que essa abordagem 

seja realizada para dar significado ao aprendizado, fazendo com que os alunos se 

apropriem deste conhecimento como instrumento para repensar o mundo.  

Tomando como exemplo o texto “Gestão dos recursos hídricos”, integrante da 

seção “Tema em foco” do capítulo 4, no volume 2, este problematiza a temática e a 

aproximação na esfera local dos educandos se dá por meio das atividades 

propostas, como as questões “Proponha medidas para melhorar a gestão da água 

em sua escola” e “Cite exemplos de reutilização da água que poderiam ser adotados 

em sua residência”, apresentadas na seção “Debata e entenda” (p. 104) ou ainda na 

seção “Ação e cidadania” (p. 104), conforme Figura 12, na qual as atividades 

propostas são centradas na ação dos estudantes. 
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Figura 12. Seção “Ação e cidadania” presente no capítulo 4 do volume 2 do livro Química Cidadã        

Fonte: Mól e Santos, 2013 

 

 Nesse sentido, o Manual do professor aponta que as atividades integrantes 

dessa seção supracitada 

 
 

 [...] vão ao encontro das ideias contidas no projeto educacional de Paulo 
Freire, que defende que o aluno explore o mundo que o cerca, para que 
assim possa, por meio da reflexão crítica, atuar para que ele seja 
transformado. Nosso ideal é que essas atividades sejam vistas como 
projetos a serem desenvolvidos por toda a escola, englobando também os 
diversos segmentos da comunidade escolar e da comunidade local. As 
atividades propostas consistem em ações a serem desenvolvidas pelos 
alunos. Tais ações alcançam seus objetivos na mesma proporção em que 
têm significado para eles. Então, nada mais certo que elas estejam ligadas 
ao contexto da comunidade, do dia a dia. Assim, caberá a você, professor, 
juntamente com os estudantes e demais colegas de trabalho, selecionar, 
idealizar e propor, a partir de nossas sugestões, atividades que se adaptem 
à realidade de sua comunidade e que verdadeiramente engajem os 
estudantes em ações que contribuam para a transformação social (MÓL; 
SANTOS, 2013, p. 44). 

 
 

Dessa forma, a orientação metodológica pautada na abordagem temática que 

permeia a obra aproxima-se dos pressupostos da educação na perspectiva de 

Freire, uma vez que esta abarca a realidade dos estudantes e à medida que 

proporcionam sentido, são instrumentos de repensar o mundo, fazendo emergir o 

caráter transformador da educação, como prática para a liberdade (FREIRE, 1970). 

A abordagem da temática na obra é marcada por apresentar o caráter social 

da Ciência e suas interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade – CTS. Essas 

inter-relações marcam os textos que integram a seção “Tema em foco” em cada 

unidade e verifica-se uma lógica interna entre estes, uma vez que o primeiro texto da 
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unidade problematiza uma questão social, sendo esta, geralmente retomada no 

texto que encerra a unidade.  

Ao explicitar as interações Ciência-Tecnologia-Sociedade na obra, os autores 

ressaltam o papel da sociedade no controle da Ciência e Tecnologia (CT). Assim, 

não é apresentada uma visão descontextualizada da Química, enquanto Ciência, ou 

seja, esta não aparece com uma visão que a coloca como fator singular de 

progresso e nem àquela que considera CT como único culpado pelos problemas que 

afetam o planeta. Reforçar essa última visão significaria tornar a cair no 

determinismo tecnológico, ignorando as relações sociais tão presentes na obra. 

 É nesse sentido que se discute amplamente e com bastante profundidade na 

obra, como as decisões de CT dependem de uma participação ativa e comprometida 

de toda a sociedade. Para exemplificar, tomaremos os textos apresentados no 

capítulo 3, volume 1, na seção “Tema em foco”. O primeiro intitulado de “Lixo: 

tratamento e disposição final” discorre sobre a problemática do lixo: a questão dos 

resíduos sólidos que não podem ser reaproveitados nem reciclados. Atenta que o 

maior problema reside no fato de que junto a esses resíduos está uma grande 

quantidade (95%) de materiais que não deveria ter sido descartada, pois poderia ser 

reaproveitada ou reciclada. Abre a discussão da questão do lixo no Brasil, desde a 

produção até a disposição final. Vale ressaltar que o texto da seção “Tema em foco” 

do capítulo anterior já havia discutido sobre a questão da reciclagem. 

Já o segundo texto integrante do capítulo 3, volume 1, nomeado “Em busca 

do consumo sustentável” discute o paradigma atual que se fundamenta no estímulo 

constante ao consumismo frente ao paradigma ambiental, o qual movimenta a 

discussão desta unidade do livro. Apresenta alguns aspectos do consumismo e os 

efeitos resultantes desse consumo excessivo, este sendo usufruído por uma minoria 

rica e suas consequências afetando a uma maioria excluída. Segue discutindo a 

temática do consumo sustentável, levantando questões para a reflexão acerca do 

tema, com o intuito de uma mudança de postura. 

Com isso, concluímos que a abordagem temática extrapola o sentido 

meramente ilustrativo ou informativo, superando a simples apresentação de temas 

correlacionados a temática do saneamento em um enfoque mais tradicional, onde 

normalmente se estabelece a relação lixo-reciclagem, água-tratamento de água e 

esgoto-tratamento de esgoto, minimizando ou suprimindo a perspectiva social. Nesta 

obra, todas as questões afetas ao saneamento são discutidas também na esfera 
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social, indo ao encontro do que Santos (2008) chama de enfoque CTS na 

perspectiva humanística freireana, onde discussões em torno dos valores que 

marcam nossa sociedade são fundamentais. 

De modo geral, a estrutura da obra se dá pela apresentação de um problema 

social, que envolve a perspectiva CTS, seguida do desenvolvimento de conceitos 

químicos para se entender tal questão e finalizada com a retomada da questão 

original. Essa estrutura tanto se aproxima das sugestões de abordagem de temas 

CTS, apresentadas por Santos (2012) e Santos e Mortimer (2002) como, se 

aproxima também, dos momentos pedagógicos, no que se refere a problematização 

da realidade, apresentadas por Delizoicov (1991 e 2008), a partir da abordagem 

temática freireana. 

Assim, percebemos esta obra se aproxima ao mesmo tempo, do enfoque CTS 

e da proposta de ensino na perspectiva de Freire (Figura 13). Essa aproximação 

também está presente no manual do professor, ao dizer que 

 
 

[...] o enfoque está em explorar os aspectos da vivência do estudante, 

motivando a reflexão e a adoção de uma postura necessária para a 

transformação da sociedade tecnológica em uma sociedade mais igualitária, 

na qual se busque assegurar a preservação do ambiente em todas as 

escalas (MÓL; SANTOS, 2013, p. 24) 

 

 

         

Figura 13. Representação esquemática da aproximação entre o enfoque CTS e a perspectiva 
freireana 

Fonte: Auler (2007) 
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 Sendo assim, na perspectiva em que a obra foi estruturada e considerando a 

abordagem temática um elemento fundamental de formação para a cidadania, na 

relação tema/conteúdo, outra categoria de análise nesse estudo, observamos que os 

conteúdos químicos são usados como ferramentas que auxiliam no desenvolvimento 

de soluções de problemas sociais, permitindo a construção de valores e atitude. 

Então, os conteúdos e conceitos químicos apresentados, apresentam relação com o 

tema, pois a partir deles é possível um melhor posicionamento frente à questão 

social apresentada, no sentido de ferramenta para a formação cidadã. Ele aparece 

após os textos da seção “Tema em foco”, mas em alguns momentos, é estabelecida 

algumas relações entre o tema e o conteúdo dentro dos próprios textos 

sociocientíficos.  

 A abordagem dos conteúdos químicos se dá de maneira contextualizada, 

seguindo o princípio de construção do conhecimento. Assim, essa contextualização 

do conhecimento químico/científico é verificada de algumas formas distintas: uma 

delas é através da relação entre o tema e o conteúdo é associado a conhecimentos 

tecnológicos relacionados a temática da unidade; uma segunda forma de 

contextualização é feita através de atividades práticas/experimentos e os conceitos 

químicos surgem para compreender os processos envolvidos e aparecem na seção 

“Química na escola”; e também através da contextualização histórica, na seção 

“Ciência na história”. Com isso, a apresentação direta e de forma resumida dos 

conteúdos químicos é evitada. 

 Outra caraterística da obra em relação aos conteúdos, além da já referida 

contextualização, é que a abordagem do conhecimento químico é realizada em um 

primeiro momento através de aspectos qualitativos para inserir os aspectos 

quantitativos, indo do macroscópico em direção ao microscópico. Como por 

exemplo, no capítulo 3, do volume 2 ao apresentar primeiro o conteúdo de 

“soluções, coloides e agregados”, partindo do que é visível para os alunos com o 

intuito de introduzir o conteúdo de concentração e suas diferentes unidades.  

 Esse mesmo exemplo do parágrafo anterior revela que muitos termos 

apresentados tradicionalmente na Química não são utilizados na obra, como por 

exemplo, a utilização do termo material em vez de mistura ou ainda o uso do termo 

material heterogêneo no lugar de mistura heterogênea. 

 O manual do professor aponta o critério de seleção dos conceitos do livro que 

foi baseado 
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[...] na sua relevância para a compreensão da Química, ou seja, na sua 
pertinência pedagógica; e na sua relevância social. Assim, foram 
selecionados os conceitos centrais, estruturadores do conhecimento 
químico; os conceitos relevantes para a compreensão de outros; e os que 
estão vinculados ao contexto didático da obra, sendo necessários para a 
compreensão de uma determinada temática (MÓL; SANTOS, 2013, p. 32). 

 

 
Sendo assim, alguns conceitos químicos não foram abordados na obra e 

outros foram redimensionados, se comparados à forma como são tradicionalmente 

empregados em livros didáticos.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Com a intenção de possibilitar a apropriação de recursos didáticos no cenário 

escolar, como instrumento de problematização da realidade, nos propusemos a 

análise do tema saneamento básico nos Livros de Química integrantes do PNLD 

2015 a fim de compreender como essas questões socioambientais são abordadas 

nestas obras. Tal fato se justifica pela importância atribuída pelos documentos 

oficiais à inserção de temas sociais na escola básica, que vão ao encontro da 

perspectiva de significação de conceitos científicos inseridos em contextos 

apropriados, assim como também, na perspectiva de entendimento da realidade a 

partir da compreensão desses conceitos. 

Em todas as obras analisadas observamos a presença de temas relacionados 

as questões do saneamento básico, entretanto, à forma pela qual esse tema é 

explorado é o que as diferencia.  

A obra Química – dos autores Eduardo Fleury Mortimer e Andréa Horta 

Machado – se apresenta como a mais inovadora, na qual os temas propostos 

norteiam os diversos textos e atividades que estimulam o protagonismo dos 

estudantes, além de proporcionar ao professor um leque de possibilidades, 

contribuindo para a autonomia deste e ressaltando a verdadeira função do livro 

didático, como instrumento pedagógico e não como manual, centralizando em si o 

processo de aprendizagem.  A obra se aproxima ao mesmo tempo dos pressupostos 

freireanos bem como de um ensino com enfoque CTS, sendo as aproximações com 

o contexto da realidade local, abordagem que vai ao encontro de uma educação 

pautada na perspectiva de Freire, mais notórias na obra, através das atividades e 

questões propostas. Nessa conjuntura, o conteúdo químico é mais uma ferramenta 

para entender um determinado contexto que depende também de diversos aspectos 

como sociais, políticos, ambientais entre outros.  

A obra Química – da autora Martha Reis Marques da Fonseca – se apresenta 

de maneira mais tradicional, na qual os conteúdos químicos assumem papel de 

destaque, sendo pouco articulados com os temas propostos, uma vez que estes são 

apresentados em textos que iniciam cada capítulo e após são retratados os 

conteúdos químicos. Assim, é pouco explorada uma contextualização que permita a 

problematização crítica da realidade, principalmente em uma esfera local. Mesmo a 

obra retratando questões inerentes à Ciência e Tecnologia, o faz de forma linear, 
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perspectiva essa que se distancia do enfoque CTS, pois nessa abordagem o 

contexto histórico, político e cultural, assim como o científico e tecnológico são 

determinantes e indissociáveis na compreensão de temas sociais. Ou seja, apesar 

de temas sociais/ambientais estruturaram a obra, esta não possibilita a 

problematização da realidade, nem na perspectiva freireana e nem na perspectiva 

CTS. 

A obra Ser Protagonista Química – obra coletiva organizada por Edições SM, 

tendo como editor responsável Murilo Tissoni Antunes – se apresenta organizada 

tradicionalmente, com excesso de conteúdos químicos e pouca problematização de 

questões sociais, já que de modo geral, os temas apresentados nos capítulos são os 

próprios conteúdos químicos. Assim, a temática com cunho social se restringe a 

seções presentes de maneira pontual na obra como “Ciência, Tecnologia e 

Sociedade” e “Projetos”, ou seja, o uso de temas sociais apresenta-se dissociado 

dos conteúdos, caracterizando uma forma de ilustrar e exemplificar o contexto. É 

justamente na seção “Projetos” que existe uma possibilidade de abordagem na 

perspectiva da realidade, apesar da obra não apontar claramente para tal. Sendo 

assim, não é característica da obra a problematização da realidade. 

Por fim, a obra Química Cidadã – obra coletiva coordenada por Gerson de 

Souza Mól e Wildson Luiz Pereira dos Santos – se apresenta estruturada através de 

temas sociocientíficos, sendo estes articulados com atividades que permitem 

explorar o protagonismo dos alunos e a construção do conhecimento, pois propiciam 

a reflexão por meio da contextualização, em uma perspectiva de realidade local. 

Assim, a orientação metodológica pautada na abordagem temática que permeia a 

obra se aproxima dos pressupostos da educação freireana. Outra marca da obra é 

que sua estrutura está pautada no enfoque CTS, problematizando uma questão 

social, apresentando na sequência os conteúdos químicos/científicos necessários 

para compreensão desta e por último retoma a questão inicial, propiciando a 

reflexão e mudança de postura/tomada de decisão. Ou seja, a obra se aproxima 

tanto da problematização na perspectiva da realidade local, balizada por Paulo 

Freire, quanto na perspectiva CTS. Assim, os conteúdos são usados como 

ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de soluções de problemas sociais, 

sempre apresentados de forma articulada com a temática em questão.  

A partir da visão geral apresentada das obras é possível estabelecer 

aproximações entre elas. Nesse sentido, a obra Química – da autora Martha Reis 
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Marques da Fonseca e Ser Protagonista Química – obra coletiva organizada por 

Edições SM, tendo como editor responsável Murilo Tissoni Antunes, se aproximam 

no que tange o destaque que os conteúdos químicos tradicionais possuem nesses 

materiais. Entretanto, a primeira obra citada se estrutura em torno de temas sociais, 

mas estes não estão articulados com os conteúdos químicos retratados e nem 

estimulam a problematização da realidade. Já a segunda obra se apresenta 

estruturada em temas referentes a conteúdos químicos e as temáticas sociais 

aparecem em momentos pontuais da obra, através de seções.  Assim, podemos 

concluir que essas obras não favorecem que a realidade local seja problematizada 

em sala de aula, já que a forma como os temas são nelas apresentados os 

aproximam mais de uma ilustração do que de um contexto de fato, que permita aos 

sujeitos escolares, a partir dos conhecimentos químicos, compreender essa 

realidade e intervir nela.  

