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RESUMO 
 

 
 

A preocupação com o meio ambiente passa invariavelmente pela análise acerca da 
utilização dos recursos naturais disponibilizados na natureza. Não é de hoje que  
vêm sendo formuladas e executadas diversas políticas públicas voltadas à 
preservação do meio ambiente no sentido de implementar ações, projetos e 
pesquisas que objetivam avaliar os impactos sofridos pela atuação humana. Assim, 
esta pesquisa investiga as metodologias educacionais implementadas em sala de 
aula que podem auxiliar na compreensão acerca da necessidade de proteção e de 
preservação do meio ambiente através do estudo dos gases. A importância dessa 
análise surgiu em razão da insuficiência de medidas educacionais voltadas à 
preocupação e à preservação do meio ambiente em razão da não obrigatoriedade 
de inserção da Educação Ambiental como disciplina obrigatória em todos os níveis 
educacionais. Nessa perspectiva, utiliza-se uma sequência didática para construção 
de conceitos relacionados aos gases, com enfoque na educação ambiental. A 
pesquisa foi desenvolvida em duas turmas do 3º ano do Ensino Médio totalizando 30 
alunos que são discentes da Escola Estadual de Curso Normal em Nível Médio São 
José localizada em São José de Piranhas-PB. Para tanto, foi aplicado um 
questionário prévio (pré-teste), uma apresentação de um documentário que discute 
as catástrofes ambientais, um quiz sobre o efeito estufa e sobre a importância dos 
gases no nosso dia a dia. Também foi feita uma intervenção em sala de aula com o 
uso de ambientes virtuais de aprendizagem e na sequência, os alunos construíram 
mapas conceituais sobre a importância e a interferência dos gases na educação 
ambiental. Finalmente, com o intuito de verificar se houve evolução na 
aprendizagem dos alunos, foi aplicado um pós-teste e as respostas ao mesmo foram 
tratadas estatisticamente com o uso do software SPSS. Os principais resultados 
desta pesquisa são apresentados na forma de tabelas, gráficos e figuras. 

 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Gases. Sequência Didática. Meio Ambiente. 



ABSTRACT 
 

 
 

Concern for the environment invariably involves the analysis about the use of natural 
resources available in nature. It is not today that have been formulated and executed 
a number of public policies aimed at preserving the environment to implement 
actions, projects and research aimed to evaluate the impacts suffered by human 
activity. Thus, this research investigates the educational methodologies implemented 
in the classroom that can assist in the understanding of the need for protection and 
preservation of the environment through the study of gases. The importance of this 
analysis arose because of the inadequacy of educational measures aimed at concern 
and the preservation of the environment due to the non mandatory environmental 
education insertion as a compulsory subject at all educational levels. In this 
perspective it uses a didactic sequence for construction of concepts related to gases 
with a focus on environmental education. It is also worth noting that the research is 
being developed in two classes of the 3rd year of high school. A total the 30 students 
who are students of the State School of Normal Course in Middle Level São José 
located in São José de Piranhas-PB. Therefore, it has been used a methodological 
approach with the application of a prior questionnaire (pretest), a presentation of a 
documentary about environmental disasters, a quiz on the Global Warming and the 
importance of gas in our day by day. Also there will be an intervention in the 
classroom with the use of virtual learning environments (VLE). Thus, students will be 
encouraged to build conceptual maps of the importance and the interference of the 
gases in environmental education. Finally, in order to verify if there was evolution in 
the students' learning, a posttest was applied and the answers to the same were 
treated statistically with the use of SPSS software. The main results of this research 
are presented in tables, graphs and figures. 

 
Key words: Environmental education. Gases. Following Teaching. Environment. 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 
 

CEWO – Colégio Estadual Walter Orlandini 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CP- Componente Principal 

DCNEM – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

EA – Educação Ambiental 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 

ENE SÃO JOSÉ – Escola Normal Estadual São José 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC – Ministério da Educação 

MP - Materiais Particulados 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PCA - Análise dos Componentes Principais 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PCN+ – Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais 

PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

PIEA – Programa Internacional de Educação Ambiental 

QV – Química Verde 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences (Pacote Estatístico para as 

Ciências Sociais) 

SD - Sequencia Didática 

UFSM - Universidade Federal de Santa Maria 



LISTA DE QUADROS 
 

 
 

Quadro 1 – Respostas de alguns alunos para a primeira pergunta do pré-teste. .. 78 

Quadro 2 – Respostas de alguns alunos para a segunda pergunta do pré-teste . 79 

Quadro 3 – Respostas de alguns alunos para a terceira pergunta do pré-teste     80 

Quadro 4 – Respostas de alguns alunos para a quarta pergunta do pré-teste       81 

Quadro 5 – Respostas de alguns alunos para a quinta pergunta do pré-teste........ 82 

Quadro 6 – Respostas de alguns alunos para a sexta pergunta do pré-teste ......... 84 

Quadro 7 – Respostas de alguns alunos para a sétima pergunta do pré-teste ....... 85 



LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1 – Faixa etária dos alunos participantes da pesquisa ................................ 72 

Gráfico 2 – Screen .................................................................................................. 98 



LISTA DE TABELAS 
 

 
 

Tabela 1 – Assertivas da enquete aplicada .......................................................... 75 

Tabela 2 – Graus de concordância das assertivas ............................................... 76 

Tabela 3 – Valores das comunalidades das assertivas ......................................... 97 

Tabela 4 – Distribuição da variância explicada das componentes principais ........ 99 

Tabela 5 – Valores das Cargas Fatoriais em cada CP extraída ............................ 100 

Tabela 6 – Agrupamentos das Assertivas por componente principal .................... 100 



LISTA DE FIGURAS 
 

 
 

Figura 1: Mapa mental confeccionado pelo aluno A .............................................. 88 

Figura 2: Mapa mental confeccionado pelo aluno B .............................................. 89 

Figura 3: Mapa mental confeccionado pelo aluno C .............................................. 89 

Figura 4: Mapa mental confeccionado pelo aluno D .............................................. 90 

Figura 5: Mapa mental confeccionado pelo aluno E .............................................. 90 

Figura 6: Histograma da incidência de respostas na Questão A1 ......................... 92 

Figura 7: Histograma da incidência de respostas na Questão A2 ......................... 93 

Figura 8: Histograma da incidência de respostas na Questão A6 ......................... 94 

Figura 9: Histograma da incidência de respostas na Questão A8 ......................... 95 

Figura 10: Matriz de Coeficientes de Correlação ................................................... 96 



SUMÁRIO 
 

 
 

INTRODUÇÃO....................................................................................................... 16 

 

1 QUÍMICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL .............................................................. 22 

1.1 ENSINO DE QUÍMICA ..................................................................................... 22 

1.1.1 O ensino de Química no Brasil .................................................................... 25 

1.1.2 Orientação curricular sobre o ensino de Química .......................................... 31 

1.2 A PROBLEMÁTICA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ...................................... 41 

1.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL.............................................................................. 44 

1.4 O ENSINO DE QUÍMICA COM ENFOQUE NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL ..... 52 

1.5 ENSINO DE QUÍMICA E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL 

SUSTENTÁVEL ..................................................................................................... 55 

1.6 OS GASES E A POLUIÇÃO AMBIENTAL ...................................................... 58 

1.7 ENSINO-APRENDIZAGEM DE GASES COM ENFOQUE NA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL .......................................................................................................... 64 

1.8 ENSINO-APRENDIZAGEM DOS GASES NUMA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR ............................................................................................. 68 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................. 71 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DA PESQUISA ............................... 71 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA ..... 72 

2.3. METODOLOGIA ............................................................................................. 73 

2.3.1 Instrumento ................................................................................................... 74 

2.3.2 Aplicação do Instrumento e Coleta de Dados ................................................ 76 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................ 77 

3.1 DA OBSERVAÇÃO DOS SUJEITOS INVESTIGADOS ................................... 77 

3.2 ANÁLISE DO PRÉ-TESTE .............................................................................. 77 

3.3 A INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA .......................................................... 86 

3.3.1 A proposta de sequência didática .............................................................. 86 

3.4 ANÁLISE DO PÓS-TESTE ............................................................................. 91 

3.4.1 Análises Relativas das Dispersões ................................................................ 92 



 

3.4.2 Análise de Correlação ................................................................................... 95 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 102 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 105 

ANEXOS ................................................................................................................ 113 

APÊNDICES .......................................................................................................... 118 



16 
 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

O ensino de Química representa uma prática desenvolvida na sociedade há 

bastante tempo. Entretanto, a inserção do mesmo na educação secundária somente 

foi efetivada em 1931, a partir da Reforma Educacional de Francisco Campos. De 

1931 para cá houve ainda diversas modificações e redirecionamentos1. 

É comum observar que os alunos apresentam significativas dificuldades em 

relação a essa disciplina. Naturalmente, muitos fatores podem estar diretamente 

relacionados à metodologia utilizada pelo professor na sala de aula, à ausência de 

aspectos práticos que materializem o estudo teórico, à ausência de materiais 

pedagógicos entre outros elementos que também reforçam a deficiência no ensino. 

Não há dúvidas de que a ocorrência de qualquer uma das causas apontadas 

acima pode afetar de forma direta na aprendizagem do aluno e também, mais ainda, 

quando estiverem presentes de forma conjunta. 

Neste âmbito, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) possuem a função 

de auxiliar o profissional da educação no que concerne aos métodos pedagógicos 

que serão empregados em sala de aula, especialmente em razão da sua 

flexibilidade e da importância dos temas sociais que estão contemplados no 

mencionado documento. De fato, os PCNs estão abrangidos por diversas vertentes 

pedagógicas, que se destinam a viabilizar não apenas a democratização do 

conhecimento como também a interdisciplinaridade e a sua abordagem no ensino 

básico cuja abordagem em sala de aula deve ocorrer de forma transversal. Nesse 

contexto, há três vertentes dispostas nos PCNs que objetivam relacionar os 

conteúdos de acordo com pontos de conexão existentes entre eles. Para isso, os 

PCNs sugerem algumas propostas no tratamento transversal de temáticas sociais na 

escola, como forma de contemplá-las na sua complexidade, sem restringi-las à 

abordagem de uma única área (BRASIL, 1998a). Dessa forma são considerados 

como temas transversais aqueles que dizem respeito a conteúdos de caráter social, 

que devem ser incluídos no currículo do ensino fundamental de forma “transversal”, 

 
 

 
1 Visando não estender demais a discussão aqui empreendida, para quem desejar obter informações 
acerca de outros detalhes ou épocas posteriores às que foram mencionadas, para se aprofundar em 
mais detalhes, recomenda-se que sejam consultados Chassot (1996), Filgueiras (1988), Lima (2013), 
Motoyama (2000). 
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isto é, não como uma área de conhecimento específica, mas como conteúdo a ser 

ministrado no interior das várias áreas estabelecidas. 

Nos PCNs são considerados temas transversais: Ética, Saúde, Meio 

Ambiente, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo 

justamente devido ao fato de envolverem problemáticas sociais atuais e urgentes 

(BRASIL, 1998a). Entre estes o foco do presente trabalho estará centrado em torno 

do tema transversal Meio Ambiente, visto que, além de fazer parte do foco da 

presente pesquisa, apresenta como principal função “contribuir para a formação de 

cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental de um 

modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local 

e global” (BRASIL, 1998c, p. 188). 

De acordo com o MEC (2017) a proposta apresentada para o ensino de 

Química nos PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) se 

contrapõe à velha ênfase na memorização de informações, nomes, fórmulas e 

conhecimentos como fragmentos desligados da realidade dos alunos. Ao contrário 

disso, pretende-se que o aluno reconheça e compreenda, de forma integrada e 

significativa, as transformações químicas que ocorrem nos processos naturais e 

tecnológicos em diferentes contextos, encontrados na atmosfera, hidrosfera, litosfera 

e biosfera e suas relações com os sistemas produtivo, industrial e agrícola. 

Especificamente em relação à Química, os PCNs (2018) indicam que a 

mesma 

deve ser trabalhada em sala de aula de acordo com sua evolução histórica, 

abrangendo inclusive os processos e transformações que ocorrem diuturnamente no 

meio ambiente, sob as seguintes vertentes: a) contextualização, que dê significado 

aos conteúdos e que facilite o estabelecimento de ligações com outros campos do 

conhecimento; b) respeito ao desenvolvimento cognitivo e afetivo, que garanta ao 

estudante tratamento atento a sua formação e seus interesses; c) desenvolvimento 

de competências e habilidades em consonância com os temas e conteúdos do 

ensino. 

Outrossim, as competências desenvolvidas na disciplina de Química 

relacionam-se à representação e à comunicação que auxilia na interpretação de 

códigos e de nomenclaturas utilizados na área em foco para que o aluno possa 

dominar os conceitos técnicos de forma produtiva, inclusive no que diz respeito: ao 



18 
 

 
 

 

desenvolvimento da crítica em relação às informações que lhes forem apresentadas; 

à investigação e compreensão das leis da Química e dos procedimentos científicos 

que deem suporte às bases teóricas dos estudantes em sala de aula; à 

contextualização sociocultural, que possibilite ao aluno a compreensão da 

importância da Química na sociedade e nos processos que interferem de forma 

direta e indireta no equilíbrio ecológico e na qualidade do meio ambiente. 

Hodiernamente, diversos recursos tecnológicos podem ser empregados no 

processo de aprendizagem de forma efetiva. Aliás, se há alguma preocupação com 

a educação formal, o Estado deve adequar as tradicionais formas de transmissão do 

conhecimento às novas ferramentas que ganharam a simpatia dos indivíduos, 

especialmente das crianças e dos jovens. 

Na verdade, com o desenvolvimento da tecnologia, especialmente após a 

Revolução Industrial do Século XIX, questões de natureza ambiental despertaram a 

atenção dos estudiosos que, de certa forma, atrelaram a possibilidade de ameaça ao 

equilíbrio da natureza e aos mecanismos de produção, tão caros às sociedades 

contemporâneas, mas que podem agredir de forma exponencial a natureza. 

O desafio não somente imediato, mas urgente, é justamente buscar um ponto 

de equilíbrio que possibilite a exploração da tecnologia sem negligenciar a 

necessária proteção ao meio ambiente, que não se qualifica apenas no seu aspecto 

natural, mas que também abrange aspectos de natureza artificial, cultural e também 

no âmbito do trabalho e do patrimônio genético. 

Há tempos que o meio ambiente não é considerado apenas no seu aspecto 

natural, que compreende os elementos bióticos e abióticos presentes na natureza, o 

ecossistema, a biosfera, etc. De fato, os estudos mais atualizados se reportam ao 

equilíbrio da intervenção tecnológica, à forma como as cidades são construídas 

(meio ambiente artificial), à interação com os costumes, aos usos e tradições dos 

mais diversos grupos sociais (meio ambiente cultural), à proteção à saúde no 

ambiente onde o indivíduo exerce suas atividades laborativas (meio ambiente do 

trabalho) e à tutela da informação das origens genéticas no aspecto da diversidade 

biológica (patrimônio genético). 

Sendo assim, observa-se claramente que a atuação humana sobre as 

ferramentas tecnológicas demanda, invariavelmente, a utilização e/ou manipulação 

dos recursos que se encontram na natureza, sendo importante a sensibilização 
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acerca do uso racional e adequado, principalmente em razão da preservação do 

meio ambiente e do impacto que a utilização desproporcional pode resultar para  

todo o ecossistema. 

Não se deve buscar a conscientização do uso racional dos recursos naturais 

apenas de acordo com as necessidades humanas e as consequências daí 

decorrentes, mas também à luz dos impactos que os demais organismos poderão 

sofrer em virtude da intervenção tecnológica, porquanto a proteção aos espécimes 

deve ser implementada de forma ampla. 

Nesse sentido, surge a necessidade de avaliar os aspectos metodológicos 

relacionados ao estudo dos gases nas componentes curriculares do Ensino Médio 

tendo em vista que, conforme mencionado, percebe-se certa deficiência no estudo 

da Química em sala de aula, que pode estar relacionada à forma como o 

conhecimento é transmitido aos alunos, cujo reforço fica a cargo da ausência de 

recursos pedagógicos que viabilizem a sistematização do conteúdo que foi 

apresentado. 

Segundo Matuichuck e Silva (2013), “a função dos professores e das 

instituições de ensino é proporcionar aos discentes um aprendizado significativo, 

formando assim cidadãos comprometidos e capazes de interagirem na sociedade na 

qual estão inseridos”. Para que isto aconteça na prática, é necessário que os 

professores inovem suas práticas docentes, o que requer inicialmente uma boa 

formação acadêmica, pautada na capacitação dos professores, tornando-os capazes 

de introduzir novas ferramentas metodológicas em sala de aula com o objetivo de 

proporcionar uma aprendizagem significativa. 

Após receberem uma formação acadêmica adequada, os docentes deverão 

ter um senso crítico formado no âmbito de suas obrigações enquanto educador, 

sabendo, desta maneira, autoavaliar-se e detectar o que precisa ser modificado, 

aperfeiçoado ou até mesmo eliminado de sua prática docente, tendo uma postura 

reflexiva e partindo sempre de uma prática planejada e elaborada satisfatoriamente 

de acordo com as necessidades do público alvo. 

Atentando-se a estes aspectos introdutórios, torna-se necessário indagar: 

qual a importância da compreensão do estudo dos gases na Educação Ambiental? 

De que forma o emprego de metodologias e de recursos tecnológicos poderão 

facilitar no processo de aprendizagem em relação ao estudo dos gases e à sua 
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indispensabilidade para o equilíbrio natural? Até que ponto o conhecimento acerca 

da relevância do estudo dos gases na Educação Ambiental poderá alterar as 

práticas relacionadas à preservação do meio ambiente? 

É certo que, não raras vezes, o estudo dos gases e da Química em geral não 

passa de uma discussão abstrata, teórica, sem aspectos práticos que direcionem o 

conhecimento do aluno. Dessa forma, a deficiência das instituições de ensino, 

sobretudo as públicas, interfere de forma significativa no processo de aprendizagem 

do aluno, que não consegue assimilar o conteúdo transmitido de forma adequada, 

de forma a torná-lo apto a agregar conhecimento e relacioná-lo com a sua vivência 

no cotidiano. 

É bem verdade que a preocupação com o meio ambiente ocorreu de forma 

tardia, quando parcela considerável dos recursos naturais havia se perdido na 

satisfação das necessidades humanas. Entretanto, a educação ambiental vem 

assumindo importante função de informação e sensibilização, pois, uma vez 

sensibilizado, o indivíduo passa a agir de forma diferente acerca do consumo 

racional dos recursos naturais, que não pode mais ser relegado a um segundo 

plano, devendo constar nas componentes curriculares de forma obrigatória e 

organizada. 

Entretanto, nota-se que ainda existe uma grande deficiência acerca da 

qualificação da educação ambiental, que exige uma atenção mais direcionada e 

objetiva. Assim, desde que as ferramentas pedagógicas necessárias para a 

aquisição do conhecimento sejam empregadas de forma adequada, não há dúvida 

de que haverá a alteração do comportamento dos indivíduos em relação à 

preservação dos recursos naturais por meio de uma educação ambiental eficaz. 

Partindo do entendimento de que o uso de ferramentas metodológicas 

facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem desperta o conhecimento 

científico dos alunos, tornando-os sujeitos ativos na construção dos conteúdos de 

Química - levando-se em consideração que os docentes devem promover um ensino 

eficiente, contextualizado e interdisciplinar - é preciso destacar que é necessário 

investimento efetivo que proporcione uma educação de qualidade e a busca de 

estratégias que, segundo Palma (2005), têm sido um dos principais instrumentos de 

mudança diante do quadro de crise ambiental vivenciado atualmente. Segundo a 

autora, a educação ambiental é uma forma de os indivíduos adquirirem 
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continuamente conhecimentos que aumentam sua concepção e promovem 

mudanças de atitudes, fazendo com que assim, através de tais ações, evitem ou 

previnam impactos ambientais. 

Nesse sentido, objetiva-se construir e avaliar uma sequência didática de 

ensino para o conteúdo de Gases com ênfase na Educação Ambiental com alunos 

do 3º ano de uma Escola Pública do Município de São José de Piranhas-PB. 

No que concerne aos objetivos específicos, buscou-se investigar as 

dificuldades de aprendizagem expressas pelos estudantes sobre o conteúdo de 

gases; propor uma forma didática e contextualizada de relacionar o conteúdo gases 

com a Educação Ambiental a partir da sequência didática aplicada; diagnosticar 

como os estudantes avaliam a proposta executada; relatar se ocorreu evolução 

conceitual a partir da aplicação de um instrumento de avaliação. 

É neste contexto que se insere a presente dissertação descrita em linhas 

gerais como segue: 

O capítulo 1 traz considerações acerca das relações entre a Química e a 

Educação Ambiental. Apresenta-se uma visão geral acerca da correlação entre o 

ensino de Química e a educação ambiental, destacando-se os principais pontos que 

giram em torno desta problemática, como o emprego de metodologias que 

possibilitem a contextualização dos problemas ambientais e a forma como diversos 

desafios poderão ser superados através da implementação de métodos de ensino 

desafiadores que contemplem a educação ambiental. No capítulo 2, discute-se um 

pouco sobre o ambiente e os sujeitos participantes da pesquisa, bem como a 

metodologia utilizada na coleta e análise dos dados. No capítulo 3, apresenta-se os 

principais resultados obtidos, bem como uma discussão sobre a análise e 

interpretação dos resultados. Finalmente, no capítulo 4 são apontadas algumas 

conclusões importantes sobre este estudo e também indicadas perspectivas de 

investigações futuras. 
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1 QUÍMICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 

Neste capítulo será feita uma discursão sobre a importância do estudo da 

Química, especialmente em relação ao estudo dos gases, a partir de sua relação 

com a preservação do meio ambiente, visando apresentar a questão do 

desenvolvimento sustentável como saída alternativa necessária para o progresso da 

humanidade, bem como demonstrando de que forma a educação ambiental poderá 

ser implementada através de metodologias contextualizadas. 

 
 

1.1 ENSINO DE QUÍMICA 

 
 

É comum no cotidiano escolar que os docentes observem a presença de 

estudantes em sala de aula com dificuldades na aprendizagem no âmbito do estudo 

de Química, especialmente aqueles da educação básica. Essa constatação é 

facilmente perceptível através dos baixos resultados que são obtidos em função dos 

métodos avaliativos empregados em sala de aula, que sinalizam a deficiência na 

aquisição de conhecimentos tão específicos. 

Uma das causa que mais contribui para a deficiência na aprendizagem de 

Química é a ausência de metodologias que demonstrem de forma efetiva a presença 

dos conteúdos de tal disciplina no cotidiano dos alunos. Assim, pode-se afirmar que 

a mera apresentação sem a necessária demonstração prática interfere diretamente 

no processo de aprendizagem dos alunos, fato este facilmente verificável na rotina 

de muitos professores. 

