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RESUMO 

 
 

 
O Ensino de Química no Brasil ainda traz a ciência como um conteúdo 

fragmentado, descontextualizado e carente de sentido de realidade. Isto afasta o 

interesse dos alunos e lhes fornece uma aprendizagem frágil e sem aplicabilidade. 

Faz-se necessário repensar as práticas docentes para tornar a Química numa 

linguagem capaz de auxiliar na compreensão do mundo. Tendo isso em vista, este 

trabalho de monografia tem por objetivo propor uma sequência didática focada no 

ensino de cadeias carbônicas com abordagem em CTS e utilizando-se de 

experimentação investigativa. Como resultado tem-se um conjunto de atividades 

escolares que, usando o petróleo como tema condutor a fim de uma construção de 

conhecimentos completa e contextualizada, levantou discussões a respeito do meio 

ambiente e trouxe uma atividade de resolução de problema como finalização do 

projeto. Ao final foi possível concluir que a abordagem utilizada foi satisfatória, 

porém deveria ser otimizada com mais tempo para debates mediados e pesquisa 

por parte dos alunos. Observou-se ainda a necessidade de um trabalho amplo e 

integrado com as várias disciplinas para uma abordagem em CTS melhor edificada.  

 

Palavras-chave: Ensino de química, CTS, Experimentação investigativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
 

The teaching of Chemistry in Brazil still approaches science as a fragmented 

topic, decontextualized and in need of a sense of reality. This pushes away students 

interest and provides them only with a fragile learning with no applicability. It is 

necessary to rethink educational practices to turn Chemistry into a language capable 

of aiding in the comprehension of the world. With this in mind, this monography work 

has the objective to propose a didactic sequence focused on the teaching of carbonic 

chains with an STS approach and using investigative experimentation. As a result, 

we have an ensemble of scholar activities that, using petroleum as a connecting 

theme with intent to reach a complete and contextualized construction of knowledge, 

raised discussions about the environment and brought about a problem solving 

activity to finalize the project. In the end it was possible to conclude that the approach 

used was satisfactory, though it should be optimized with more time for mediated 

debates and research by the students. It was also observed the need of an ampler 

work, integrated with the other courses for a better built STS approach. 

 

Keywords: Chemistry teaching, STS, Investigative experimentation 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

1.1 – Sobre a autora 

 

Algumas experiências durante a vida acadêmica da autora deste trabalho 

foram fundamentais para a concepção e elaboração do mesmo. Estas experiências 

serão relatadas a seguir e, apenas por este momento, tomar-se-á a liberdade de 

utilizar a primeira pessoa para narrá-las.  

Ingressei no curso de Química na UFF em 2010, recém saída do ensino 

médio, e determinada a seguir carreira na área da pesquisa científica. Por esta 

razão, foquei-me na grade do bacharelado (a esta época era possível cursar as duas 

titulações simultaneamente) e não cursei as disciplinas dos primeiros períodos 

referentes à licenciatura. Mais adiante no curso, decidi cursar a disciplina de Didática 

I para abrir a possibilidade de uma dupla titulação, visto que esta era pré-requisito 

para todas as disciplinas de Prática de Ensino que tomariam vários períodos por vir. 

Nesta disciplina, no entanto, não consegui me conectar devidamente ao estudo das 

práticas pedagógicas, e tive apenas uma compreensão superficial dos textos e 

temáticas discutidas. 

Ainda perseguindo a carreira na pesquisa, trabalhei por um ano em um 

projeto de iniciação científica no antigo Laboratório de Síntese de Organometálicos, 

e embora a rotina do laboratório me agradasse, fui me desiludindo aos poucos com 

a realidade do meio científico, e imaginando que talvez esse não devesse ser meu 

futuro profissional. Ao final da minha bolsa, então, ao invés de renová-la, decidi por 

me inscrever no programa Ciência Sem Fronteiras, e fui aprovada para um 

intercâmbio de 18 meses em Dublin, na Irlanda. 

Durante meu período em Dublin tive a oportunidade de cursar 2 semestres 

na University College Dublin, onde pude conhecer um sistema de ensino diferente 

do brasileiro, e trabalhei durante 6 semanas em um laboratório de pesquisa da 

Universidade, onde tive mais certeza de que não desejava continuar nesta área. 

Tive ainda incontáveis experiências culturais e interpessoais que expandiram minha 

visão de mundo e me fizeram repensar muitas das minhas ideias e posicionamentos, 
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inclusive quanto à ciência, e comecei a considerar se na licenciatura eu encontraria 

os objetivos profissionais que me faltavam. 