As obras Química – dos autores Eduardo Fleury Mortimer e Andréa Horta 

Machado e Química Cidadã – obra coletiva coordenada por Gerson de Souza Mól e 

Wildson Luiz Pereira dos Santos podem ser aproximadas em relação a proposta de 

protagonismo dos alunos e construção do conhecimento através da contextualização 

de conteúdos químicos, problematizando tanto em uma perspectiva de realidade 

local, baseada em pressupostos de Paulo Freire, quanto em uma abordagem que se 

aproxima das inter-relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. A principal 

diferença entre eles é que o primeiro não apresenta uma estrutura definida para a 

apresentação dos temas/conteúdos e a obra oferece uma grande quantidade de 

propostas para abordagem de uma mesma temática com vários enfoques, inclusive 

CTS. Já a segunda obra está claramente estruturada em uma perspectiva CTS, 

problematizando a realidade local sempre dentro de seções que propõe atividades. 

Ainda nessa obra, a estrutura dos temas/conteúdos segue um mesmo padrão, 

apresentando inicialmente a temática em questão, problematizando-as e após os 

conteúdos químicos são apresentados e por fim retoma a discussão do tema inicial. 

Tendo em vista os resultados obtidos pelo desenvolvimento deste trabalho e 

sendo o livro didático um dos materiais pedagógicos mais usados nas salas de aula, 

pode-se destacar a relevância de se entender sua estrutura e como este pode 

contribuir para o bom desenvolvimento de um trabalho pedagógico, desde que ele 

seja encarado com a seriedade necessária, que vai além de sua simples escolha por 

questões como autor de preferência ou aspectos exclusivamente estéticos. Essa 
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decisão deve sim ser papel do professor, expressando o que este acha mais 

apropriado para a realidade que está inserido, dialogando com o projeto político 

pedagógico de sua escola. 

Assim como, gostaria por fim destacar, a importância deste trabalho para a 

formação docente inicial, incluindo também a minha, ao poder concretizar diversos 

aspectos estudados, desde conteúdos propriamente químicos até aqueles referentes 

a didática e teorias de ensino, que por muitas vezes durante a formação do 

professor são ensinados de maneira independentes e não complementares, criando 

uma lacuna entre a formação acadêmica e o exercício de sua profissão.  
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APÊNDICE 
 

 

Íntegra da análise realizada em cada obra integrante do PNLD 2015 
 

 

Química – Eduardo Fleury Mortimer e Andréa Horta Machado 
 

VOLUME 1 
 

Capítulo 3 – 
Materiais: estudo 
de processos de 
separação e 
purificação (p. 66) 

Manual do Professor (p. 375) – inicia apresentando o 
objetivo do capítulo. Situa sobre o tema abordado nos textos, 
trazendo seu(s) objetivo(s) e também aponta sugestões de 
desenvolvimento dos textos, de atividades e de reflexões que 
podem ser exploradas. Contém a resolução de atividades e 
questões. No final do capítulo traz sugestões de leitura para 
formação do professor, sugestões de páginas na internet e 
sugestões de vídeos. A abordagem da realidade local é marca 
não só da obra, mas também do manual do professor. 
Atividades – baseadas em discussões com colegas, 
pesquisa sobre a realidade local, reflexão sobre os dados 
locais a partir de dados determinados experimentalmente ou 
obtidos em órgãos específicos e questões de vestibulares. 
Conteúdos – Sistemas, fases, misturas e processos de 
separação de materiais. 

Texto 1 – “O tratamento de água e os processos de separação de misturas” (p. 68) 
Aborda os processos envolvidos para o tratamento de água na Estação de 
Tratamento de Águas do Rio Guandu (ETA Guandu), no Rio de Janeiro. Ainda traz 
dados de vazão, quantidade usada de substâncias no processo e consumo de 
energia da ETA Guandu. Em Questões (p. 69), o aluno deverá identificar no Texto 1 
os processos de separação de misturas envolvidos no tratamento de água, explicar 
a importância de filtrar a água em sua residência e refletir sobre necessidade de se 
economizar água, baseado no processo de tratamento de água descrito no texto. 
 
Texto 2 – “O tratamento de esgotos e os processos de separação de misturas” (p. 
70) 
Aborda os processos envolvidos para o tratamento de esgoto, de maneira geral. 
Traz dados da OMS acerca do tema e exibe como exemplo a Estação de 
Tratamento de Esgotos São Miguel, localizada em São Paulo. Levanta a questão do 
lodo contaminado que é obtido ao longo dos processos que são realizados na 
estação de tratamento e traz como exemplo a Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp), que desenvolveu uma tecnologia que permite 
produzir adubo, a partir do lodo. Em Questões (p. 73), o aluno deverá indicar os 
processos de separação de misturas envolvidos no tratamento de esgoto 
(consultando o Texto 2, se houver necessidade), procurar informações sobre o 
processo de produção do biossódio (envolvendo microrganismos que transformam a 
matéria orgânica em uma espécie de húmus) e escrever sobre as transformações 
envolvidas e por fim, os alunos devem procurar se existe tratamento de esgotos em 
suas cidades e qual porcentagem do esgoto produzido é tratada. Aborda sobre o 
óleo de cozinha usado como possível contaminante de água, solo e atmosfera, em: 
“Óleo de cozinha usado pode contaminar água, solo e atmosfera”, e traz como 
sugestão a fabricação de sabão de erva-doce a partir do óleo usado em 
“Reaproveitando o óleo de cozinha: receita para fabricação de sabão de erva-doce”. 
Em Questões (p. 74), o aluno deve se basear no texto para explicar e apontar 
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contra-argumentos para as questões, pesquisar sobre a recomendação de 
nutricionistas para que a ingestão de frituras seja restrita e ver o consumo de frituras 
diário em sua casa e por fim, ele deve propor alternativas para diminuir o consumo 
de frituras em sua casa e apresentar para sua família. 
 
Atividade 1 – “Purificando a água” (p. 74) 
Nesta atividade, os alunos irão tentar simular processos usados no tratamento de 
água para livrá-la de barro e de outras impurezas insolúveis. 
Capítulo 4 – 
Aprendendo sobre 
o lixo urbano (p. 
90) 

Manual do Professor (p. 377) – inicia apresentando os 
objetivos do capítulo. Situa sobre o tema abordado nos textos, 
trazendo seu(s) objetivo(s) e também aponta sugestões de 
desenvolvimento dos textos, de atividades e de reflexões que 
podem ser exploradas. Traz sugestões de atividades 
adicionais. Contém a resolução de atividades e questões. No 
final do capítulo traz sugestões de leitura para formação do 
professor, sugestões de páginas na internet e sugestões de 
vídeos. A abordagem da realidade local é marca não só da 
obra, mas também do manual do professor.  
Atenta para a liberdade do professor em escolher as atividades 
que se encaixem melhor com a sua proposta e sugere que as 
atividades 1 e 2 seja realizada por toda a turma e as atividades 
de 3 a 8 sejam desenvolvidas entre grupos, sempre 
estimulando a apresentação dos resultados de forma original. 
Envolve os professores e os pais nas atividades. 
Atividades – baseadas em discussões com colegas, pesquisa 
sobre a realidade local, reflexão sobre os dados locais a partir 
de dados obtidos em órgãos específicos e questões de 
vestibulares. 
Conteúdos –  

Texto 1 – “O que é lixo urbano?” (p. 92) 
Aborda nossa relação com o lixo, o que revela nossos valores, como a relação com 
o consumo e o desperdício, e a impressão de que os recursos naturais são 
inesgotáveis. Atenta também com as autoridades, quando delegamos a outros a 
responsabilidade pelo destino do lixo que nós mesmos produzimos. Aponta que 
ações individuas conscientes são necessárias, mas não suficientes para que a 
questão do lixo seja solucionada. Assim, é necessário também pressionar o poder 
público, os produtores e os comerciantes para assumir a sua parte. O texto aponta 
para o nosso sistema, construído de maneira linear e propõe o ideal, um sistema 
circular, no qual a tecnologia de reciclagem é fundamental para o sucesso do 
sistema. 
 
Atividade 1 – “Planejando um acampamento selvagem” (p. 94) 
Atentando para o fato de que cerca de 75% da população brasileira vive em 
cidades, mas nem todas as áreas urbanas dispõem de serviços de coleta de lixo ou 
esgotos e ainda combinado a sensação de que a maioria das pessoas tem de que 
todo o lixo produzido pode simplesmente ser descartado, o objetivo da atividade é 
sensibilizar o grupo para o destino de nosso lixo e de nossos dejetos. A atividade 
consiste em pensar que o aluno vai acampar em um parque nacional e deve-se 
comportar para deixar o parque exatamente da forma como o encontrou, sem lixos 
ou dejetos. Propõe quatro tarefas no sentido de nortear o planejamento do 
acampamento (fazer uma lista com: materiais necessários para passar três dias no 
acampamento e atividades que serão desenvolvidas no acampamento, fazer um 
plano detalhado, descrevendo a rotina desses três dias e criar um quadro com os 
materiais que planejou levar, o que desses materiais podem permanecer no local e 
os que devem ser recolhidos, com a justificativa de cada escolha considerando as 
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propriedades dos materiais). 
 
Texto 2 – “Mostre-me teu lixo e eu te direi quem és” (p. 95) 
Aponta para a necessidade de conhecer as características básicas do lixo produzido 
por uma cidade, pois assim pode-se determinar como coletá-lo, transportá-lo, 
acondicioná-lo e tratá-lo. Em “Lixo do Rio se ‘sofistica’ com Plano Real” é retratado 
a mudança da quantidade e da composição do lixo recolhido na cidade do Rio de 
Janeiro entre 1993 e 1996 (apresentando dados que comprovam essa mudança 
retratada) – sobretudo em regiões pobres e favelas, sendo esta mudança associada 
a estabilidade econômica, com a implantação do Plano Real. “Tendência de 
mudança na qualidade se mantém” retrata estudos do lixo recolhido no Rio em 1997 
que indicam a manutenção da tendência de mudança na qualidade, com maior 
presença de vidro, papel e alimentos melhores. Traz dados da composição do lixo 
em diversos bairros cariocas para mostrar a composição do lixo nesses locais. 
Fazendo uma reflexão sobre os textos anteriores e atentando para o uso da 
composição do lixo como indicador de mudanças nos hábitos de consumo das 
pessoas, o tópico “Para pensar” propõe a reflexão sobre questão da composição 
quantitativa e qualitativa do lixo produzido pelos alunos e se há alguma forma de 
determinar essa composição. 
 
Atividade 2 – “Determinando a composição do lixo doméstico” (p. 97) 
A atividade propõe a discussão de critérios para separar materiais encontrados no 
lixo doméstico e estudar sua composição e as possibilidades de reaproveitamento. 
Esta é dividida em parte A: Elaborando critérios para separar materiais encontrados 
no lixo, parte B: Coletando o lixo doméstico seletivamente para determinar sua 
composição qualitativa e quantitativa aproximada e parte C: Discutindo com a classe 
os dados obtidos e possíveis diferenças na composição dos lixos. A atividade é 
orientada através de questões com o intuito de direcionar os alunos na sua 
execução. 
 
Atividade 3 – “ Mudança nos padrões de consumo e de produção de lixo” (p. 100) 
A atividade objetiva o conhecimento dos padrões de consumo e de produção de lixo 
da comunidade dos alunos em épocas passadas e verificar como esses padrões 
mudaram com o tempo. Para isso, vocês a atividade propõe entrevistas com 
pessoas mais velhas (parte A da atividade). A continuação da atividade consiste em 
praticar o consumo consciente, através da redução do uso de embalagens. A 
atividade é orientada através de questões com o intuito de direcionar os alunos na 
sua execução. 
 
Atividade 4 – “Ciclo de vida das embalagens” (p. 102) 
A atividade propõe a pesquisa de informações relacionadas ao ciclo de vida de 
embalagens para entender como são produzidas – ou seja, de onde vêm – e para 
onde vão quando descartadas. Esta atividade é inspirada por uma área denominada 
ecodesign, que busca assegurar que a fabricação de um produto envolva o uso 
racional de energia, de água e de matérias-primas. A atividade é orientada através 
de questões com o intuito de direcionar os alunos na sua execução. 
 
Texto 3 – “Produção mais limpa (P+L)” (p. 104) 
O texto retrata e contextualiza o surgimento da ideia de uma produção mais limpa 
(P+L), caracterizada por uma metodologia que permite analisar o processo produtivo 
desde a entrada de insumos, passando por todas as fases do processo, o que inclui 
o treinamento dos funcionários. O texto traz os objetivos P+L e os procedimentos 
que uma empresa deve considerar para usar a metodologia P+L. “Questão” (p. 105) 
se relaciona com a temática do texto. 
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Atividade 5 – “Outros tipos de lixo existentes no ambiente urbano” (p. 106) 
A atividade propõe que os alunos pesquisem informações sobre a produção e o 
destino de outros tipos de lixo de sua cidade, como o hospitalar, o comercial e o 
industrial. A atividade é orientada através de questões com o intuito de direcionar os 
alunos na sua execução. 
 
Atividade 6 – “Destinos finais do lixo” (p. 107) 
O texto que antecedo a atividade aponta o destino dos resíduos descartados pelas 
populações como um grave problema social e ambiental. Traz e discorre sobre 
possíveis destinos finais para os lixos, como lixões e aterros sanitários, abordando a 
questão do chorume e mostrando os fatores que influenciam em sua composição. 
Aponta para medidas que devem ser tomadas nos aterros sanitários, como a 
impermeabilização do solo com uma camada de polietileno de alta densidade 
(Pead), sobre uma camada de solo compactado, evitando que o chorume vaze para 
o solo (este deve ser tratado e/ou recirculado, para evitar a poluição do ambiente) e 
também a instalação de um sistema de drenagem de gases que possibilite a coleta 
do biogás. “Usina de biogás gera hidrogênio e metano a partir do lixo doméstico” 
retrata o caso da primeira usina de biogás do mundo. A atividade consiste em 
planejar uma visita a um dos locais onde o lixo da cidade do aluno ou da 
comunidade escolar é depositado. A atividade é orientada através de questões com 
o intuito de direcionar os alunos na sua execução. 
  
Atividade 7 – “Como manter uma cidade limpa” (p. 109) 
A atividade propõe aos alunos a realização de uma pesquisa de informações para 
responder a algumas questões. Para isso, é sugerido a visita a órgãos públicos 
responsáveis pela coleta de lixo e a realização de entrevistas com coletores de lixo 
e garis. A atividade é orientada através de questões com o intuito de direcionar os 
alunos na sua execução.  
 
Atividade 8 – “O lixo como fonte de renda” (p. 110) 
A atividade é realizável nas cidades em que o lixo gera renda e emprego. Se este 
não for o caso, é recomendado que se tente assim mesmo responder às questões 
propostas escolhendo uma grande cidade e pesquisando na internet. A atividade é 
orientada através de questões com o intuito de direcionar os alunos na sua 
execução.  

VOLUME 2 
 

Capítulo 1 – 
Soluções e 
solubilidade (p. 12) 

Manual do Professor (p. 324) – inicia apresentando os 
objetivos do capítulo. Situa sobre o tema abordado nos textos, 
trazendo seu(s) objetivo(s) e também aponta sugestões de 
desenvolvimento dos textos, de atividades e de reflexões que 
podem ser exploradas. Traz sugestões de atividades 
adicionais. Contém a resolução de atividades e questões. No 
final do capítulo traz sugestões de leitura para formação do 
professor, sugestões de páginas na internet e sugestões de 
vídeos. A abordagem da realidade local é marca não só da 
obra, mas também do manual do professor.  
Sugere a visita a uma estação de tratamento de água, após o 
desenvolvimento do Projeto 1. 
Atividades – baseadas em discussões com colegas, 
pesquisa sobre a realidade local, reflexão sobre os dados 
locais a partir de dados determinados experimentalmente ou 
obtidos em órgãos específicos e questões de vestibulares. 
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Conteúdos – substâncias adicionadas no tratamento da água 
e sua função, operações pelas quais passa a água no 
tratamento, concentração de cloro, concentração de flúor, 
soluções, solubilidade e concentração. 