Antes de tudo, é preciso compreender que as diretrizes estabelecidas nos 

PCNs servem para orientar o profissional que diz respeito à formulação do projeto 

político pedagógico na instituição escolar. Nesse contexto, a representação e a 

comunicação, a investigação e a compreensão além da contextualização 

sociocultural, devem direcionar as atividades que serão desenvolvidas e executadas 

em sala de aula, para que o aluno possa ser inserido num contexto educacional de 

qualidade, que proporcione ressignificações das questões envolvidas situando-o, 

assim, no contexto das demandas socioambientais tão alarmantes nos dias atuais. 
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Deve-se mencionar que o estudo da Química está diretamente relacionado à 

educação ambiental e, com efeito, a partir do momento em que o aluno  

compreender o seu lugar e a sua participação na preservação dos recursos naturais 

poderá ter mais condições de entender de que forma a sua atuação poderá 

promover o equilíbrio ambiental ou acarretar mais prejuízos ao meio ambiente, daí 

emergindo a importância da Educação Ambiental no ensino formal. 

Se o aluno não tem conhecimento acerca da forma como suas ações podem 

repercutir no equilíbrio ambiental obviamente sua autodeterminação estará 

prejudicada, uma vez que não terá condições de se comportar de forma diferente 

daquela adotada no caso concreto. 

Nesse contexto, cabe acentuar que a Química está presente em vários 

aspectos da vida humana como, por exemplo, nos alimentos, nos produtos de 

limpeza, nos medicamentos, na poluição da atmosfera e dos rios, na produção do 

lixo, etc., de maneira que a abordagem interdisciplinar se revela uma alternativa 

viável e relevante na compreensão da importância do equilíbrio ambiental. 

A convivência com o meio ambiente faz parte da realidade diária de todos e 

deve ser incluída como um tema interdisciplinar sendo trabalhada por diversos 

ângulos e abordagens, possibilitando, assim, que sua compreensão seja completa e 

possa ser aproveitada em outros campos de atuação (PUGA, 2014). 

A abordagem da Química em sala de aula pode ocorrer de diversas maneiras. 

O problema que se observa atualmente é que na maioria das vezes o profissional é 

treinado a apenas expor o assunto de maneira descontextualizada, abstrata, sem 

correlação com os aspectos práticos e cotidianos que normalmente são vivenciados 

pelos indivíduos. Vale destacar que este sistema de transmissão do conhecimento 

não é mais adequado à realidade do aluno. Isso porque a indicação de datas 

comemorativas (sic) específicas para a abordagem de assuntos relacionados ao 

meio ambiente é completamente insuficiente para a sensibilização dos alunos  

acerca da importância do equilíbrio ambiental. 

Além disso, a Lei 9.795/99, que dispõe sobre a educação ambiental e institui  

a Política Nacional de Educação Ambiental, prevê que a educação ambiental não 

deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino, o que se 

mostra totalmente em dissonância com os princípios e objetivos estabelecidos no 

próprio diploma normativo. 
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Ainda mais alarmante é a ausência ou insuficiência de laboratórios, recursos 

midiáticos, ferramentas pedagógicas, o que contribui para a precária realidade 

educacional brasileira, que há tempos não vem sendo levada a sério por políticas 

públicas. Desta forma, correlacionar o discurso teórico às medidas práticas passa a 

ser a melhor alternativa para a compreensão da importância da química no contexto 

da educação ambiental, pois tal iniciativa permite a viabilização do acesso à 

informação de forma sistematizada e organizada. 

Tem-se, então, em um escopo mais específico, a contextualização do estudo 

dos gases, na perspectiva da preservação do meio ambiente, que se torna relevante 

para a implementação da Educação Ambiental. Conforme já mencionado, a 

problemática referente ao meio ambiente não pode ser relegada a segundo plano 

devendo ser priorizada através de políticas educacionais que efetivem o direito ao 

consumo racional e à informação. Buscando superar tais dificuldades o processo de 

ensino/aprendizagem de química deve estabelecer uma relação entre teoria e 

prática a fim de possibilitar a construção de um conhecimento científico necessário 

na formação intelectual dos estudantes (SILVA & SIMÕES, 2017, p. 73). 

A importância de tais reflexões reside no fato de que a Educação Ambiental 

pode vir a possibilitar o julgamento crítico e racional acerca das informações que são 

comumente apresentadas aos alunos pelos mais diversos meios de comunicação. É 

fácil notar que se o indivíduo possui conhecimento acerca de determinado assunto 

que lhe é apresentado e, normalmente poderá discuti-lo de forma autônoma, de 

acordo com o seu modo de entender e é aí que reside a importância da educação 

ambiental na sala de aula por que tais questões são facilmente perceptíveis na 

realidade dos educandos o que faz com que tenham algo (ou muito) a dizer a 

respeito a partir de suas vivências. 

A importância de tal medida se dá porque a partir disso se busca exercer a 

criticidade e a cidadania tanto dos estudantes quanto das pessoas com quem 

convivem e com as quais interagem cotidianamente. Isso porque na medida em que 

as práticas ambientais vão aparecendo no cotidiano a população. 

 
Tende a adquirir uma maior consciência a respeito de temas ligados ao 
meio ambiente, agindo de forma mais ecológica, podendo até cobrar dos 
seus líderes um maior envolvimento em práticas ambientalmente aceitáveis. 
(PUGA, 2014, p. 15). 
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1.1.1 O ensino de Química no Brasil 

 
 

A sistematização do ensino da disciplina de Química no sistema educacional 

brasileiro ocorreu de forma lenta e gradual em razão da supervalorização das 

atividades rurais, por meio das quais eram realizados empreendimentos voltados à 

produção de alimentos para a exportação. Desta forma, o desenvolvimento da área 

científica no Brasil foi sendo fomentado de forma bastante precária, principalmente 

em razão da ausência de recursos tecnológicos que demandassem conhecimentos 

especializados. 

De fato, segundo Chassot (2006), o precário desenvolvimento científico e 

tecnológico no Brasil até o início do século XX foi um fator determinante para o não 

desenvolvimento do ensino das Ciências da Natureza no Brasil até esta época. 

Conforme mencionado na introdução o desenvolvimento da Química em instituições 

de ensino e de pesquisa esteve relacionado à presença da família real portuguesa 

no Brasil. Tanto que somente com a invasão de Napoleão a Portugal e com a fuga 

destes para o solo brasileiro é que se deu início à criação de implementação de 

lugares oficiais onde o ensino de Química começou a ser necessário para formação 

de mão-de-obra especializada e mesmo com a fundação de centros de pesquisa em 

Ciências que estimularam o desenvolvimento da área. 

Também os avanços tecnológicos experimentados pelos países europeus 

assentavam-se nas descobertas científicas que possibilitaram a manipulação dos 

recursos em prol das necessidades humanas, o que revelou a importância do estudo 

da química de forma sistematizada e não esporádica como ocorria até então. 

O estudo da química começou a ganhar um pouco de atenção na educação 

formal do Brasil, tendo em vista que o desenvolvimento ocorrido nos países da 

Europa através de experimentos com os recursos naturais estava diretamente 

relacionado ao progresso socioeconômico. 

Essas modificações ocorreram, principalmente, devido a um crescente 

processo de industrialização, mudando significativamente a vida na cidade, que 

deixou de ser apenas uma extensão do sistema de vida rural e de atividades 

comerciais. Houve, desse modo, um grande distanciamento dos valores rurais e um 

total deslumbramento pela ciência e pela tecnologia, pois elas estavam associadas 
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essencialmente à ideologia do progresso e da modernidade a partir das inovações 

tecnológicas (LOPES, 2007). 

Neste sentido, Santos e colaboradores (2000) afirmam: 

 
No Brasil do começo do século XIX quase nada havia em termos de ensino 
ou trabalhos científicos e “[...] a consequente transformação da colônia em 
sede do governo [..] facilitou a instalação de cursos superiores que 
contemplavam o estudo das ciências naturais”. Assim teve início a história 
institucional da ciência no país, seguindo modelos tradicionalmente 
reconhecidos na Europa e “vistos pela Coroa como essenciais para a 
exploração mais sistemática das riquezas coloniais” ((SANTOS; PINTO; 

ALENCASTRO, 2000, p. 418) 

 

A abertura dos portos às outras nações também viabilizou o aparelhamento 

do campo químico no país, tendo em vista que o setor industrial, que estava em 

expansão nos países europeus, pôde ser implementado de forma mais concreta na 

realidade brasileira, que lentamente foi sendo modificada com a instalação das 

indústrias (LIMA, 2013). 

Podem ser mencionados como elementos que contribuíram para tal expansão 

a exploração de ferro e a necessidade de refinamento de metais preciosos visto que 

tais elementos foram fundamentais no processo de estruturação do ensino de 

química no sistema educacional brasileiro. Porém, percebe-se que a inserção da 

química como disciplina autônoma ainda estava atrelada à formação profissional e 

militar, de maneira que a sua inclusão nos componentes curriculares do ensino 

nacional ainda era muito principiante. 

Nesse contexto, o estudo da química ainda se mostrava pouco atrativo, pois 

além de restringir-se apenas à pequena parcela da população que tinha acesso à 

educação formal, estava associada à formação de uma classe de operários que não 

desfrutavam de prestígio na sociedade brasileira. 

Filgueiras (1990) enfatiza que o soberano brasileiro a se tornar um dos 

maiores incentivadores do progresso científico brasileiro foi, sem dúvida, o 

imperador D. Pedro II, que governou entre 1831 e 1898. 

 
Sua visão desenvolvimentista possibilitou a introdução de tecnologias que 
favoreceram a industrialização e o crescimento econômico do Império. A 
influência de seus professores, José Bonifácio e Alexandre Vandelli, fez 
com que o soberano fosse um aluno dedicado aos estudos da Química, 
sendo quase constante sua presença em aulas, exames, encontros e 
discussões científicas. Sua casa ostentava um laboratório de Química no 
qual realizava experimentos e estudava obras de químicos da Europa, como 
Dalton e Laurent (LIMA, 2013, 74-75). 
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Nota-se que o estudo da química nas redes educacionais passou a ocorrer de 

forma mais efetiva, tendo em vista a criação de centros de ensino voltados 

especificamente para tal fim. A importância da química passou a ser mais abordada 

pelos teóricos da educação, que viam nessa ciência um grande potencial devido às 

descobertas científicas que poderiam trazer inúmeros benefícios, progresso e 

desenvolvimento nacional. 

Em consonância com o entendimento de Macedo e Lopes (2002), no Ensino 

Secundário brasileiro, a Química começou a ser ministrada como disciplina regular 

somente a partir de 1931, com a reforma educacional Francisco Campos. “Segundo 

documentos da época, o ensino de Química tinha por objetivos dotar o aluno de 

conhecimentos específicos, despertar-lhe o interesse pela ciência e mostrar a 

relação desses conhecimentos com o cotidiano” (LIMA, 2013, p. 76-77). Segundo 

Moraes (2000, p. 216) 

 
[...] no final de 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, 
que sinalizava a tonificação do Estado educador e Francisco Campos foi 
indicado como o seu primeiro titular. Na primeira metade de 1931, ele 
implementou uma significativa reforma na educação nacional, com destaque 
para a criação do Conselho Nacional de Educação e a reorganização do 
ensino secundário e superior, que passaria a ser identificada com o seu 
nome – Francisco Campos. A reforma do ensino secundário foi oficializada 
pelo Decreto nº 18.890, de 18 de abril de 1931, sendo ajustada e 
consolidada pelo Decreto nº 21.2141, de 4 de abril de 1932. 

 

Pode-se então observar que a educação no país passou a ser regulamentada 

de forma mais organizada. Desse modo, a criação de um órgão federal voltado 

exclusivamente para a sistematização do ensino no Brasil foi importante para a 

estruturação da educação nacional. 

 
A Reforma Francisco Campos é marcada por conferir, em nível legal, 
organicidade à cultura escolar do ensino secundário, percebida pelas suas 
prescrições que visavam superar o regime de cursos preparatórios e de 
exames parcelados. Em primeiro lugar, deve-se mencionar o aumento da 
duração do ensino secundário, pois ele passou de cinco para sete anos de 
duração e foi dividido em dois ciclos. O primeiro ciclo, chamado 
fundamental, com um período de cinco anos, era um curso comum a todos 
os estudantes secundaristas e conferia formação geral. A segunda fase do 
ensino secundário, o ciclo complementar, formado por dois anos, era 
propedêutico para o curso superior e apresentava um leque de três opções: 
para os candidatos à matrícula no curso jurídico, para os candidatos nos 
cursos de medicina, farmácia e odontologia e para os candidatos nos cursos 
de engenharia ou de arquitetura DALLABRIDA, 2012, p. 186). 
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Nota-se que a educação nacional foi sistematiza em dois ciclos, sendo que o 

segundo ciclo era voltado especificamente para a preparação do aluno ao ensino 

superior desde as primeiras séries, o que se mostrou importante para a ambientação 

do ensino de química no país, especialmente pela importância que tal disciplina 

vinha assumindo nas últimas décadas. 

 
A criação de dois ciclos, a frequência obrigatória às aulas e o sistema 
regular de avaliação estavam articulados à seriação anual das disciplinas a 
serem ministradas nos dois ciclos do ensino secundário. No curso 
fundamental, as disciplinas Português, Matemática, História da Civilização, 
Geografia e Desenho estavam seriadas em todos os cinco anos. Havia uma 
sequenciação entre Ciências Físicas e Naturais (previstas na 1ª e 2ª séries) 
e Física, Química e História Natural (colocadas nas três últimas séries). 
Entre as línguas estrangeiras, havia ainda destaque para o Francês, 
previsto nas quatro primeiras séries, diferente de Inglês, Alemão e Latim, 
estabelecidas em menos séries. A disciplina Música (canto orfeônico) era 
obrigatória nas três primeiras séries do curso fundamental. Nos cursos 
complementares, as disciplinas-chave de cada ramo específico de ensino 
também estavam presentes nas suas duas séries. Desta forma, Latim e 
Literatura eram disciplinas seriadas nos dois anos do curso complementar 
que preparava para o ingresso em Direito; Física, Química e História Natural 
para o ingresso em Medicina, Farmácia e Odontologia; e Matemática para o 
ingresso em Engenharia e Arquitetura (DALLABRIDA, 2012, p. 187-188). 

 

Nesse contexto, a seriação das disciplinas tinha por finalidade impedir a 

desorganização e o aprendizado avulso, características estas que estiveram 

presentes no sistema educacional anterior cujos resultados minguados assinalavam 

quase nenhuma eficácia. 

 
Em 1945, a Carta Brasileira de Educação Democrática inclui como um dos 
objetivos educacionais proporcionar maior ênfase possível ao ensino de 
Ciências, uma vez que esta era associada ao progresso e ao 
desenvolvimento e também por forte influência do avanço industrial do pós- 
guerra. Sem dúvida alguma, a necessidade de mão-de-obra especializada, 
técnica e preparada cientificamente era um dos fatores que contribuíam 
para essa valorização do ensino das Ciências Naturais na escola (LOPES, 
2007, s.p.). 

 

Nas palavras de Valla (2010), o movimento de renovação do ensino de 

Ciências tornou-se mais conhecido após o final da Segunda Guerra, incrementado 

pelas disputas por hegemonia entre os Estados Unidos e a União Soviética. 

De fato, os arsenais militares de bombas atômicas só foram possíveis graças 

ao empenho de cientistas que se dedicavam ao estudo da química. Sendo assim, 
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nota-se a importância que as novas potências dispensaram às pesquisas científicas 

voltadas à produção de armas bélicas através da manipulação dos elementos 

químicos disponíveis na natureza. 

Rudolph (2006) menciona que a educação científica no secundário era vista 

pelos Estados Unidos como uma arma no arsenal que serviria para controlar as 

ambições de dominação mundial da União Soviética. Quantidades volumosas de 

dinheiro estadunidense foram investidas no treinamento técnico e científico de seus 

estudantes, assim como dos que viviam em países do bloco capitalista. 

No entanto, de acordo com o entendimento de Scheffer (2007) a visão do 

científico relacionado ao cotidiano foi perdendo força ao longo dos tempos e, com a 

reforma da educação promovida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação número 

5.692 de 1971, através da qual foi criado o ensino médio profissionalizante, foi 

imposto ao ensino de Química um caráter exclusivamente técnico-científico. Alguns 

estudiosos do campo do currículo afirmam que as disciplinas relacionadas às 

ciências só se constituíram definitivamente como componentes curriculares quando 

se aproximaram das vertentes que deram origem aos seus saberes majoritariamente 

científicos. Desta maneira, nota-se que com o passar do tempo o ensino da química 

assumiu um caráter nitidamente profissionalizante, vinculado à formação de 

profissionais, o que de certa forma contribuiu para a precarização do estudo de uma 

ciência tão importante. 

Martins (2012) aponta que até o início dos anos de 1980 haviam duas 

modalidades que regiam o ensino médio brasileiro. A modalidade humanístico- 

científica se constituía numa fase de transição para a universidade e preparava 

jovens para ter acesso a uma formação superior. A modalidade técnica visava uma 

formação profissional do estudante. Essas duas vertentes não conseguiram atender 

a demanda da sociedade e, por isso, agonizaram durante muito tempo até 

praticamente se extinguirem nos últimos anos do século XX. 

 
Os anos de 1990 são caracterizados por uma reforma profunda no Ensino 
Médio brasileiro. Com a LDB nº 9.394 de 1996, o MEC (Ministério da 
Educação) lançou o Programa de Reforma do Ensino Profissionalizante, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Esses 
documentos atendiam a exigência de uma integração brasileira ao 
movimento mundial de reforma dos sistemas de ensino, que demandavam 
transformações culturais, sociais e econômicas exigidas pelo processo de 
globalização. Em se tratando de Ensino de Química e dos conhecimentos 
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neles envolvidos, a proposta dos PCNEM é que sejam explicitados a 
multidimensionalidade, o dinamismo e o caráter epistemológico de seus 
conteúdos. Assim, severas modificações no currículo dos livros didáticos e 
nas diretrizes metodológicas estão sendo conduzidas, a fim de romper com 
o tradicionalismo que fortemente ainda se impõe (LIMA, 2013, p. 77). 

 

Desta forma, o governo passou a reformular o sistema educacional brasileiro 

através das DCNEM e dos PCNEM, que tinham o objetivo claro de redimensionar a 

educação brasileira que há tempos não correspondia mais à realidade que se 

esperava de uma educação formal. 

 
A preocupação em relacionar a educação com a vida do aluno — seu meio, 
sua comunidade — não é novidade. Ela vem crescendo especialmente 
desde a década de 60 no Brasil. Exemplo disso são atividades como os 
“estudos do meio”. Porém, a partir da década de 70, com o crescimento dos 
movimentos ambientalistas, passou-se a adotar explicitamente a expressão 
“Educação Ambiental” para qualificar iniciativas de universidades, escolas, 
instituições governamentais e não-governamentais por meio das quais se 
busca conscientizar setores da sociedade para as questões ambientais. Um 
importante passo foi dado com a Constituição de 1988, quando a Educação 
Ambiental se tornou exigência a ser garantida pelos governos federal, 
estaduais e municipais (MEC, 2018). 

 

Segundo Lima (1999), um Ensino Médio significativo exige que a Química 

assuma seu verdadeiro valor cultural enquanto instrumento fundamental numa 

educação humana de qualidade, constituindo-se num meio coadjuvante no 

conhecimento do universo, na interpretação do mundo e na responsabilidade ativa 

da realidade em que se vive. Com esta visão, em 2002 foram divulgados os PCN+ 

(Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais) direcionados aos professores e aos gestores de escolas. Estes 

documentos apresentam diretrizes mais específicas sobre como utilizar os 

conteúdos estruturadores do currículo escolar, objetivando o aprofundamento das 

propostas dos PCNEM. 

De acordo com Manzochi e Sansolo (2007) não se pode esquecer que  

poucas escolas do Ensino Médio ministram aulas de Química enfatizando a parte 

prática, apesar de esta se caracterizar por ser uma ciência essencialmente 

experimental. Em relação ao baixo rendimento dos alunos de Química pode ser 

apontado que as causas frequentemente apontadas como responsáveis por esta 

situação desconfortável e aflitiva são atribuídas ao despreparo profissional ou a um 
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preparo deficiente, à falta de oportunidade para o professor se atualizar, aos salários 

baixos e à carência de condições materiais na maioria das escolas. 

Observa-se que o ensino de química nas salas de aula quase sempre esteve 

relacionado à memorização de fórmulas, a conceitos técnicos e a procedimentos 

muitas vezes distantes da realidade dos alunos. Neste âmbito, a transmissão oral de 

conteúdos, por si só, também tem sido muito implementada em sala de aula, o que 

acaba provocando a perda da atratividade dos assuntos químicos e a própria 

vontade de aprender, tornando a disciplina uma das mais rejeitadas pelos alunos. 

Entretanto, atualmente também pode ser observado que vem crescendo a 

demanda por uma química contextualizada, que seja interdisciplinar, por meio de 

estudos e discussões que promovam as práticas sustentáveis. Apesar dos 

problemas mencionados anteriormente, há escolas da rede pública que possuem 

laboratórios devidamente instalados e material didático enriquecido de discussões 

férteis; outras poucas que abordam a problemática ambiental de uma forma mais 

difusa e diversificada e de forma transversal aos conteúdos exigidos no currículo 

formal, que é como recomendam os PCNs, o que é positivo para o desenvolvimento 

do pensamento crítico e da contextualização desta temática no âmbito escolar. 

 
 

1.1.2 Orientação curricular sobre o ensino de Química 

 
 

O ensino formal no Brasil é regulamentado por leis que buscam disciplinar o 

processo de aprendizagem nas escolas brasileiras, especialmente no que diz 

respeito ao ensino de natureza pública. Entretanto, as leis, se consideradas 

isoladamente, nem sempre conseguem acompanhar as necessidades pedagógicas 

que surgem com o passar dos dias, principalmente em razão das ferramentas 

tecnológicas que podem desempenhar um papel importante na aquisição do 

conhecimento. 

Além disto, o processo complexo para a aprovação das leis que versem sobre 

temáticas educacionais permite apontar para o fato de que a orientação curricular 

nacional deve ser estabelecida por um órgão sensível às realidades sociais, que 

exerça atribuições regulamentares em torno da educação formal no Brasil. 
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Nesse contexto, pode ser mencionado, em instância legal, o art. 35 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que estabelece os objetivos 

essenciais da educação no ensino médio, buscando conciliar os desafios que 

surgem com o avanço socioeconômico do país: 

 
O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 
três anos, terá como finalidades: 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 

 

Também pode ser mencionado o fato de que o art. 26 da LDB preconiza a 

necessidade de um sistema educacional integrado e interdisciplinar, que possibilite a 

aquisição do conhecimento de forma plena bem como a preparação do estudante 

para o mundo do trabalho, determinando inclusive que os currículos nacionais da 

educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base 

nacional comum, padronizada. 

À primeira vista, tal previsão legal poderia abrir brechas para a 

institucionalização de um sistema educacional engessado, que não admitisse 

influências do meio onde os estudantes se encontram. Entretanto, uma simples 

leitura da última parte do art. 26 da LDB permite apreender que ela visa possibilitar 

que os currículos de ensino sejam complementados por uma base educacional 

diversificada, que atenda à realidade local e à cultura regionalizada. 

Nesse quadro, um dos avanços mais expressivos decorrentes da 

reformulação da educação nacional consiste justamente na possibilidade de pensar 

as metodologias de acordo com a realidade regionalizada, inclusive abordando 

problemas sociais, econômicos e ambientais que têm aparição no contexto local. 