Ao retornar para o Brasil, decidi mudar minha titulação na UFF, e comecei a 

cursar as disciplinas iniciais da licenciatura. Foi então que na disciplina de Psicologia 

da Educação, com a professora Marisol Barenco de Mello, que tive um primeiro 

vislumbre do que o ensino representava; em suas aulas desconstruí completamente 

meu conceito de escola, que partia da minha posição de exceção, de quem se 

encaixou com facilidade no sistema, e passei a ver com clareza tudo o que hoje 

considero errado no modelo tradicional de ensino. A partir dessas aulas e 

discussões, passei a compreender de outra forma mais profunda toda a literatura 

com que tive contato na licenciatura, de Vigotsky a Paulo Freire, e passei a refletir 

sobre o processo educacional. 

Um tempo depois, tive também contato com o trabalho do professor Roberto 

Dalmo Varallo Lima de Oliveira e da colega Stephanie Di Chiara Salgado com 

educação em Direitos Humanos, e pesquisando sobre este tema comecei a ter 

ideias que me motivaram a iniciar a criação do projeto que aqui irei relatar. Este, 

mesmo que não tenha tratado diretamente de questões de equidade, respeito a 

diferenças culturais e empoderamento de segmentos sociais comumente excluídos, 

voltou-se para a reflexão e o debate sobre impactos sociais e ambientais da 

atividade científica, buscando contribuir para a formação de uma consciência crítica, 

a capacidade de argumentação e a percepção de que ciência e sociedade precisam 

de uma ética comum, visando ao bem-estar da coletividade. 

 

 

1.2 – Justificativa 

 

A Química Orgânica é de extrema importância para a compreensão de 

diversas questões presentes no cotidiano, desde os processos que ocorrem em 

nosso organismo e a ação de medicamentos, até a produção de tintas e sabão, por 

exemplo. Entretanto, comumente ensinamos a Química Orgânica de forma 

desconexa com todo o resto do conteúdo de Química, como se fosse um tópico à 

parte que é iniciado após explorarmos os outros compostos e seus processos. 

Apesar de a Química do Carbono ser de fato única quando comparada com as 
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propriedades de ligação de outros elementos, não se deve desassociá-la do que é 

ensinado até então. Deve-se ensinar a relacionar as propriedades físicas e químicas 

(ponto de fusão e ebulição, polaridade, solubilidade, densidade, acides e basicidade) 

das moléculas orgânicas da mesma forma como é feito com os compostos 

inorgânicos. 

Além de particularmente relevante neste caso, a articulação dos 

conhecimentos de um indivíduo é essencial para a construção de um conhecimento 

significativo, um saber pleno e aplicável. Mais ainda, o educando deve tecer 

conexões entre os saberes, e entre esses saberes e o mundo ao redor, de forma 

que o conhecimento científico seja parte da sua inserção na sociedade e da sua 

compreensão do ambiente. 

Desta forma, faz-se necessário pensar um projeto didático que seja capaz 

de introduzir a química orgânica permitindo aos alunos relacionarem esses novos 

compostos com seus saberes químicos prévios, e ainda compreenderem de forma 

ampla como esse conhecimento se relaciona com sua realidade. Para este fim, o 

petróleo mostra-se um excelente tema condutor, não somente por ser a essência de 

grande parte da indústria moderna, como também por tecer uma relação complexa 

entre a ação humana e o meio ambiente através da sua extração e seu uso.  

 

1.3 – Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver e aplicar uma metodologia para o 

Ensino de Química, em particular da Química Orgânica, onde os educandos 

desenvolvam conhecimentos plenos, contextualizados, articulados com a realidade, 

e sejam capazes de aplicá-lo de forma crítica. Espera-se ainda que este trabalho 

contribua para o desenvolvimento da prática docente da autora, alimentando suas 

reflexões epistemológicas à luz de resultados obtidos na realidade de uma escola de 

ensino público. 
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Capítulo 2 – Referencial Teórico 

 

2.1 – Abordagem em CTS 

 

O Ensino de Ciências com abordagem CTS foi definido por Aikenhead 

(1994) como a aprendizagem acerca de fenômenos naturais que se torna numa 

forma de firmar a ciência no ambiente tecnológico e social do aluno. Por esta teoria, 

o aluno deve compreender experiências cotidianas integrando conhecimentos 

destes três âmbitos, e para isso o enfoque do ensino é em torno da resolução de 

problemas reais, pesquisa e atividades experimentais, e na abordagem 

interdisciplinar de temas contemporâneos.  

Esta abordagem tem intenção de formar cidadãos científica e 

tecnologicamente alfabetizados, capazes de tomar decisões informadas e 

desenvolver ações responsáveis (RUBBA, WIESENMAYER, 1988), e ainda permitir 

aos educandos alcançar pensamento crítico e independência intelectual 

(AIKENHEAD, 1987). No contexto educacional brasileiro, estes objetivos condizem 

com as propostas de Paulo Freire, que critica a chamada ‘educação bancária’ e 

defende uma educação problematizadora, uma abordagem pedagógica que 

proporcione ao estudante uma visão crítica sobre o mundo que o permita uma 

participação consciente na construção de sua própria história.  