Projeto 1 – “A água como produto industrial” (p. 14) 
Investigar sobre a produção de água tratada, de acordo com a cidade do aluno. É 
sugerido que o projeto seja realizado em grupo e por um período de tempo maior. 
Algumas questões e exercícios são propostos pelo autor do livro para a orientação 
dos alunos. Ao final do projeto, cada grupo deverá entregar um relatório com todas 
essas questões resolvidas e o trabalho também será apresentado em conjunto da 
“estação de tratamento”, proposta em uma das questões de orientação. Cada grupo 
receberá o relatório de algum outro grupo e deverá elaborar questões que serão 
dirigidas ao grupo autor do relatório no dia de sua apresentação. 

VOLUME 3 
 

Capítulo 3 – Água 
nos ambientes 
urbanos: Química 
para cuidar do 
planeta (p. 150) 
 

Manual do Professor (p. 385) – Apresenta o objetivo do 
capítulo “A ideia principal deste capítulo é relacionar 
problemas locais relativos à qualidade da água a problemas 
globais enfrentados pela humanidade”. 
Dá sugestões de organização do trabalho (trabalhar com 
águas locais, estabelecer parcerias com as disciplinas de 
geografia, biologia, matemática e português). Explica cada 
uma das atividades. 
Dá sugestões bibliográficas, de páginas na internet (mais 
informações) e de vídeos. 
Atividades – baseadas em discussões com colegas, 
pesquisa sobre a realidade local, reflexão sobre os dados 
locais a partir de dados determinados experimentalmente ou 
obtidos em órgãos específicos e questões de vestibulares. 
Conceitos –                  solubilidade de gases em líquido; 
concentração de soluções (mol/L) pH; parâmetros físico-
químicos e biológicos (turbidez e coliformes fecais). 

Texto 1– “As águas de nossa cidade e sua qualidade” (p. 152) – Texto 
problematizador 
Distribuição de água no planeta e seus usos. 
Estabelece relação entre a falta de água potável e saneamento básico no Brasil e 
no mundo. 
Poluição das águas por efluente doméstico e industrial. 
Discute a gestão das águas nas cidades em relação ao território da bacia 
hidrográfica. Questões (p. 156) problematiza a gestão das águas na cidade do 
aluno, seus hábitos de consumo e sugestões de comparações do que acontece em 
sua cidade com dados de outras regiões/países. 

Texto 2 – “Parâmetros de qualidade da água” (p. 156) 
Aborda os parâmetros de qualidade da água, resolução 357/2005 do Conama e IQA 
(índice de qualidade da água). Questões (p. 160) traz questões para fixação das 
informações apresentadas no texto anterior e exige do aluno a associação de 
fórmulas químicas a diversas substâncias ou íons, quantitativamente determinados 
em uma análise da qualidade da água (conceitos necessários: substâncias e íons 
– associação do nome à fórmula química). 
 
Atividade 1– “Qualidade da água de sua cidade” (p. 161) – Baseada nos textos 
anteriores 
A partir da identificação do principal corpo d´água da cidade do aluno pede-se para 
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classificar de acordo com as normas, identificar os órgãos responsáveis pelo 
monitoramento, se há tratamento de efluente doméstico e industrial. 
 
Texto 3 – “Tratamentos bem-sucedidos e a situação brasileira” (p. 162) 
Aborda dados do tratamento dos rios Tamisa e Reno e os desafios do rio Tietê, um 
dos mais poluídos no Brasil. Questões (p. 165) solicita pesquisa e discussão sobre 
as semelhanças e diferenças dos tratamentos desses rios. 
 
Texto 4 (p. 166) – “A importância do oxigênio dissolvido na água” 
Discute a importância do oxigênio para a biota, as condições de solubilidade X 
temperatura X profundidade de alguns corpos d´água (Lagoas do Rio Doce, Brasil). 
Em Questões (p. 168) aplica esses conhecimentos nessas Lagoas. 
 
Atividade 2 – “Determinação de Oxigênio Dissolvido” (p. 168) 
Sugestão de atividade experimental baseada numa adaptação do método Winkler a 
partir de água coletada na atividade 1 (corpo d´água na cidade do aluno) em 
diferentes pontos e profundidade. Questões (p. 170) é baseado em interpretações 
químicas da atividade proposta. 
 
Texto 5 – “Determinação de oxigênio dissolvido numa amostra de água” (p. 172) 
Apresenta as reações químicas envolvidas no experimento proposto na Atividade 2 
e Questões (p. 173) é baseado em interpretações químicas da atividade proposta. 
(conhecimento prévio necessário: conceitos de óxido-redução, concentração de 
solução mol/L e estequiometria de reações químicas). 
 
Texto 6 – “A importância do oxigênio dissolvido em ambientes aquáticos” (p. 174) 
Discute o conceito de eutrofização e parâmetros como turbidez e DBO, ilustrando 
com dados sobre fontes poluidoras. Em Questões (p. 176) solicita avaliações de um 
rio brasileiro a partir de dados de oxigênio dissolvido e DBO. 
 
Texto 7 – “Relembrando o que são substâncias ácidas e básicas” (p. 176) 
Introduz o conceito de pH. Em Questões (p. 178) exercícios sobre pH. 
 
Texto 8 – “O pH e a qualidade da água” (p. 178) 
Discute o que influencia o pH das águas e sua interferência nos processos físico-
químicos. Em Questões (p. 180) utiliza os dados de pH para classificar corpos 
d´água baseados na resolução Conama e os conceitos de ácido e base aplicados 
em situações cotidianas. 
 
Atividade 3 – “Medindo o pH de uma amostra de água a partir de uma escala de 
pH” (p. 181) 
Sugere o preparo uma escala de pH utilizando extrato de repolho roxo e soluções 
ácido/básicas. 
Novamente, solicita a coleta de água de corpos d´água da cidade. Em Questões (p. 
183) aborda aspectos relacionados à qualidade dessas águas e aos conceitos 
químicos: pH, acidez e basicidade e indicadores. 
 
Texto 9 – “A turbidez das águas” (p. 184) 
Conceitua turbidez e relaciona à origem desse impacto nas águas. Em Questão (p. 
185), uma situação-problema exige o posicionamento do aluno, com justificativas. 
 
Atividade 4 – “Construindo um turbidímetro” (p. 185) 
Propõe a construção de um tubo turbidímetro com materiais alternativos.  
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Atividade 5 – “Determinando a turbidez de uma amostra de água” (p. 188) 
Propõe a medida da turbidez da água coletada em corpo d´água da cidade, da água 
da torneira da casa do aluno e desta última com diferentes quantidades de farinha 
de trigo. Em Questões (p. 188) compara os dados da atividade com a resolução 
Conama e trabalha conceitos químicos de soluções. 
 
Texto 10 – “Turbidez como parâmetro de qualidade das águas” (p. 189) 
Cria relações entre turbidez, erosão e tratamento da água com o objetivo de mostrar 
a necessidade de avaliar não somente a qualidade da água, mas também as inter-
relações com o solo, com o ar e as alterações provocadas pelo homem no 
ambiente. 
 
Texto 11 – “Condutividade elétrica como parâmetro de qualidade de água” (p. 190) 
Conceitua condutividade elétrica, como parâmetro de qualidade de água. 
 
Atividade 6 – “Medindo a condutividade de uma amostra de água” (p. 190) 
Propõe a medida da condutividade de amostras de água de torneira, água destilada 
e desta última com diferentes quantidades de sal. 
 
Texto 12 – “Condutividade elétrica nos sistemas aquáticos” (p. 192) 
Conceitua condutividade elétrica e mostra a relação de dependência entre 
condutividade X temperatura e condutividade X pH. Traz a informação dos íons 
perigosos para os organismos – os metais pesados. Questão (p. 194) propõe a 
investigação dos rótulos de garrafas de água mineral (uma com gás e outra sem 
gás) sobre as informações de condutividade elétrica, relacionando-as com a 
concentração dos íons indicada nos rótulos. 
 
Texto 13 – “Eutrofização e cianobactérias” (p. 194) 
Conceitua eutrofização e trabalha com a importância do nitrogênio (traz ciclo global 
do nitrogênio) e do fósforo para o crescimento das algas e dos microrganismos. 
Traz a caracterização trófica de corpos de água. Em Questões (p. 196) trabalha com 
conceitos químicos – fórmulas e número de oxidação. 
 
Texto 14 – “Parâmetros biológicos de qualidade da água – coliformes” (p. 196) 
Conceitua parâmetros biológicos e bactérias coliformes. Traz especificações da 
resolução Conama n.° 357 de 2005 para classificação de águas doces quanto a 
presença de coliformes e a classificação das águas em próprias ou impróprias para 
o uso em atividades de recreação de contato primário, de acordo com a quantidade 
de coliformes presentes, conforme a resolução Conama n.° 274 de 2000. Questão 
(p. 199) apresenta a classificação de um rio e traz os dados de uma análise de 
coliformes termotolerantes. Baseando-se nas resoluções Conama, apresentadas no 
texto anterior, o aluno deve ser capaz de dizer se a classificação do rio foi correta. 
 
Atividade 7 – “Tratando de dados relativos aos parâmetros de qualidade da água” 
(p. 200) 
Discute como dados de um levantamento podem ser apresentados na forma de 
gráficos e tabelas. 
 
Atividade 8 – “Padrões de depuração da água” (p. 203) 
Aborda o tema e traz os dados de alguns parâmetros da Lagoa da Pampulha, em 
Belo Horizonte, para verificar que a qualidade das águas depende de como esses 
diferentes parâmetros se articulam. Em Questões (p. 208) são propostos vários 
exercícios que levam à reflexão sobre a qualidade da água nessa lagoa. 
Capítulo 5 – Manual do Professor (p. 404) - inicia apresentando os 
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Química de 
materiais 
recicláveis (p. 252) 

objetivos do capítulo. Situa sobre o tema abordado nos textos, 
trazendo seu(s) objetivo(s) e também aponta sugestões de 
desenvolvimento dos textos, de atividades e de reflexões que 
podem ser exploradas. Traz sugestões de atividades 
adicionais. Contém a resolução de atividades e questões. No 
final do capítulo traz sugestões de leitura para formação do 
professor, sugestões de páginas na internet e sugestões de 
vídeos. A abordagem da realidade local é marca não só da 
obra, mas também do manual do professor. 
O enfoque do capítulo não é uma defesa da reciclagem como 
o melhor dos processos. Nós fazemos algumas restrições à 
reciclagem e colocamos a importância de tentar outros Rs 
antes da própria reciclagem, como reduzir e reutilizar 
portanto, a reciclar deve ser o último R nessa cadeia de tantas 
ações. 
Atividades - baseadas em discussões com colegas, pesquisa 
sobre a realidade local, reflexão sobre os dados locais a partir 
de dados determinados experimentalmente ou obtidos em 
órgãos específicos, questões envolvendo os conteúdos dos 
textos e questões de vestibulares. 
Conteúdos – polímeros, reações de polimerização, massa 
molar, fatores que influenciam o meio, reação de 
condensação, interações intermoleculares, simetria, calor de 
fusão, clarificação, filtração, precipitação e eletrólise. 

Atividade 1 – “Qual parte do lixo de nossa casa é reciclável?” (p. 254) 
Propõe que os alunos façam a classificação dos materiais das embalagens (em 
vidro, papel, plástico ou metal) listadas em um quadro sugerido pelo livro, a partir da 
análise do seu lixo de casa. As embalagens que causarem dúvidas quanto à 
classificação devem ser colocadas na coluna “Em dúvida” do quadro sugerido. 
 
Texto 1 – “Qual parte do lixo de nossa casa é reciclável?” (p. 255) 
Apresenta a reciclagem como uma realidade do mundo atual, salientando que essa 
não é a principal solução para os problemas ambientais. Traz uma reflexão acerca 
da reciclagem – há de se repensar hábitos e atitudes para evitar o consumismo 
desenfreado. Também traz diferentes dados sobre o destino do lixo, evolução dos 
índices de reciclagem, lixo por habitante e por dia e composição do lixo, no Brasil 
e/ou no mundo. Em Questões (p.257), através de situações-problemas, os alunos 
são levados à reflexão, necessitam se posicionar e tomar decisões, em questões 
relacionadas à reciclagem. 
 
Texto 2 – “Ciclo da vida: de onde vem e para onde vai o que produzimos e 
consumimos?” (p. 258) 
Introduz a temática de ciclo da vida dos materiais, desenvolvida por uma área do 
conhecimento – o ecodesign.  
 
Texto 3 – “Ciclo de vida das garrafas PET” (p. 259), Atividade 2 – “Reconhecendo 
o PET” (p. 260), Texto 4 – “Do petróleo ao polímero: de onde vêm as garrafas PET” 
(p.264), Texto 5 – Para onde vão as garrafas PET?” (p. 267), Atividade 3 – 
“Polímeros sintéticos” (p. 268), Atividade 4 – “Produzindo um polímero termorrígido” 
(p. 273), Texto 6 – “O polímero ureia-formaldeídos: obtenção e características” (p. 
274), Atividade 5 – “Polímeros e interações intermoleculares” (p. 276), Texto 7 – 
“Polímeros e interações intermoleculares” (p. 279), Atividade 6 – “Ciclo de vida do 
papel” (p. 281), Texto 8 – “Ciclo de vida dos vidros: de onde vêm os vidros 
utilizados para embalagens?” (p. 287), Texto 9 – “Ciclo de vida dos vidros: como 
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são preparados os vidros?” (p. 291), Texto 10 – “Ciclo de vida dos vidros: para onde 
vão os vidros?” (p .294), Texto 11 – “Ciclo de vida do alumínio: produção da 
alumina” (p. 295), Texto 12 – “Ciclo de vida do alumínio: produção do alumínio 
metálico” (p. 297), Texto 13 – Ciclo de vida do alumínio: reciclagem” (p. 299). 
NESTES TEXTOS, É DADA ÊNFASE AO CONTEÚDO DE POLÍMEROS 
INSERIDO NO PROCESSO PRODUTIVO. 

Química – Martha Reis Marques da Fonseca 

VOLUME 1 
 

Unidade 1: 
Mudanças 
climáticas 
Capítulo 5 – 
Separação de 
misturas (p. 64) 
1. Reciclagem do 
lixo (p. 65) 
2. Tratamento de 
água (p. 69) 

Manual do Professor (p. 350) – apresenta o objetivo do 
capítulo e apresenta o conteúdo indispensável para a 
sequência dos estudos. Propõe um vídeo sobre tratamento de 
água de uma estação em São Paulo (apresenta a forma com 
que o tratamento de água é realizado com técnicas de 
separação de misturas e informa maneiras de economizar 
água) e sugere a discussão sobre técnicas de separação de 
misturas, além das usadas no tratamento da água. Sugere a 
discussão sobre filtração simples e a vácuo e que os alunos 
resolvam e entreguem numa folha, algumas questões de 
exercícios da página 78, como forma de avaliar o 
conhecimento sobre o assunto do capítulo.  Traz a resolução 
dos exercícios e apresenta uma sugestão de atividade extra. 
Atividades – realização de atividades experimentais, 
questões de vestibulares, questões que se relacionam 
diretamente com o conteúdo, pesquisa e elaboração de texto 
argumentativo  
Conceitos – técnicas para o tratamento da água e processos 
de separação de misturas. 

Saiu na Mídia! – “Estiagem afeta abastecimento de água em cidades do Paraná” (p. 
64) 
Traz uma reportagem que aborda a situação de estiagem vivida em algumas 
cidades do Paraná e estabelece relação com os problemas de abastecimento de 
água nesses locais. Em “Você sabe explicar” (p. 64), pergunta ao aluno por quais 
processos a água captada dos mananciais passa até chegar à nossa casa. 
 
Introduz o assunto “Separação de misturas” através de algumas questões para 
reflexão do aluno, por exemplo: “Você recicla seu lixo?”, “Sabe como funciona uma 
usina de reciclagem?”, “Já parou para pensar em todos os processos realizados 
para que você receba água potável em casa?”. 
 