Assim, a proposta de organização curricular do ensino médio por áreas de 

estudo – indicadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM), Parecer CEB/CNE nº 15/98 - contempla grupos de disciplinas cujo objeto 

de estudo permite promover ações interdisciplinares, abordagens complementares e 
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transdisciplinares e pode ser considerada um avanço do pensamento educacional 

(MEC, 2018). 

O órgão intitulado Ministério da Educação e da Cultura (MEC) estabelece 

diretrizes e orientações pedagógicas a fim de que as práticas educacionais possam 

estar sempre alinhadas às inovações e aos desafios sempre tão presentes no 

processo de aprendizagem, dando suporte metodológico direcionado à 

concretização do direito básico à educação. 

Zanon et al (2015) mencionam que ao se tratar da organização curricular tem- 

se a consciência de que a essência da organização escolar é, pois, contemplada. 

Por outro lado, um conjunto de questões emerge uma vez que o currículo traz na 

sua construção o tratamento das dimensões histórico-sociais e epistemológicas: a 

primeira afirma o valor histórico e social do conhecimento; a segunda impõe a 

necessidade de reconstruir os procedimentos envolvidos na produção dos 

conhecimentos. Além disso, a política curricular deve ser entendida como expressão 

de uma política cultural, na medida em que seleciona conteúdos e práticas de uma 

dada cultura para serem trabalhados no interior da instituição escolar. 

Neste sentido, buscando reformular o ensino em todo o país, o MEC editou os 

PCNs que têm a função de auxiliar a prática pedagógica ministrada em sala de aula 

sendo, portanto, um referencial de extrema importância para a educação formal 

brasileira. 

Segundo Silva (2011), os PCNs constituem um conjunto de referenciais para 

organização dos currículos da Educação Básica do Brasil. Dessa forma, 

 
Visam estabelecer um padrão de qualidade para a educação do país, no 
qual acreditam que por se manter flexível, permite que as diferentes 
realidades educacionais do Brasil adequem suas propostas de ensino ao 
modelo de educação proposto pelo documento, conforme texto presente no 
documento de Introdução aos Parâmetros (SILVA, 2011, p. 15). 

 

De acordo com o MEC (2017), os PCNs são uma proposta do Ministério da 

Educação que visa tornar eficiente a educação escolar brasileira ao fornecer limites 

e condições de funcionamento para os currículos na escola bem como diretrizes 

norteadoras acerca dos mínimos conteúdos a serem ministrados nas disciplinas. 

Assim, observa-se que os PCNs buscam implementar a eficiência do ensino 

em todas as escolas brasileiras bem como estabelecem diretrizes diretamente 
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relacionadas à prática pedagógica desenvolvida e executada em sala de aula, 

inclusive prevendo os conteúdos ou assuntos que obrigatoriamente deverão ser 

estudados nas disciplinas. 

É preciso destacar que o MEC já editou outras versões dos PCNs devido a 

contrariedades identificadas em documentos passados, o que se mostra totalmente 

compreensível à luz das evoluções sociais que vêm acometendo a humanidade nos 

últimos anos o que confirma a utilidade da sistematização educacional por 

intermédio de veículos normativos diversos da lei em sentido estrito o que, conforme 

já mencionado, é, por si só, um processo moroso e nem sempre satisfatório, em 

virtude dos interesses em jogo. 

As propostas de reforma curricular para o Ensino Médio se pautam nas 

constatações sobre as mudanças no conhecimento e seus desdobramentos no que 

se refere à produção e às relações sociais de modo geral (MEC, 2017). 

Vale então ressaltar que as transformações sociais e econômicas decorrentes 

do capitalismo provocaram profundas alterações na forma como a sociedade passou 

a se comportar com o passar do tempo. Nesse ínterim, as diretrizes de outrora não 

se mostravam mais coerentes com a realidade que se instalou através da 

modernização do país, situação que reclamava uma significativa mudança nas 

ferramentas de aprendizagem empregadas até então. 

 
A reformulação do ensino médio no Brasil, estabelecida pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, regulamentada 
em 1998 pelas Diretrizes do Conselho Nacional de Educação e pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, procurou atender a uma reconhecida 
necessidade de atualização da educação brasileira, tanto para impulsionar 
uma democratização social e cultural mais efetiva pela ampliação da  
parcela da juventude brasileira que completa a educação básica, como para 
responder a desafios impostos por processos globais, que têm excluído da 
vida econômica os trabalhadores não-qualificados, por conta da formação 
exigida de todos os partícipes do sistema de produção e de serviços (MEC, 
2017, p.4-5) 

 

Observa-se que os PCN objetivam orientar a atuação pedagógica dos 

professores e também de todos aqueles que se encontram a serviço da educação, 

inclusive as instituições de ensino. Neste âmbito, o ensino médio assumiu diversas 

feições no curso do processo de amadurecimento educacional brasileiro. Sabe-se 

que já apresentou contornos profissionalizantes assim como já foi sistematizado 

para preparar o aluno para o ingresso ao nível superior. Por fim, já foi reformulado 
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para completar a educação básica, cujo encerramento ocorre após o ingresso no 3º 

ano do segmento que constitui a última fase de escolarização a nível escolar básico 

antes do ensino superior. 

No entanto, não é o fato de anteceder o ensino superior que tal instância 

escolarizada vai servir de uma fase anterior que visa possibilitar a inserção desta 

naquele. De acordo com o MEC (2017) o novo ensino médio, nos termos da lei, 

desde sua regulamentação e seu encaminhamento, deixa de ser, portanto, 

simplesmente preparatório para o ensino superior ou estritamente profissionalizante 

para assumir necessariamente a responsabilidade de completar a educação básica. 

Em qualquer de suas modalidades, isso significa a) preparar para a vida, b)  

qualificar para a cidadania e c) capacitar para o aprendizado permanente, em 

eventual prosseguimento dos estudos ou diretamente no mundo do trabalho (MEC, 

2018). 

Nota-se que a junção das três modalidades apontadas acima se torna ideal 

para que a educação possa ser concretizada de forma plena e efetiva, afinal a 

organização das propostas curriculares que atendam às demandas profissionais, 

que são preparatórias ao nível superior e complementares à educação básica 

atende de forma mais específica e satisfatória o direito básico à educação. 

Nesse contexto, pode ser destacado que a química está mais presente no 

cotidiano dos estudantes do que se imagina. Entretanto, geralmente percebe-se que 

o ensino da química se resume à decoração de termos ou conceitos científicos e 

ainda assim com a finalidade de memorização para fins de resolução de atividades e 

provas. 

De acordo com o PCNEM (2018), na escola, de modo geral, o indivíduo 

interage com um conhecimento essencialmente acadêmico, principalmente através 

da transmissão de informações, supondo que o estudante, memorizando-as 

passivamente, adquira o “conhecimento acumulado”. 

Entretanto, o modelo tradicional de transmissão-recepção do conhecimento 

não funciona como deveria, o que já vem sendo percebido por diversos 

especialistas. Freire (1996), por exemplo, menciona a falência da educação 

bancária, na qual o professor apenas “deposita” saberes a ser assimilados em um 

processo isento de criticidade que não contribui para o exercício da cidadania ou da 

criticidade dos educandos. Diante disso, vale destacar que, numa perspectiva 
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contextualizada do ensino da química no ensino médio, o PCNEM estabelece que a 

interação da disciplina com o meio sociocultural é importante para a revitalização do 

conhecimento. 

Nesse viés, torna-se necessário assinalar a existência de objetivos que se 

mostram importantes na reconstrução da química no ensino médio, nos seguintes 

termos: 

 
a) Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e 
coletiva do ser humano com o ambiente; 

b) Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural; 

c) Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico 
da Química e aspectos sócio-político-culturais; 

d) Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 
desenvolvimento da Química e da tecnologia (MEC, 2018). 

 

Nas palavras de Zanon et al (2015, p. 210) as concepções pedagógicas do 

professor emergem na articulação feita entre a teoria de compreensão e de 

interpretação da realidade com a prática específica que desenvolve no ensino da 

Química. Estas, por sua vez, não são alcançadas por determinações legais de 

regulação dos sistemas de ensino, razão pela qual a ideia de parâmetros 

curriculares flexíveis é um avanço se comparada à da simples determinação de 

conteúdos mínimos. Importante reconhecer, nesse sentido, que as relações 

estabelecidas no seio da instituição escolar são dinâmicas, conflituosas e, portanto, 

complexas. 

Também a dinamicidade é um fator inerente no estudo da química. Como se 

sabe o mundo físico é construído através de interações químicas complexas que 

acabam afetando o comportamento dos indivíduos, a política, a economia, o meio 

ambiente, etc. Nesse quadro, por exemplo, o despejo de resíduos sólidos nos rios e 

mares pode provocar a morte dos peixes, algas e demais seres vivos bem como 

afetar a pesca e o modo de sobrevivência de grupos ribeirinhos. Desta forma, 

observa-se que o descarte irresponsável de dejetos acarreta consequências de 

natureza ambiental, social e econômica. 

É nesse contexto que a química deve ser trabalhada no ensino médio, 

propiciando aos alunos o interesse pelas causas ambientais e pelos problemas que 

afetam a qualidade de vida. O simples estudo da eletronegatividade, da tabela 

periódica, da estequiometria, do raio atômico, entre outros, apesar de importante, 
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não se mostra suficiente para alcançar resultados socialmente desejáveis, dentre 

eles a proteção ao meio ambiente. Tal abordagem, quando aliada ao 

reconhecimento de vivências discentes pode auxiliar no desenvolvimento da 

criticidade e da emancipação de sujeitos no sentido de possibilitar que se 

posicionem no mundo à sua volta. 

Segundo Marques (1988) a dinâmica interna da escola é construída de inter- 

relações geradas entre os sujeitos da educação, sendo sua riqueza dependente da 

trama em que interagem e das combinações possíveis e fundamentalmente flexíveis 

às exigências da prática educativa, no que esse processo guarda de criativo e 

criticamente reflexivo. 

Os conhecimentos difundidos no ensino da química permitem a construção de 

uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada, contribuindo para que o 

indivíduo se veja como participante de um mundo em constante transformação. Para 

isso, esses conhecimentos devem traduzir-se em competências e habilidades 

cognitivas e afetivas. Vale mencionar que se trata de instâncias cognitivas e afetivas 

no sentido em que passam a ser consideradas competências em sua plenitude 

(MEC, 2017). 

É preciso mencionar que a química não é uma disciplina isolada, que não 

apresenta pontos de contato com outras disciplinas relevantes para a compreensão 

do universo, das organizações sociais, políticas, etc. Desse modo, é preciso 

correlacionar as disciplinas de uma forma que o estudante possa entender o seu 

papel decisivo no cenário político na localidade em que reside. Outrossim, 

problemas ambientais estão espalhados por toda a parte, o que deveria impulsionar 

um estudo sistematizado que pudesse identificar as causas, diagnosticar as 

consequências e apontar as soluções. 

Segundo o MEC (2017) a extrema complexidade do mundo atual não mais 

permite que o ensino médio seja apenas preparatório para um exame de seleção a 

partir do qual o estudante deve se tornar perito, treinado em resolver questões que 

exigem sempre a mesma resposta padrão. O mundo atual exige que o estudante se 

posicione, julgue, tome decisões e seja responsabilizado por isso. Essas são 

capacidades mentais construídas nas interações sociais vivenciadas na escola, em 

situações complexas que exigem novas formas de participação. Para isso, não 

servem componentes curriculares desenvolvidos com base em treinamento para 
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respostas padrão. Dessa forma, um projeto pedagógico escolar adequado não é 

avaliado pelo número de exercícios propostos e resolvidos, mas pela qualidade das 

situações propostas através das quais os estudantes e os professores, em  

interação, terão de produzir conhecimentos contextualizados 

Neste sentido, de acordo com o PCNEM (2018), estas correlações podem ser 

exemplificadas no caso do enxofre elementar: sua distribuição no globo terrestre 

segue uma linha que está determinada pelas regiões vulcânicas; sua obtenção se 

baseia no seu relativamente baixo ponto de fusão e suas propriedades químicas o 

tornam material imprescindível para a indústria química. Mesmo sendo tão 

relevantes, por exemplo, essas propriedades costumam ser pouco lembradas no 

contexto do aprendizado escola. 

Em relação ao aprendizado da química este deve proporcionar aos 

estudantes do ensino médio a compreensão acerca das transformações químicas 

que ocorrem ao seu redor, principalmente em razão das informações que são 

obtidas junto à mídia facilmente manipulável. Isso porque o conhecimento adequado 

acerca dos fenômenos químicos e suas implicações no mundo físico tornam  

possível ao estudante o ato de posicionar-se de forma autônoma, inteligente e crítica 

no mundo que o cerca. 

De acordo com o PCNEM (2018) 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. Nas palavras de Sander (1993, p. 357) 

[...] a escola, considerada como subsistema dos sistemas de coordenação 
municipal, estadual e nacional, torna-se, por excelência, o locus no qual é 
realizada a educação formal ou institucionalizada [...] concebida como um 
sistema mais ou menos complexo, com objetivos, administração e 
organização próprios. 

 
 

A gestão desse subsistema reflete o grau de autonomia de seus participantes. 

Em uma perspectiva crítica a administração deve ser função da natureza e do 

dimensionamento historicamente situado, com adoção de soluções ditadas pelas 
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percepções e interpretações de seus participantes sobre a natureza dos fenômenos 

educacionais vivenciados (SANDER, 1993). . 

Neste cenário, percebe-se a importância da construção do ensino de forma 

dialógica e interdisciplinar. A legislação autoriza a complementação do currículo 

escolar de acordo com as especificidades presentes no local onde a instituição de 

ensino está inserida, o que deve ser aproveitado pelas escolas de forma efetiva  a 

fim de que os estudantes possam trabalhar com questões ambientais que se 

verificarem naquela localidade, principalmente na pesquisa de recursos diretamente 

relacionados ao equilíbrio do meio ambiente de forma integrado. 

Não há mais espaço para a transmissão estéril de conceitos e fórmulas 

químicas. É preciso interação que revitalize o conhecimento químico, no sentido de 

proporcionar sentido àquilo que se estuda na sala de aula. Assim, de acordo com o 

MEC (2017), defende-se uma abordagem de temas sociais (do cotidiano) e uma 

experimentação que, não dissociadas da teoria, não sejam pretensos ou meros 

elementos de motivação ou de ilustração, mas efetivas possibilidades de 

contextualização dos conhecimentos químicos, tornando-os socialmente mais 

relevantes. 

Zanon et al (2015) enfatizam que no âmbito dos PCNEM, no que se refere 

aos conhecimentos químicos, propõe-se que se explicite o seu caráter dinâmico, 

multidimensional e histórico. Nesse sentido, o currículo consolidado e, de forma 

geral, apresentado nos livros didáticos tradicionais, necessita de uma severa leitura 

crítica, tanto em relação aos resultados que têm sido produzidos junto aos jovens  

em sua formação básica (pouca compreensão), quanto na forma estreita com que é 

concebido, isto é, como acúmulo de conhecimentos isolados e fossilizados. Aponta- 

se, ainda, para a necessidade de superar o ensino tradicional. 

Em relação à contextualização no currículo educacional pode-se mencionar 

que esta deve ser implementada através de estudos regionalizados, que instiguem a 

pesquisa e a discussão acerca de problemas locais que exijam soluções 

sociocientíficas. Além disso, a interação pedagógica possibilitará que os alunos 

tenham mais autonomia, pois, a partir daí, poderão compreender de forma mais 

independente os problemas que estão presentes ao seu redor além de possibilitar a 

tomada de decisões que reflitam na redução das desigualdades socioeconômicas e 

contemplem soluções ecológicas no equilíbrio ambiental. 
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Zanon et al (2015) explicam que, assim sendo, a contextualização no  

currículo da base comum constituir-se-á pela abordagem de temas sociais que 

possibilitem a discussão de aspectos sociocientíficos, os quais referem-se às 

questões ambientais, econômicas, sociais, políticas, culturais e éticas. Dessa forma, 

é a partir da discussão desses aspectos que os alunos compreendem o mundo 

social em que estão inseridos e que podem desenvolver a capacidade de tomada de 

decisão, na qualidade de cidadãos, sobre questões relativas à química e à 

tecnologia. A discussão de aspectos sociocientíficos propicia o desenvolvimento de 

atitudes e valores, pois, a partir dela, emergem, em sala de aula, diferentes pontos 

de vista sobre o encaminhamento de soluções para os problemas sociais relativos à 

ciência e à tecnologia. Esse diálogo gera condições para a difusão dos valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 

ao bem comum e à ordem democrática. 

A importância de tal abordagem reside no fato de que ao possibilitar a 

discussão, naturalmente surgirão diversos pontos de vista através dos debates entre 

os alunos, podendo o professor funcionar como um mediador e apresentar de forma 

objetiva e experimental as prováveis causas dos problemas socioambientais 

verificados, bem como instigá-los a buscar soluções que atendam às necessidades 

locais. 

De acordo com o MEC (2017), com relação à experimentação, é importante 

considerar que ela, por si só, não assegura a produção de conhecimentos químicos 

de nível teórico-conceitual significativos e duradouros, mas cumpre um papel 

essencial, pois pode auxiliar no desenvolvimento de novas consciências e de formas 

mais plenas de vida na sociedade e no ambiente. 

O estudo da poluição, por exemplo, pode ser abordado através dos estudos 

em torno das reações químicas, mostrando-se inclusive de que forma o desequilíbrio 

ambiental pode afetar o planeta. Assim, a inserção de livros paradidáticos também 

pode levar o estudante a compreender o conhecimento científico como uma 

ferramenta que interfere de forma significativa na construção da sociedade, 

especialmente nos seus aspectos políticos, sociais, econômicos e ambientais além 

da inserção da tecnologia na sala de aula que pode despertar curiosidade nos 

alunos e gerar resultados enriquecedores no processo de ensino e aprendizagem. 
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Uma contextualização da química no ensino médio poderia ocorrer através de 

estudos referentes à interferência da melanina na cor da pele; a partir de debates 

que considerem, por exemplo, as teorias raciais e de gênero com base no estudo da 

molécula do DNA, o estudo sobre o impacto que a descoloração, o tingimento, entre 

outros produtos químicos empregados no cabelo; a promoção de discussão sobre 

bioética, eugenia, dentre outros assuntos dessa natureza, etc. 

Considerando, portanto, os princípios da contextualização, da 

interdisciplinaridade e da flexibilidade e as reflexões em torno das críticas que vêm 

sendo apresentadas pelas pesquisas na área de ensino de Química, sobretudo no 

que diz respeito à organização curricular dos livros didáticos convencionais, o que se 

espera é que os professores procurem novas abordagens para o tratamento 

conceitual e não repitam a tradicional divisão da Química em Química Geral, Físico- 

Química e Química Orgânica (MEC, 2017). 

Diante do exposto pode-se observar que os PCNs devem ser tratados como 

fios condutores dos parâmetros que regem a educação para a abordagem em sala 

de aula sendo que a conduta do professor, o planejamento, a prática reflexiva de 

como estão sendo abordados os conteúdos em sala de aula podem viabilizar uma 

aprendizagem dos alunos mais significativa e menos automática ou tradicional. 

 
 

1.2 A PROBLEMÁTICA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 

Atualmente, o meio ambiente não é compreendido apenas em seu aspecto 

natural, abrangendo os elementos bióticos e abióticos presentes na natureza, 

conforme apontado na Introdução. Assim, observa-se que a problemática ambiental 

engloba a discussão referente à preservação do meio ambiente bem como alcança 

os desafios que se encontram presentes na organização das cidades, na 

preservação dos costumes das comunidades tradicionais considerando-se, nesse 

interim, a defesa do ambiente de trabalho adequado às atividades ali 

desempenhadas e a proteção do patrimônio genético dos espécimes. 

Desse modo, a educação ambiental não se refere exclusivamente às relações 

vistas como naturais ou ecológicas como se as relações sociais fossem a negação 

direta destas, recaindo no dualismo, mas a todas as relações que nos situam no 
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planeta e que ocorrem em sociedade – dimensão inerente à nossa condição como 

espécie. Assim, o educar “ambientalmente” se define, 

Pela unicidade dos processos que problematizam os atributos dos grupos 
sociais, com os que agem nas esferas política e econômica – quanto 
propicia caminhos sustentáveis e sinaliza para novos padrões societários. 
(LOUREIRO, 2004, p. 79). 

 

Em vários países a questão ambiental é tratada como uma das maiores 

preocupações da sociedade contemporânea, através de estudos, pesquisas e 

debates entre estudiosos, organizações mundiais, entidades que atuam na defesa 

do meio ambiente, dentre outros. Diante disso, inicialmente, é preciso esclarecer que 

é quase impossível a interferência do homem na natureza sem que seja produzido 

algum impacto ambiental, por mais simples que seja. De fato, a simples utilização 

dos recursos dispostos na natureza para a pesquisa visando à produção de bens 

imprescindíveis às necessidades humanas, é determinante para a sua redução, 

gerando, a partir daí, certo impacto ecológico. Assim, é preciso entender a 

abrangência da proteção ao meio ambiente, uma vez que o desenvolvimento 

socioeconômico das sociedades está intrinsecamente relacionado à exploração dos 

recursos naturais. 

Desde os primórdios da vida humana os recursos naturais vêm sendo 

utilizados para garantir a sobrevivência da espécie humana. Porém, no passado, a 

relação homem-natureza ocorria de maneira pouco degradante, podendo-se afirmar 

que ela existia de maneira equilibrada. Foi com a evolução da sociedade que se viu 

uma crescente necessidade de consumir cada vez mais os recursos dispostos na 

natureza, implicando na destruição dos recursos naturais, inclusive os considerados 

recursos não renováveis. No decorrer deste processo expressivas transformações 

ocorreram, modificando, assim, o equilíbrio ecológico. De acordo com o 

entendimento de Chesneuax (1993, p. 20) “[...] é certo que os laços de dependência 

e de conflitualidade que ligam o homem ao seu meio ambiente são tão ancestrais 

como a espécie humana”. 

Não se pode deixar de mencionar que a crise ambiental é atualmente ensejo 

de preocupação constante. Isso porque de acordo com Lima (1999) tal inquietação 

deu-se apenas na década de 1970, por meio da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano, trazendo a lume problemas referentes ao meio 

ambiente. Assim também é atual o pensamento de Gadotti (2011, p. 231), segundo 
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o qual “a preocupação de que um mundo industrializado poderia crescer além de 

seus recursos data do século XIX, mas só se tornou difundida há uns trinta ou 

quarenta anos”. 

Nota-se que a preocupação em torno da preservação dos  recursos 

ambientais ainda é recente, mas nem por isso deve ser relegada a segundo plano. 

De acordo com o entendimento de Gusman (2006, p. 226) 

 
A maioria dos ganhos produzidos por vários séculos de “desenvolvimento 
econômico” foi invalidada pela separação entre os seres humanos e a 
natureza e pela degradação ecológica resultante. Diante disso é preciso 
estabelecer uma nova harmonia entre a natureza e a vida social humana, 
baseada em profundas revisões de nossos modos de vida atuais. 

 

Conforme mencionado anteriormente, é quase impossível a ação humana não 

produzir algum impacto ambiental. Nas palavras de Ferreira (2000, p. 129) o 

ambiente está relacionado a contextos socioambientais como pode ser lido a seguir: 

 
[...] os problemas ambientais, hoje, são nossos problemas socioambientais. 
Fatalmente, onde quer que o homem esteja, numa aldeia montanhosa, 
longe da civilização, ou espremidos nos trens dos subúrbios, todos serão 
mais ou menos afetados. 