Dentro da perspectiva CTS, o aluno deve ser levado a confrontar pontos de 

vista, analisar criticamente argumentos e discutir a validade de conclusões baseadas 

em observações e discussões. Tudo isto visa a conferir responsabilidade e 

autonomia ao aluno e promover a curiosidade, dando mais importância ao processo 

de aprendizagem do que ao produto, e retirando a passividade usualmente conferida 

ao educando no processo de ensino-aprendizagem.  

 

2.2 – Experimentação Investigativa 

 

O uso de experimentos no Ensino de Química é aprovado quase como um 

consenso pela comunidade docente, e comumente requisitado e apreciado pelos 
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alunos. Cabe, entretanto, refletir sobre as razões e a forma de uso de atividades 

experimentais, para que elas sirvam a objetivos didáticos. 

Não se deve empregar experimentos apenas pelo aspecto lúdico, pelo único 

intento de captar a atenção por meio de um fenômeno bonito ou fantástico, visto que 

isso não contribui significativamente para o potencial pedagógico da aula se não 

despertar questionamentos ou construção de conhecimento. Também não se deve 

esperar comprovar ou refutar teorias por meio de experimentos em sala de aula, 

visto que não é possível controlar todas as condições experimentais envolvidas, e 

muitas vezes o resultado não é o esperado, devendo advir disso uma 

problematização a respeito dos porquês desse resultado, à luz da teoria. A 

experimentação cujos objetivos principais são a motivação da turma ou a 

comprovação de teorias pouco contribui para a aprendizagem dos estudantes (GIL-

PÉREZ; VALDÉS-CASTRO, 1996). 

Para que uma atividade experimental tenha propósitos didáticos, não se 

pode delegar ao aluno uma atividade puramente mecânica, para que se repita 

apenas uma receita e se espere um resultado já definido anteriormente. Deve-se 

requerer do educando uma participação intelectual, um experimento que traga 

reflexão, elaboração de teorias ou resolução de problemas.  

 

É preciso que as atividades experimentais desenvolvidas nas aulas 

de Química possam propiciar aos alunos o desenvolvimento da 

capacidade de refletir sobre os fenômenos físicos, articulando seus 

conhecimentos já adquiridos e formando novos conhecimentos. 

Neste processo de construção dos conhecimentos, as atividades 

experimentais poderiam ser organizadas de maneira a colocar os 

estudantes diante de situações problemáticas, nas quais eles 

poderão usar dados empíricos, raciocínio lógico, conhecimentos 

teóricos e criatividade para propor suas próprias hipóteses, 

argumentações 

e explicações. Quanto maior a abertura que se dê aos estudantes 

nas aulas experimentais para que eles exponham seus raciocínios, 

confrontem suas teorias e debatam seus argumentos, tanto maior 

será o desenvolvimento não apenas da aprendizagem de conceitos 

da ciência, mas também de um pensamento científico. (SOUZA, 

2013) 
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Capítulo 3 – Metodologia  

 

O trabalho foi realizado em uma escola de ensino público, localizada em 

Niterói. Nesta escola há um sistema no qual a química orgânica é dada em aulas 

especiais, na parte da tarde, e os alunos de primeiro e segundo ano do Ensino 

Médio escolhem em qual semestre cursar a disciplina. 

A princípio, a proposta seria de aplicar o projeto em turmas de terceiro ano, 

cujos alunos já houvessem dominado os conceitos de polaridade e solubilidade 

previamente. Porém, como no programa da escola a Química Orgânica não estava 

prevista para o terceiro ano, decidiu-se trabalhar com as duas turmas especiais da 

tarde, ambas contendo alunos de primeiro e segundo ano. 

A escola conta com um laboratório recentemente inaugurado para o ensino 

de ciências, um espaço ótimo e bem estruturado, podendo comportar um bom 

número de estudantes. Entretanto, ainda não há reagentes em estoque e a vidraria é 

bastante limitada, consistindo apenas em vidros de relógio, espátulas metálicas, 

balões de fundo redondo e béqueres para experimentos em escala bem pequena. 

Além disso, na escola estão disponíveis quadros brancos nas salas e no laboratório, 

projetor digital e caixas de som para uso dos professores de Ciências.   