1. “Reciclagem do lixo” (p. 65) 
Define lixo e reciclagem. Apresenta a realidade do Brasil no cenário da reciclagem, 
comparando com a Europa e Estados Unidos, através de dados percentuais. 
Explicita as vantagens da reciclagem. Cria relação entre coleta seletiva e a Química, 
através do processo de catação, além de trazer a definição desse método de 
separação de misturas. 
 
Ainda dentro deste primeiro tópico do capitulo, mas em outros subitens, traz os 
equipamentos e as operações envolvidos na separação do lixo em uma usina. Além 
disso, apresenta informações acerca da reciclagem de papel e papelão, de metais, 
do vidro e de plásticos. 
 
Questões (p. 69) encerra este primeiro tópico do capítulo, trazendo questões de 
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vestibulares anteriores e propondo uma pesquisa na internet sobre a situação da 
disposição final do lixo no Brasil, a quantidade de lixões existentes e a relação das 
pessoas com esses lixões, concluindo com o desenvolvimento de um texto, pelos 
alunos, discutindo o problema e propondo algumas medidas por parte da sociedade 
e do governo que poderiam mudar a situação. 
 
2. “Tratamento de água” (p. 69) 
Apresenta dados da água no planeta, da distribuição da água doce no Brasil, da 
população brasileira sem acesso a água tratada e seus efeitos na saúde da 
população brasileira e também mundial, associada à falta de coleta e tratamento de 
esgoto, além da falta de acesso a água potável tratada. Mostra a possibilidade de 
utilização racional do aquífero Guarani, que abrange quatro países, incluindo o 
Brasil, para minimizar o problema da escassez da água doce. Em “Por quais 
processos a água captada dos mananciais passa até chegar em nossas casas?” (p. 
71) é abordada a captação da água de  rios ou lagos, além da utilização de água de 
subsolo e o armazenamento de água da chuva. Traz uma tabela com as etapas do 
tratamento de água e seus respectivos objetivos e processos envolvidos.  
 
Cotidiano do Químico (p. 73) – “Decantação e filtração no laboratório de Química” 
Apresenta as técnicas de decantação e filtração que são utilizadas nos laboratórios 
de Química, com ilustrações dos processos. 
 
Questões (p. 74) traz exercícios de vestibulares anteriores. 

VOLUME 2 
 

Unidade 2. 
Poluição da água 
(p. 72) 
 
 

Manual do Professor (p. 353) – apresenta o tema central da 
unidade (poluição da água) que é urgente e deve ser discutido 
e explorado em todos os níveis, se possível, envolvendo toda 
a escola e comunidade local. Apresenta conteúdos que vão se 
relacionar com a temática e assim, justificar a importância do 
que será aprendido. Não se trabalha com expressões 
(fórmulas) de concentração e os problemas envolvendo 
cálculos são resolvidos por “regra de três”. Na sequência 
apresenta os objetivos de cada capítulo integrante da unidade, 
conteúdos indispensáveis para a sequência dos estudos, 
comentários e sugestões e resolução de exercícios. 
Atividades – atividades experimentais, questões de 
vestibulares, pesquisa em site e questões que se relacionam 
diretamente com o conteúdo químico. 
Conteúdos – Capítulo 5: preparo de soluções, interações 
solvente-soluto, relações entre soluto e solução. Capítulo 6: 
concentração em mol/L. Capítulo 7: diluição e concentração, 
mistura de soluções que não reagem entre si, propriedades da 
água, misturas de soluções que reagem entre si e titulação de 
soluções. Capítulo 8: Propriedades coligativas, destilação, 
osmose e osmose reversa. 

A unidade é aberta com alguns questionamentos acerca da temática água como por 
exemplo: “a água é um bem precioso e está se esgotando rapidamente por causa 
do desperdício e descaso e se ouvimos isso desde sempre, por que não tomamos 
alguma atitude? Por que não economizamos água e evitamos poluí-la?” – finaliza 
convidando o aluno a construir um mundo melhor. 
 
Capítulo 5: Expressões físicas de concentração 
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Saiu na mídia! – “Poluição das águas urbanas” (p.74) 
O capítulo se inicia com esse texto que retrata a crescente contaminação da água, 
aponta fatores que colaboram para sua poluição e exibe dados da Organização das 
Nações Unidas (ONU) sobre o tratamento de águas residuais e suas consequências 
e aproxima a situação do cenário brasileiro ao trazer dados de acordo com o Censo 
2010 (IBGE, 2010) sobre população urbana e seu respectivo impacto nos rios, 
apontando os dados de coleta e tratamento de esgoto (Atlas Brasil, 2010).  Ao fim 
do texto, em “Você sabe explicar?”, pergunta se os alunos sabem quais são os 
problemas causados pelo lançamento de esgotos, sem tratamento, diretamente nas 
águas. 
 
 “Quais os problemas causados pelo lançamento de esgotos, sem tratamento, 
diretamente nas águas?” (p. 84) – retrata o lançamento de esgoto doméstico sem 
tratamento prévio em cursos de água gerando um fenômeno conhecido como 
eutrofização. Aborda também o fenômeno chamado de maré vermelha, também 
resultado do lançamento de esgoto industrial e de esgoto doméstico sem tratamento 
e exemplifica com um caso ocorrido no Brasil que gerou a morte de 50 toneladas de 
peixes e mariscos em 2007. 
 
Na página 84 há dois quadros, o primeiro propõe para o que aluno pesquise no site 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a porcentagem de domicílios 
atendidos por rede geral de esgoto em cada região do Brasil e o segundo atenta 
para o lançamento de rejeitos ou efluentes industriais em corpos de água, 
ressaltando para a problemática da contaminação por metais pesados (cita as 
etapas do tratamento de efluentes e como elas se relacionam com os metais 
pesados). 
 
Química e Saúde – “Praias impróprias para banho” (p. 85) 
Mostra como a contaminação dos cursos de água por esgoto doméstico atingem as 
praias, podendo provocar doenças de veiculação hídrica aos banhistas e também a 
presença de organismos patogênicos oportunistas que podem causar outros tipos 
de doenças, como dermatoses, conjuntivite, otite e doenças das vias respiratórias. 
Traz algumas recomendações em relação impropriedade das águas, assumindo que 
há o risco de contrair tais doenças. 
 
1. “Preparação de soluções” (p. 75), Experimento – “Interações solvente-soluto” 
(p.76 e 77), 2. “Relações entre soluto e solução” – Concentração em massa (p. 78) 
e suas Questões (p. 80), Densidade (p. 80) e suas Questões (p. 81), Título em 
massa (p. 82), Cálculo da densidade de uma mistura (p. 82) e Questões (p. 83), 
Título em volume (p. 86) e suas Questões (p. 87), Concentrações em ppm (p. 88) e 
suas Questões (p. 89), Exercícios de Revisão (p. 90)  
CONSIDADERA-SE APENAS OS CONTEÚDOS DE QUÍMICA NÃO 
ESTABELECENDO RELAÇÃO COM A TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO. 
 
Química e Saúde – “Concentração de álcool etílico no sangue” (p.79)  
NESTE TEXTO HÁ APROXIMAÇÃO DE TEMÁTICA COM PREOCUPAÇÃO 
SOCIAL “INGESTÃO DE ÁLCOOL” COM O CONTEÚDO DE QUÍMICA 
ABORDADO NO CAPÍTULO, MAS NÃO EXISTE RELAÇÃO COM O TEMA DE 
ESTUDO SANEAMENTO BÁSICO. 
 
Capítulo 6: Concentração em quantidade de matéria 
 
Saiu na mídia! – “Campinas testa uso do ozônio para o tratamento da água”  
O texto retrata um projeto piloto, na Estação de Tratamento de Água de Sousas 
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(Osasco), que utiliza ozônio para tratamento de água em substituição ao ácido 
hipocloroso, tradicionalmente empregado nas estações de tratamento de água. Em 
“Você sabe explicar?”, o aluno é perguntado se há desvantagens no uso do cloro no 
tratamento de água e quais são as vantagens do uso do ozônio. 
 
“De onde vem... para onde vai?” (p. 94) – mostra duas maneiras de obtenção 
industrial de cloro e propõe um trabalho, após trazer algumas vantagens e algumas 
desvantagens do cloro, onde os alunos vão se dividir em dois grupos, o primeiro irá 
pesquisar sobre produtos tóxicos que são formados a partir do cloro, prejudicais ao 
ser humano e ao ambiente e  o segundo pesquisará sobre os produtos clorados de 
grande importância para a sociedade. Por fim haverá um debate para que com os 
devidos argumentos, se conclua se o cloro traz mais benefícios ou prejuízos para o 
ser humano. 
 
 “O uso do cloro no tratamento da água traz alguma desvantagem? E quais 
as vantagens do uso do ozônio?” (p. 95) – aborda o uso do cloro em uma das 
etapas de tratamento de água, mantendo um nível residual que assegure uma 
desinfecção em situações imprevistas de aumento de concentrações 
bacteriológicas. Aponta para a consequência desse cloro residual que pode reagir 
com a matéria orgânica presente em águas naturais, formando compostos 
organoclorodos. Alguns estudos indicam que teores excessivos desses 
organoclorados podem causar câncer. Por outro lado, dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) indicam que as doenças transmitidas pela água sem 
tratamento matam cerca de dois milhões de pessoas por ano. Então não se pode 
condenar totalmente o uso do cloro, mas o texto aponta para as vantagens de se 
usar o ozônio com a função de desinfecção da água. 
 
Em Questões (p. 96) após todas as discussões acerca do cloro e do ozônio como 
agentes para a desinfecção da água o aluno é inserido em uma situação problema, 
que a partir do conhecimento adquirido acerca da temática, terá de se posicionar, 
exibindo suas justificativas que o levaram a tal escolha. 
 
1. “Concentração em mol/L” (p.92) – Concentração de íons em mol/L (p. 93) e suas 
Questões (p. 93) e Exercícios de Revisão (p. 97) 
CONSIDADERA-SE APENAS OS CONTEÚDOS DE QUÍMICA NÃO 
ESTABELECENDO RELAÇÃO COM A TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO. 
 
Capítulo 7: Mistura de soluções 
 
Saiu na Mídia! – “Poluição hídrica” (p. 98) 
O texto define poluição e alerta para a produção do chorume, no processo de 
tratamento dos resíduos, o qual necessita de atenção. Também traz dados sobre a 
poluição das águas no Brasil. Em “Você sabe explicar?”, os alunos são perguntados 
sobre as propriedades da água que são importantes para o ser humano e o meio 
ambiente. 
 
 “Além daquelas que já estudamos, há outras propriedades da água 
importantes para o ser humano e o meio ambiente?” (p. 104) – apresenta uma série 
de propriedades da água que atuam direta ou indiretamente em benefício da vida. 
 
1. “Diluição e concentração” (p. 99) – Concentração em massa (p. 99), 
Concentração em quantidade de matéria (p. 100), 2. “Mistura de soluções que não 
reagem entre si” (p. 101) – Mistura de soluções de solutos diferentes (p. 101) e suas 
Questões (p. 103), Mistura de soluções de mesmo soluto (p. 103) e suas Questões 
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(p. 106), 3. “Mistura de soluções que reagem entre si” (p. 106) e suas Questões (p. 
109), 4. “Titulação de soluções” (p. 109) – Cotidiano do Químico (p. 111) e suas 
Questões (p. 112), Exercícios de revisão (p. 113) 
CONSIDADERA-SE APENAS OS CONTEÚDOS DE QUÍMICA NÃO 
ESTABELECENDO RELAÇÃO COM A TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO. 
 
Capitulo 8: Propriedades coligativas 
 
Saiu na mídia! – “Entenda por que o Al-Qaeda pode estar se expandindo no Iêmen 
(p. 115) 
O texto aponta para o potencial que a dessalinização possui, apesar de ser um 
processo caro, frente a iminência da falta de água nos próximos anos, no caso 
citado do Iêmen. Em “Você sabe explicar?”, os alunos são perguntados sobre como 
é feita a dessalinização da água do mar. 
 
 “Como é feita a dessalinização da água do mar” (p. 130) – apresenta os 
processos pelos quais, a dessalinização da água pode ser realizada, atentando para 
essa possibilidade frente a necessidade de água doce acessível no mundo. 
 
“Compreendendo o mundo” (p. 133) – esse tópico encerra a unidade, que 
apresentou como tema central a poluição da água. Traz o texto “Água: entre o 
desperdício e a escassez” que relata alguns dados acerca da temática, como: 
pessoas que vivem em região de escassez real e áreas onde ela é consumida em 
excesso, os gastos relacionados ao desenvolvimento e por que não se prioriza a 
água na agenda política, como a falta de água e saneamento básico estão 
relacionados com mortes por doenças causadas pela deficiência dessas questões. 
Ao mesmo tempo que se precisa pensar em como as autoridades podem e devem 
minimizar essa situação, a sociedade também tem seu papel de usar esse recurso 
com sabedoria, evitando seu desperdício e cuidando para que ele não se deteriore. 
 
1. “Tonoscopia” (p.118) – Curiosidade: como funciona a panela de pressão (p. 120), 
Pressão máxima de vapor na solução (p. 120) e suas Questões (p. 122), 2. 
“Ebulioscopia” (p. 122) e suas Questões (p. 124), 3. “Crioscopia” (p. 124) – Pressão 
máxima de vapor e solidificação (p. 125) e suas Questões (p. 126), 4. “Osmocopia” 
(p. 126) – Experimento: Difusão entre solvente puro e solução (p. 127), Difusão 
entre soluções (p. 128), Membranas semipermeáveis (p. 128) e suas Questões (p. 
131), Exercícios de Revisão (p. 132) 
CONSIDADERA-SE APENAS OS CONTEÚDOS DE QUÍMICA NÃO 
ESTABELECENDO RELAÇÃO COM A TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO. 
Unidade 5. Lixo 
eletrônico (p. 262) 

Manual do Professor (p. 409) – sugere o vídeo “Lixo 
eletrônico do Brasil” para iniciar a unidade (a reportagem 
mostra que o Brasil é o país que mais acumula aparelhos 
eletrônicos ultrapassados e não sabe que destino dar a eles, 
mostra a situação do lixo eletrônico em cinco capitais 
brasileiras, visita depósitos clandestinos, centros 
consumidores e vai até a zona franca de Manaus). Sugere um 
debate sobre o vídeo. Apresenta conteúdos que vão se 
relacionar com a temática e assim, justificar a importância do 
que será aprendido. No estudo da eletroquímica procura-se 
recordar os fenômenos conhecidos e desenvolver conceitos 
novos, direcionando-os a aplicações de interesse do aluno. Na 
sequência apresenta os objetivos de cada capítulo integrante 
da unidade, conteúdos indispensáveis para a sequência dos 
estudos, comentários e sugestões e resolução de exercícios. 
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Atividades – atividades experimentais, questões de 
vestibulares, trabalho em equipe e questões que se relacionam 
diretamente com o conteúdo químico. 
Conteúdos – Capítulo 16: pilha e eletrólise. Capítulo 17: 
eletrólise com eletrodos ativo e leis de Faraday. 

A unidade é iniciada mostrando como o lixo eletrônico afeta a vida das pessoas, 
gerando degradação do meio ambiente, da água, do solo, do ar, além da perda da 
saúde de uma grande parte da população (justamente daqueles que não tem 
acesso aos aparelhos eletrônicos. Sendo assim, é preciso discutir alternativas de 
descarte e reciclagem e principalmente frear a febre consumista que promove o 
ciclo de aquisição e descarte desses produtos. 
 
Capítulo 16: Pilhas e baterias 
 
Saiu na mídia! – “Ambiente: lixo eletrônico à deriva” (p. 264) 
O texto levanta a problemática do descarte inadequado de aparelhos eletrônicos e a 
falta de legislação para isso, retratando o caso do Estados Unidos, que segundo 
ativistas, o destino desse lixo eletrônico é Hong Kong, ou seja, esse lixo está 
gerando um impacto em um local que nem ao menos foi o que usufruiu desse 
recurso, pelo contrário, quem sofre o impacto é quem nem tem acesso (ou possui 
acesso limitado) a esses aparelhos. Em “Você sabe explicar?” o aluno é perguntado 
que metais são encontrados no lixo eletrônico. 
 