 
Não é a toa que a crise ambiental despertou uma consciência ecológica, 

presente em todas as malhas da sociedade e em quase todos os países devido à 

complexidade do problema e da abrangência de seus efeitos. Segundo Lima (1999, 

p. 136) 

 
A própria natureza da crise ambiental, que coincide com outras mutações 
históricas significativas no campo econômico, tecnológico, cultural e político, 
tem propiciado curiosas oportunidades de reflexão e ação, orientadas para 
novas sínteses que articulam economia e ecologia, ética e política, ciência e 
religião, cultura e natureza, ciências naturais e sociais, entre outras 
dicotomias. 

 

Viola e Leis (2006, p. 199) afirmam que “a consciência ecológica ganhou 

espaço graças a alguns aspectos e movimentos de minorias militantes 

ambientalistas, que denunciavam as agressões ao meio ambiente”. Com isso, 

passou-se a observar a relação entre a degradação do meio ambiente e a 

desigualdade social, a questão demográfica, a questão ética e uma ecologia política. 
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Conforme ensina Grün (2013, p.23) “uma das principais causas da 

degradação ambiental tem sido identificada pelo fato de vivermos sob a égide de 

uma ética antropocêntrica”. Desse modo, os recursos naturais ainda são 

compreendidos num espectro de atendimento das necessidades humanas, como se 

o ser humano fosse o único habitante do planeta terra. 

Leonardi (2005), por sua vez, pondera que, para analisar a crise ecológica é 

mais proeminente reavaliar o sistema de valores do que procurar soluções 

específicas para problemas particulares. Assim, seria necessário primeiro verificar os 

valores sobre os quais se assenta a exploração do meio ambiente, podendo-se 

identificar, de imediato, um deles (e talvez o mais importante): o desenvolvimento 

econômico. 

Situando as transformações da sociedade e o desenvolvimento econômico 

Penteado (2010) então destaca várias linhas basais para analisar a influência do 

homem na natureza, quais sejam: a explosão demográfica, o desenvolvimento 

tecnológico, a falta de educação da população em geral e a questão moral. Desta 

maneira, tem-se uma mudança de mentalidade diante da crise ambiental ocasionada 

pela ascensão de um modelo econômico no qual ocorre a exploração desenfreada 

de recursos naturais o que torna categórico questionar a respeito do que é ser 

ecologicamente correto. Não é à toa que o ensino de Química não deve se abster de 

discutir tais questões sob pena de negligenciar contextos socioculturais e 

economicamente instáveis nos quais os discentes e docentes estão inseridos. 

 
 

1.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 

Segundo Silva (2011, p. 24) a educação ambiental “consiste na exploração 

equilibrada dos recursos naturais, nos limites da satisfação da necessidade e do 

bem-estar da presente geração, assim como de sua conservação no interesse das 

gerações futuras”. 

O princípio da prevenção está intimamente relacionado ao princípio da 

educação ambiental, positivado no art. 225, § 1o, inc. VI, da Constituição Federal 

1988, que incumbe ao Poder Público a responsabilidade de promover a educação 
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ambiental em todos os níveis de ensino e estimular a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente. 

 
Claro que a educação ambiental por si só não resolverá os complexos 
problemas ambientais planetários. No entanto ela pode influir decisivamente 
para isso, quando formar cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres. 
Tendo consciência e conhecimento da problemática global e atuando na  
sua comunidade, haverá uma mudança no sistema, que se não é de 
resultados imediatos, visíveis, também não será sem efeitos concretos 
(REIGOTA, 2004, p.12). 

 

Medeiros e Miranda (2011) estabelecem que a cada dia que passa a questão 

ambiental tem sido considerado um fato que precisa ser trabalhado com toda a 

sociedade, principalmente nas escolas, pois as crianças bem informadas sobre os 

problemas ambientais vão ser adultos mais preocupados com o meio ambiente, 

além de viabilizar que sejam transmissoras dos conhecimentos que obtiveram na 

escola sobre as questões ambientais em sua casa, com sua família e na vizinhança. 

De acordo com o MEC (2018), a principal função do trabalho com o tema 

Meio Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir 

e atuar na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o 

bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário que, 

mais do que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com 

atitudes, com a formação de valores, com o ensino e aprendizagem de 

procedimentos. Esse é um grande desafio para a educação, gestos de 

solidariedade, hábitos de higiene pessoal e dos diversos ambientes, participação em 

pequenas negociações são exemplos de aprendizagem que podem ocorrer na 

escola. 

Nota-se que a inserção da Educação Ambiental como tema transversal no 

ensino formal mostra-se de forma positiva do ponto de vista do combate às mais 

variadas formas de agressão ao meio ambiente, visto que este tema vem sendo 

debatido e trabalhado em todos os níveis de ensino o que faz com que os alunos 

possam se sensibilizar e, a partir desta sensibilização, adquirir novos 

comportamentos diante da conscientização em relação à necessidade de proteção 

do meio ambiente. 

Travassos (2013) enuncia que as questões ambientais, atualmente, já 

encontram certa penetração nas comunidades. Isso porque a fragilidade dos 
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ambientes naturais coloca em jogo a sobrevivência humana. Desse modo, ocorreu o 

crescimento dos movimentos ambientalistas e das preocupações ecológicas, 

criando-se condições para o desenvolvimento de um currículo que esteja 

relacionado com esses problemas. 

De acordo com Silva (2011) a educação ambiental é um ramo da educação 

cujo objetivo é a disseminação do conhecimento sobre o meio ambiente a fim de 

ajudar na sua preservação e na utilização sustentável de seus recursos. Trata-se de 

um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência 

do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades, experiências, valores 

e a determinação que os tornam capazes de agir individualmente ou coletivamente 

na busca de soluções para os problemas ambientais presentes e futuros. 

Segundo Mello (2017) a expressiva preocupação com o meio ambiente fez 

nascer à importância da Educação Ambiental, visto que o próprio ser humano destrói 

o meio em que vive e, dessa forma, deve desde cedo deve aprender a cuidar e a 

preservar a natureza visando um equilíbrio entre a sociedade e ao uso racional dos 

recursos naturais, ou seja, ele é o próprio agente transformador e pode contribuir 

para a conservação ambiental a partir de uma nova visão educadora sobre o meio 

ambiente. Tal área surgiu como uma proposta educativa para dialogar com os 

saberes e as teorias, visando estabelecer a harmonia entre o homem e a natureza, 

atingindo toda a sociedade em um processo permanente, procurando desenvolver 

no educando a consciência sobre os problemas ambientais, fazendo-o pensar de 

forma individual e coletiva. 

Desta forma, nota-se que a preocupação com o meio ambiente surgiu a partir 

da observação da alteração do meio ambiente por meio da interferência humana em 

todas as fases do processo tecnológico e produtivo. Nesse contexto, a instituição 

escolar apresenta melhores condições de estimular a modificação do 

comportamento dos indivíduos desde as ações menos significativas até aquelas que 

repercutem de forma mais negativa no equilíbrio ambiental. De fato, a inserção da 

Educação Ambiental como tema paralelo ou interligado com temas abordados em 

sala de aula pode contribuir de forma expressiva na formação de um novo 

pensamento coletivo. 

 
As escolas, portanto, têm papel fundamental de disseminar informações e 
transmitir conhecimentos relativos ao meio ambiente, ao passo que 
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formarão jovens com pensamento crítico e consciente, que levarão os 
conhecimentos adquiridos para sua casa e seu bairro, propondo ideias e 
soluções que auxiliarão no desenvolvimento sustentável e na mitigação dos 
danos causados ao meio ambiente. No entanto, é necessário que os 
professores sejam mediadores dessa proposta educativa, levando ações 
práticas e do dia a dia que visem à reflexão e conscientização de seus 
alunos. Para tanto, é necessário que o corpo docente das instituições esteja 
preparado para enfrentar este desafio, educando-os de forma lúdica e 
ratificando valores de proteção e preservação do meio ambiente (MELLO, 
2017, s. p.). 

 

A estimulação do pensamento crítico é uma das ferramentas de maior 

importância na sensibilização acerca dos riscos que giram em torno da exploração 

desordenada dos recursos naturais. Para Dias (2014) a apresentação de temas 

ambientais na educação deve dar ênfase em uma perspectiva geral, sendo bastante 

importante que atividades sejam desenvolvidas com os educandos, de forma a 

estimulá-los, tendo em vista que nesta fase as crianças são bastante curiosas e é 

comum uma maior integração e participação das mesmas, em um contexto no qual a 

aprendizagem deve ser contínua. A partir disso é importante que sejam 

apresentados temas pertinentes que levem a uma sensibilização produtiva de 

maneira que esta criança dissemine tal conhecimento, pois é comum uma criança ao 

adquirir um novo conhecimento repassar principalmente para seus familiares. 

A busca pela formação de uma nova mentalidade vem sendo paulatinamente 

construída através de medidas governamentais que ainda não foram (nem são) 

suficientes para formar o pensamento crítico. Conforme já mencionado a indicação 

de um único dia para relembrar a necessidade de proteção e preservação do meio 

ambiente produz pouquíssimo senão nenhum resultado positivo no combate às mais 

variadas formas de degradação dos recursos naturais. 

Conforme os ensinamentos de Leite (2017) são importantes que sejam 

apresentadas práticas ecologicamente corretas para incutir uma conscientização 

acerca do meio ambiente desde cedo e a escola tem a responsabilidade de dar 

suporte para o desenvolvimento de uma educação Ambiental de qualidade, 

estabelecendo o meio ambiente como patrimônio de todos, desenvolvendo 

atividades artísticas, experiências práticas, atividades fora de sala de aula, projetos, 

etc., conduzindo os alunos a serem agentes ativos e não meros espectadores. 

Vale destacar que a dissociação do estudo teórico da química do estudo 

prático não se mostrou a medida mais interessante do ponto de vista pedagógico. 

Na sala de aula tornou-se cada vez mais flagrante a deficiência dos alunos em 
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relação ao estudo da química, justamente porque não conseguem visualizar 

qualquer praticidade ou aplicabilidade no cotidiano. 

É preciso criar uma nova cultura educacional no ensino público nacional para 

que sejam oportunizadas novas ferramentas que viabilizem a aquisição, a aplicação 

e a transmissão do conhecimento onde quer que o estudante esteja ou com quem 

quer que se relacione. Assim, saber explicar os fenômenos naturais, ensinar de que 

forma os elementos químicos presentes na natureza são de sua importância para o 

equilíbrio ambiental, explanar a necessidade da adoção de práticas ecológicas, 

dentre outros, é fundamental para a criação de novos comportamentos. 

Leite (2017) adverte que o processo de sensibilização da comunidade escolar 

pode fomentar iniciativas que transcendam o ambiente escolar, atingindo tanto o 

bairro no qual a escola está inserida como comunidades mais afastadas nas quais 

residam alunos, professores e funcionários. Assim sendo, a escola é o espaço social 

e o local onde o aluno será sensibilizado para as ações ambientais e, fora do âmbito 

escolar, ele será capaz de dar sequência ao seu processo de socialização. 

Comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, no 

cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis. 

A interação entre o ser humano e a natureza foi objeto de discussão no ano 

de 1972, numa conferência em Estocolmo, realizada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). Após debates acerca dos métodos e práticas ecológicos foi editada a 

Resolução 96, que criou e institucionalizou o Programa Internacional de Educação 

Ambiental (PIEA). Além disso, nessa conferência restou consagrado o viés 

estratégico da educação ambiental como elemento importante para o enfrentamento 

da crise ambiental que assolava quase todos os países do mundo. 

 
Foi estabelecido um plano de trabalho com 110 resoluções, e uma delas se 
refere à necessidade de implantar a Educação Ambiental de caráter 
interdisciplinar com o objetivo de preparar o ser humano para viver em 
harmonia com o meio ambiente (Resolução nº 96). Para cumprir essa 
resolução, a Unesco e o Pnuma criaram o Programa Internacional de 
Educação Ambiental (PIEA), com o objetivo de promover o intercâmbio de 
ideias, informações e experiências em Educação Ambiental entre as nações 
de todo o mundo, fomentar o desenvolvimento de atividades de pesquisa 
que melhorem a compreensão e a implantação da Educação Ambiental, 
promover o desenvolvimento e a avaliação de materiais didáticos, 
currículos, programas e instrumentos de ensino, favorecer o treinamento de 
pessoal para o desenvolvimento da Educação Ambiental e dar assistência 
aos Estados membros com relação à implantação de políticas e programas 
de Educação Ambiental (BARBIERI & SILVA, 2011, s. p.). 



49 
 

 
 
 
 

Em 1975 uma das primeiras atividades realizadas pelo PIEA foi o Seminário 

Internacional sobre Educação Ambiental, oportunidade em que foi aprovada a Carta 

de Belgrado, que abordou diversas questões ambientais atreladas ao 

desenvolvimento sustentável, cujos objetivos foram explanados nos seguintes 

termos: 

 
Conscientização: contribuir para que indivíduos e grupos adquiram 
consciência e sensibilidade em relação ao meio ambiente como um todo e 
quanto aos problemas relacionados com ele. 
Conhecimento: propiciar uma compreensão básica sobre o meio ambiente, 
principalmente quanto às influências do ser humano e de suas atividades. 
Atitudes: propiciar a aquisição de valores e motivação para induzir uma 
participação ativa na proteção ao meio ambiente e na resolução dos 
problemas ambientais. 
Habilidades: proporcionar condições para que os indivíduos e grupos  
sociais adquiram as habilidades necessárias a essa participação ativa. 
Capacidade de avaliação: estimular a avaliação das providências 
efetivamente tomadas em relação ao meio ambiente e aos programas de 
educação ambiental. 
Participação: contribuir para que os indivíduos e grupos desenvolvam o 
senso de responsabilidade e de urgência com relação às questões 
ambientais (BARBIERI & SILVA, 2011, s. p.). 

 

As proposições inseridas na Carta de Belgrado receberam muitas críticas 

porque não traziam propostas concretas e adequadas à realidade de cada país. 

Entretanto, a despeito das críticas, observa-se que o documento foi um importante 

passo na busca pela conscientização do uso racional dos recursos naturais e da 

proteção ao meio ambiente por meio de práticas ecológicas que proporcionassem o 

equilíbrio ambiental. 

Com o passar do tempo diversas iniciativas consideraram a necessidade de 

teorizar a educação ambiental para alcançar os mais diversos grupos sociais. Assim, 

foi proposta a adoção de medidas integradas a fim de que se tornasse possível a 

conscientização do maior número de pessoas possível. 

Nas palavras de Barbieri e Silva (2011), o público em geral, o principal alvo da 

EA, é constituído por todos os integrantes da educação formal e não formal. Os 

primeiros compreendem os alunos e professores de todos os níveis, da pré-escola 

ao ensino superior e o treinamento profissional; os segundos incluem jovens e 

adultos, individualmente considerados ou em grupos, de todos os segmentos da 

sociedade: trabalhadores, administradores, profissionais liberais, entre outros. 
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Em 1977 ocorreu a segunda reunião internacional acerca da Educação 

Ambiental em Tbilisi, oportunidade em que foi elaborada uma cartilha que 

apresentou as principais características da Educação Ambiental, nos seguintes 

termos: 

 
1) Processo dinâmico interativo: a Educação Ambiental foi definida [...] como “um 

processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do 

seu meio e adquirem o conhecimento, os valores, as habilidades, as experiências e 

a determinação que os torna aptos a agir – individual e coletivamente – e resolver 

problemas ambientais”. 

2) Transformadora: A Educação Ambiental possibilita a aquisição de 

conhecimentos e habilidades capazes de induzir mudanças de atitudes. Objetiva a 

construção de uma nova visão das relações do homem com seu meio e a adoção de 

novas posturas individuais e coletivas em relação ao ambiente. A consolidação de 

novos valores, conhecimentos, competências, habilidades e atitudes refletirão na 

implantação de uma nova ordem ambientalmente sustentável. 

3) Participativa: A Educação Ambiental atua na sensibilização e conscientização do 

cidadão, estimulando a participação individual nos processos coletivos. 

4) Abrangente: A importância da Educação Ambiental extrapola as atividades 

internas da escola tradicional: deve ser oferecida continuamente em todas as fases 

do ensino formal, envolvendo ainda a família e a coletividade. A eficácia virá na 

medida em que sua abrangência for atingindo a totalidade dos grupos sociais. 

5) Globalizadora: A Educação Ambiental deve considerar o ambiente em seus 

múltiplos aspectos a atuar como visão de alcance local, regional e global. 

6) Permanente: A Educação Ambiental tem seu caráter permanente, pois a 

evolução do senso crítico e a compreensão da complexidade dos aspectos que 

envolvem as questões ambientais se dão de modo crescente e continuado, não se 

justificando sua interrupção. Desperta a consciência, ganhando um aliado para a 

melhoria das condições de vida do planeta. 

7) Contextualizadora: A Educação Ambiental deve atuar diretamente na realidade 

da comunicação sem perder de vista a sua dimensão planetária. 
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A partir daí vários países aderiram à implantação sugerida na conferência de 

Tbilisi como é o caso do Brasil, que teve seu marco na Educação Ambiental a partir 

de 1980. Finalmente, em 1987 foi realizada a terceira Conferência internacional 

sobre Educação Ambiental em Moscou, Rússia. Nela abordou-se o engajamento dos 

diversos setores para reforçar os objetivos e princípios orientadores propostos em 

1977, como alicerces para o desenvolvimento da Educação Ambiental em todos os 

níveis, dentro e fora sistema escolar, e concluíram que: 

 
[...] os objetivos da Educação Ambiental não podem ser definidos sem que 
se levem em conta as realidades sociais, econômicas e ecológicas de cada 
sociedade e os objetivos da Educação Ambiental para o seu 
desenvolvimento; deve-se considerar que alguns objetivos da Educação 
Ambiental são comuns à comunidade internacional (FRANÇA, 2006, p. 36). 

 

Conforme mencionado anteriormente, a Educação Ambiental vem sendo 

paulatinamente inserida e defendida como resposta para a minimização dos 

problemas ambientais. Nas palavras de Medina (2001, p. 69), 

 
[...] a educação ambiental é o processo que consiste em propiciar as 
pessoas uma compreensão crítica e global do ambiente, para elucidar 
valores e desenvolver atitudes, que lhes permitam adotar uma posição 
consciente e participativa a respeito das questões relacionadas com a 
conservação e adequada utilização dos recursos naturais, para melhoria da 
qualidade de vida e a eliminação da pobreza extrema e do consumidor 
desenfreado. 

 

Dias (2014) adverte que a educação ambiental tem como propósito 

fundamental fornecer ao homem conhecimentos básicos para o manejo, a 

conservação e a compreensão da complexa rede de ligações que regem o meio 

ambiente. Composto de aspectos bióticos e abióticos, físicos, químicos, biológicos, 

sociais, políticos, econômicos, culturais, etc., trata assim de um processo contínuo e 

interligado a ações teórico/metodológicas e práticas, dirigidas a todas as esferas da 

sociedade. Diante disso, cabe destacar que a Educação Ambiental é, portanto, uma 

das ferramentas capazes de sensibilizar os cidadãos sobre o seu papel na 

sociedade, assim como a importância da conservação dos recursos. 

A Constituição Federal dispõe, no art. 225, caput, que o Estado e a 

coletividade têm o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes 

e futuras gerações. A ordem constitucional prevê, portanto, a necessária 

compatibilidade de dois valores fundamentais: o desenvolvimento econômico-social 
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e a preservação do meio ambiente, do equilíbrio ecológico, através da promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

 
O desenvolvimento sustentável requer, como requisito indispensável, “um 
desenvolvimento econômico que envolva equitativa redistribuição dos 
resultados do processo produtivo e a erradicação da pobreza, de forma a 
reduzir as disparidades nos padrões de vida e melhor atendimento da 
maioria da população” Isso porque “se o desenvolvimento não elimina a 
pobreza absoluta, não propicia um nível de vida que satisfaça as 
necessidades essenciais da população em geral, ele não pode ser 
qualificado de sustentável” (SILVA, 2011, p. 24). 

 

Novamente é evocada a relação essencial recíproca entre o ser humano e a 

natureza para afirmar que o desenvolvimento sustentável constitui um processo 

socioeconômico, político e cultural que compreende a necessária erradicação da 

pobreza, o que significa proteção da vida humana, com qualidade, como parte do 

ecossistema no qual está inserida. 

 
 

1.4 O ENSINO DE QUÍMICA COM ENFOQUE NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 

De acordo com Silva e Simões (2017, p. 72), na educação em Química, a 

experimentação se faz necessária fazendo com que a utilização de metodologias 

acessíveis possa aproximar os estudantes das ciências e, principalmente, 

proporcionar uma maior eficiência do processo ensino/aprendizagem. Assim, é 

possível realizar experimentos de grande utilidade didática com materiais, 

equipamentos e reagentes de baixo custo (materiais alternativos). Com materiais 

simples (massas de modelar, palitos de churrasco, sabão, velas, palhinha de aço, 

naftalina, água, detergente, sal de cozinha, açúcar etc.) é possível ensinar Química  

e relacioná-la de forma direta ao meio ambiente. 

De fato, por meio de experimentos o ensino da química pode ser transmitido 

de forma mais efetiva. De acordo com Maldaner (1999) a construção do 

conhecimento químico é feita por meio de manipulações orientadas e controladas de 

materiais, iniciando os assuntos a partir de algum acontecimento recente ou do 

próprio cotidiano ou ainda adquirido através deste ou de outro componente 

curricular, propiciando ao aluno acumular, organizar e relacionar as informações 

necessárias na elaboração dos conceitos fundamentais da disciplina, que são 
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trabalhados através de uma linguagem própria dos químicos, como: símbolos, 

fórmulas, diagramas, equações químicas e nome correto das substâncias. Nesse 

sentido, restringir as potencialidades de uma disciplina que se encontra presente no 

cotidiano das mais variadas formas é o mesmo que limitar o conhecimento dos 

estudantes porque os aspectos puramente teóricos muitas vezes se mostram 

sobremaneira distantes da realidade, o que pode dificultar o processo de 

aprendizagem. 

 
No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente 
para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o 
estímulo de questionamentos de investigação. Nessa perspectiva, o 
conteúdo a ser trabalhado caracteriza-se como resposta aos 
questionamentos feitos pelos educandos durante a interação com o 
contexto criado. (GUIMARÃES, 2009, p. 198). 

 

Não é a toa que os profissionais da educação que estão rotineiramente em 

contato com os estudantes percebem de forma clara a defasagem no ensino de 

química nas instituições de ensino, especialmente aquelas da rede pública. 

 
Os estudantes, na sua maioria, apresentam dificuldades no  aprendizado 
dos conceitos da Química, principalmente, na educação básica. A forma 
descontextualizada como tem sido trabalhados os conteúdos programáticos, 
faz com que os conceitos se tornem de difícil entendimento e, desta forma, 
os estudantes acabam não conseguindo perceber a importância do que 
estudam e para que estudam, se tornando desinteressados e desmotivados 
a aprenderem (SILVA & SIMÕES, 2017, p. 73). 