Na tabela a seguir, apresenta-se o planejamento da sequência didática 

proposta. Adaptando-se às condições e tempo disponibilizados pelos professores 

que colaboraram com o trabalho, o projeto foi aplicado em duas aulas para uma das 

turmas, e em uma aula com tempo estendido para a outra turma.   
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Plano de trabalho para a sequência didática proposta 

Objetivos: Os alunos devem ser capazes de reconhecer cadeias carbônicas e 

compreender algumas de suas propriedades e características; refletir criticamente 

sobre o impacto das ações humanas no ambiente; e dialogar, ouvindo e 

expressando argumentos. 

Conteúdo Recurso 

Discussão sobre Polaridade e 

solubilidade 
Experimento 

Apresentação de cadeias orgânicas, 

tipos e classificações 
Exposição dialogada 

Sensibilização com a história do 

petróleo 
Vídeo 

Identificação de cadeias carbônicas 

(hidrocarbonetos) nas frações do 

petróleo 

Exposição dialogada com uso de slides 

Problematização envolvendo meio 

ambiente e vazamentos de petróleo 

Discussão e leitura de texto 

complementar 

Conscientização através de grandes 

desastres ambientais 
Exposição dialogada com uso de slides 

Proposição de atividade de resolução de problema ambiental 

 

Na etapa de realização do experimento, foi proposto que os alunos fizessem 

misturas de substâncias em água e observassem os sistemas obtidos, anotando 

características físicas observadas e as químicas conhecidas, e posteriormente 

explicassem o porquê de a solubilização ter acontecido em certas misturas e em 

outras não. Pedia-se então que os alunos imaginassem se outras substâncias não 

incluídas inicialmente no experimento sofreriam solubilização em água ou não. A 

ficha com instruções sobre o experimento e perguntas está apresentada na Figura 1, 

contida também no Apêndice A.  

Em cada turma os alunos foram separados em dois grupos para facilitar a 

visualização e a interação, cada um dos grupos realizando o experimento de forma 
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independente. Foi entregue uma ficha de observação para cada integrante do grupo, 

para que realizassem suas anotações de forma individual.  

 

 

Figura 1: Ficha de observação do experimento
1
 

Conforme questionamentos surgiram por parte dos alunos, estes foram 

orientados a produzir hipóteses próprias e discuti-las em grupo, numa etapa 

investigativa e problematizadora. Eventualmente os conceitos de solubilidade e 

polaridade foram retomados pela autora, que passou então a expor sobre cadeias 

carbônicas, seguindo aos questionamentos levantados na etapa do experimento. 

                                                           
1
  Em escolas que não possuam laboratório e vidraria, é sugerido que o procedimento seja adaptado, 

utilizando-se copos de vidro de embalagens reaproveitadas ao invés dos béqueres, e colheres de plástico na 
ausência de espátulas. 
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Foram abordadas as diferentes classificações de cadeias carbônicas e algumas de 

suas propriedades físicas. A estrutura dos triglicerídeos foi mostrada aos alunos 

para fomentar a discussão sobre a insolubilidade do óleo de cozinha em água, e 

propôs-se ainda a elucubração sobre outras substâncias além das sugeridas na 

ficha, como a glicerina e a vaselina, despertando-se também o tema do grau de 

solubilidade de acordo com a polaridade. Depois foi permitido aos alunos testar suas 

hipóteses para finalizar a etapa do experimento. 

Num segundo momento dentro da sequência didática, a autora iniciou 

questionamentos a respeito das fontes de materiais orgânicos que usamos na 

indústria e na sociedade moderna. Focando nos combustíveis fósseis, foi 

apresentado um vídeo intitulado “História do Petróleo em 2 min”, produzido pela 

equipe de pós-graduação em petróleo da UFRJ (HISTÓRIA do Petróleo, s.d.), com o 

intuito de contextualizar sócio historicamente o uso e a extração do petróleo.  

A seguir foi realizada uma breve introdução sobre o processo de refino do 

petróleo, utilizando-se a destilação fracionada para mencionar o ponto de ebulição 

de acordo com as características da cadeia carbônica. Apresentou-se então uma 

série de exemplos de cadeias (Figura 2), em particular de hidrocarbonetos, 

separados pela fração de petróleo da qual são extraídos, pedindo-se a interação dos 

alunos para classificá-las e analisar suas características. O material utilizado para 

esta apresentação está contido no Apêndice B. 

 

 

Figura 2: Alguns dos exemplos de cadeias carbônicas apresentados em aula 
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A autora então questionou a turma a respeito das possíveis consequências 

ambientais do uso e derramamento de petróleo em um sistema aquático, levantando 

um rápido debate sobre o comportamento dos combustíveis fósseis em meio aquoso 

e como isso afetaria o ecossistema. Para fundamentar as conclusões da turma e 

responder alguns questionamentos, foi distribuído e lido com os alunos um texto, 

intitulado “Poluição por derramamento de petróleo” (Apêndice C). 