 “Que metais valiosos são encontrados no lixo eletrônico” (p. 267) – o texto 
retrata a realidade de alguns países em desenvolvimento, como Quênia, Índia e 
China que compram ou aceitam lixo eletrônico de países ricos, para extração de 
metais preciosos, caracterizando a chamada mineração urbana, fenômeno típico da 
era digital. Desmonta-se, separa-se, queima-se esse material eletrônico com o 
objetivo de separar metais preciosos como ouro, prata, cobre, platina e paládio. No 
entanto, não há só metais preciosos nesse material eletroeletrônico: há ainda os 
metais pesados e os plásticos, que aumentam potencialmente sua toxicidade 
quando queimados. O texto também aponta fatores que são considerados 
agravantes das contaminações diversas no ambiente e nos seres humanos da 
região. Também exemplifica com a realidade do Japão, que possui empresa 
especializada para tal tarefa e apresenta dados que mostram a rentabilidade da 
mineração urbana.  
 
8. “Descarte de pilhas e baterias” (p. 283) – O texto relata o caminho percorrido pela 
pilha ou bateria após ser descartada em lixo doméstico. Os caminhões da prefeitura 
coletam o lixo doméstico da cidade e o levam para uma estação de transbordo, ou 
seja, um ponto intermediário entre a coleta e a destinação final, que pode ser um 
vazadouro, um aterro controlado ou um aterro sanitário. O texto descreve essas três 
possibilidades de destinação final, traz dados como quantidade de pilhas e baterias 
comercializadas no Brasil, legislação que regulamenta a quantidade máxima de 
material tóxico permitida em pilhas e baterias e a realidade do Brasil frente essa 
questão. Também demostra dados, através de uma tabela, da situação da coleta e 
do destino do lixo em alguns estados do Brasil. Em um quadro ao lado da tabela o 
aluno é levado a interpretar a tabela, considerando um estado qualquer e o leva a 
refletir sobre a questão do lixo e em seguida o aluno deve fazer isso com o estado 
em que mora, e termina com a pergunta: “você consegue diminuir a sua cota diária 
de lixo?” 
 
 “Química e Saúde: Doenças causadas por metais pesados” (p. 286) – o texto define 
metal pesado e relaciona os principais metais pesados encontrados em pilhas e 
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baterias e os problemas de saúde que podem causar. 
 
 “Reciclagem do lixo eletrônico” (p. 286) – mostra a única empresa em operação do 
Brasil que recicla cerca de 6 milhões de pilhas e baterias por ano, menos de 1% do 
total comercializado. Através de imagens cedidas por essa empresa, é possível 
visualizar resumidamente o procedimento geral utilizado na reciclagem de baterias 
simples. 
 
1. “Oxidação e redução” (p. 265) – Ordem de reatividade de metais (p. 266), 
Experimento: pilhas caseiras (p. 268), 2. “A pilha de Daniell” (p. 269) – Eletrodos da 
pilha: ânodo e cátodo (p. 270) e suas Questões (p. 272), 3. “Medida do potencial-
padrão de um eletrodo” (p. 272) – Fatores que interferem na força eletromotriz de 
uma pilha (p. 273), Medida do potencial-padrão de um eletrodo (p. 273), Cálculo da 
força eletromotriz (p. 274) e Questões (p. 276), 4. “Pilha seca ácida – Leclanché” (p. 
276) – Por que as pilhas vazam? (p. 277), Se uma pilha ficar na geladeira, ela volta 
a funcionar? (p. 277), 5. “Pilha seca alcalina” (p. 278) – Pilha alcalina vaza? (p. 279), 
6. “Outros tipos de pilha?” (p. 279) e Questões (p. 280), 7. “Acumuladores ou 
baterias” (p. 280) – Bateria de automóvel (p. 280), Classificação de sistemas 
eletroquímicos (p. 281) e Questões (p. 282), Exercício de revisão (p. 288) 
APRESENTAM FUNDAMENTALMENTE CONTEÚDOS DE QUÍMICA SEM 
ESTABELECER RELAÇÃO DIRETA COM A TEMÁTICA DE SANEAMENTO 
BÁSICO, MAS O DESENVOLVIMENTO DESSE CONTEÚDO QUÍMICO AJUDA A 
PENSAR E ENTENDER A TEMÁTICA DE ESTUDO DESSE TRABALHO. 
 
Capítulo 17: Eletrólise com eletrodos inertes 
 
Saiu na Mídia! – “O bem mineral – tântalo” (p. 290) 
O texto mostra a relativa raridade do mineral tântalo na crosta terrestre, apresenta 
suas características físico-químicas e seu emprego na indústria. Em “Você sabe 
explicar?”, o aluno é perguntado de onde vem o mineral tântalo. 
 
 “De onde vem o tântalo?” (p. 295) – o texto aborda a origem do tântalo, 
obtido do mineral coltan. Apresenta os maiores produtores mundiais e retrata o 
cenário da República Democrática do Congo, pois 80% das reservas naturais de 
coltan encontram-se na África, a maior parte desta nesse país, anteriormente citado. 
Desde agosto de 1998 as minas de coltan do leste do Congo foram tomadas por 
rebeldes armados de Ruanda, Uganda e Burundi que, contrabandeando milhares de 
toneladas do minério para seus países e exportando para o mercado global, usam 
os lucros para financiar suas milícias e subjugar a população local. A mineração de 
coltan no Congo envolve trabalho em condições de semiescravidão, violência aos 
direitos e à dignidade humana e trabalho infantil, além de gerar diversas outras 
consequências para a população local e os animais.  O texto encerra com um alerta, 
relacionado ao real custo do aparelho eletrônico, pois provavelmente o preço dele é 
maior do que se paga, pois custaram vidas, torturas e escravidão. Assim, seu uso 
deve ser com consciência e não impulsionado pelo consumismo desenfreado. 
 
“De onde vem... para onde vai? - Alumínio” (p. 296) – apresenta o processo 
industrial de obtenção de alumínio e apresenta ao final uma proposição de trabalho 
em equipe sobre a questão da reciclagem de alumínio, com algumas perguntas para 
nortear a pesquisa dos alunos. E apesar do texto apresentar basicamente 
conteúdos químicos, a proposta do trabalho o aproxima da temática estudada nesse 
trabalho. 
 
1. “Eletrólise ígnea” (p. 291) – Obtenção de substâncias simples (p. 293), Cotidiano 
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de Químico: Síntese do alumínio (p. 294) e Questões (p. 298), 2. “Eletrólise em meio 
aquoso” (p. 299) – Descarga seletiva (p. 299), Ordem de descarga do cátion (p. 
299), Ordem de descarga de ânions (p. 300), Os diferentes casos de eletrólise em 
meio aquoso (p. 300), Experimento: Eletrólise do iodeto de potássio (p. 301), 
Eletrólise do cátion da água e do ânion do sal (p. 302), Eletrólise do cátion e do 
ânion da água (p. 302) e Questões (p. 303), Exercícios de Revisão (p. 304) 
A FORMA COMO OS CONTEÚDOS DE QUÍMICA SÃO ABORDADOS NÃO 
ESTABELECE RELAÇÃO COM A TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO. 
 
Capítulo 18: Eletrólise com eletrodos ativos 
 
Saiu na mídia! – “Estudo encontra possível substância cancerígena em água 
potável” (p. 305) 
O texto relato o caso dos Estados Unidos, onde um grupo ambientalista descobriu 
que a água potável de 31 cidades apresenta crômio hexavalente, uma substância 
que está sendo estudada por provocar câncer em animais de laboratório quando 
ingerido. Ou seja, há um risco potencial de que o crômio hexavelente possa ter o 
mesmo efeito nos seres humanos. Usado na indústria até a década de 1990, o 
crômio hexavalente ainda é usado em algumas indústrias como a de cromagem e a 
fabricação de plásticos e corantes. A substância também pode ser infiltrar nas 
águas subterrâneas, através de minerais naturais. Em “Você sabe explicar?” os 
alunos são perguntados como é feita a cromagem de uma peça. 
 
1. “Eletrólise de purificação” (p. 306), 2. “Galvanoplastia” (p. 307) – Como é 
feita a cromagem de uma peça? (p. 308) e Questões (p. 309), 3. “Leis de Faraday” 
(p. 309) – Curiosidade: Quem foi Michael Faraday? (p. 311), 4. “Aplicação das leis 
de Faraday” (p. 312) e Questões (p. 314), Exercícios de revisão (p. 315) 
CONSIDADERA-SE APENAS OS CONTEÚDOS DE QUÍMICA NÃO 
ESTABELECENDO RELAÇÃO COM A TEMÁTICA DE SANEAMENTO BÁSICO. 
Ser Protagonista Química – obra coletiva organizada por Edições SM, tendo como 

editor responsável Murilo Tissoni Antunes 

VOLUME 1 

Unidade 2 – 
Propriedade dos 
materiais 
Capítulo 4 - 
Sistemas, 
substâncias puras 
e misturas. 
Atividade 
experimental: 
simulação de 
tratamento de 
água (pág. 57) 
 
 

Manual do Professor (p. 347) – apresenta as competências e 
habilidades desenvolvidas no capítulo. Traz a orientações 
didáticas sobre tópicos do capítulo (abertura do capítulo, 
sistemas, substâncias puras, misturas, propriedades 
específicas de separação de misturas), sobre a atividade 
experimental, sobre Ciência, tecnologia e sociedade. 
Apresenta informações complementares e atividades extras. 
As sugestões de abordagem remetem-se a: perguntar para os 
alunos o que eles sabem acerca do tema/conceito/termo 
(conhecimento prévio), utilização das imagens presentes no 
capítulo para iniciar reflexões e discussões, sempre 
relacionando conteúdos químicos pertinentes.  
Atividades – atividade experimental, questões de vestibulares 
e questões que se relacionam diretamente com o conteúdo 
químico.  
Conteúdos – sistemas, substâncias puras e misturas, 
propriedades específicas e separação de misturas. 

Atividade Experimental – “Simulação do tratamento da água” (p. 57) 
A proposta da atividade experimental é aplicar as técnicas de separação de 
misturas que foram estudadas durante o capítulo. Para a realização do experimento 
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são usados materiais de fácil acesso, o que facilita sua realização, mesmo em 
escolas que não possuem laboratórios. Ao final, são propostas questões para 
discussão envolvendo pontos do experimento assim como questões mais amplas, 
como: “Que atitudes podem ser tomadas para evitar o desperdício de água de uso 
doméstico? De que forma a água usada pode ser reutilizada?” 

VOLUME 2 

Unidade 2 – 
Termoquímica 
Capítulo 4 – A 
energia e as 
transformações da 
matéria 
Projeto 1: Águas 
naturais: soluções 
aquosas para a 
vida (p. 82) 

Manual do Professor (p. 333) – apresenta as competências e 
habilidades desenvolvidas no capítulo. Traz a orientações 
didáticas sobre tópicos do capítulo (abertura do capítulo, 
estados físicos e entalpia, entalpia e variação de entalpia, 
entalpia-padrão e equações químicas e a lei de Hess), sobre a 
atividade experimental, sobre Ciência, tecnologia e sociedade. 
Apresenta informações complementares e atividades extras. 
Propõe a apresentação do projeto com perguntas que 
aproximam a temática da realidade dos alunos, com perguntas 
do tipo: “Já passaram pela experiência de ficar sem água? Foi 
boa ou ruim? Por que? Quanto tempo ficaram sem água? Que 
transtornos foram causados por essa situação? Quais 
circunstâncias podem levar à falta de água? A partir disso, 
deve-se problematizar a situação do acesso a água, recurso 
cada vez menos acessível a uma população crescente. As 
sugestões de abordagem remetem-se a: perguntar para os 
alunos o que eles sabem acerca do tema/conceito/termo 
(conhecimento prévio), utilização de eventos do cotidiano para 
contextualizar e discutir os conhecimentos químicos e 
abordagem de alguns textos extras com o intuito de facilitar 
alguns entendimentos. 
Atividades – atividade experimental, questões de vestibulares, 
questões que se relacionam diretamente com o conteúdo 
químico e desenvolvimento de projeto. 
Conteúdos – estados físicos e entalpia, entalpia e variação de 
entalpia, entalpia-padrão e equações químicas e lei de Hess. 

Projeto 1 – “Águas naturais: soluções aquosas para a vida” (p. 82)  
A proposta do projeto é o desenvolvimento da “Semana da água” na escola, com o 
objetivo de esclarecer pessoas da comunidade sobre o uso consciente da água. O 
evento contará com abertura e encerramento, exposição de painéis e campanha. É 
dividido em: 

 O que você irá fazer 

 Desenvolvimento do conteúdo 

 Pesquisa 

 Tratamento das informações 

 Organização das ações  

 Organização do evento 

 Avaliação do trabalho 
VOLUME 3 

Unidade 2 – 
Funções 
orgânicas: 
características 
gerais e 
nomenclatura 
Capítulo 3 – 

Manual do Professor (p. 302) – apresenta as competências e 
habilidades desenvolvidas no capítulo. Traz a orientações 
didáticas sobre tópicos do capítulo (abertura do capítulo, 
funções orgânicas e nomenclatura Iupac, compostos da função 
hidrocarboneto, radicais e grupos orgânicos substituintes, 
hidrocarbonetos ramificados, petróleo: fonte de 
hidrocarbonetos e carvão mineral: fonte de hidrocarbonetos 
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Hidrocarbonetos 
Ciência, tecnologia 
e sociedade: O lixo 
que vira energia e 
crédito de carbono 
(p. 74) 
 

aromáticos), sobre a atividade experimental, sobre Ciência, 
tecnologia e sociedade. Apresenta informações 
complementares, atividades extras e fontes de pesquisa. As 
sugestões de abordagem remetem-se a relacionar, sempre 
que possível, conceitos já aprendidos com conceitos novos. 
Atividades – atividade experimental, questões de vestibulares, 
questões que se relacionam diretamente com o conteúdo 
químico e leitura de textos e posicionamento diante de uma 
situação apresentada. 
Conteúdos – hidrocarbonetos. 

Ciência, tecnologia e sociedade – “O lixo que vira energia e crédito de carbono” 
(p. 74)  
Texto 1: Aterro Bandeirantes, em São Paulo, foi fechado em 2007. Mas 40 milhões 
de toneladas de lixo enterradas lá podem ser usadas para gerar energia 
O texto 1 relata a situação do Aterro Bandeirantes, que funcionou entre os anos de 
1979 até 2007, onde recebia metade do lixo produzido diariamente em São Paulo, 
no qual há mais de 40 milhões de toneladas de lixo enterrados. Apresenta a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e diferencia lixões de aterros. Explica a 
problemática do chorume composto por gás metano, grande responsável por 
problemas ambientais, que poderiam ser evitados, caso fosse aproveitado, 
transformando esse gás em eletricidade. 

Texto 2: Produção de biogás e meio ambiente  
O texto 2 apresenta como funciona a produção de energia, a questão do crédito de 
carbono e o fator social na exploração do biogás. 
  