 

É preciso então que seja possibilitada a viabilização de uma alfabetização 

científica para que o estudante possa exercer o raciocínio de forma crítica. Nesse 

contexto, o ensino de práticas ecológicas é fundamental no processo de 

desintoxicação pelo qual o meio ambiente precisa urgentemente passar. Os 

comportamentos diretamente relacionados à poluição da atmosfera, dos recursos 

hídricos, da vegetação, do solo, entre outros, podem ser reduzidos ou até mesmo 

extintos através do necessário conhecimento científico. 

Segundo Oliveira e Da Silva (2011) as atividades experimentais devem ser 

encaradas como um dos instrumentos do discurso das Ciências e, como tal, devem 

ser incluídas no ambiente de sala de aula, a fim de permitir a enculturação de 

estudantes e professores. Devem, portanto, viabilizar que os estudantes 

compreendam não só os aspectos teóricos das Ciências, entre elas a Química, mas 
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também como se constrói o conhecimento científico em um processo de 

questionamento, discussão de argumentos e validação desses argumentos. 

Beltran e Ciscato (2001, p. 30) explicam que “as atividades experimentais  

são, portanto, um recurso de motivação de inestimável valor didático”. O aspecto 

teórico da química é importante no processo de aprendizagem, mas “se adotado de 

forma exclusiva não terá o condão de auxiliar na aquisição de conhecimento porque 

estará completamente dissociado da realidade” (BELTRAN & CISCATO, 2001, p. 

30). 

De acordo com Sales (2016), que desenvolveu uma pesquisa em torno da 

educação ambiental, a inserção da referida disciplina nos currículos escolares ainda 

é muito incipiente apesar de existirem projetos e estudos isolados nas poucas 

instituições que demonstram certa preocupação com o assunto. Inclusive, os 

estudos deste autor demonstraram que os profissionais da educação não tinham 

muita afinidade com o emprego de metodologias que propiciem a concretização do 

conhecimento de forma mais dinâmica como, por exemplo, com o uso de softwares 

e recursos tecnológicos, o que revela a deficiência da Secretaria de Educação na 

implementação de programas pedagógicos que atendem as necessidades dos dias 

atuais. 

Em outra pesquisa, Mendonça (2014), buscando conhecer o nível de 

conhecimento dos alunos de uma escola do ensino médio do interior da Paraíba, 

aplicou questionários e realizou diversas aulas práticas visando sensibilizá-los para  

a importância da educação ambiental. Para sua surpresa, apesar de os alunos terem 

demonstrando certo conhecimento acerca das questões ambientais, percebeu que 

não conseguiam relacioná-las a aspectos práticos, que poderiam ser implementados 

por eles mesmos no cotidiano, como, por exemplo, por meio da reciclagem de papel 

e de plásticos. 

Assim, concluiu que “a Educação ambiental deve ser inserida na educação 

em química deste o ensino fundamental, priorizando os fenômenos cotidianos para 

que os alunos possam ter noções básicas da educação ambiental bem como de sua 

importância” (MENDONÇA, 2014, s.p.). Foi então possível obter subsídios e 

conhecimento acerca do tema reciclagem destacando a necessidade de sua pratica 

para a preservação do meio ambiente. Observou-se que os alunos passaram a ter 
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comportamentos mais adequados e conscientes quanto a emprego, o desperdício e 

a reutilização dos materiais em estudo (MENDONÇA, 2014). 

Em outro estudo, Trajano (2010) implementou uma pesquisa em duas escolas 

do ensino médio da rede pública e em duas escolas do ensino médio da rede 

privada da cidade de Patos – PB por meio de questionários direcionados tanto aos 

alunos quanto aos professores. Após os procedimentos, o autor observou que o 

estudo das questões ambientais estava mais atrelado à disciplina de Geografia, uma 

vez que o professor da mencionada disciplina em alguns momentos realizava 

debates acerca dos assuntos ambientais. 

Ademais, concluiu-se que os professores da rede pública apresentaram maior 

conhecimento acerca das questões ambientais apesar de a maioria não ter indicado 

de forma pontual sobre as medidas que poderiam ser implementadas em sala de 

aula, o que poderia evidenciar o conhecimento superficial acerca da temática, pois o 

autor comenta que: 

 
[...] verificamos que muitos professores têm a concepção de que praticar a 
EA é simplesmente, fazer reciclagem e coleta seletiva do lixo. Entendemos 
que essa atitude repetida, não tomando consciência das questões 
ambientais, implicará numa EA restrita e ineficiente. É papel do Educador 
Ambiental: sensibilizar seus alunos para que eles percebam os problemas 
mais próximos e adotem atitudes para resolvê-los. Concluímos que não 
podemos limitar a Educação Ambiental a algumas disciplinas, como 
Geografia e Biologia, mas que essa temática seja discutida em todas as 
disciplinas (TRAJANO, 2010, p. 49). 

 

Tais pesquisas demonstram a necessidade de reformulação prática acerca do 

conhecimento de química nas redes de ensino do país atrelado à educação 

ambiental, especialmente em razão da transversalidade e da interdisciplinaridade. 

 
 

1.5 ENSINO DE QUÍMICA E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL 

SUSTENTÁVEL 

 
Nas palavras de Nazaré Silva (2012) a ampliação do consumo exagerado e 

da produção desenfreada de bens materiais ocasiona uma grande preocupação com 

a destinação dos resíduos, pois rapidamente ficam obsoletos. Não se pode deixar de 

mencionar que, publicitariamente, a mídia vincula o consumo ao prazer, à felicidade. 
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Assim, as pessoas consomem em busca da felicidade imediata. Cada produto novo 

ou reformulado exige novos consumidores e, para atraí-los, é necessário renovar a 

promessa de felicidade, pois, com o passar do tempo, os produtos antigos já não 

servem mais e se tornaram obsoletos. 

Cunha (2014) enfatiza que foi a partir da Revolução Industrial que os 

problemas ambientais começaram a agravar-se cada vez mais, praticamente em 

todo o mundo. Isso porque “a degradação da natureza, embora possa ocorrer em 

pequena escala nas sociedades anteriores ao capitalismo, é algo típico do 

desenvolvimento do capitalismo e da industrialização” (CUNHA, 2014, p. 08). Assim, 

com o desenvolvimento do capitalismo na Europa Ocidental e sua expansão 

posterior para todos os recantos do globo terrestre surgiu a problemática “da 

poluição atmosférica, dos rios, dos oceanos e mares, a devastação das florestas, a 

par de uma intensa urbanização que trouxe problemas de submoradias e do 

acúmulo de lixo entre outros problemas” (CUNHA, 2014, p. 08). 

Zuin et al (2015) mencionam que a crise do modo de produção e reprodução 

da vida na atualidade têm exigido o reposicionamento de todos os campos 

científicos através a necessidade de uma abordagem interdisciplinar e de uma visão 

de ciência não reducionista, contextualizada que precisa considerar as dimensões 

social, histórica e política. Tendo em vista o potencial da Química Verde (QV) para a 

formação de sujeitos mais críticos, capazes de se posicionar frente aos problemas 

socioambientais e apreciadores de tecnologias mais sustentáveis, cabe conhecer 

como os pesquisadores do campo científico da Química têm se apropriado dessa 

temática. 

Assim, é preciso promover o conhecimento referente ao desenvolvimento 

socioambiental sustentável a fim de que os alunos possam ter capacidade de opinar 

e interferir no processo de mudança que se espera de todos os indivíduos. Ademais, 

nota-se também que grande parcela dos profissionais da educação não possui o 

preparo específico e necessário para apresentar os assuntos referentes à 

sustentabilidade, principalmente porque a abordagem da sustentabilidade ainda é 

incipiente nos livros que são trabalhados em sala de aula, o que contribui para a 

deficiência na educação ambiental. 

De acordo com Cunha (2014), a crise da sociedade, representada aqui com 

mais ênfase pela tão discutida crise ambiental, representada pelo modo de produção 
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capitalista expresso nas relações da sociedade com a natureza, se acentuou nas 

sociedades industriais. As consequências dessa relação degradadora  foram 

sentidas de forma desigual pela população, tanto nas riquezas advindas dessa 

exploração do meio ambiente, como dos problemas ocasionados por ela, como o 

problema do aquecimento global, da poluição, das enchentes, entre outros 

problemas. 

Segundo Leff (2007),a problemática ambiental – a poluição, a degradaçãoea 

crise de recursos naturais, energéticos e de alimentos– gerou mudanças globais em 

sistemas socioambientais complexos “que afetam as condições de sustentabilidade 

do planeta, propondo a necessidade de internalizar as bases ecológicas e os 

princípios jurídicos e sociais para a gestão democrática dos recursos naturais.”. 

Estes processos estão intimamente vinculados ao conhecimento das relações 

sociedade-natureza: não só estão associadas a novos valores, mas a princípios 

epistemológicos e estratégias conceituais que orientam a constituição de uma 

racionalidade produtiva sobre bases de sustentabilidade ecológica e equidade  

social. 

O consumo está diretamente relacionado à degradação do meio ambiente. É 

no campo do consumo irrefreável que a discussão acerca do desenvolvimento 

socioambiental sustentável é fertilizada uma vez que aí ocorre a exploração dos 

recursos naturais de forma mais acentuada. Vale então destacar que o 

desenvolvimento sustentável de certa forma ainda é uma discussão muito recente. 

Porém, as consequências do consumo irrefreável e do desenvolvimento tecnológico 

irracional há muito vêm vitimando a natureza através do feito estufa, do 

descongelamento das calotas polares, do superaquecimento da temperatura no 

planeta Terra, da morte de animais que comem materiais não renováveis que são 

descartados nos mais diversos habitats, da formação de ilhas de calor nos grandes 

centros urbanos, entre outros fatores. 

Segundo Lôbo e Moradillo (2003) as críticas ficam fragilizadas, pois o termo 

tem passado por um processo de leituras e transformações e atualmente não 

incorpora de forma ingênua as intenções mais perversas de caráter econômico. O 

desenvolvimento sustentável, por si só, é um processo que, inspirado por um novo 

paradigma, nos orienta sobre os caminhos e as mudanças que devemos promover 

em nossos valores, nas formas de gestão, em critérios econômicos, ecológicos e 
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sociais, para mitigar a situação das transformações globais em que nos 

encontramos e adotar um caminho mais consistente para as possibilidades da 

natureza que nos acolhe. Seria, portanto, um modo de viajar para a sustentabilidade. 

Naturalmente, é quase impossível não poluir o meio ambiente por mais 

inexpressiva que seja a ação humana. Assim, a proteção dispensada ao meio 

ambiente não se refere à ausência de degradação dos recursos naturais, mas à 

compatibilização entre o uso racional e o desenvolvimento socioeconômico. Essas 

questões devem ser trabalhadas em sala de aula para que os alunos possam ter 

condições de se autodeterminar e adquirir sensibilidade quanto a suas atitudes e 

assim agora de forma diferente. 

Cunha (2014) explica que o consumo sustentável representa um salto 

qualitativo de complexa realização, na medida em que agrega um conjunto de 

características que articulam temas como equidade, ética, defesa do meio ambiente 

e cidadania, enfatizando a importância de práticas coletivas como norteadoras de 

um processo que, embora englobem os consumidores individuais, priorizam as 

ações na sua dimensão política. 

Finalmente, de acordo com Rosa (2007) sustentabilidade é consequência de 

um complexo padrão de organização que apresenta cinco características básicas: 

interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade. Se estas 

características forem aplicadas às sociedades humanas, essas também poderão 

alcançar a sustentabilidade. 

 
 

1.6 OS GASES E A POLUIÇÃO AMBIENTAL 

 
 

No âmbito da educação ambiental e do ensino de química alguns elementos 

podem ser trabalhados de modo mais abrangente ou específico. No caso em 

questão, os gases emitidos na atmosfera têm relação direta com a poluição e se 

tornam elementos instigáveis para se trabalhar em sala de aula. Tais gases exercem 

papel significativo no equilíbrio da natureza, principalmente no que diz respeito à 

sensação térmica e do ar. De fato, diversos fenômenos químicos que provocam 

prejuízos à natureza e à própria humanidade são decorrentes da emissão de 

poluentes na atmosfera. 
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Esteves et al (2004) explicam que dentre os diversos problemas ocasionados 

pelo modelo capitalista pode-se mencionar a poluição atmosférica como sendo um 

problema cada vez mais eminente nos grandes centros urbanos. Não se trata de um 

problema único de nossa época. Basta considerarmos o contexto da Revolução 

Industrial que só foi possível graças à construção das fábricas que proporcionaram 

maiores rendimentos do ponto de vista da produção, mas que emitiam diversos 

poluentes no ar. 

Segundo Bardin (2009) é sabido que a visão que grande parte da população 

tem com relação à química é a de causadora de problemas ambientais, haja vista 

que, principalmente nas últimas décadas, a quantidade de novos produtos químicos 

descartados de forma inadequada tem aumentado de maneira exorbitante, 

proliferando ainda mais a ideia da química como “inimiga da natureza”. Dessa forma, 

observa-se que materiais produzidos para facilitar a vida do homem e torná-la mais 

confortável geram dejetos que são devolvidos ao meio ambiente, prejudicando 

plantas, animais e ao próprio ser humano. 

Apesar de a Constituição Federal de 1988 ter estabelecido diretrizes e 

princípios voltados à proteção ao meio ambiente considerando um direito 

fundamental de todos o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a 

realidade está cada vez mais distante de ter esse direito garantido. 

Veiga (2009) estabelece que o art. 225 da Carta Magna de 88, elemento 

essencial para a busca de sadia qualidade de vida, possui eficácia plena e 

aplicabilidade imediata. O mesmo se dá no que diz respeito ao art. 196, que trata do 

direito à saúde, em determinadas circunstâncias poderá acarretar até mesmo na 

oposição ferrenha ao Estado caso este seja considerado omisso no seu dever de 

proteção. Por conseguinte, a lesão à saúde da população através da contaminação 

do ar atmosférico caracteriza-se por violação ao direito fundamental do homem. Por 

sua vez, conforme previsão constitucional, é dever do Estado adotar políticas sociais 

e econômicas voltadas para a redução do risco de doenças. Nesse contexto, 

observa-se claramente que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

o direito ao desenvolvimento econômico encontram-se em aparente rota de colisão. 

Inicialmente é preciso esclarecer que o Estado deve intervir na regulação das 

atividades econômicas desenvolvidas na sociedade, seja através de legislações que 

assegurem a proteção ao meio ambiente seja por meio de uma atuação concreta 
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voltada à defesa da qualidade de vida concretizando-se o seu poder de 

policiamento, vistoria, vigilância e asseguramento de direitos. 

Da mesma maneira, exige-se de todos aqueles que exploram os recursos 

naturais o compromisso com a redução da emissão de gases poluentes na natureza 

assim como dejetos que interfiram na qualidade das águas, do solo, dentre outras de 

maneira que não se mostra correto transferir a responsabilidade do ente poluidor ao 

Estado ainda quando tiver havido falha na fiscalização no cumprimento dos deveres 

socioambientais. 

Nas palavras de Veiga (2009) apesar de o Estado estar intimamente 

vinculado à responsabilidade de proteger este bem jurídico, também cabe à iniciativa 

privada zelar por este direito fundamental. Essa determinação está expressa nos 

incisos V e VI art. 170 da Constituição Federal. O ente privado deverá, no exercício 

de sua atividade, respeitar os princípios da defesa do consumidor e da defesa do 

meio ambiente sob pena de ferir o direito constitucional fundamental, atentando 

contra a dignidade da pessoa humana. 

Para Giordan (1999) a ausência de regulação do Estado ou até mesmo o 

descumprimento de políticas públicas por parte do setor privado pode ensejar um 

verdadeiro retrocesso ao direito à saúde, uma vez que o art. 60, §4º, IV da Carta 

Magna de 88 confere caráter de cláusula pétrea, ou seja, cláusula proibitiva de 

retrocesso social sanitário. 

Existem diversas possibilidades de provocar a degradação da atmosfera 

através da emissão de gases poluentes. Com efeito, a eliminação de resíduos pelas 

fábricas e indústrias bem como pelos veículos automotores em geral são 

determinantes para a poluição do meio ambiente. 

Feema (2013) explica que se entende como poluente atmosférico qualquer 

forma de matéria ou energia com intensidade e quantidade, concentração, tempo ou 

características em desacordo com os níveis estabelecidos que torne ou possa tornar 

o ar: impróprio, nocivo, ou ofensivo à saúde; inconveniente ao bem-estar público; 

danoso aos materiais, à fauna e flora; prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 

propriedade e às atividades normais da comunidade. 

De acordo com Barreto (2004) pode-se classificar a poluição atmosférica de 

acordo com a origem e de acordo com o estado dos poluentes, nos seguintes 

termos: 
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a) Poluentes primários: aqueles emitidos diretamente pelas fontes de 
emissão; 
b) Poluentes secundários: aqueles formados na atmosfera como produtos 
de alguma reação; 
c) Poluentes gasosos: comportam-se como o ar, uma vez difundidos, não 
tendem mais a se depositar; 
d) Partículas: São considerados poluentes particulados, as névoas de 
compostos orgânicos e inorgânicos sólidos, com diâmetro equivalente 
inferior a 100 µ m, e que permanecem em suspensão por períodos que são 
tão longos quanto menores forem as partículas (BARRETO, 2004, p. 12). 

 

Não há dúvidas de que a poluição atmosférica está causando desequilíbrio no 

meio ambiente. Acioli (2004) ensina que devido à poluição atmosférica mudanças 

estão ocorrendo na composição do ar num ritmo cada vez mais acelerado e que tal 

fato deve causar profundas preocupações, pois o ar é um fator decisivo para a 

manutenção e o desenvolvimento da vida em nosso planeta. Também é preciso 

assinalar que as mudanças estão ocorrendo em ritmo cada vez mais acelerado. 

 
Sob o enfoque biofísico-químico, a manutenção de um padrão de qualidade 
do ar atmosférico é condição sine qua non para a sobrevivência das 
espécies. Na medida em que se constitui no mais essencial recurso para a 
manutenção da vida e também por estar disponível na natureza de forma 
livre, o ar atmosférico deve ser visto como o bem ambiental por excelência 
(CETESB, 1992, p.117). 

 

A emissão de gases poluentes na atmosfera acarreta diversas consequências 

danosas ao meio ambiente, conforme já destacado. A Resolução nº 03/90, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece critérios e fixa padrões 

nacionais de qualidade do ar, inclusive regulamenta o limite máximo ou tolerável da 

emissão de gases poluentes na atmosfera. 

Segundo Veiga (2009), em função da necessidade contínua de manter a 

qualidade do ar atmosférico aceitável foram criados mecanismos para medir o nível 

de poluição atmosférica. Esta medição se dá através da quantificação das 

substâncias poluentes encontradas no ar examinado. De acordo com Barreto (2004) 

um padrão de qualidade do ar define legalmente um limite máximo para a 

concentração de um componente atmosférico, que garanta a proteção da saúde e o 

bem-estar das pessoas. Tal instância é baseada em estudos científicos acerca dos 

efeitos produzidos que possam proporcionar uma margem de segurança adequada. 
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Desta forma, observa-se que é possível a emissão de gases poluentes na 

atmosfera desde que não agridam de forma ostensiva o equilíbrio ambiental. 

Conforme já mencionado anteriormente é quase impossível associar o 

desenvolvimento econômico à ausência de poluição do meio ambiente porque os 

processos de industrialização por si só emitem resíduos que interferem na qualidade 

do ar. 

Veiga (2009) indica que entre os diversos meios de poluição a degradação do 

ar atmosférico se destaca por trazer uma série de consequências negativas não só 

para a saúde humana, mas também para o patrimônio histórico e cultural e para o 

meio ambiente em si. Destaca-se, por exemplo, o agravamento de doenças 

respiratórias, a alteração na capacidade de fotossíntese dos vegetais, danos à 

camada de ozônio, efeito estufa e o desencadeamento de fenômenos de corrosão 

em materiais como vidro, couro e borracha. Isso em mencionar ainda o caráter 

transfronteiriço deste tipo de poluição que permite que seus efeitos danosos possam 

ser identificados em locais muito distantes da fonte originária. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de toda a coletividade 

porque não é direcionado a um destinatário especificado. Neste sentido, abre-se a 

possibilidade do manejo de ações coletivas objetivando a prevenção e/ou reparação 

dos danos potencial ou efetivamente causados ao meio ambiente como, por 

exemplo, ação civil pública, pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou 

associações voltadas para a defesa do meio ambiente. 

Prado Junior (2008) esclarece que o aumento significativo da degradação do 

ar atmosférico por fontes móveis ocorreu em função do processo de industrialização, 

intensificando-se após a Segunda Guerra Mundial, que teve como principal 

consequência o aumento da urbanização das cidades. O Estado, por sua vez, ao 

vislumbrar o potencial de crescimento socioeconômico, investiu maciçamente nos 

setores de infraestrutura necessários para dar suporte à indústria em geral, sem 

questionar as consequências ambientais negativas advindas deste modelo de 

desenvolvimento. 

O Monóxido de Carbono (CO), os Hidrocarbonetos (HCs), os Óxidos de 

Nitrogênio (ONx), os Oxidantes Fotoquímicos (principalmente o O3), o Dióxido de 

Enxofre (SO2) e os Materiais Particulados (MP) são os principais poluentes que 

provocam danos ao equilíbrio ambiental, principalmente da atmosfera. Em relação 
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ao monóxido de carbono pode-se mencionar que se trata de um gás que é emitido 

através da exaustão de motores de combustão interna e pode provocar sérios danos 

à saúde humana, inclusive o óbito porque, uma vez combinado com a hemoglobina, 

impede a distribuição do oxigênio para os tecidos resultando na hipóxia tecidual. 

De acordo com Esteves et al (2004), o CO é encontrado principalmente nas 

cidades devido ao grande consumo de combustíveis, tanto pela indústria como pelos 

veículos. No entanto, estes últimos são os maiores causadores deste tipo de 

poluição, pois, além de emitirem mais do que as indústrias, lançam esse gás à altura 

do sistema respiratório. A exposição ao CO também pode afetar fetos diretamente 

pelo déficit de oxigênio, em função da elevação da carboxihemoglobina no sangue 

fetal, causando inclusive peso reduzido no nascimento e desenvolvimento pós-natal 

retardado (MELCHIORS, 2000). 

Há também os hidrocarbonetos que são gases que resultam da combustão 

incompleta de combustíveis e de outros produtos voláteis. Estão diretamente 

relacionados à mutação genética além da proliferação desordenada de células, isto 

é, ao câncer. 

Mercedes-Benz (1989) esclarece que os hidrocarbonetos provocam irritação 

nas vias respiratórias, com alguns aromáticos cancerígenos que atacam o sistema 

nervoso. Os hidrocarbonetos olefínicos e acetilenos são integrantes da reação de 

formação do “smog fotoquímico” que causa irritação dos olhos, nariz, garganta e 

pulmões, agravando as doenças respiratórias. 

Também há os óxidos de nitrogênio são gases que resultam da oxidação do 

nitrogênio presente no ar em dias de temperaturas elevadas. De fato, em dias de 

intensa radiação solar podem oxidar e formar o dióxido de nitrogênio, que é 

extremamente prejudicial à saúde humana porque ataca as vias respiratórias além 

de ocasionar irritação nas mucosas, problemas de enfisema pulmonar e câncer. 