Com o intuito de conscientizar a respeito da realidade e das dimensões dos 

acidentes ambientais resultantes da extração e transporte do petróleo, a autora 

discorreu sobre exemplos de grandes vazamentos e de vazamentos ocorridos na 

costa brasileira. O material utilizado encontra-se contido no Apêndice D. 

A seguir, foi proposto aos alunos que realizassem uma atividade de 

resolução de problema: Imaginando que eles devessem conter e remediar um 

grande vazamento de um navio petroleiro, os alunos deveriam pesquisar métodos 

utilizados com este fim, focando em técnicas economicamente viáveis no momento e 

em inovações científicas na área. As soluções encontradas deveriam ser então 

redigidas na forma de um pequeno relatório e entregues ao professor. 
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Capítulo 4 – Resultados e Discussões 

 

A proposta inicial do projeto previa que a sequência didática estaria inserida 

dentro do Currículo Mínimo proposto pela SEEDUC para o ensino no estado do Rio 

de Janeiro, no conteúdo previsto para o terceiro ano do Ensino Médio. Entretanto, 

como dito anteriormente, esta não foi a realidade do planejamento encontrado na 

escola, e decidiu-se por realizar as aulas em turmas mistas de primeiro e segundo 

anos, observando-se os obstáculos que seriam encontrados e resultados que seriam 

obtidos dado este contexto.  

Esperava-se que na atividade inicial houvesse uma diferenciação entre os 

alunos do primeiro e do segundo ano, visto que os últimos já teriam conhecimentos 

formais sólidos a respeito de geometria molecular, polaridade e solubilidade, e 

teriam de relacionar esses conceitos para chegar a uma explicação satisfatória para 

os fenômenos observados. Entretanto, durante a discussão todos os estudantes 

apresentaram dificuldade em formular teorias a respeito do fenômeno, e mesmo 

após terem sido estimulados com menções ao conceito de solubilidade, não 

conseguiram trazer informação suficiente para elaborar uma explicação completa e 

coerente. Com um pouco mais de tempo hábil, poderia ter sido dada aos alunos a 

possibilidade de buscar informações em livros didáticos, auxiliando-os a 

complementar seus conhecimentos prévios. 

Analisando-se a discussão realizada e as fichas de experimento preenchidas 

durante a atividade, pôde-se identificar vários obstáculos que impediram os alunos 

de atingirem os objetivos didáticos inicialmente propostos. Os principais obstáculos 

foram: 

1) Deficiências no conhecimento linguístico necessário para 

descrever teorias e explicações. Os alunos não mostraram desconhecimento 

somente de termos científicos específicos e adequados, mas também 

dificuldades ao formular sentenças elaboradas com relações de causa e 

consequência, usando vocabulário repetitivo e pouco adequado. 

2) Dificuldade em levar a discussão além do nível macroscópico. O 

foco dos alunos se manteve em torno dos sistemas e suas caracterizações, 



19 
 

empregando constantemente os termos “homogêneo” e “heterogêneo” e 

analisando a fase ou fases presentes, mas dificilmente chegando a mencionar 

o fenômeno de solubilidade. Mesmo após as discussões, muitos apenas 

tangenciaram o assunto em suas explicações por escrito, limitando-se a citar 

termos como “misturar” e “afinidade” sem apresentação de causas, ou 

mencionando “polaridade” sem relacioná-la devidamente com o fenômeno. 

3) Aparente pouca compreensão de conceitos químicos 

fundamentais. Mesmo os estudantes de segundo ano mostraram 

compreensão limitada das funções inorgânicas e suas propriedades e não 

puderam definir corretamente as razões para espécies apresentarem 

características polares ou apolares.  

Diante destas dificuldades, apurou-se que o Colégio comumente recebe 

alunos transferidos de outras escolas de ensino público nas quais muitas vezes 

houve situações de greve, aulas suspensas e desfalques no quadro de professores. 

Isto se mostra como mais um desafio para um ensino humanizado e completo, 

atingir e incluir todos os estudantes quando não se pode garantir que todos terão 

acesso a um projeto pedagógico coeso até mesmo para o ensino de uma única 

disciplina. 

As questões de linguagem ressaltam ainda a necessidade de se enxergar a 

aprendizagem de forma não fragmentada. Usa-se a Química como linguagem para 

compreender o mundo, porém usa-se primordialmente a linguagem para construir 

conhecimentos de Química, logo o Ensino de um não pode ser desvinculado e 

avaliado de forma isolada do outro. Uma abordagem proposta por Figueiredo (2013) 

para esta questão é o trabalho sistemático e coordenado da equipe de professores 

da escola, propondo atividades adequadas a cada disciplina que promovam as 

habilidades de leitura e escrita, como a proposição de problemas para os quais os 

alunos elaborariam sínteses e conclusões após pesquisa.  