Em “Analise e discuta” ao fim dos textos, os alunos são levados perguntados acerca 
do nome oficial do biogás produzido no aterro e utilizado na geração de energia e 
em seguida são colocados em uma situação-problema, onde são levados a se 
posicionar frente a questão apresentada. 
Unidade 4 - 
Polímeros 
Capítulo 13 – O 
ser humano e o 
meio ambiente (p. 
264) 
 

Manual do Professor (p. 348) - apresenta as competências e 
habilidades desenvolvidas no capítulo. Traz a orientações 
didáticas sobre tópicos do capítulo (abertura do capítulo e 
polímeros, ambiente, políticas públicas e cidadania), sobre a 
atividade experimental, sobre Ciência, tecnologia e sociedade, 
sobre Química e História. Apresenta informações 
complementares, visita a uma usina de compostagem como 
atividade extra. Propõe o desenvolvimento de um projeto, que 
pretende incentivar os jovens a pensar em soluções para os 
problemas sociais, utilizando o teatro como ferramenta de 
comunicação voltada ao esclarecimento da população, além 
de atividades como essa possuírem potencial de desenvolver 
o respeito, o trabalho em grupo, a importância do outro para o 
sucesso do projeto e a capacidade de avaliar. As sugestões de 
abordagem remetem-se a pesquisas com o intuito de 
aprofundar a temática, utilizar da realidade dos alunos como 
referência e ponto de partida de algumas atividades, leituras 
de artigos que envolvem a temática e utilizar conhecimentos 
de outras disciplinas para ampliar as discussões. 
Atividades – atividade experimental, questões de vestibulares, 
questões que se relacionam diretamente com o conteúdo 
químico, leitura de textos e posicionamento diante de uma 
situação apresentada e desenvolvimento de projeto. 
Conteúdos – polímeros. 

Capítulo 13: O ser humano e o meio ambiente 
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O capítulo é iniciado com um texto que aponta para a questão do descarte de 
aparelhos eletrônicos, estimulado pelo avanço tecnológico e manutenção dos ideais 
do mercado capitalista, o que torna esses aparatos obsoletos, cada vez mais 
depressa. Esse processo não é acompanhado pela reciclagem, o que causa 
acúmulos destes em aterros sanitários, o que pode provocar a contaminação do 
solo, de rios e lençóis subterrâneos em decorrência da alta concentração de metais 
pesados, em seus componentes. Esses metais podem causar diversas doenças e 
em casos de intoxicação grave, podem levar a morte. Além disso, o texto atenta 
para consequências financeiras decorrentes da prática de se jogar, por exemplo, 
computadores no lixo, uma vez que o Ministério do Planejamento brasileiro estima 
que o custo de um computador recondicionado é, em média, 13 vezes menor do 
que de um computador novo. Por fim, o texto retrata a questão de que em nosso 
país, ainda é grande o número de pessoas que não dispõe de recursos financeiros 
para comprar um computador, fato que agrava o índice de excluídos do acesso aos 
recursos da informática. 
1. “Polímeros, ambiente, políticas públicas e cidadania” (p. 265) 
Polímeros e ambiente (p. 265) – aborda a diferença entre o tempo de 
decomposição de materiais de origem animal e vegetal em relação a grande maioria 
dos polímeros artificiais e de outros materiais desenvolvidos pelo ser humano. O 
aumento da população mundial está diretamente relacionado ao aumento do 
consumo e por consequência a quantidade de materiais produzidos, utilizados e 
descartados. Encerra com a questão: “O que fazer com o lixo que o ser humano 
produz?” 
 
Lixo (p. 265) – define lixo e aponta os materiais que são descartados todos os dias 
pela população. Ressalta que o primeiro passo na tentativa de resolver o problema 
é através de ações educativas. Em “Saiba mais: Tempo para decomposição do lixo 
na natureza” é apresentada uma tabela com os resíduos descartados e o tempo de 
decomposição associado. 
 
Aterros sanitários (p. 266) – apresenta os aterros sanitários como alternativa para 
tratamento do lixo, na perspectiva da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
sancionada em 2010, que prevê a erradicação dos lixões do país nos próximos anos 
devido aos riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Apresenta também as 
desvantagens dos aterros sanitários. Contém um esquema da instalação de um 
aterro sanitário. 
 
Incineração (p. 267) – define incineração, mostra o motivo para utilização do 
método e principais fins, além de citar os fatores que são controlados durante o 
processo. Encerra mostrando o lado negativo do uso desse método. “Ação e 
cidadania” levanta a questão: “A emissão de gases na atmosfera” pois os 
incineradores liberam gases poluentes, como o gás carbônico, um dos responsáveis 
pelo efeito estufa. Então, esse texto complementar define efeito estufa, situa a 
intensificação da emissão dos gases de efeito estufa, traz outros gases poluentes, 
além do gás carbônico e aborda a criação do Programa Nacional de Controle de Ar 
(Pronar) e sua estratégica básica. Encerra atentando para a responsabilidade de 
cada ser humano pela emissão de gases poluentes para a atmosfera. 
 
Reciclagem (p. 267) – define reciclagem e diferencia as ações de reciclagem das 
ações de reutilização ou reuso. O livro, de maneira clara e objetiva, desmistifica a 
ideia de que usar, por exemplo, garrafas pet usadas como porta lápis seja uma 
forma de reciclar. Não minimizando a ação, mas deixando claro que isso não é 
reciclagem e sim reuso, ou seja, são ações diferentes. 
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Políticas públicas e cidadania (p. 268)  
 
Ação do Estado (p. 268) – Analisa as condições existentes como destino dado ao 
lixo com suas vantagens e desvantagens. Fala sobre o protocolo de Kyoto, tratado 
internacional assinado em 1997, no Japão e traz seu principal objetivo: os países 
signatários devem criar metas para reduzir a emissão do gás carbônico na 
atmosfera. Aborda a questão dos “créditos de carbono” e define. Aponta também 
para as ações de reaproveitamento do gás metano gerado pelos aterros sanitários 
na produção de energia e implementação de coleta seletiva. Traz um pequeno 
quadro com informações de créditos de carbono por tonelada de gás que deixa de 
ser produzido. E também traz dois esquemas, o primeiro de uma usina de captação 
de gás metano, produzido pela decomposição anaeróbica natural dos resíduos 
orgânicos em um aterro sanitário e o segundo de uma usina de compostagem. 
 
Ação dos cidadãos (p. 269) – Inicia com uma tira de Hagar, procurando passar a 
ideia de que pequenas ações no dia a dia podem diminuir a quantidade de lixo. 
Aponta que a principal medida para diminuir a quantidade de lixo produzido consiste 
na redução do consumo e do desperdício, mas traz opções de atitudes simples que 
podem contribuir para essa redução, que basicamente consiste em reutilizar, 
reciclar e substituir produtos potencialmente poluentes como os descartáveis 
plásticos.  Em “Saiba mais” é abordada a questão da leptospirose. 
 
Atividades (p. 270) – traz atividades sobre o conteúdo abordado até o momento. 
 
Atividade experimental (p. 271) – “Fazendo papal reciclado” (p. 271) 
Traz uma atividade experimental que tem por objetivo produzir papel reciclado e 
estudar o processo como alternativa para a reciclagem desse tipo de lixo. Os 
materiais utilizados são de fácil acesso, não necessitando a existência de 
laboratório na escola para que a mesma seja realizada. Descreve o procedimento 
do experimento e traz questões ao término da atividade. 
 
Questões globais (p. 272) – traz questões sobre a temática que envolve o capítulo. 
 
Ciência, tecnologia e sociedade – “Consciência ambiental e social” (p. 273) 
O texto traz dados do IBGE relatando que em 2009, apesar de 98% dos moradores 
de áreas urbanas terem seu lixo coletado apenas a coleta não garante a eliminação 
dos efeitos nocivos, como a poluição do solo e das águas, causada pelo chorume. 
Além disso, o percentual de lixo coletado e adequadamente disposto é heterogêneo 
no Brasil, sendo mais que o dobro no Sudeste e Sul, se comparado com as outras 
regiões do país. Apresenta os princípios conhecidos como 3 R’s: Reduzir, Reutilizar 
e Reciclar, se aplicados podem diminuir os problemas decorrentes do enorme 
volume de lixo gerado e de seu descarte inadequado no meio ambiente. Dentro 
desse contexto, a coleta seletiva é uma possibilidade para minimizar a problemática. 
O texto retrata o caso dos sacos plásticos que possui uma nomenclatura de códigos 
para eles, estabelecida pela Sociedade da Indústria de Plásticos, uma vez que cada 
plástico possui uma temperatura diferente de fusão e uma de suas etapas de 
reciclagem consistem em separá-los de acordo com o tipo a que pertencem. Aborda 
também a questão do descarte de materiais como pilha, baterias e medicamentos. 
Em “Analise e discuta” questões que envolvem reflexão são propostas para os 
alunos e vão de encontro a temática do texto.  
 
Vestibular e Enem (p. 274) – traz questões de vestibulares e Enem passados e 
estas se relacionam com a temática do capítulo. Em “Para explorar” o livro sugere 
revistas e um documentário que abordam a temática desenvolvida, a fim de ampliar 
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o conhecimento dos alunos.  
 
Química e História – “A era do plástico” (p. 275) 
O texto traz a denominação de periodização da História e a função da história, 
mostrando como os historiadores dividem os acontecimentos por períodos, 
exemplificando com a “Pré-história” e trazendo a divisão desse período em: 
paleolítico, neolítico e idade dos metais (apresentando um resumo de cada um).  
Em “A era dos plásticos”, o texto retrata o histórico do plástico. Em “Atividades”, 
questões são propostas acerca da temática do texto.  
 
Projeto 2 – “Plásticos: consumo consciente, uso, reciclagem e reaproveitamento” 
(p. 277)  
A proposta do projeto é a organização de peças teatrais curtas (esquete), com o 
objetivo de esclarecer alunos, funcionários, familiares e outras pessoas da 
comunidade sobre o uso dos plásticos, sua reciclagem, seu reaproveitamento e os 
impactos ambientais que podem causar. A atividade estimula a adoção de atitudes 
cotidianas de consumo sustentável e alerta sobre o descarte adequado desses 
materiais. É dividido em: 

 O que você irá fazer 

 Desenvolvimento do conteúdo 

 Pesquisa 

 Tratamento das informações 

 Organização das ações  

 Avaliação do trabalho 
Química Cidadã – obra coletiva coordenada por Gerson de Souza Mól e Wildson 

Luiz Pereira dos Santos 

VOLUME 1 

Unidade 1 - 
Consumo 
Sustentável 
 
Capítulo 2 – 
Materiais e 
processos de 
separação (p. 42) 
 
 

Manual do Professor (p. 51) – traz orientações sobre 
articulação do conteúdo programático e recomendações 
específicas para desenvolvimento do conteúdo, sinalizando 
para a forma como o conteúdo foi estruturado (de modo 
generalizado, por unidades). A proposta metodológica é 
trabalhar os conceitos com base em ideias mais amplas até 
chegar aos conceitos mais específicos. Apresenta orientações 
para o desenvolvimento do Tema em foco como: o 
desenvolvimento de projetos que envolvam toda a comunidade 
escolar, conduzidos pelos professores de todas as disciplinas, 
análise de imagens das ilustrações, (como uma ação inicial , 
para que os alunos comentem o que percebem nas fotos), 
utilização dos texto por outras disciplinas, leituras em voz alta, 
seguidas, de questionamentos pelo professor sobre a 
compreensão do texto, trabalhos de grupos com leitura usando 
dinâmicas de grupo diversificadas, trabalhos com o professor 
de Educação Artística (como produzir murais, a partir de 
recortes de jornais e revistas sobre conteúdos dos textos do 
"Tema em foco", ou pinturas que expressem o problema do 
consumo exagerado e a má disposição de lixo urbano), visitas 
a lixões ou exposições de fotos produzidas pelos estudantes 
sobre a situação de lixo em sua comunidade, pesquisas em 
supermercados, sobre os hábitos dos consumidores, utilização 
de vídeos. 
É importante que o professor procure trazer para a sala de 



102 

 

aula informações sobre a situação do lixo no seu município, 
levando os estudantes a discutir os problemas de sua 
comunidade. Dessa forma, pretende-se que o tema seja 
abordado na perspectiva de Paulo Freire: o estudante deve ter 
consciência do mundo em que está inserido. Assim, a leitura 
dos textos do livro poderá ser substituída por leitura de artigos 
de jornais da comunidade. 
Atividades – experimentos, exercícios com conteúdo químico 
e atividades aproximando o tema em foco ao cotidiano dos 
alunos. 
Conteúdos – substâncias (classificação, misturas, fases, 
soluções, agregado e colóide) e processos de separação de 
materiais. 

Capítulo 2: Materiais e processos de separação 
 
Tema em foco – “Reutilizar e reciclar: retornando o material ao ciclo útil” (p. 42) 
O capítulo é iniciado com um quadro ilustrativo sobre o material e o tempo de 
decomposição, quando estes são descartados no ambiente, como resíduo, ou seja, 
lixo. Associada a decomposição lenta dos materiais, apontam como uma possível 
solução o Princípio do Três Erres (3 Rs) – Reduzir, Reutilizar e Reciclar, através de 
ilustração. “Esses princípios são alicerçados em um novo conceito sobre o que vem 
a ser lixo. Em geral, entende-se por lixo restos de tudo aquilo que fazemos, no dia a 
dia, e que consideramos inútil, indesejável ou descartável. Ocorre que boa parte do 
lixo, na verdade, não é lixo, pois muitos materiais que estão no lixo são materiais 
que ainda poderiam ser utilizados ou reciclados e estão, ali, no local inadequado”. 
Apresenta objetivos do gerenciamento dos refugos urbanos, citados anteriormente 
como Reutilizar e Reciclar, exemplificando, atentando para a importância desses 
processos, que podemos realizar muitas vezes em nossas casas, desde que seja 
desenvolvido em nós essa consciência. Continua desenvolvendo a temática através 
de um quadro sobre a importância da reciclagem (informando material, matéria-
prima, processos de produção, processos de reciclagem e vantagens desta). Já na 
página 45, apresenta um quadro sobre o percentual do material que é reciclado.  
 
Destino dos resíduos não reutilizáveis ou recicláveis (p. 46) - inicia com um 
quadro acerca da classificação do lixo (informando critério, classificação, 
características/observações e exemplos). Apresenta os destinos que devem ser 
dados aos diferentes tipos de lixo, como: domiciliar, industrial e radioativos. Discorre 
sobre os constituintes do lixo domiciliar: a parte orgânica e a parte não-orgânica, 
salientando para a diferença dessa “orgânica” para a área da química conhecida 
como Química Orgânica. Atenta para o lixo úmido x o lixo seco, pois este segundo 
apresenta grande potencial reciclável e a parte úmida do lixo pode prejudicar no 
processo. “Os diferentes tipos de lixo têm propriedades físicas e químicas 
diferentes. O conhecimento das propriedades permite o desenvolvimento de 
tecnologias adequadas para tratamento. Esse estudo implica a necessidade 
do conhecimento da composição dos materiais” 
 
Atitude Sustentável – “Destino de resíduos sólidos domésticos” (p.48) 
Traz informações úteis para que a reciclagem e a reutilização possam ser inseridas 
no dia a dia de todos os que tiverem acesso a este livro. 
 
Debata e entenda (p. 49) - propõe atividades que exigem reflexão e trazem a 
temática proposta para a realidade dos alunos. 
 
1. “Materiais e Substâncias” (p. 50) – Classificação dos materiais (p. 51) e 
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Exercícios (p. 53), 2. “Processo de separação de materiais” (p. 54) – Filtração (p. 
55), Química na escola: separando materiais sólidos de líquidos (p. 56), Decantação 
(p. 57), Centrifugação (p. 57), Destilação (p. 58), Química na escola: separando 
álcool do vinho (p. 58), Destilação fracionada (p. 60), Cromatografia (p. 60), Química 
na escola: separando componentes da tinta da caneta (p. 61), Extração por 
solventes (p. 62), Recristalização (p. 62), O trabalho do químico no processo de 
separação de substâncias (p. 63), Atividades: Simulando o trabalho do químico no 
laboratório (p. 63), Exercícios (p. 64) e O que aprendemos neste capítulo (p. 67). 
SÃO APRESENTADOS CONTEÚDOS QUÍMICOS, EXPERIMENTOS E 
EXERCÍCIOS CORRELACIONADOS, NECESSÁRIOS PARA ESTABELECER 
RELAÇÕES ENTRE O CONTEÚDO QUÍMICO E O TEMA EM FOCO (QUESTÃO 
SOCIAL) QUE ENVOLVE O CAPÍTULO.  
 