Barreto (2004) menciona que os hidrocarbonetos e os óxidos de nitrogênio 

reagem na atmosfera, principalmente quando ativados pela luz solar, formando um 

conjunto de gases agressivos chamados de oxidantes fotoquímicos. Dentre esses, o 

ozônio é o mais importante, pois é utilizado como indicador da presença de 

oxidantes fotoquímicos na atmosfera. 

Tais oxidantes químicos também podem acarretar danos à saúde humana, 

principalmente às vias respiratórias além de interferir no processo de fotossíntese 
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que é realizado pelas árvores. Ademais, há estudos no sentido de que tais agentes 

provocam a redução da visibilidade nos grandes centros urbanos. 

 
Não sendo emitidos por qualquer fonte, mas formados na atmosfera, os 
oxidantes fotoquímicos são chamados de poluentes secundários. Ainda que 
sejam produtos de reações químicas de substâncias emitidas em centros 
urbanos, também se formam longe desses centros, ou seja, nas periferias 
das cidades e locais onde, em geral, estão localizados os centros de 
produção agrícola. Como são agressivos às plantas, agindo como inibidores 
da fotossíntese e produzindo lesões características nas folhas, o controle 
dos oxidantes fotoquímicos adquire, assim, fortes conotações 
sócioeconômicas (BARRETO, 2004, p. 39). 

 

O dióxido de enxofre (SO2) é formado como um gás incolor, denso, tóxico, 

não inflamável, com um odor sufocante. Em condições naturais o SO2 é expelido do 

solo principalmente pelos vulcões. Também se forma quando compostos voláteis de 

enxofre produzidos pela decomposição de matéria animal e vegetal são oxidados no 

ar. A principal fonte de emissão desse gás para a atmosfera é a combustão de 

materiais que contenham enxofre na sua composição, dentre os quais, destacam-se 

os combustíveis fósseis. 

O dióxido de enxofre também está diretamente relacionado à formação da 

chuva ácida, que vem provocando perda da vegetação além de deterioração de 

carros, monumentos, etc. Em relação à saúde humana pode-se mencionar que o 

dióxido de enxofre pode acarretar sérios danos às vias respiratórias. 

Nesse contexto, observa-se que os gases estão mais presentes no cotidiano 

dos indivíduos do que se imagina além de que assumem papel de fundamental 

importância no equilíbrio do meio ambiente. É justamente por essa razão que deve 

ser promovido o estudo dos gases nas redes de ensino de forma mais efetiva, para 

que os alunos tenham o poder de se autodeterminar de acordo com o conhecimento 

adquirido, pois tal saber está ligado ao cotidiano em que vivem, interagem e se 

relacionam com outros seres humanos. 

 
 

1.7 ENSINO-APRENDIZAGEM DE GASES COM ENFOQUE NA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
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Cunha (2014) ensina que a discussão sobre o desenvolvimento sustentável é 

um movimento mais recente, vinculado ao surgimento da consciência ecológica, que 

parte da constatação da ocorrência de grave crise ambiental global, implicando o 

surgimento de níveis críticos de esgotamento de processos e de recursos naturais 

não renováveis, com consideráveis consequências para a preservação da vida no 

planeta. Ao lado dessa máxima ambientalista o desenvolvimento sustentável se faz 

acompanhar de uma série de propostas de natureza ética, econômica e política que 

lhe dão características de um programa integral de desenvolvimento. 

Nesse contexto, observa-se facilmente que o estudo dos gases está 

intimamente relacionado à preservação do meio ambiente (meio ambiente natural), à 

proteção dos edifícios e espaços construídos nas cidades (meio ambiente artificial) e 

à segurança dos trabalhadores, especialmente nos locais onde ocorre a exploração 

e manipulação dos gases. 

Mas como a problemática ambiental em torno dos gases pode ser abordada 

em sala de aula de uma forma mais contextualizada? 

Referindo-se ao meio ambiente natural sabe-se que a emissão de poluentes 

na atmosfera e no meio ambiente em geral provoca alterações no meio ambiente 

que podem ser facilmente trabalhadas em sala de aula, dando-se importância ao 

aspecto prático sem esquecer da discussão teórica em torno do assunto. 

Assim, por exemplo, a alteração nos fatores climáticos, que também é uma 

decorrência do efeito estufa, provoca desequilíbrios na manutenção dos espécimes, 

especialmente das plantações e animais, conteúdos estes que podem ser facilmente 

compreendidos através de recursos midiáticos, experimentos didáticos, entre outros 

recursos tecnológicos que podem ser utilizados a fim de facilitar o entendimento e 

torna-lo assimilável através da contextualização e metodologia situada nos contextos 

de vivência em que os problemas abordados podem ser destacados e percebidos. 

Referindo-se ao meio ambiente artificial sabe-se que podem ser encontradas 

algumas diferenças na temperatura na zona urbana em relação à temperatura na 

zona rural, especialmente em razão das ilhas de calor, fenômeno químico que se 

origina em virtude da absorção dos raios solares nos locais em que as construções 

humanas são mais presentes combinada com a emissão de poluentes na atmosfera 

e à baixa evaporação. 
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Nesse sentido, nota-se que o estudo da química está muito mais próximo da 

realidade do ser humano do que se imagina. É justamente essa noção aplicada que 

deve ser fomentada nas salas de aula para que os alunos tenham capacidade de 

raciocínio e autodeterminação em relação ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Pode-se mencionar que é, portanto, plenamente possível associar o estudo 

da química à educação ambiental, especialmente levando em consideração que os 

elementos químicos estão diretamente relacionados ao equilíbrio do meio ambiente. 

 
Refletir sobre a complexidade ambiental abre uma estimulante oportunidade 
para compreender a gestação de novos atores sociais que se mobilizam 
para a apropriação da natureza, para processo educativo articulado e 
compromissado com a sustentabilidade e a participação, apoiado numa 
lógica que privilegia o diálogo e a interdependência de diferentes áreas do 
saber (JACOBI, 2003, p. 191). 

 

A contextualização da química se mostrar uma das ferramentas mais 

importantes no processo de aprendizagem do aluno, pois é possível que os 

fenômenos naturais sejam explicados através de conteúdos que envolvam conceitos 

químicos que são trabalhados em sala de aula. Desse modo, permitir a exposição 

desses conceitos auxiliará numa compreensão mais efetiva acerca da importância 

da preservação do meio ambiente. 

Numa pesquisa realizada por Brotto e Coutinho (2010) numa turma da 3ª 

série do Ensino Médio do Colégio Estadual Walter Orlandini (CEWO), localizado no 

município de São Gonçalo – RJ buscou-se identificar o conhecimento dos alunos 

acerca da correlação entre os gases emitidos na atmosfera e o efeito estufa, a chuva 

ácida e a camada de ozônio. 

Num primeiro momento aplicou-se um questionário acerca dos aspectos 

gerais da educação ambiental e da química; em seguida houve a realização de  

aulas expositivas e experimentos; por fim, houve o emprego de um processo 

avaliativo com o objetivo de apurar a aprendizagem dos alunos em relação ao 

conteúdo ministrado em sala de aula. 

Após tais procedimentos, Brotto e Coutinho (2010) concluíram que: 

 

[...] a diagnose, etapa de grande importância na avaliação do conhecimento 
prévio dos alunos, mostrou claramente a dificuldade destes em entenderam 
a química dos fenômenos, já que os alunos da última série do Ensino 
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Médio, prestes a concluírem seus estudos, não sabiam questões básicas 
dessa Ciência, como os estados físicos da matéria, as fórmulas e 
nomenclaturas das substâncias, entre outras. A aplicação do instrucional  
em conjunto com o desenvolvimento de experimentos didáticos e o 
documentário apresentado, além de discussões críticas sobre as mudanças 
climáticas, contribuiu de forma significativa no processo ensino- 
aprendizagem entre os fenômenos estudados, a Química e o ambiente 
(BROTTO & COUTINHO, 2010, p. 11-12). 

 
Em outra pesquisa realizada por Plicas, Yamada e Cerqueira (2014), aplicou- 

se um questionário buscando a coleta de informações acerca do conhecimento dos 

alunos sobre a interferência dos gases no equilíbrio ambiental, inclusive com a 

ministração de palestras sobre o assunto e a realização de experimentos e 

exposição de vídeos. Após os procedimentos adotados, observou-se que os alunos 

puderam relacionar diversos comportamentos praticados no cotidiano que estão 

diretamente relacionados à poluição do meio ambiente. 

Numa outra pesquisa, realizada por Santos (2007), na 3ª série do Ensino 

Médio do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

buscou-se averiguar o conhecimento dos alunos acerca da emissão de gases 

poluentes na atmosfera que interferem na camada de ozônio. Inicialmente, foi 

empregado um questionário a fim de que fossem coletados dados acerca da 

compreensão dos alunos sobre os gases poluentes e a camada de ozônio. 

Posteriormente, foram adotadas medidas educativas sobre os efeitos maléficos que 

a emissão descontrolada de gases poluentes pode causar ao equilíbrio da cama de 

ozônio. Por fim, foi empregado um novo questionário no qual foram abordadas as 

mesmas perguntas feitas no início do ano letivo. Nesse contexto, concluiu que 

 
As questões que falaram sobre a causa da destruição e o que fazer para 
preservar a Camada foram respondidas com respostas que mostraram 
preocupação com a destruição da Camada. O questionário de ideias prévias 
foi fundamental na confirmação das hipóteses e pré-conceitos, pois os 
alunos aos quais foram aplicados os questionários acharam válido 
responder novamente os mesmos, onde puderam mudar ou reformular 
alguns conceitos referentes aos assuntos (SANTOS 2007, p.42). 

 

Assim, nota-se que a inserção da Educação Ambiental em sala de aula deve 

ocorrer de forma mais contínua e contextualizada viabilizando a sensibilização dos 

alunos acerca da necessidade de proteção ao meio ambiente, fazendo com que não 

ocorra o distanciamento entre teoria e prática e que, mesmo diante de tantas 
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orientações, que defendem um ensino interdisciplinar, haja direcionamento para uma 

prática reflexiva. 

Para que esta temática seja tratada de forma relevante em sala de aula, é 

indispensável um bom planejamento para as atividades no âmbito escolar, devendo 

este planejamento estar baseado em documentos norteadores no que concerne a 

prática da EA na educação formal, ultrapassando as paredes da escola e atingindo 

toda a comunidade escolar. Sendo assim, “é imperioso que a escola compreenda 

que o conjunto de atividades que ela oferece à sua comunidade coopera para a 

formação de pessoas nas múltiplas dimensões que a constituem” (VELOSO, 2007, 

p. 78), vindo, pois, a vida contemporânea evidenciar que precisamos formar pessoas 

que acumulem mais que informações “disciplinares”. Torna-se, evidente a 

necessidade de desenvolver um trabalho de forma contextualizada, pautado em um 

planejamento que assegure o desenvolvimento de atividades com objetivos e metas 

a serem alcançados, integrando o homem ao ambiente e certo de que nos anos 

finais do ensino fundamental convém desenvolver o raciocínio crítico, prospectivo e 

interpretativo das questões socioambientais, bem como a cidadania ambiental 

(LIPAI, LAYRARGUES & PEDRO, 2007). 

 
 

1.8 ENSINO-APRENDIZAGEM DOS GASES NUMA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR 

 
De acordo com o MEC (2018) a perspectiva ambiental deve remeter  os 

alunos à reflexão sobre os problemas que afetam a sua vida, a vida de sua 

comunidade, de seu país e a do planeta. Assim, para que essas informações os 

sensibilizem e provoquem o início de um processo de mudança de comportamento é 

preciso que o aprendizado seja significativo, isto é, que os alunos possam 

estabelecer ligações entre o que aprendem e a sua realidade cotidiana, e o que já 

conhecem. 

O estudo dos gases abrange diversas disciplinas que são ministradas em sala 

de aula como, por exemplo, biologia, física, geografia além de agregar 

conhecimentos acerca de educação ambiental. Percebe-se então a importância da 

interdisciplinaridade em relação à temática que pode ser abordada em sala de aula 
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sendo necessário um diálogo mais aprofundado e dinamicamente articulado para 

corroborar com a aprendizagem dos discentes. Nesse contexto, Reis Júnior (2003) 

esclarece que 

 
[...] por desconhecerem a matéria e não estarem preparados para aproveitar 
as situações cotidianas quanto à educação ambiental, ficam presos ao livro 
didático sem, muitas vezes, contextualizar à realidade os conteúdos que, na 
prática, poderiam ser explorados na própria região, valorizando a cultura, a 
história e as degradações ambientais do município. Com a proposta de 
trabalhar as temáticas ambientais locais e também as globais de maneira 
coerente à construção do conhecimento pelo sujeito, possibilitar-se-ia aos 
professores a realização de um trabalho que favorecesse o 
desenvolvimento da cidadania, propiciando aos alunos a percepção de que 
é possível melhorar e modificar o ambiente, sendo eles conscientizados 
como participantes da ação e responsáveis pelos resultados concretos a 
serem alcançados (REIS JÚNIOR, 2003, p. 3). 

 

A falta de uma sistematização crítica da disciplina, segundo Gouvêa (2006, p. 

168), “faz com que o professor acredite que se ele desenvolver atividades pontuais e 

desvinculadas da realidade sociocultural (hortas, jardins, seleção de lixo, 

aproveitamento de matérias recicláveis) em algumas aulas”, principalmente na 

Semana do Meio Ambiente, por exemplo, ele já estará trabalhando educação 

ambiental e fazendo a sua parte, como manda o figurino. 

Entretanto, é preciso muito mais do que tem sido feito através das políticas 

educacionais formuladas pelo governo e implementadas nas salas de aula para que 

através deste viés sejam inseridas práticas que instiguem os alunos a refletir e se 

sensibilizar para, a partir daí, refletirem acerca de como estão agindo para preservar 

o meio ambiente. Conforme relatado, o ensino da química na sala de aula deve 

ocorrer de forma contextualizada e interdisciplinar para que o aluno possa ter uma 

visão ampla acerca de todos os pontos controvertidos que tangenciam o problema 

abordado. 

De acordo com Floriani (2007), que realizou uma pesquisa no Doutorado em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, algumas 

premissas podem ser estabelecidas quando da fixação de diretrizes em torno da 

contextualização da problemática ambiental no estudo da química, entre elas o 

desenvolvimento de uma prática coletiva, que abranja a vida, a natureza e a 

sociedade; a formulação de questionamentos de forma direcionada, articuladas, que 

instiguem a pesquisa; a necessidade de ser trabalhada a correlação entre meio 
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ambiente sustentável e desenvolvimento socioeconômico de forma integrada e 

conjunta. 

Ademais, o autor apontou o encadeamento dos seguintes procedimentos 

metodológicos: a) observação da realidade, que consiste numa análise de dados 

acerca do meio ambiente de forma genérica; b) a eleição de pontos-chaves, que 

podem ser desdobrados em questionamentos acerca das problemáticas que se 

verificam nos ecossistemas; c) a teorização, por meio da revisão da literatura em 

consonância com o objeto estudado; d) a recensão crítica, por intermédio de análise 

e reflexão das obras literárias escolhidas; e) a realização de seminários, resultantes 

dos estudos teóricos acerca dos assuntos abordados em sala de aula; f) a indicação 

de soluções, que viessem a sanar ou diminuir os problemas identificados ao longo 

da pesquisa; g) a aplicação na realidade, que se destina a equacionar os problemas 

encontrados na pesquisa. Noutro estudo, de Santos (2007), advertiu-se que 

 
[...] vários temas sociais que podem ser trabalhados na disciplina de 
Química se apresentam com grande potencialidade para se trabalhar as 
controvérsias socioambientais. Poderíamos trabalhar as controvérsias a 
partir de temas emergentes como: (1) Questão Energética na Sociedade 
Contemporânea; (2) Nanotecnologia: suas inovações tecnologias e suas 
consequências ambientais; (3) Química dos cosméticos; 106 (4) Questões 
Químicas associadas lixo: seus impactos sobre o ambiente e sobre a 
sociedade; (5) Química dos alimentos; (6) Química e os recursos naturais: 
terra, água e recursos minerais; (7) A Química do Petróleo; (8) A questão do 
esgoto; (9) Poluição atmosférica; (10) A questão dos Fármacos; (11) Os 
benefícios sociais e ambientais conquistados através da Química. 

 
Nota-se, portanto, a importância da interdisciplinaridade que, conforme 

Japiassú (FAZENDA, 2002, p. 25), caracteriza-se “pela intensidade das trocas entre 

os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um 

mesmo projeto de pesquisa”. Outrossim, tal ação irá “estabelecer novas práticas 

ambientais no decorrer do trabalho didático-pedagógico através da transmissão e da 

construção dos conteúdos disciplinares” (JAPIASSÚ FAZENDA, 2002, p. 25). 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

Neste capítulo descreve-se o ambiente e os sujeitos participantes da pesquisa 

bem como os procedimentos metodológicos utilizados na coleta e no tratamento de 

dados. 

 
 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DA PESQUISA 

 
 

A Escola Estadual de Curso Normal em Nível Médio São José (ENE SÃO 

JOSÉ) está localizada na Rua Expedito Rodrigues de Holanda, nº. 146, Centro, na 

cidade de São José de Piranhas – PB. É uma escola pública de referência em 

qualidade de educação, que busca atender à comunidade num resgate à cidadania, 

como marco referencial além do conhecimento sistematizado. Esta Escola define-se 

como uma instituição educacional integrante a projetos voltados para vivência de 

atividades que conduzam o educando ao domínio dos recursos artísticos, 

tecnológicos e culturais bem como o conhecimento da realidade social, formando 

assim cidadãos conscientes e agentes transformadores da sociedade. Atualmente a 

Escola Estadual de Curso Normal em Nível Médio São José funciona nos três 

turnos, matutino, vespertino e noturno. No turno matutino e vespertino ocorre o 

ensino regular, no turno noturno é ofertado o EJA (Educação para Jovens e Adultos). 

A origem da ENE SÃO JOSÉ remonta ao ano de 1970 com a chegada do 

padre italiano Padre José Gálea à Paroquia de São José de Piranhas - PB, um 

homem que desempenhava um papel humanitário importantíssimo para o 

desenvolvimento da cidade. O mesmo tomou a iniciativa de trazer para a cidade a 

Escola Normal, para que a instituição trabalhasse no desenvolvimento e formação 

de professores. No início a escola funcionava em caráter privado, pois havia sido 

gasto muito dinheiro com a construção do espaço físico. Apenas no ano de 1986 

passou a ser mantida pelo governo do Estado deixando assim de ser particular. 

A referida escola conta com 07 salas de aulas, que apresentam espaço 

estruturado e organizado para o desenvolvimento das aulas, incluindo um 

Laboratório de Informática, um espaço para recreação arejado (pátio), uma quadra 

poliesportiva (inacabada), 03 sanitários, um masculino, um feminino e outro 
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adaptado. A escola dispõe de equipamentos audiovisuais, possui 22 computadores, 

possui 01 máquina de Xerox, 02 TVs de Led de 32”, 01 aparelho para projeção, 01 

câmera fotográfica digital, além de 01 impressora multifuncional. Para seus eventos, 

possui 01 caixa de som amplificada, 01 mesa de som e, ainda, 01 lousa digital. 

A instituição conta com 50 funcionários, sendo 28 professores, entre eles 

concursados e prestadores de serviço, graduados em nível superior, sendo em sua 

maioria capacitados em cursos de especialização na área de atuação e mestrado, 

01 gestora escolar, 01 secretária escolar, 02 técnicos em informática, 02 auxiliar de 

biblioteca, 01 auxiliar de secretaria, 02 auxiliares de serviço, 03 merendeiras, 01 

apoio pedagógico, 02 vigilantes, 03 porteiros, 02 coordenadoras, 02 com recurso de 

tratamento de saúde. 

 
 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
 

A pesquisa foi realizada em duas turmas do 3° ano do ensino médio do turno 

matutino, contabilizando ao todo 30 alunos, sendo 16 alunos do sexo masculino e 14 

alunos do sexo feminino. Destes alunos, 22 responderam o pré-teste. A faixa etária 

dos participantes da pesquisa varia entre 15 a 21 anos, sendo 1 aluno com 15 anos, 

4 alunos com 16 anos, 13 alunos com 17 anos, 6 alunos com 18 anos, 1 aluno com 

19 anos, 2 alunos com 20 anos e 3 alunos com 21 anos. O gráfico 1 mostra o 

percentual da faixa etária dos alunos participantes da pesquisa. 

Gráfico 1: Faixa etária dos alunos participantes da pesquisa 
 

FAIXA ETÁRIA 
 

15 ANOS 

16 ANOS 

17 ANOS 

18 ANOS 

19 ANOS 

20 ANOS 

21 ANOS 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

10% 3% 

3% 
7% 13% 

20% 

44% 
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Percebe-se no gráfico 1 que há um percentual maior de alunos com 17 anos 

(44%), que é precisamente a faixa etária exigida para a série em questão. Também 

pode ser notado que cerca de 17% dos alunos estão bem acima da faixa etária e 

conforme o artigo 32 da Lei nº 9.394 de 1996 (LDB) a maioria está na série 

correspondente com a sua idade. 

 
 

2.3 METODOLOGIA 

 
 

Esta pesquisa apresenta características qualitativas, pois tenta-se 

compreender e explicar a dinâmica das relações sociais (MINAYO, 2007, p. 27); e 

quantitativas, uma vez que parte dos resultados foram analisados utilizando-se 

técnicas estatísticas. Para Lira (2014) a pesquisa quantitativa trata da explicação  

dos fatos, caracterizando-se pelo emprego da quantificação da coleta de dados 

através de técnicas estatísticas dispostas em forma de tabelas, gráficos, entre 

outros. Diferentemente da pesquisa qualitativa, que conforme Triviños (1987), 

trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do 

fenômeno dentro do seu contexto. 

A primeira etapa desta investigação consistiu em uma pesquisa bibliográfica 

em artigos e periódicos com assuntos pertinentes a temática abordada. Mattar 

(1993) esclarece que as pesquisas bibliográficas constituem uma forma prática e 

econômica de aprofundar um problema de pesquisa embasado por trabalhos 

elaborados anteriormente. 

O escopo da pesquisa é limitado ao estudo de Gases com enfoque na 

Educação Ambiental, voltado a um grupo específico da Escola, permitindo, então, 

classificar esta pesquisa como um estudo de caso. Esse tipo de pesquisa é adotado 

quando se pretende descobrir os entraves bem como as definições que norteiam um 

caso especifico em análise. Ferreira, Silva e Sales (2016, p. 02) destacam que: 

 
Por se estender a vários campos de estudos e possibilitando a produção do 
conhecimento, o pensamento crítico-científico para uma formação cidadã e 
o uso de situações problemas reais ou semelhantes às reais, o método do 
Estudo de Caso serve para alcançar resultados relevantes diante da 
situação observada, na busca de fatores que possam influenciar no melhor 
procedimento a ser seguido para resolução do caso analisado, pois há a 
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possibilidade de se ponderar as hipóteses que melhor se adequa ao caso 
estudado. 

 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, já que a fonte 

direta dos dados é descrita de acordo com as respostas dos alunos. Gil (2008) 

afirma que as pesquisas descritivas descrevem as características de determinadas 

populações ou fenômenos. A abordagem é classificada como quantitativa e 

qualitativa, pois os resultados obtidos serão analisados e discutidos de forma 

numérica bem como focada na qualificação. 