Finalmente, a dificuldade dos alunos em construir conceitos químicos 

desperta reflexões: seria consequência apenas de lacunas no ensino que lhes foi 

dado até então? Ou também de uma falha na forma como a Química comumente é 

abordada, como uma série de dogmas a serem assimilados que não apresentam 

correlação nenhuma com a realidade e o mundo? É importante que estudos 
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posteriores explorem essas questões, para que se busque então abordagens 

apropriadas a estes obstáculos educacionais.  

Apesar de todas as dificuldades discutidas, a maioria dos educandos 

mostrou interesse nos fenômenos observados e em encontrar explicações para o 

que viam. Após a retomada pela autora dos conceitos envolvidos, e da apresentação 

das características das cadeias carbônicas, vários alunos foram capazes de aplicar 

estas ideias para imaginar o resultado das misturas que não foram realizadas no 

experimento inicialmente. Tanto no caso do bicarbonato de sódio e do etanol, 

incluídos nas perguntas da ficha, quanto da glicerina e da vaselina sugeridas pela 

licencianda, alguns alunos foram capazes de analisar as estruturas dos compostos e 

levantar hipóteses sobre suas solubilidades em água. Alguns levantaram 

questionamentos sobre a solubilidade de outros sais, e outros sobre outras 

substâncias orgânicas.  

Entretanto houve uma resistência por parte dos estudantes ao se depararem 

com a questão do grau de solubilidade. Ao adicionarem o cloreto de sódio na água, 

alguns grupos colocaram quantidades maiores do sal, e inclusive continuaram 

adicionando, após a inicial dissolução, por curiosidade. Neste ponto é importante 

ressaltar que os béqueres disponíveis no laboratório eram de 25 mL, o que dificultou 

a visualização dos experimentos, visto que para tais quantidades de água, a 

quantidade de sal solúvel também seria muito pequena, e as espátulas eram 

grandes. Por se fixarem como mencionado anteriormente nas fases presentes no 

sistema, os educandos tiveram dificuldade em visualizar o fenômeno de dissolução 

nestes casos; para eles, nas condições do experimento (capacidade do béquer 

diferente da proposta no roteiro), o sal mostrou-se insolúvel. Já quando a glicerina 

foi o objeto da discussão, por já terem discutido a polaridade da mesma observando 

sua fórmula, mostraram compreender melhor a existência do grau de solubilidade, 

percebendo a relevância da proporção entre soluto e solvente para o fenômeno.  

No momento de apresentação das cadeias carbônicas, os alunos 

interagiram bastante com questionamentos e comentários, tentando garantir a 

compreensão do que era mostrado. Notou-se uma diferença entre as duas turmas 

neste ponto, pois em uma delas o professor regular da turma havia revisitado as 

propriedades de ligação do carbono na aula anterior, o que pareceu ter sido 

importante para que eles compreendessem a estrutura das cadeias. Isto sugere 
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novamente uma deficiência nos conceitos que se supôs terem sido construídos 

previamente pelos alunos.  

Ao começar a abordagem dos combustíveis fósseis como fonte de 

compostos orgânicos usados amplamente na sociedade moderna, utilizou-se o 

vídeo sobre a história do petróleo para trazer um contexto histórico e social. 

Infelizmente em uma das turmas houve um problema no computador utilizado para 

projeção dos slides, o que impediu a exibição do vídeo, e a autora teve de resumir 

rapidamente seu conteúdo. Na turma onde o vídeo foi exibido, notou-se uma 

captação maior da atenção dos alunos para esta seção específica da aula. 

Prosseguiu-se então para o refino do petróleo, e as turmas em geral 

mostraram lembrar da destilação fracionada como técnica de separação de 

misturas. A autora citou fatores nas estruturas das cadeias que influenciam no ponto 

de ebulição da substância, mostrando porque cadeias menores estão presentes nas 

primeiras frações do petróleo. Passou-se então a pedir que os alunos apontassem 

as classificações das cadeias mostradas, e vários deles apontaram corretamente 

essas classificações, mostrando compreender que há inúmeras formas de classificar 

uma mesma cadeia. As diferentes formas de representação gráfica de cadeias 

exemplificadas os slides (fórmula molecular, fórmula estrutural plana e condensada, 

estrutura em bastão e imagens tridimensionais em pau e bola) foram alvo de vários 

questionamentos, e a notação em bastão foi aparentemente mais complexa para os 

alunos, mas, ao final, muitos já mostravam visualizar mais facilmente a estrutura das 

cadeias vistas desta forma.  