PENSE! – “Enumere exemplos de processos de separação de materiais utilizados 
no dia a dia” (p. 54) e PENSE! – “Qual é o método convencional para separar 
partículas e pequenos organismos da água que bebemos em nossa casa?” (p. 55)  
SÃO BOXS QUE APRESENTARAM UMA CONTEXTUALIZAÇÃO DO 
CONTEÚDO QUÍMICO, PERMITINDO UMA APROXIMAÇÃO AO COTIDIANO DO 
ALUNOS. 
 
Capítulo 3 – 
Constituintes das 
substâncias, 
química e ciência 
Temas em foco – 
Lixo: tratamento e 
disposição final.  
(p. 68) 

Manual do Professor (p. 51) – traz orientações sobre 
articulação do conteúdo programático e recomendações 
específicas para desenvolvimento do conteúdo, sinalizando 
para a forma como o conteúdo foi estruturado (de modo 
generalizado, por unidades). A proposta metodológica é 
trabalhar os conceitos com base em ideias mais amplas até 
chegar aos conceitos mais específicos. Apresenta orientações 
para o desenvolvimento do Tema em foco como: o 
desenvolvimento de projetos que envolvam toda a comunidade 
escolar, conduzidos pelos professores de todas as disciplinas, 
análise de imagens das ilustrações, (como uma ação inicial , 
para que os alunos comentem o que percebem nas fotos), 
utilização dos texto por outras disciplinas, leituras em voz alta, 
seguidas, de questionamentos pelo professor sobre a 
compreensão do texto, trabalhos de grupos com leitura usando 
dinâmicas de grupo diversificadas, trabalhos com o professor 
de Educação Artística (como produzir murais, a partir de 
recortes de jornais e revistas sobre conteúdos dos textos do 
"Tema em foco", ou pinturas que expressem o problema do 
consumo exagerado e a má disposição de lixo urbano), visitas 
a lixões ou exposições de fotos produzidas pelos estudantes 
sobre a situação de lixo em sua comunidade, pesquisas em 
supermercados, sobre os hábitos dos consumidores, utilização 
de vídeos. 
É importante que o professor procure trazer para a sala de 
aula informações sobre a situação do lixo no seu município, 
levando os estudantes a discutir os problemas de sua 
comunidade. Dessa forma, pretende-se que o tema seja 
abordado na perspectiva de Paulo Freire: o estudante deve ter 
consciência do mundo em que está inserido. Assim, a leitura 
dos textos do livro poderá ser substituída por leitura de artigos 
de jornais da comunidade. 
Atividades – experimentos, exercícios com conteúdo químico 
e atividades aproximando o tema em foco ao cotidiano dos 
alunos. 
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Conteúdos – história da ciência (da alquimia à Química 
Moderna), constituintes da matéria, substância simples e 
composta, pensamento filosófico sobre matéria, elementos e 
atomismo, modelo atômico de Dalton, linguagem química, 
fórmulas químicas, alotropia e equação química. 

Capítulo 3: Constituintes das substâncias, química e ciência 
 
Tema em foco – “Lixo: tratamento e disposição final” (p. 68) 
O capítulo é iniciado com um texto retratando a questão dos resíduos sólidos que 
não podem ser reaproveitados nem reciclados. Atenta que o maior problema reside 
no fato de que junto a esses resíduos está uma grande quantidade (95%) de 
materiais que não deveria ter sido descartada, pois poderia ser reaproveitada ou 
reciclada. Abre a discussão da questão do lixo no Brasil, desde a produção até a 
disposição final. 
 
Lixões (p. 69) – Traz a realidade dos lixões e suas consequências para o ambiente 
e para os seres humanos. Situa o Brasileiro nesse contexto, atentando para as 
pessoas que ali trabalham e traz um dado da Unicef sobre as crianças dos lixões 
em idade escolar, 30% nunca foram à escola. Apresenta o principal motivo para as 
pessoas optarem por esse meio de vida. Propõe a implementação de 
procedimentos eficientes que reduzissem a produção do lixo, reaproveitando-o e 
acondicionando-o de maneira correta. Termina fazendo uma chamada para os 
alunos: você teria alguma ideia de como fazer isso sem pensar em recorrer ao apoio 
da Ciência, da tecnologia e de toda a sociedade? Na página 70 apresenta um 
poema de Manuel Bandeira, em Obras poéticas (1956), chamado “O bicho” e 
algumas imagens de lixões. Introduz a temática de tratamento de resíduos, no qual 
os sistemas mais utilizados no Brasil são retratados na sequência.  
 
Sistemas de tratamento do lixo (p. 71) – discorre sobre aterro sanitário, aterro 
controlado, incineração, compostagem e coleta seletiva e apresenta um quadro com 
as vantagens e desvantagens dos processos de disposição do lixo. 
 
Debata e entenda (p. 73) – propõe atividades que exigem reflexão e trazem a 
temática proposta para a realidade dos alunos.  
 
Tema em foco – “Em busca do consumo sustentável” (p. 89)  
Discute o paradigma atual que se fundamenta no estímulo constante ao 
consumismo frente ao paradigma ambiental, o qual movimenta a discussão desta 
unidade do livro. Apresenta alguns aspectos do consumismo e os efeitos resultantes 
desse consumo excessivo, este sendo usufruído por uma minoria rica e suas 
consequências afetando a uma maioria excluída. Define consumo sustentável e fala 
sobre a criação do termo durante a Agenda 21, em 1992, no Rio de Janeiro. Segue 
discutindo a temática do consumo sustentável, levantando questões para a reflexão 
acerca do tema, com o intuito de uma mudança de postura. 
 
Atitude sustentável – “Atitudes para o consumo sustentável” (p. 93)  
Traz proposições de práticas objetivando um consumo sustentável, dentro das 
perspectivas de reduzir, reutilizar, reciclar e contribuir para a educação e para as 
ações de cidadania. 
 
Debata e entenda (p. 94) – apresenta atividades em que os alunos precisam refletir 
e se posicionar diante das situações impostas. 
 
Ação e cidadania (p. 94) – propõe uma atividade que envolve a discussão com a 
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turma sobre ações para melhorar as condições de vida da comunidade, trazendo a 
temática para o universo dos alunos. 

Sugestões para implementação de programas de coleta seletiva em escolas (p. 
95) – propõe uma atividade que envolve a comunidade escolar (alunos, professores 
e moradores) para a realização de coleta seletiva para posterior repasse do material 
para empresas/entidades assistenciais que realizam reciclagem. Além de promover 
reuniões com a comunidade para demonstrar a importância ambiental da separação 
de recicláveis e ainda atividades educativas, para aprofundar o estudo. 
 
1. “Da Alquimia à Química” (p. 74) – Das artes práticas de transformação à Alquimia 
(p. 54), O método científico e o nascimento da Ciência Moderna (p. 75), O 
nascimento da Química Moderna (p. 77), A Ciência na História: A cabeça de 
Lavoisier (p. 78), 2. “Conhecimento científico e senso comum” (p. 79), Exercícios (p. 
80), 3. “Constituintes da matéria” (p.81) – Química na escola: Há espaço vazio na 
matéria? (p. 81), Substâncias simples e compostas (p. 83), Dos elementos 
aristotélicos ao modelo atômico de Dalton (p. 84), A Teoria Atômica de Dalton (p. 
86), A Ciência na História: Dalton, o homem com visão especial (p. 88), 4. “A 
Química e sua linguagem” (p. 96) – O químico e suas atividades (p. 97), Linguagem 
química (p. 98), Fórmulas química (p. 98), Equação química (p. 100), Exercícios (p. 
101), O que aprendemos neste capítulo (p. 103). 
APRESENTAM APENAS O CONTEÚDO QUÍMICO SEM ESTABELECER 
RELAÇÃO DIRETA COM A TEMÁTICA DE ESTUDO. APRESENTAM, SEMPRE 
QUE OPORTUNO, O CARÁTER HISTÓRICO DA CIÊNCIA E NÃO APENAS O 
CONTEÚDO QUÍMICO ISOLADO. 

VOLUME 2 

 Unidade 2 – 
Hidrosfera e 
poluição das 
águas (p. 62) 

Manual do Professor (p. 321) - traz orientações sobre 
articulação do conteúdo programático e recomendações 
específicas para desenvolvimento do conteúdo, sinalizando 
para a forma como o conteúdo foi estruturado (de modo 
generalizado, por unidades). Apresenta orientações para o 
desenvolvimento do Tema em foco como: leituras em voz alta 
seguida de questionamentos pelo professor sobre a 
compreensão do texto, trabalhos de grupos com leitura, 
usando dinâmicas de grupo diversificadas, reprodução de 
vídeos,  visita a nascentes de córregos locais, (acompanhando 
todo o seu percurso, identificando as mudanças ambientais 
provocadas pela ação humana e os problemas de 
degradação), visita a estações de tratamento de água do 
município, entrevistas a autoridades locais sobre a situação 
das águas dos rios da região. Aponta para a possiblidade da 
temática ser trabalhada interdisciplinarmente.  
Atividades – experimentos, exercícios com conteúdo químico 
e atividades aproximando o tema em foco ao cotidiano dos 
alunos. 
Conteúdos – Capítulo 3: ciclo da água, soluções, coloides, 
agradados e concentração e suas unidades. Capítulo 4: 
propriedades da água, a água e a solubilidade dos materiais e 
propriedades coligativas. Capítulo 5: estação de tratamento 
de água, estação de tratamento de esgoto, reações químicas e 
reversibilidade, sistemas químicos reversíveis, equilíbrio 
químico, alterações no estado de equilíbrio, princípio de Le 
Chatelier e Aspectos quantitativos de equilíbrio químico (pH, 
solução-tampão, força de ácidos e bases, constante de 
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equilíbrio de solubilidade – Kps). 
Capítulo 3: Classificação e composição dos materiais 
 
Tema em foco – “Ciclo da água e sociedade” (p. 64) 
 
Ciclo da água (p. 64) – apresenta o ciclo hidrológico ou o ciclo da água, essencial 
para a vida do planeta, através de texto e também de imagem explicativa. Segue 
trazendo os dados da água disponível do planeta, até chegar na água doce e 
mostra esses dados através de um gráfico e especifica aonde encontramos essa 
água doce no planeta, pois não é toda ela que está disponível. Classifica as águas 
segundo seu grau de salinidade, apontando para a água doce, com salinidade 
inferior a 0,50 g/L como a única adequada para o consumo humano. Mostra como a 
diferença de precipitação nos diferentes locais do planeta interferem na diversidade 
de ambientes que temos no planeta Terra, exemplificando com o Nordeste 
brasileiro, além de trazer fotos da vegetação da caatinga (encontrada no Nordeste) 
e da Floresta Amazônica. Em “Pense” questiona se: “Diante dessa quantidade de 
água doce, ou melhor dizendo água potável, será que estamos fazendo uso 
adequado desse precioso bem natural?”  
 
A água na atmosfera (p. 66) – traz a informação de um tipo característico de 
nuvens conhecidas como cúmulos-nimbos, carregadas por cristais de gelo e 
fortemente associadas a chuvas fortes e apresenta fatores que influenciam no fato 
das nuvens promoverem chuva ou não. Também aponta para os fatores que levam 
à formação de gotículas nas nuvens além de trazer informações sobre algumas 
nuvens e como se dá o processo até a chuva alcançar o chão, nesses específicos 
de nuvem. Fala sobre a chuva de granizo, comum em regiões tropicais no verão. 
 
Águas subterrâneas (p. 66) – traz a informação da água encontrada nos subsolos, 
que se concentra em duas regiões: a primeira é subsaturada (água e ar encontram-
se entre rochas constituintes do solo) e a segunda é saturada (todos os espaços ou 
poros das estão preenchidos por água). Essas duas zonas são separadas pela 
região denominada lençol subterrâneo de água ou lençol aquífero. A água 
subterrânea, que normalmente utilizamos, fica retida em lençóis-d’água que podem 
ser classificados em: freático e artesiano (o texto traz características desses dois 
lençóis d’água citados anteriormente). Traz informações sobre água subterrânea e 
também fotos, em uma delas, mostra o maior lençol freático no mundo, localizado 
no Brasil, chegando ao Uruguai, Paraguai e Argentina, conhecido como aquífero 
Guarani. 
 
Ciclo da água e o consumo humano (p. 68) -  aborda sobre a preocupação atual 
com a água que não é que ela acabe, pois estima-se que sua quantidade é a 
mesma há mais de 2 bilhões de anos. Entretanto, o que vem diminuindo com o 
passar do tempo é a quantidade de água potável em condições adequadas para 
consumo humano. As atividades humanas têm afetado, sem dúvida, a 
disponibilidade de água potável. Exemplifica com alguns casos de utilização do 
lençol freático no Brasil. Mostra que a necessidade de planejamento do uso dos 
recursos hídricos vem se tornando cada vez mais importante em decorrência do 
aumento do consumo de água por toda a população mundial. A industrialização, o 
aumento populacional e a migração para os grandes centros contribuíram para o 
crescimento dessa demanda, o que também favoreceu para agravar situações 
problemáticas. O aumento da população gerou uma necessidade de maior produção 
de alimento, aumentando a necessidade de água para a produção de alimento, 
através do processo dei irrigação do solo (a quantidade de água gasta para produzir 
alimentos é mostrada em uma tabela ilustrativa). Bem como as indústrias de bens 
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de consumo por exemplo, utilizam muita água (também é mostrado através de uma 
tabela ilustrativa, dados referentes ao gasto de água na produção industrial). Outra 
fonte de preocupação em relação ao uso e à conservação da água doce são as 
usinas hidrelétricas, pois exigem represamento de água para a formação de 
grandes lagos artificiais. Assim conclui que vivemos hoje uma crise em nosso 
padrão de civilização, pois é evidente que nosso modo de viver é insustentável, 
sendo incompatível aos recursos de que o planeta dispõe. Ainda traz a informação 
da escassez de água ser agravada pela crescente poluição de mananciais, levando 
à transmissão de doenças. 
  
Debata e entenda (p. 70) – propõe atividade que necessita a leitura do texto 
apresentado como tema em foco, exige também reflexão e pesquisa para responder 
as questões propostas pela atividade. 
 
1. “Soluções, coloides e agregados” (p. 70) – Química na escola: O que acontece 
com a luz ao atravessar diferentes materiais, Exercícios (p. 77), 2. “Concentrações e 
suas unidades” (p.79) – Concentração em massa (p. 80), Concentração em 
quantidade de matéria (p. 80), Calculando a concentração de algumas soluções (p. 
82), 3. “Composição” (p. 83) – Teor em massa por massa (p. 84), Teor em partes 
por milhão (p. 84), Fração por quantidade de matéria (p. 84), Exercícios (p. 87), 4. 
“Diluição de soluções (p. 90” – Química na escola: Como prepara uma solução (p. 
90), Exercícios (p. 94), O que aprendemos neste capítulo (p. 95). 
APRESENTAM APENAS O CONTEÚDO QUÍMICO SEM ESTABELECER 
RELAÇÃO DIRETA COM A TEMÁTICA DE ESTUDO. 
 
Composição de produtos comerciais (p.86) e Diluições de produtos domésticos (p. 
92). 
RELACIONAM O CONTEÚDO QUÍMICO DO CAPÍTULO COM QUESTÕES DO 
COTIDIANO DO ALUNO, FAZENDO-OS PERCEBER AONDE A QUÍMICA ESTÁ 
INSERIDA, MAS NÃO ESTABELE RELÇÃO COM A TEMÁTICA DE ESTUDO 
DESTE TRABALHO. 
 