Na segunda etapa foi aplicado um pré-teste com perguntas abertas (Apêndice 

A). Os resultados do pré-teste foram analisados de forma descritiva com uma 

abordagem qualitativa. 

Em seguida foi feita uma intervenção através de uma sequência didática que 

se deu em cinco módulos, contemplando uma aula expositiva a respeito dos 

conteúdos abordados em relação à Educação Ambiental. O registro de fotos pelos 

alunos, apresentação e discussão de um documentário e confecção de mapas 

conceituais pelos alunos. 

Finalmente, na última etapa foi aplicado um questionário com assertivas, 

denominado de pós-teste, com escala de atitudes de Likert. De acordo com Mattar 

(1997), trata-se de uma escala na qual os sujeitos irão responder de acordo com sua 

opinião as afirmativas, que possuem alternativas de concordância e discordância e 

também de indecisão. Para tanto, utilizou-se um instrumento construído 

especialmente para obtenção de dados junto aos sujeitos da pesquisa. Neste 

estudo, os dados foram tratados pelo método de Análise Fatorial. Para Pereira 

(2004) a análise fatorial é uma técnica multivariada que se aplica à identificação de 

fatores num conjunto de medidas realizadas. De acordo com Pestana & Gageiro 

(2000) trata-se de instrumento que possibilita organizar a maneira como os sujeitos 

interpretam as coisas, indicando as que estão relacionadas entre si e as que não 

estão. 

 
 

2.3.1 Instrumento 
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Para a obtenção dos dados, foi desenvolvida uma enquete contendo 15  

assertivas (ver Tabela 1). As assertivas buscam identificar ao máximo o grau de 

concordância, discordância e indecisão dos sujeitos em relação ao pré-teste. 

 

Tabela 1: Assertivas da enquete aplicada 
 

No Assertivas 

A1 
Os gases são formados por moléculas 
microscópicas. 

A2 
Partículas invisíveis a olho nu que se movimentam 
de forma aleatória são consideradas gases. 

A3 
A configuração de um gás é composta por partículas 
que se movimentam de forma ordenada. 

A4 
Em um nível microscópico os gases são compostos 
por moléculas/átomos unidas por ligação química. 

 

A5 

Um dado gás confinado em um recipiente fechado, 
que possui uma tampa móvel, sofre expansão 
aumentando o tamanho das moléculas do gás. 

 
A6 

Quando o volume de um determinado recipiente que 
contém gás diminui, a pressão desse recipiente 
consequentemente diminui. 

A7 
Poluição é qualquer alteração que ocorre no meio 
ambiente. 

 

A8 

Poluição é quando qualquer substância que ao ser 
despejada no meio ambiente cause mudança em 
seu ciclo natural. 

A9 
A degradação ambiental não é agravada por atitudes 
irresponsáveis dos seres humanos. 

A10 
A atuação humana diante a natureza não altera o 
seu ciclo natural. 

A11 
O efeito estufa regula a temperatura média do 
planeta Terra. 

 

A12 

O aumento da concentração dos gases do efeito 
estufa contribui para elevar a temperatura média da 
Terra. 

A13 
O uso de energias consideradas limpas não contribui 
positivamente para o meio ambiente. 

 
A14 

A emissão desenfreada de gases poluentes na 

natureza é uma consequência da falta de 
consciência ambiental. 

 

A15 

O aumento da temperatura média da Terra se dá 
pela falta de consciência ambiental dos seres 
humanos. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Quanto à enquete, cada respondente apontou o seu grau de concordância 

com a respectiva afirmação por meio de uma escala de Likert de cinco alternativas, 

conforme valores indicados na Tabela 2. 

O objetivo dessa enquete é que os respondentes assinalem o seu grau de 

concordância, discordância ou de indecisão a respeito das afirmativas que foram 

colocadas no pós-teste que estão intrinsicamente ligadas às perguntas do pré-teste 

visto no item 3. 
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Tabela 2: Graus de Concordância das Assertivas 
 

Graus de concordância das assertivas e seus 

valores 

Grau de concordância com a 
assertiva 

Valor atribuído 

Discordo Totalmente 1 

Discordo 2 

Indeciso 3 

Concordo 4 

Concordo Totalmente 5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

No processo de captação dos dados, o pós-teste foi aplicado em sala de aula 

junto aos sujeitos deste banco de pesquisa. A seguir foi efetuada uma análise de 

quatro das quinze assertivas do questionário como podemos observar na tabela 1. 

 
 

2.3.2 Aplicação do Instrumento e Coleta de Dados 

 
 

A pesquisa inicial foi dimensionada para os alunos da escola selecionada  

para esta pesquisa, o questionário denominado pós-teste (Apêndice A) foi aplicado 

durante o horário normal de aula durante uma aula que tem duração de 45 min. 

Conforme a aplicação deste questionário, foi gerada uma base de dados dos 

respondentes, vezes 15 assertivas e, a partir daí, os dados foram inseridos e 

tratados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) – Pacote 

Estatístico para as Ciências Sociais. Este programa permite desenvolver cálculos 

com eficiência e rapidez. 

Os dados coletados a partir do pós-teste aplicado, foram interpretados e 

apresentados em gráficos e tabelas como pode ser visto na seção 4, a fim de serem 

identificados os objetivos da pesquisa como se apresenta e se discute a seguir. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Neste capítulo, apresenta-se e discute-se os principais resultados obtidos 

nesta pesquisa. Inicialmente será realizada uma explanação acerca dos sujeitos 

participantes desta pesquisa e, posteriormente, a análise do pré-teste aplicado 

seguida da caracterização da sequência didática aplicada e da análise do pós-teste. 

 
 

3.1 DA OBSERVAÇÃO DOS SUJEITOS INVESTIGADOS 

 
 

Em geral, os educandos que participaram da pesquisa são bastante ativos e 

participativos na sala de aula, principalmente quando os assuntos são discutidos de 

uma forma mais contextualizada, através de exemplos do cotidiano e da utilização 

de experimentos com materiais de baixo custo. A maioria mostrou-se curiosa diante 

da abordagem de fenômenos químicos. No entanto, não se empenham em entender 

formalmente a teoria científica por trás do fenômeno discutido. Além disso, os 

educandos apresentam um grande déficit nos conceitos elementares que são 

essenciais para o entendimento dos fenômenos químicos tratados nesta pesquisa. 

Vale destacar que essa realidade não é específica da escola onde a pesquisa foi 

realizada, mas do ensino básico público brasileiro como um todo. 

Apesar de se esforçarem, os discentes não apresentam o mesmo 

desempenho esperado em atividades propostas para serem efetuadas em casa.  

Não obstante, o interesse e a participação de alguns alunos permitem que estes 

demonstrem bastante familiaridade em alguns assuntos. A maioria demonstra certa 

aceitabilidade em relação aos assuntos relacionados à Educação Ambiental. 

 
 

3.2 ANÁLISE DO PRÉ-TESTE 

 
 

Após a observação das duas turmas foi aplicado um pré-teste contendo 8 

perguntas abertas (Apêndice A) objetivando fazer um levantamento das concepções 

prévias dos sujeitos investigados a respeito de um dado conteúdo. De agora em 

diante será feita uma análise qualitativa das respostas dos alunos às questões do 

pré-teste. 
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Na questão 1 foi pedido que os alunos discorressem sobre o que cada um 

deles entendia por gases. No quadro 1 são apresentadas algumas respostas dadas 

pelos discentes. Percebe-se que a grande maioria dos alunos fez uma associação 

de gases com moléculas. Nota-se também que alguns dos alunos apresentaram o 

conceito de gases como partículas de ar presente no planeta, ao passo que outros 

definiram o conceito de gases de acordo com as consequências da poluição 

atmosférica como, por exemplo, em razão do efeito estufa. Também se pode 

observar que alguns apresentam uma definição mais técnica acerca do conceito de 

gases, inclusive pontuando os gases que são mais comumente abordados em sala 

de aula, como o gás carbônico e o gás oxigênio. Isso fica especificado na resposta 

do Aluno B: “É uma substância química que pode ser vista em vários campos da 

vida, por exemplo: gás oxigênio, gás carbônico, gás de cozinha, gasolina, gases de 

efeito estufa etc.”. 

 
Quadro 1 - Respostas de alguns alunos para a primeira pergunta do pré-teste 

 

1. Descreva com suas palavras o que você entende por gases? 

Aluno (A) “Gases são moléculas soltas que está em movimento toda hora, que 

está em constante movimento.” 

Aluno (B) “É uma substância química que pode ser vista em vários campos da 

vida, por exemplo: gás oxigênio, gás carbônico, gás de cozinha, 

gasolina, gases de efeito estufa etc.” 

Aluno (C) “Gases são moléculas de ar que se encontram dispersas pelo 

universo.” 

Aluno (D) “O gás é uma substância que se encontra presente no ar atmosférico, 

que é produzido tanto pelo humano ou através de queima de 

substâncias.” 

Aluno (E) “Gases são moléculas espalhadas no ambiente.” 

Aluno (F) “Gases são pequenas moléculas de ar que podem ocupar um 

determinado espaço ou recipiente.” 

Aluno (G) “Na minha concepção os gases são moléculas formada por ar.” 

Aluno (H) “Gases  são  moléculas  que  se  encontram  dispersas  por  todo  o 

universo, é caracterizado por ser um “ar” onde só podemos contê-los 
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 em ambientes fechados.” 

Aluno (I) “Gases é todo o ar do planeta que está presente na atmosfera 

terrestre.” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Na segunda pergunta foi explorado se numa expansão gasosa há o aumento 

no tamanho das moléculas que constitui o gás. Conforme pode ser checado no 

Quadro 2 a maioria dos alunos associou a expansão do gás ao aumento do tamanho 

das moléculas. Apenas um aluno respondeu corretamente o questionamento, 

justificando corretamente ao afirmar que a expansão de um gás em um recipiente 

fechado não acarreta o aumento do tamanho de suas moléculas. De fato, a 

expansão não resulta no aumento do tamanho das moléculas de gás, mas numa 

maior liberdade de movimento dessas moléculas devido ao aumento do volume do 

recipiente que contém o gás. 

 
Quadro 2 – Respostas de alguns alunos para a segunda pergunta do pré-teste 

 

2. Em um nível microscópico um gás é constituído por moléculas que 

ocupam todo o volume do recipiente. Se um dado gás confinado em um 

recipiente fechado, que possui uma tampa móvel, sofrer uma expansão, há 

um aumento no tamanho das moléculas do gás? 

Aluno (A) “Sim, à medida que o gás é confinado as suas moléculas aumentam 

pela pressão sofrida pelo gás” 

Aluno (B) “Não, elas irão se espalhar” 

Aluno (C) “Aumenta as moléculas.” 

Aluno (D) “Não, as moléculas vão ficar mais juntas, não vai ficar mais em 

movimento como antes.” 

Aluno (E) “Sim, pois com aumento da pressão ocorre um aumento do ar.” 

Aluno (F) “Pode ser que sim, pois as moléculas podem se agrupar e tornarem-se 

maiores.” 

Aluno (G) “Sim, haverá um aumento no tamanho das moléculas do gás.” 

Aluno (H) “Sim, pois com o aumento da temperatura dentro do recipiente o gás 
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 sofre aumento no tamanho das moléculas, e já que é uma expansão, 

as moléculas aumentam no tamanho.” 

Aluno (I) Sim, o gás tende a acompanhar o tamanho da superfície 

Aluno (J) “Sim, elas vão se expandir estando menos comprimida do que antes.” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Quadro 3 – Respostas de alguns alunos para a terceira pergunta do pré-teste. 

 

3. Os pneus de um carro são calibrados com uma pressão de 30 libras. O 

carro trafega 100 km por uma estrada e o motorista para em um posto de 

gasolina para calibrar novamente os pneus. O mesmo verifica que pressão 

dos pneus está dando 31 libras. Como você explica o aumento de 1 libra na 

pressão dos pneus do carro? 

Aluno (A) “Porque o calor aumenta a pressão do pneu.” 

Aluno (B) “Se explica o aumento de 1 libra na pressão, por causa do aumento da 

temperatura no movimento que os pneus fazem” 

Aluno (C) “Com o aumento da temperatura nos pneus devido ao movimento 

dele, faz com ocorra a expansão do ar dentro do pneu” 

Aluno (D) “Esse aumento ocorre pelo aumento da temperatura dos pneus do 

tempo de movimento constante em que se encontravam durante o 

percurso dos 100 km, o aumento da temperatura nos pneus aumentou 

a pressão” 

Aluno (E) “Por causa do aquecimento dentro do pneu que se da por que o pneu 

rodou muito e o fez esquentar com o atrito do chão.” 

Aluno (F) “Por conta da aula velocidade em que o motorista estava dirigindo, a 

pressão do pneu também aumenta.” 

Aluno (G) “A pressão atmosférica em conjunto com o calor pressionada do pneu 

tendem a incha-lo por um tempo.” 

Aluno (H) “Depois do tráfego e do calibre, o pneu aumentou sua calibração em + 

1 libra provavelmente por influência dos gases presentes no ar e no 

pneu” 

Aluno (I) “O que ocorreu foi que o pneu sofreu pressão pela alta temperatura e 

a alta velocidade devido a isso aumentou.” 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Na questão 3 os alunos foram questionados sobre a relação entre pressão e 

temperatura dos gases. O Quadro 3 mostra algumas respostas dos alunos. A partir 

da análise das respostas percebe-se que a maior parte dos alunos associa o 

aumento da pressão interna do gás nos pneus com o aumento da temperatura 

causada pelo atrito dos pneus com o asfalto bem como pela resistência do ar. Tal 

assertiva está correta considerando que, segundo a lei de Gay-Lussac para 

transformações com volume constante, a pressão exercida por um gás é 

diretamente proporcional à temperatura. Em outras palavras, quanto maior a 

temperatura, maior será a pressão e vice-versa. Já alguns outros alunos associaram 

o aumento da pressão com a velocidade com que o carro trafegava. 

 
Quadro 4 – Respostas de alguns alunos para a quarta pergunta do pré-teste 

 

4. Um dos assuntos mais debatidos da atualidade é a poluição seja ela de 

qual for, à natureza e que a mesma se agrava a cada dia mais. Partindo desse 

pressuposto, conceitue poluição exemplificando casos observados no seu 

dia a dia. 

Aluno (A) “Liberação de gases nocivos ao ambiente. Ex. Carros.” 

Aluno (B) “Os caminhões com as fumaças poluindo as ruas, lixo jogado na rua.” 

Aluno (C) “No trânsito os carros poluem bastante o ar, as indústrias de hoje com 

o lixo também poluente, etc.” 

Aluno (D) “Ar poluído que sai pela chaminé de uma padaria, que sai de um cano 

de um carro, fogo em árvores.” 

Aluno (E) “Existem vários de poluição a do ar (caminhões e carros fumaçando), 

a da água (rios e açudes poluídos) etc.” 

Aluno (F) “Queima de lixo, árvores.” 

Aluno (G) “A poluição ocorre quando jogamos lixo no meio da rua ou até mesmo 

com a fumaça que saí de carros, motos e fábricas e mais queimadas 

prejudicando o meio ambiente” 

Aluno (H) “Muitos casos de poluição são vistos no meu dia a dia, como por 
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 exemplo nos carros, motos, queimadas de lixo e etc.” 

Aluno (I) “Poluição vem de muitos atos como a poluição do ar que é a produção 

de gases nocivos ao ambiente, já a poluição da água é a poluir 

jogando lixo entre outros. Resumindo a poluição pode ser de vários 

tipos desde do ar ao solo e tem influencia do ser humano.” 

Aluno (J) “Qualquer substância/produto que afete o meio ambiente de uma 

forma ruim é tido como um fator poluente. Poluição é a liberação de 

poluentes (seja gases ou não) nocivos para o meio ambiente.” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Na questão 4 foi pedido para cada aluno conceituar poluição. No quadro 4  

são apresentadas algumas das respostas dos discentes. Conforme pode ser 

observado os alunos apresentam diversas concepções sobre poluição, alguns 

conseguiram fazer uma associação de poluição com a emissão de gases tóxicos 

pelos veículos automotores. Houve também um pequeno relato sobre poluição 

industrial e das águas. 

Outros foram mais genéricos ao afirmarem que qualquer substância ou 

produto que afete o meio ambiente pode ser caracterizado como poluente, incluindo 

exemplos como jogar lixo na rua, poluição das águas e queimadas. Isso é bom, pois 

mostra que o aluno tem uma visão ampla de poluição e não atrela apenas um fato 

como poluição. 

 
Quadro 5 – Respostas de alguns alunos para a quinta pergunta do pré-teste 

 

5. Descreva o que você entende por efeito estufa. 

Aluno (A) “O efeito estufa aumenta a temperatura da Terra, pois o que ocasiona 

esse efeito e a danificação causada por gases poluentes na camada 

de ozônio.” 

Aluno (B) “O efeito estufa é um processo natural composto de alguns gases que 

está ocorrendo de forma intensificada assim causando danos a 

sociedade.” 

Aluno (C) “O efeito estufa que é um processo natural é essencial para manter a 

Terra aquecida, mas a constante adição de gases pesados na 

atmosfera terrestre tem intensificado a temperatura do planeta.” 
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Aluno (D) “Efeito estufa é o acumulo de gases e o aumento de temperatura da 

Terra.” 

Aluno (E) “Efeito estufa é aumento da temperatura da Terra, que é ocasionado 

pelo buraco da camada de ozônio, buraco que cobre a terra.” 

Aluno (F) “O efeito estufa é uma camada de gás que fica na superfície da Terra 

empatando que os raios infravermelhos saiam para fora da Terra.” 

Aluno (G) “Efeito estufa é o aumento da radiação infravermelha na atmosfera da 

Terra.” 

Aluno (H) “Efeito estufa é um processo natural da Terra. É o aumento de gases 

na atmosfera.” 

Aluno (I) “Efeito estufa é o ar que percorre na atmosfera do planeta, se 

espalhando.! 

Aluno (J) “É um efeito dos gases.” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Na questão 5 foram explorados os saberes dos alunos sobre o efeito estufa. 

O quadro 5 mostra as respostas de alguns alunos participantes da pesquisa. Notam- 

se algumas respostas aproximadamente científicas para o efeito estufa, inclusive 

mencionando que tal fenômeno natural é importante para a manutenção da vida no 

planeta Terra e que está diretamente relacionado ao aumento progressivo da 

temperatura do planeta e às alterações climáticas. Isso mostra que a abordagem 

científica correta desse fenômeno é importante para a formação do aluno como 

cidadão. Já alguns alunos se referiram ao efeito estufa sempre como algo maléfico 

que é provocado pela emissão acelerada de gases poluentes na atmosfera. 
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Quadro 6 – Respostas de alguns alunos para a sexta pergunta do pré-teste 

 

6. Explique com suas palavras por que o aumento da concentração dos gases 

do efeito estufa contribui para a temperatura média da Terra? 

Aluno (A) “É porque os gases do efeito estufa não permitem que os raios 

infravermelhos do sol saiam da Terra, então os raios entram e não 

saem do Terra, aumentando sua temperatura.” 

Aluno (B) “Porque o efeito estufa fica na parte da radiação infravermelha, ai fica 

em um nível concentrado.” 

Aluno (C) “Porque quanto mais gases mais quente irá ficar a Terra.” 

Aluno (D) “Porque alguns gases abrem um buraco na camada de ozônio, 

fazendo com que o efeito estufa aumente, elevando a temperatura.” 

Aluno (E) “Pelo fato de que os gases do efeito estufa aumenta o buraco da 

camada de ozônio, camada que filtra os raios UV que são nocivos 

para o planeta.” 

Aluno (F) “Porque quanto mais gases concentrados o nível de temperatura da 

Terra aumenta.” 

Aluno (G) “Porque esses gases absorvem parte da radiação infravermelha que é 

refletida na Terra, mas esse processo tem se intensificado e assim 

aumentando a concentração deles.” 

Aluno (H) “O aumento da concentração dos gases do efeito estufa contribui para 

elevar a temperatura média da Terra por conter substâncias que 

afetam a camada de ozônio e não permitir que sua função seja 

exercida com eficácia, digamos que a camada de ozônio é o pulmão 

do planeta, estando danificado, o pulmão não funciona corretamente. 

Aluno (I) “Alguns gases, como o dióxido de carbono absorvem parte da 

radiação infravermelha do sol que é refletida pela superfície da Terra e 

não deixam escapar para fora da Terra.” 

Aluno (J) “Ele contribui porque equilibra a temperatura que é necessário para a 

Terra equilibrando a temperatura para um ambiente melhor.” 

Aluno (K) “Porque a alta concentração desses gases abrem ainda mais o buraco 

da camada de ozônio corroborando para uma menor filtração dos raios 

solares, o que ocasiona um aumento da temperatura terrestre. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Na questão 6 foi pedido para os alunos estabelecerem uma relação entre o 

aumento da concentração dos gases do efeito estufa com o aumento da temperatura 

média do planeta. No quadro são mostradas as respostas de alguns alunos. 

Percebe-se que a maioria dos alunos apresentam conceitos divulgados pela mídia 

associando esses gases com a destruição da camada de ozônio. 

 
Quadro 7 – Respostas de alguns alunos para a sétima pergunta do pré-teste 

 

7. Em sua opinião quais medidas devem ser tomadas pela sociedade 

para desacelerar o aumento da concentração de gases do efeito estufa na 

atmosfera? 

Aluno (A) “Exigir que as indústrias coloquem filtros nas suas chaminés, usar 

transportes a motor só quando realmente for preciso, o uso da energia 

(desligar as luzes de dia, e ligar quando se precisar) etc.” 

Aluno (B) “Usar menos automóveis pois usam a queima de combustíveis. 

Diminuir a quantidade de industrias poluentes para industrias mais 

ecológicas e aproveitar o lixo com sua reutilização.” 

Aluno (C) “Usar meios de transporte que não são prejudiciais ao meio ambiente, 

como bicicletas.” 

Aluno (D) “Usar sempre que possível um transporte coletivo ou ir de bicicleta 

para diminuir a poluição ao ar.” 

Aluno (E) “Não fazer queimadas, usar transportes que não poluam o meio 

ambiente, diminuir o poluição com indústria e usar energias 

renováveis.” 

Aluno (F) “A sociedade tem que se conscientizar para que a poluição de carros e 

queimadas diminuam.” 

Aluno (G) “Filtros em escapamentos de carros, diminuir a produção de poluentes 

em usinas etc.” 

Aluno (H) “Uma das medidas pode ser o uso de energia limpa, como energia 

solar, além de acabar com queimadas e o uso de combustíveis com 

gasolina, que ao ser queimado produz gases que danifica a camada 

de ozônio. Além de tentar diminuir o uso da queima de carvão entre 

outros combustíveis, como no caso a queima de carvão na produção 

de churrasco e de fábricas.” 
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Aluno (I) “Não fazer mais queimadas nas florestas.” 

Aluno (J) “A sociedade tem que entender que a poluição é muito perigosa em 

relação aos gases do efeito estufa. Menos poluição de ar ajudaria 

muito nesse processo.” 