Levantando questionamentos a respeito do impacto ambiental do petróleo, 

foi possível perceber que o assunto já era familiar aos alunos, particularmente no 

que se refere à poluição gerada pela sua combustão. A autora conduziu o debate 

instigando-os a imaginarem o que ocorreria em um ecossistema aquático onde fosse 

derramado petróleo; novamente os estudantes mostraram familiaridade com essas 

consequências ambientais, porém agora aplicaram com sucesso suas recentes 

descobertas a respeito das propriedades do petróleo para explicar seu 

comportamento em meio aquoso. Durante a discussão houve alguns 

questionamentos sobre a formação do petróleo, que foram esclarecidos com o texto 

complementar que foi lido em sala, acrescentando ainda informações mais 

detalhadas sobre o assunto em debate.  
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A seguir a autora destacou alguns casos de derramamento de petróleo 

famosos, o que gerou reações de choque e incredulidade nos alunos diante das 

quantidades, quantias em dinheiro e períodos de tempo envolvidos nos estudos e 

recuperação das áreas afetadas. De acordo com estas reações e os 

questionamentos levantados, estima-se que esta conscientização tenha suscitado as 

reflexões desejadas para esta etapa, culminando na proposta de atividade de 

resolução de um problema ambiental.  

Os resultados obtidos nessa atividade não foram satisfatórios em questão de 

números: dos 22 estudantes que participaram do projeto, apenas 3 entregaram a 

tarefa nas semanas seguintes. Percebeu-se uma falta de atenção e de interesse nas 

tarefas mandadas para casa, e os professores regulares das turmas relataram ser 

este um problema comum. Entretanto, nos 3 trabalhos entregues os alunos 

mostraram ter compreendido bem o objetivo da pesquisa e tiveram boa capacidade 

de buscar as informações pedidas, cada um dos 3 trazendo inclusive inovações 

científicas diferentes que têm sido estudadas para este problema. Além disso, uma 

das alunas adicionou ao final do trabalho um pequeno parágrafo, destacado abaixo, 

sobre como seria interessante evitar os derramamentos ao invés de remediá-los: 

Se tivesse mais fiscalização governamental eficiente e 

rigorosa, medidas preventivas em relação aos navios petroleiros, 

manutenção das plataformas, aplicação de multas pesadas e 

cumprição (sic) delas, poderíamos melhorar um pouco a situação de 

vazamentos de petróleo. Até porque petróleo é dinheiro, que está 

sendo jogado no mar, que é parte de nossa sobrevivência. (Aluna A) 

Isto mostra que o pensamento crítico pode ser instigado com a articulação 

do conhecimento científico e suas implicações sociais e ambientais. Caso houvesse 

mais tempo hábil na escola para implementação do projeto, teria sido interessante 

que a pesquisa fosse retomada na forma de debate na aula seguinte, de forma que 

todos os alunos tivessem mais oportunidade de prosseguir com essas reflexões, e 

que fosse possível discutir as questões econômicas e sociais envolvidas na 

produção de novas tecnologias como as pesquisadas na tarefa.  
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Conclusão 

 

Com o trabalho realizado pôde-se concluir que a abordagem em CTS e a 

experimentação investigativa tiveram resultados positivos, ainda que tenham sido 

encontrados obstáculos no processo. Tais obstáculos e a própria reflexão durante a 

prática docente levantaram diversos questionamentos para a autora, levando-a a 

repensar a teoria e crescer como futura profissional. 

A experimentação investigativa mostrou-se valiosa para estimular a 

aplicação dos conhecimentos e a correlação de conceitos, apesar dos obstáculos 

encontrados. Porém a principal conclusão sobre o projeto foi de que para atingir os 

objetivos didáticos almejados com uma sequência didática em CTS é necessário um 

planejamento mais amplo, com mais encontros possíveis com as turmas e uma 

articulação maior com outras disciplinas e com o currículo como um todo. Para que 

os educandos alcancem o pensamento crítico desejado é necessário fazer da 

reflexão um hábito para eles, e trabalhar suas habilidades linguísticas de forma a 

aprimorar o debate e o entendimento científico.  

Apenas com o trabalho realizado, já foi possível observar a aplicação e 

construção de conhecimentos químicos por vários alunos em nível próximo do 

pretendido, e foi obtida evidência de que ao menos uma estudante atingiu a reflexão 

crítica objetivada, apesar do debate final não ter sido realizado como desejado. Com 

isso, espera-se ser possível otimizar projetos educacionais futuros com base nas 

reflexões atingidas pela autora e encontradas neste trabalho. 
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Apêndice A - Ficha de Observação do Experimento 

 

Material: 

- Água 

- Óleo de cozinha 

- Detergente 

- Sal de cozinha 

- 3 béqueres de 200 mL 

 

Procedimento: 

1 – Observe as características dos materiais utilizados (estado físico, cor, textura) e anote em 

sua ficha. 