Capítulo 4: Propriedades da água e propriedades coligativas (p. 96) 
 
Tema em foco – “Gestão dos recursos hídricos” (p. 96) 
Traz reflexões acerca do desenvolvimento da maioria das cidades às margens de 
rios o que trouxe sérias consequências para os recursos hídricos, como: poluição, 
assoreamento e degradação de mananciais, rios, lagos e lençóis freáticos; 
deterioração de ambientes; extinção de diferentes formas de vida. O planejamento e 
o desenvolvimento de grandes projetos que envolvam o uso ou a interferência da 
água e seus mananciais devem considerar os impactos ambientais que serão 
gerados. “Não basta ter água para consumo. É necessário que ela esteja em 
condições apropriadas para o uso que se pretende. Água com qualidade 
inadequada favorece o desenvolvimento de diversas doenças, a diminuição da 
produção de alimentos, a fome, e, consequentemente, o surgimento de crises 
sociais e políticas. De acordo com documentos da ONU, ‘a crise da água já tem 
data prevista: 2025. Nesse período, haverá a globalização da deficiência que hoje 
ocorre de maneira localizada’”. São apresentadas em um quadro, algumas ações 
com interferência nos recursos hídricos (atividade, possível ação inadequada, 
consequências diretas e consequências indiretas). O texto aponta para problemas 
da falta de água potável e límpida relacionados à sua distribuição geográfica e 
exemplifica com o caso do Brasil. Além de discorrer sobre a distribuição social dos 
recursos hídricos, que não é homogênea e é demostrada através de um quadro que 
traz o consumo anual per capita de água em alguns países. O texto agrega 
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informações sobre a crescente diminuição da disponibilidade de água potável, 
exemplificando e mostrando as consequências geradas. 
 
Uma política para água (p. 98) – Discute que “em todo o mundo existem problemas 
ambientais relacionados à distribuição e ao uso dos recursos hídricos. Enquanto nos 
países desenvolvidos estes problemas estão ligados aos efeitos da industrialização 
e da ocupação urbana, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, eles se 
dividem em dois tipos: os relacionados ao processo de industrialização e à 
urbanização e os ligados à degradação ou à exploração inadequada dos recursos 
hídricos nas áreas rurais, ocasionando conflitos sociais e ambientais de grande 
relevância. Assim, manter água para todos implica ter uma gestão ambiental voltada 
à conservação dos recursos naturais”. Traz a quem pertence os domínios dos rios 
no Brasil, que é regido pela Constituição brasileira e exemplifica com alguns rios 
brasileiros. O texto levanta a questão de que a política da água não se restringe a 
decidir sobre quem cuida da água, mas também quem gerencia esse recurso. 
“Tendo em vista o reconhecimento à necessidade de preservação e a gestão 
consciente dos recursos hídricos, foi criado, em 1992, o Dia Mundial da Água (22 de 
março), para lembrar a importância desse recurso natural para a existência da vida 
na Terra, e a Declaração dos Direitos da Água” (o texto aborda alguns desses 
princípios que foram referendados na Conferência Ambiental do Rio de Janeiro, em 
1992, e estão presentes no capítulo 18 da Agenda 21). 
 
O uso sustentável da água (p. 100) – aborda o problema do gerenciamento de 
recursos hídricos que, geralmente, privilegia grandes organizações econômicas e 
grupos políticos em detrimento das necessidades básicas da população. Levanta a 
questão do desperdício de água nas residências e exemplifica com um quadro que 
mostra a quantidade de água que se perde em vazamentos. O texto também 
associa o desperdício ao uso inadequado da água que pode ser revertido com 
simples mudanças de hábitos. Aponta para a necessidade de economizar também 
no uso de produtos que contaminam as águas. 
 
Reúso da água (p. 102) – o texto mostra que pode-se utilizar a água mais vezes, 
assim como acontece na natureza, no ciclo da água. A água já usada para algumas 
funções é chamada de água servida e esta pode ser utilizada novamente para a 
realização das mesmas ou de outras funções e assim, passa a ser chamada de 
água secundária e o processo de reutilização dessa água é chamado de reúso. O 
texto aponta para ações planejadas para o reúso da água que são classificadas em 
três grupos: reúso direto, indireto e reciclado, além de explicar cada um deles. 
Também mostra fins para essa água de reúso e retrata o Brasil nesse contexto, por 
aqui essa prática ainda é pouca difundida. 
 
Atitude sustentável – “Boas maneiras de economizar água” (p. 101)  
Sugere ações que contribuem para a economia de água. 
 
Debata e entenda (p. 104) – propõe atividade que necessita a leitura do texto com 
a temática do capítulo e do módulo. Também possui questões que trazem a 
temática proposta para a realidade dos alunos.  
  
Ação e cidadania (p. 104) – propõe atividades que contextualizam a temática do 
capítulo na esfera da realidade dos alunos. (Exemplo do tipo de questão: “3. 
Pesquise se existe tratamento de água potável e de esgoto em seu município e 
quais são os processos utilizados para o seu tratamento. 4. Pesquise se existe 
saneamento básico para toda a população de seu município. 5. Debata ações 
comunitárias e governamentais que deveriam ser adotadas para proteger as 
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comunidades de seu município que não dispõem de saneamento básico”) 
 
1. “Propriedades das substâncias e interações entre os constituintes” (p. 105) – 
Ligações de hidrogênio e propriedades das substâncias (p. 106), 2. “Propriedades 
da água” (p. 107) – A Ciência na História: A história da fórmula da água (p. 108), 3. 
“Água e solubilidades dos materiais” (p. 112) – Solubilização dos materiais (p. 113), 
Exercícios (p. 117), 4. “Propriedades coligativas” (p. 118) – Química na escola: Os 
líquidos evaporam com a mesma rapidez? (p. 119), Pressão de vapor (p. 120), 
Abaixamento da pressão de vapor (p. 123), Elevação da temperatura de ebulição (p. 
124), Abaixamento da temperatura de fusão (p. 124), Química na escola: Podemos 
evitar que um líquido congele? (p. 125), Osmose (p. 127), Exercícios (p. 129), O 
que aprendemos neste capítulo (p. 131). 
APRESENTAM APENAS O CONTEÚDO QUÍMICO SEM ESTABELECER 
RELAÇÃO DIRETA COM A TEMÁTICA DE ESTUDO. 
 
Água mineral (p. 115) 
RELACIONA O CONTEÚDO QUÍMICO DO CAPÍTULO COM QUESTÕES DO 
COTIDIANO DO ALUNO, FAZENDO-OS PERCEBER AONDE A QUÍMICA ESTÁ 
INSERIDA, MAS NÃO ESTABELE RELÇÃO COM A TEMÁTICA DE ESTUDO 
DESTE TRABALHO. 
 
Capítulo 5: Equilíbrio químico (p. 132) 
 
Tema em foco – “Poluição das águas” (p. 132) 
Problematiza a questão de que muitas pessoas nem se interessam em saber o 
destino que a água usada terá. O alto consumo e a baixa qualidade da água 
devolvida após o uso vem trazendo sérias consequências aos recursos hídricos, 
como o fato de que cinco milhões de pessoas morrem anualmente, vítimas de 
problemas de saúde causados pela poluição das águas. O texto aborda o fato da a 
poluição das águas ser uma das mais delicadas e atribui principalmente a três 
fatores: a água é imprescindível para qualquer forma de vida; há uma grande 
diversidade de poluentes oriundos da atmosfera, dos solos e de diferentes 
atividades humanas; e o pequeno percentual de água potável à disposição para o 
consumo no planeta, que é em torno de 1%. Discorre sobre a contaminação dos 
recursos hídricos que acontece por meio do despejo direto de dejetos em cursos de 
água ou por meio de processos naturais oriundos de ciclos biogeoquímicos, sendo a 
poluição das águas, decorrente principalmente de atividades humanas. 
 
Tipos de poluição das águas (p. 134) – classifica a poluição das águas em 
térmica, sedimentar, biológica e química, explicando-as. Aponta para a poluição 
química sendo a mais complicada, uma vez que seus efeitos podem, a princípio, ser 
mais sutis e só percebidos a longo prazo. No entanto, os resultados podem ser 
catastróficos para o ambiente. Sobre essa poluição, o texto apresenta os principais 
agentes poluidores (fertilizantes, materiais orgânicos sintéticos, petróleo e seus 
derivados e materiais inorgânicos). 
 
A triste sina dos rios (p. 134) – aponta para a triste realidade brasileira dos rios 
que vêm sendo violentamente agredidos pelo despejo de dejetos oriundos de 
esgotos domésticos e industriais, trazendo exemplos de casos. Apresenta um 
quadro com o tempo necessário para certos materiais se decomporem quando 
jogados na água. O texto também retrata a grande quantidade de espuma que vem 
se depositando às margens dos rios, formadas a partir da agitação de corredeiras 
de água contendo resíduos de xampus, sabonetes, detergentes, entre outros. “Essa 
espuma, além de exalar um cheiro ruim, lança na atmosfera diferentes poluentes 
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que podem causar problemas respiratórios. Além do incômodo aos moradores da 
cidade, essa espuma também dificulta a dissolução de gás oxigênio na água, 
diminui a tensão superficial e remove a camada oleosa que reveste algumas aves e 
insetos, impedindo que eles flutuem na água”. Assim, uma medida preventiva é o 
uso de detergentes com agentes biodegradáveis e isso está ao alcance de todos, 
basta os escolher em supermercados.  
 
Os detergentes e a poluição dos rios (p. 136) – Continua a temática levantada no 
item anterior, a respeito dos detergentes biodegradáveis ou não biodegradáveis. 
Estes últimos, também impedem a decantação e a deposição de sedimentos e a 
presença de ácidos em suas composições contribui para tornar a água de rios e 
lagos ácida, causando desequilíbrios nos sistemas aquáticos. Define o processo de 
eutrofização e apresenta consequências para esse processo. Define substância ou 
material biodegradável e apresenta fatores que podem favorecer ou dificultar o 
processo de biodegradação. E apesar de materiais biodegradáveis também 
causarem problemas ambientais, a questão está no fato de que eles podem se 
decompor em um intervalo de tempo menor, permitindo assim uma recuperação 
mais rápida dos danos causados.  
 
Debata e entenda (p. 137) – propõe atividade que necessita a leitura do texto com 
a temática do capítulo. 
 
Tema em foco – “A Química, o tratamento de água e o saneamento básico” (p. 159) 
O texto retrata os problemas causados pela poluição das águas à saúde humana, 
devido aos organismos patogênicos que ali são encontrados. Aponta para questão 
do problema se agravar à medida que o processo de urbanização se intensifica, 
aumentando os riscos de transmissão de diversas doenças veiculadas pela água. 
Fatores como pobreza, falta de habitação, higiene deficiente e, principalmente, 
ausência de tratamento de água e esgoto conduzem à debilidade orgânica. O texto 
traz dados sobre a questão das doenças causadas pela poluição das águas, sendo 
as que mais matam no mundo todo (também são apontados dados de 2010 da 
Organização Mundial de Saúde – OMS: 783 milhões de pessoas no mundo não têm 
acesso à água potável e 2,6 bilhões vivem em áreas sem tratamento de esgoto). 
Difere o significado empregado para epidemia antigamente daquele de hoje. Traz 
um gráfico da população hoje atendida no Brasil por rede de esgoto em 2008 
(contendo o panorama das regiões do país) e um quadro das principais doenças 
causadas por água contaminada (transmissão, doença, agente patogênico e 
medidas), em sequências algumas imagens retratam a temática discutida pelo texto. 
Traz a definição da OMS para saneamento. 
 
Estação de tratamento de água (ETA) (p. 162) – traz noções de água potável, 
potabilidade, definida através de parâmetros que são estabelecidos para limites 
máximos de diferentes substâncias e micro-organismos (parâmetros químicos, 
físicos e biológicos). Apresentas as propriedades físicas e químicas analisadas, esta 
segunda é conferida em função da concentração de substâncias que podem 
apresentar efeito tóxico sobre o organismo humano e/ou inconvenientes 
econômicos, sendo demonstradas pela tabela de valores máximos de alguns 
contaminantes permitidos em água potável. As propriedades ou características 
biológicas da água referem-se à presença de diferentes organismos vivos: 
protozoários, algas e bactérias. Descreve alguns procedimentos envolvidos no 
tratamento da água, como: sedimentação e floculação, filtração, desinfecção, com 
algumas fotos do processo nas estações de tratamento de água.  
 
Estação de tratamento de esgoto (ETE) (p. 165) – Define o tratamento da água de 
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esgoto e apresenta a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), 
n° 357, de 17 de março de 2005, a qual diz que as cidades devem devolver seus 
esgotos para os rios com condições mínimas de qualidade, que foram mostradas 
através de uma tabela de limites de condições de qualidade dos esgotos lançados 
nos rios depois de saídos de uma estação de tratamento de esgoto (ETE). 
Apresenta um quadro com algumas etapas presentes no tratamento de esgotos, 
que são divididos em três estágios: tratamento primário, tratamento secundário e 
tratamento terciário. Na sequência, o texto retrata cada uma dessas etapas do 
tratamento de esgoto e traz um quadro com os principais mecanismos de remoção 
de poluentes no tratamento de esgotos. Por fim, aborda o tratamento adequado das 
águas de piscinas, apresentando alguns parâmetros do controle de qualidades 
dessas águas. 
 
Atitude sustentável – “Como lavar a caixa-d’água de sua casa (p. 164) 
Ensina o aluno como proceder para lavar a caixa-d’água de sua casa, de uma forma 
sustentável. 
 
Atitude sustentável – “Como reduzir a poluição das águas” (p. 169)  
Traz proposições de práticas com o intuito de reduzir a poluição das águas. 
 
Debata e entenda (p. 169) – propõe atividades que exigem reflexão e trazem a 
temática proposta para a realidade dos alunos. 
 
1. “Reações químicas e reversibilidade” (p. 138) – Química na escola: Por que a cor 
vai e volta? (p. 139), 2. “Sistemas químicos reversíveis” (p. 140) – O equilíbrio das 
cavernas (p. 141), 3. “Equilíbrio químico” (p. 141) – O equilíbrio de fases (p. 144), 
Exercícios (p. 146), 4. “Alterações do estado de equilíbrio” (p. 147) – Efeito da 
variação da temperatura (p. 149), Efeito da variação da concentração (p. 150), 
Efeito da variação da pressão (p. 151), 5. “Princípio de Le Chatelier” (p. 153) – A 
Ciência na História: Henry Louis Le Chatelier (p. 153), Síntese da amônia: uma 
revolução da indústria química (p. 155), Exercícios (p. 156), 6. “Aspectos 
quantitativos de equilíbrios químicos” (p. 170) – Concentração e rapidez de reações 
no equilíbrio químico (p. 170), Equilíbrio químico e constante de equilíbrio (p. 171), 
Constante de equilíbrio em reações envolvendo gases (p. 173), Equilíbrio iônico da 
água (p. 174), Equilíbrio iônico da água em soluções aquosas de ácidos, bases e 
sais (p. 175), Potencial hidrogeniônico (pH) (p. 175), Solução-tampão: o controle do 
pH (p. 176), Força de ácidos e bases (p. 176), Que solução é mais ácida ou mais 
básica? (p. 177), Constante de equilíbrio de solubilidade (p. 180), Exercícios (p. 
181), O que aprendemos neste capítulo (p. 183). 
APRESENTAM APENAS O CONTEÚDO QUÍMICO SEM ESTABELECER 
RELAÇÃO DIRETA COM A TEMÁTICA DE ESTUDO. NO ENTANTO, É 
POSSÍVEL VERIFICAR QUE “REAÇÕES QUIMICAS E REVERSIBILIDADE” (P. 
138) E “ALTRAÇÕES DO ESTADO DE EQUILÍBRIO” (P. 147), BUSCAM 
RELACIONAR O CONTEÚDO QUÍMICO COM A TEMÁTICA SOCIAL ABORDADA 
ATRAVÉS DE IMAGENS COM PEQUENAS INFORMAÇÕES DE CASOS. 

 

 
 
 
 
 
 