2 – Disponha 150 mL água em dois béqueres. No primeiro, adicione uma colher pequena do 

sal de cozinha. No segundo, adicione 20 mL do óleo (medido aproximadamente no terceiro 

béquer). Observe o ocorrido em cada um dos béqueres, anotando detalhadamente em sua 

ficha. Se preferir, desenhe um esquema. 

3 – No béquer contendo água e óleo, adicione algumas gotas do detergente. Se necessário, 

agite levemente o béquer. Observe qualquer alteração e anote.  

 

 

 

 

Perguntas: 

1 – O que você sabe sobre a substância que compõe cada um dos materiais usados no 

experimento? Descreva cada um deles com os detalhes que souber (fórmula química, 

características da molécula ou do composto). 

 

2 – Com base no que foi analisado na pergunta anterior, você é capaz de pensar em uma 

explicação para o que ocorreu em cada béquer? 

 

3 – Baseado nas observações feitas, você poderia imaginar e explicar o que aconteceria se 

adicionássemos bicarbonato de sódio na água? E Álcool? 
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Apêndice B – Material de Aula 1 
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Apêndice C - Poluição por derramamento de petróleo  
 

No mundo atual, infelizmente é difícil imaginar a civilização humana sem o petróleo e 

seus derivados. Os produtos obtidos do petróleo são fontes de energia extremamente 

importantes para a produção industrial e também para os meios de transporte. Além disso, a 

partir do petróleo é obtida matéria-prima para a produção de plástico. Enfim, o petróleo é o 

combustível que move o mundo. Porém, sua extração, transporte e utilização podem causar 

sérios danos ambientais. 

O petróleo é uma mistura de substâncias, composta principalmente de 

hidrocarbonetos e pequenas quantidades de substâncias contendo enxofre, oxigênio e 

nitrogênio. Essa mistura é formada a partir de restos de seres vivos que se depositaram no 

fundo de lagos ou mares e que posteriormente foram cobertos por sedimentos rochosos. 

Por conta do calor e da pressão causados pelo empilhamento de várias camadas de 

sedimento (que posteriormente se tornam rochas sedimentares), ocorre a decomposição 

destes restos juntamente com reações complexas que acabam formando o petróleo ao 

longo de milhões de anos. Assim, por causa de sua origem, dizemos que o petróleo é 

um combustível fóssil. 

Boa parte do petróleo extraído no planeta se encontra em bacias sedimentares 

embaixo dos oceanos. Isto além de dificultar a extração de petróleo, pode aumentar os 

riscos ambientais de sua utilização (tanto na extração quanto no transporte). Tanto é que a 

imensa maioria dos desastres ambientais causados por derramamentos de petróleo está 

relacionada com acidentes envolvendo os navios petroleiros e as plataformas petrolíferas.  

Além disso, muitas vezes a água utilizada para lavar os reservatórios de petróleo desses 

navios é jogada diretamente no mar, sem qualquer tratamento. 

Como o petróleo é menos denso que a água, ele boia. Isso faz com que se formem 

grandes manchas: as marés negras – e é aí que os problemas começam. Essas grandes 

manchas de petróleo impedem que a luz passe, prejudicando a fotossíntese dos seres 

produtores marinhos (como o fitoplâncton e as algas pluricelulares). Além disso, a camada 

de petróleo sobre a água impede trocas gasosas da água com o ar, levando muitos seres 

vivos à asfixia. 

Os animais aquáticos são diretamente afetados pelo petróleo, pois ele impregna a 

superfície de seus corpos e os mata por intoxicação (a pele dos animais pode absorver parte 

das substâncias que constituem o petróleo). Quando o petróleo impregna as brânquias dos 

peixes, ocorre morte por asfixia. As aves marinhas também são altamente prejudicadas: 

o petróleo gruda em suas penas, impedindo-as de voar e de regular sua temperatura, 

acabando por matá-las. O mesmo ocorre com os mamíferos marinhos que, impedidos de 

eliminar calor por conta da camada de petróleo, também acabam morrendo. 

Os problemas podem ser ainda maiores se a mancha de petróleo atingir áreas de 

manguezais. O petróleo poderá impedir a absorção de nutrientes nas raízes das plantas, 

além de destruir a principal área de reprodução para inúmeras espécies marinhas. 
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Livremente adaptado de:  

Poluição por derramamento de petróleo – Biologia Enem, por Juliana Santos. 
Disponível em: http://blogdoenem.com.br/poluicao-derramamento-petroleo-biologia/ 
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Apêndice D – Material de aula 2 
 
 

 

 

             