Aluno (k) “Deveria se propor um acordo entre as indústrias das potências 

mundiais para diminuir a poluição nas suas produções, além de 

reeducação pessoal das pessoas em geral atento ao perigo da 

concentração dos gases do efeito estufo.” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Na questão 7 foi pedido para cada aluno dar uma opinião sobre o que a 

humanidade pode fazer como medida para atenuar o aumento do efeito estufa. 

Conforme pode ser verificado no Quadro 7 a maioria das respostas estão de acordo 

com os apelos e tratados ambientais. Uma das respostas mais completas foi a do 

Aluno H: “Uma das medidas pode ser o uso de energia limpa, como energia solar, 

além de acabar com queimadas e o uso de combustíveis com gasolina, que ao ser 

queimado produz gases que danifica a camada de ozônio. Além de tentar diminuir o 

uso da queima de carvão entre outros combustíveis, como no caso a queima de 

carvão na produção de churrasco e de fábricas.” Ele mencionou pontos importantes 

a serem adotados pela sociedade e que promoveriam alterações significativas no 

quadro alarmante atual. 

Considerando as análises apresentadas, conclui-se que: a maioria possui um 

entendimento bastante restrito no que diz respeito às causas e consequências da 

poluição ambiental bem como apresentam muitas dificuldades em relação à 

discussão teórica elementar que serve de base para a interferência dos gases no 

equilíbrio ambiental, o que de certa forma prejudica a discussão dos conteúdos 

trabalhados. 

 
 

3.3 A INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA 

 
 

3.3.1 A proposta de sequência didática 
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A intervenção iniciou-se com os módulos da sequência didática. Uma 

“Sequência didática (SD) é um conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito.” (DOLZ, 

NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004, p. 97). Neste estudo foi utilizado esse método 

com o intuito de contextualizar o ensino dos Gases com a Educação Ambiental. A 

SD trabalhada em sala de aula foi constituída das seguintes etapas: 

 
 1º Módulo Aulas expositivas com discussão sobre os gases e sua relação 

com o cotidiano, a atmosfera e sua composição, a poluição ambiental 

causada por gases nocivos ao meio ambiente e o papel do ser humano como 

agente causador e responsável pela conservação dos recursos naturais; 

 
 2º Módulo   Os alunos fotografaram  (Anexo B) com seu próprio celular   

algum tipo de poluição gasosa que os mesmos observam em algum percurso 

rotineiro com o intuito de relacionar gases ao cotidiano; 

 
 3º Módulo Exposição de um documentário sobre catástrofes ambientais 

causadas por erupções vulcânicas seguida de uma discussão. O referido 

documentário foi escolhido tendo em vista a falta de conhecimento dos 

discentes acerca da temática em questão considerando assim a importância 

que os mesmos têm em relação à vida humana, além de se tratar de um 

conteúdo relevante na atualidade; 

 
 4º  módulo Utilização de dois Objetos Virtuais de Aprendizagem 

disponibilizados pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais do MEC. A 

utilização desses objetos educacionais justifica-se na utilização de tecnologias 

na sala de aula, buscando chamar mais atenção dos discentes para este 

módulo. 

 
 5º Módulo Confecção de mapas conceituais pelos alunos. Com objetivo de 

esquematizar e avaliar a aprendizagem dos alunos após a intervenção. 
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A construção de mapas conceituais é considerada por Novak e Gowin (1999) 

como uma ferramenta útil para auxiliar os estudantes a refletir acerca da estrutura do 

conhecimento e acerca do processo de produção do conhecimento, ou seja, do 

metaconhecimento. Eles ressaltam que a confecção de mapas conceituais, 

proporcionam aos alunos o resgate de conhecimentos prévios com conceitos recém 

aprendidos, isto faz com que a aprendizagem tenha mais eficiência e seja 

significativa. 

Nota-se que esse mapa pode ser utilizado como um resumo esquemático do 

que foi aprendido. Como a aprendizagem significativa ocorre mais facilmente  

quando os novos conceitos ou significados conceituais são englobados sob outros 

conceitos mais amplos, mais inclusivos, os mapas conceituais devem ser 

hierárquicos, ou seja, os conceitos mais gerais e mais inclusivos devem se destacar 

no topo do mapa conceitual (LIMA; LIMA, 2017). 

 
Figura 1: Mapa mental confeccionado pelo aluno A. 
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Figura 2: Mapa mental confeccionado pelo aluno B. 
 

Figura 3: Mapa mental confeccionado pelo aluno C. 
 



90 
 

 
 

 

Figura 4: Mapa mental confeccionado pelo aluno D. 
 
 

Figura 5: Mapa mental confeccionado pelo aluno E. 
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Pode-se observar como a confecção desses mapas contribuíram para a 

aprendizagem dos alunos nos exemplos citados anteriormente, os mesmos 

conseguiram assimilar e esquematizar corretamente a Educação Ambiental a 

conceitos já abordados durante a intervenção a áreas sociais, econômicas, política e 

cultural, confirmando assim que adquiriram uma visão holística através desta 

intervenção. 

Quando se observa um mapa conceitual, muitas vezes pode-se pensar que 

não há como fazê-lo diferente, todavia, os significados cognitivos para serem 

compreendidos dependem de trocas, compartilhamentos e diálogos. Mesmo que 

assim pensemos, os alunos mostram que o parece ser um desafio é possível. 

Diversos mapas conceituais são apresentados usando a mesma hierarquia ou, até 

mesmo, hierarquias diferentes e comprovam as diversas trajetórias que levam a uma 

aprendizagem significativa do mesmo conteúdo (LIMA; LIMA, 2017). 

Sendo assim, observou-se que a construção de mapas conceituais abordados 

no último módulo da SD foi uma ferramenta facilitadora para a assimilação, revisão e 

esquematização dos conteúdos. Ademais, além dos conceitos internalizados, pode- 

se esperar que tal aprendizado seja repassado para toda a sociedade e, 

consequentemente, para futuras gerações, já que o conhecimento por eles 

aprendidos são repassados com o passar do tempo. A EA é um tipo de educação 

que possui uma imensa importância social, já que provoca mudanças de ações 

sociais nos indivíduos que são por ela envolvidos, com isso a confecção dos mapas 

conceituais foi de suma importância para a sensibilização dos alunos visto que 

observou-se muitos relatos de conscientização ambiental pronunciados pelos alunos 

nos mapas conceituais solicitados. 

 
 

3.4 ANÁLISE DO PÓS-TESTE 

 
 

Após a intervenção foi aplicado o pós-teste, para tanto as perguntas iniciais 

do pré-teste foram transformadas em afirmativas com cinco diferentes níveis de 

concordâncias e a cada nível de concordância foi atribuído um peso, conforme 

mostrado na tabela 2. As respostas dos alunos foram transformadas em uma base 

de dados na forma matricial e utilizando o software SPSS foi feito um tratamento 
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estatístico dos dados. Os resultados desta análise são mostrados através de figuras, 

gráficos e tabelas. 

 
 

3.4.1 Análises Relativas das Dispersões 

 
 

Relação das afirmações da Enquete e as distribuições de incidência das 

respostas no respectivo banco de dados 

 
Figura 6: Histograma da incidência de respostas na Questão A1 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
 

 

Como pode ser observado na figura 1, os respondentes demonstraram uma 

visão correta do modelo de gás apresentado na assertiva 1, visto que o maior 

número de respondentes apontou que concordava ou concordava totalmente com a 

assertiva 1, que traz a afirmação de que os gases são formados por moléculas 

microscópicas. 
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Figura 7: Histograma da incidência de respostas na Questão A2 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
 

Na figura 2 também é mostrado que um maior número de respondentes 

concordou com a afirmativa 2 e que nenhum apontou que discordava totalmente 

desta afirmação, visto que os mesmos possuem a concepção de que os gases são 

partículas invisíveis a olho nu que se movimentam de forma aleatória. Essa 

concepção pode ter sido adquirida pelo próprio conhecimento de mundo, como nas 

aulas expositivas que foram ministradas no decorrer desta intervenção. O fato de 

que nenhum aluno discordou totalmente com esta afirmação pode-se concluir que os 

mesmo possuem a concepção correta do que foi mencionado na assertiva. 
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Figura 8: Histograma da incidência de respostas na Questão A6 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Para a assertiva 3, como pode ser observado na Figura 8, os respondentes 

divergiram nas opções de respostas, havendo predominância na opção de indecisão 

e de discordância. O que se pode concluir é que os respondentes encontram 

dificuldade em fazer análises com as propriedades macroscópicas dos gases pois 

quando são questionados a dar o seu grau de concordância em relação ao volume 

de um determinado recipiente que contém gás diminui a pressão desse recipiente 

consequentemente diminui, encontramos divergência nas respostas. 
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Figura 9: Poluição é quando qualquer substância que ao ser despejada no meio 

ambiente cause mudança em seu ciclo natural. 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para a assertiva A8, conforme mostrado na figura 4, a resposta mais 

recorrente foi a de concordância e, em seguida, a de concordo totalmente, 

mostrando assim que não existe um grande percentual de divergência entre as 

respostas dos sujeitos deste banco de dados. 

 
 

3.4.2 Análise de Correlação 

 

 
Análise de Correlação dos dados referentes às respostas dos sujeitos da 
pesquisa 

 
A análise de correlação dos dados foi feita com o uso dos coeficientes de 

correlação entre as assertivas, esta análise busca identificar a intensidade e a 

direção da relação linear entre duas variáveis contínuas. Este indicador varia de -1 a 

1, deste modo, deve-se destacar que quanto maior o valor absoluto mais forte é a 

relação entre as variáveis. Assim, caso valor assuma valor igual a 1 a relação linear 

é perfeitamente linear. Quanto aos sinais que acompanham os indicadores, sabe-se 
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que quando este é positivo, as duas variáveis aumentam, por outro lado quando 

negativo uma variável cresce e a outra diminui. 

Para efeito de análise das correlações, optou-se por fazer a conexão entre as 

correlações mais altas, ou seja, as que apresentam valores na faixa de Muito Alta (|r| 

> 0,8) e Muito Fraca (|r| < 0,2) (MOITA NETO, 2004). Na Figura 10 observa-se a 

matriz dos coeficientes de correlação r, na qual se destaca que o maior valor de 

correlação está entre as assertivas A7 e A6, sabe-se que, de acordo que um valor  

se altera negativamente, o outro valor se altera positivamente. 

 
Figura 10: Matriz de Coeficientes de Correlação 

 

 

Ainda na figura 5, em relação as correlações muito baixas (|r| < 0,2), atingindo 
patamares negativos se dá pela amostra ser heterogênea e pequena deste banco de 
dados, destaca-se com menor correlação a assertiva A9 em relação a A3. Isso 
significa que os valores de correlação são inversamente proporcionais, pois a 
medida que um valor aumenta, o outro diminui. Logo, de acordo com a concepção 
dos discentes a configuração de um gás composta por partículas que se 
movimentam de forma ordenada não está relacionada com a degradação ambiental 
que não é agravada devido a atitudes irresponsáveis dos seres humanos. 

 
 

PCA dos Dados referentes às Respostas 

 

 
Validando os Resultados Obtidos 

 
Antes da aplicação do PCA (Análise dos Componentes Principais) ao  

conjunto de dados, foram aplicados os testes de confiabilidade para verificação da 

sua consistência interna e adequação da amostra, conforme descrito na Tabela 3: 
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1) α de Cronbach: é um índice que visa garantir a confiabilidade dos dados a 

partir da medida de sua consistência interna (TYLER, 1993) (NUNES et al., 2013) 

(CRONBACH, 1951). Para o conjunto de dados coletados, o α de Cronbach 

apresentou valor igual a 0,035, trazendo uma baixa distribuição estatística devido ao 

número de respondentes ser baixo; 

2) Análise das Comunalidades: as variâncias das variáveis extraídas são 

comparadas com as variâncias das variáveis originais, verificando o quanto de 

variância comum 𝒉𝟐 (comunalidade); existe entre as variáveis observadas e as 

obtidas com o modelo PCA, sendo a comunalidade 𝒉𝟐 relacionada à variância 

específica 𝒔𝟐 (especificidade) e a medida do erro da variância 𝒆𝟐 , conforme a 
𝑷 𝑷 

expressão abaixo 
 

𝒉𝟐  = 𝟏 −  (𝒔𝟐 + 𝒆𝟐 ) 
𝑷 𝑷 𝑷 

 

onde 𝑠2 diz respeito à parcela de característica específica da variável observada, 

enquanto que 𝑒2 é a variância do erro de modelo e de observação. 

 
Tabela 3 – Valores de Comunalidade das Assertivas 

 

𝟐 
𝑷 

 Inicial Extração 

A1 1,000 0,742 

A2 1,000 0,830 

A3 1,000 0,754 

A4 1,000 0,610 

A5 1,000 0,807 

A6 1,000 0,646 

A7 1,000 0,702 

A8 1,000 0,834 

A9 1,000 0,740 
A10 1,000 0,826 

A11 1,000 0,676 
A12 1,000 0,758 

A13 1,000 0,801 

A14 1,000 0,697 

A15 1,000 0,793 

Fonte: Própria Pesquisa . 

 
 
 

Conforme apresentado na Tabela 3, os valores de comunalidade ℎ2 das 

variáveis apresentam percentuais superiores a 0,610, demonstrando coerência entre 

as respostas dados pelos alunos. Isto indica que todas as assertivas encontram-se 

𝒉 
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Critério de Kaiser 

 
 

 

representativas dentro das componentes a serem extraídas pelo método PCA, ou 

seja, esse procedimento não apresentou a necessidade de retira de assertivas,  

coisa que aconteceria caso fossem encontrados valores de comunalidades inferiores 

a 0,4. 

 
Realização dos Procedimentos de PCA 

 
 

O procedimento PCA começa com a seleção do número de componentes: O 

Gráfico Scree da Figura 11, apresenta a magnitude dos autovalores (λ) extraídos da 

matriz de correlação. Para seleção do número de componentes principais a serem 

consideradas, utilizamos o critério de Kaiser, a qual diz que as componentes a 

serem consideradas devem apresentar autovalores superiores a 1 (> 1) 

(TABACHNICK; FIDELL, 2001). 

 
Gráfico 2: Gráfico Screen 

Fonte: Própria Pesquisa. 

 

Observa-se na Figura11, que a curva sofre um decaimento brusco e estabiliza 

em valores entre 0 e 1 depois das seis primeiras componentes, que representam a 

variância acumulada superior a 70, 78%, conforme visto na Tabela 4. Tal resultado 

apresenta suficiência moderada na representação dos dados originais, visto que 

redução em componentes poderia ser mais acentuada, aponta para a necessidade 
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de se trabalhar com mais respondentes para a redução possa ser melhorada, visto 

que isto poderia gerar uma maior variabilidade. 

 
 

Tabela 4 – Distribuição da variância explicada das componentes principais. 
Variância Explicada 

CP 
Autovalores 

% Variância 
Parcial 

% Variância 
Acumulada 

1 2,761 18,409 18,409 

2 2,486 16,575 34,984 

3 2,084 13,893 48,877 

4 1,603 10,688 59,564 

5 1,220 8,136 67,701 

6 1,062 7,080 74,781 

7 0,832 5,547 80,328 

8 0,776 5,176 85,504 

9 0,497 3,314 88,818 

10 0,469 3,128 91,946 

11 0,417 2,782 94,727 

12 0,298 1,986 96,713 

13 0,250 1,665 98,378 

14 0,129 0,862 99,240 

15 0,114 0,760 100,000 

Fonte: Própria Pesquisa. 

 
 
 

 
Esta fase do processo apontou para a necessidade de realização do estudo 

das cargas fatoriais obtidas por componente extraída, conforme apresenta-se a 

seguir. 

 
Os valores das cargas fatoriais e a análise semântica 

 
Neste tópico, busca-se estabelecer relações semânticas entre as assertivas, 

estas amparadas nas intensidades das cargas fatoriais distribuídas por fatores. 

Como pode-se ver na Tabela 5. Neste sentindo, a análise de agrupamentos das 

componentes agrupadas pelo PCA: a partir das relações existentes entre as seis 

componentes principais (CPs) e os correspondentes valores de carregamento, foram 

consideradas as 6 CPs, e procurou-se estabelecer padrões de comportamentos 

intrínsecos às variáveis extraídas. 
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Tabela 5 – Valores das Cargas Fatoriais em cada componente principal extraída 
Componentes 

 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

A1 0,161 0,270 -0,318 0,136 -0,579 -0,434 

A2 -0,002 -0,127 0,035 0,871 -0,214 0,089 

A3 0,708 -0,423 -0,051 -0,244 -0,057 -0,087 

A4 0,159 0,725 0,149 0,087 0,161 0,050 

A5 0,075 0,040 -0,123 -0,059 0,881 0,065 

A6 0,099 0,092 0,764 -0,146 0,023 0,149 

A7 0,069 -0,732 0,372 0,029 0,085 0,123 

A8 -0,372 0,738 -0,009 -0,177 -0,140 0,318 

A9 0,036 0,115 0,034 0,028 0,159 0,836 

A10 -0,006 -0,184 0,112 -0,683 -0,151 0,538 

A11 -0,082 -0,007 0,737 0,313 0,036 0,163 

A12 0,631 0,338 -0,434 -0,073 0,093 0,210 

A13 -0,726 0,199 0,159 -0,193 0,413 -0,039 

A14 0,200 0,342 -0,642 0,267 0,004 0,238 

A15 0,773 0,197 0,256 0,099 0,283 -0,039 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization. 

Fonte: Própria Pesquisa 

 

Pode-se verificar na Tabela 5, quais as cargas fatoriais mais significativas em 

cada CP, esses agrupamentos de assertivas foram submetidos a verificação da 

consistência interna conforme visto na Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Agrupamentos das Assertivas por Componente Principal 

Detalhamento dos Agrupamentos 

Cluster Assertivas α 

CP I A3, A12, e A15 0,605 

CP II A1, A4, A8 e A14 0,459 

CP III A6, A7 e A11 0,529 

CP IV *A2 - 

CP V A5  e A13 0,400 

CP VI A9  e A10 0,478 

* Não se aplica Cálculo do α de Cronbach para uma única assertiva 

Fonte: Própria Pesquisa 

 
 

As consistências internas dos agrupamentos de assertivas melhoraram 

consideravelmente o que foi submetido à análise semântica visando validar 

possíveis traços latentes entre as assertivas. 

As assertivas referentes aos cluster I tem em comum o fato de se referirem 

principalmente em aspectos relacionados a propriedades macroscópicas dos gases 

e o aumento da temperatura média do planeta. 

O cluster II apresenta assertivas relacionadas a composição gasosa, a 

poluição em geral e a emissão desenfreada dos gases, Quando analisado o cluster 
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III, as assertivas apontam para uma afinidade quanto aos aspectos referentes ao 

volume de um gás, poluição e efeito estufa, pode-se observar que possui maior 

carregamento no valor obtido para CPIII, seguido do CPI devido ao nível de 

correlação atribuída a essas assertivas pelos respondentes. 

A assertivas referentes ao cluster V está em relação as propriedades 

macroscópicas dos gases e ao meio ambiente, já o cluster VI apresenta assertivas 

relacionadas a atuação humana e o efeito estufa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Ante o exposto, observa-se que a temática referente ao ensino de Química e 

a abordagem temática que considere a Educação Ambiental vem assumindo uma 

importância que não pode ficar alheia às práticas pedagógicas desenvolvidas em 

sala de aula. 

Há tempos que o ensino de química na educação básica vem sendo 

trabalhado de forma tradicional, com discussões abstratas, memorização de 

fórmulas e conceitos desconexos da realidade do aluno. Esse tipo de abordagem 

não se mostra mais eficaz no processo de aprendizagem da sociedade atual. É 

importante destacar também que somente o aparelhamento de laboratórios bem 

como a mera realização sistematizada de experimentos científicos também não se 

mostram suficientes para despertar o interesse pelos assuntos de Química. 

Trabalhar a problemática da educação ambiental somente em datas 

específicas, como tem sido feito na maioria das escolas, também não se mostra 

capaz de modificar o comportamento dos indivíduos em relação à necessidade da 

preservação do meio ambiente por meio de ações ecológicas. Visando atender os 

objetivos deste trabalho buscou-se uma aplicação de métodos diferentes dos 

tradicionais sabendo que é necessário que os problemas ambientais sejam 

discutidos com destaque em todas as áreas do saber, pois só assim haverá uma 

conscientização humana para a preservação do meio ambiente e para um 

desenvolvimento sustentável. 

Dessa forma, é preciso conjugar a teoria à prática para que o conhecimento 

possa ser gerado de forma independente e racional. Aliás, é imprescindível que o 

ensino da química nas escolas seja contextualizado e interdisciplinar, especialmente 

pelo fato de que os Parâmetros Curriculares Nacionais possibilitam certa 

flexibilização na organização dos projetos pedagógicos que serão implementados 

em sala de aula. 

Cabe ressaltar que a química não é uma disciplina isolada, mas se encontra 

presente no cotidiano dos indivíduos. É por esta razão que deve ser trabalhada em 

sala de aula de uma forma mais concreta, especialmente de acordo com a realidade 

dos alunos inseridos numa determinada localidade considerando situar o ensino e a 

aprendizagem em um contexto que, ao invés de negligenciar as vivências e o 
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cotidiano discente, incorpore exemplos e práticas exteriores ao âmbito escolar para 

tornar férteis as discussões empreendidas na escola. 

É por isso que a Educação Ambiental é importante para a sensibilização dos 

indivíduos acerca da necessidade de preservação do meio ambiente. Enquanto não 

implementada logo nos primeiros contatos com a educação formal será muito mais 

dificultoso mudar os comportamentos que afetam de forma direta ou indireta o 

equilíbrio ambiental. 

Desse modo, o ensino contextualizado permite que os indivíduos se atenham 

a questões marcadamente presentes na comunidade em que residem, o que visa 

fortalecer o anseio pela pesquisa a partir da busca pela solução de problemas 

ambientais identificados individual ou coletivamente. Além disso, visa possibilitar 

uma mudança comportamental no sentido de ao menos minimizar os efeitos 

deletérios decorrentes da agressão ao meio ambiente. 

O marco investigativo desta pesquisa esteve voltado para o ensino de 

educação ambiental com enfoque no estudo dos gases mediado por uma sequencia 

didática utilizando algumas ferramentas diferenciadas durante os módulos, com vista 

a analisar as possíveis contribuições desta ferramenta metodológica para esta 

dimensão da educação. 

Acerca dos resultados apresentados é possível perceber certa deficiência dos 

alunos sobre a temática proposta, havendo divergências no comparativo entre as 

questões já que em algumas eles mostraram possuir certo conhecimento científico 

ao passo que em outras os mesmos responderam de acordo com o seu 

conhecimento empírico e não sistematizado. Convém salientar que a realização 

desta pesquisa contribuiu de forma positiva para a formação de opinião, para a 

sensibilização dos alunos e a aquisição dos conceitos expostos na sequência 

didática após a análise do pós-teste, embora os resultados obtidos pelo SPSS 

tenham um nível de consistência interna moderada, devido ao número de 

respondentes que se esperava ser maior. 

Conclui-se que a Educação Ambiental, aliada ao ensino de Química nas 

escolas, pode ser uma ferramenta valiosa para promover a emancipação dos 

sujeitos para viabilizar que se tornem críticos, desenvolvam sua inteligência e 

aflorem o senso de responsabilidade perante os demais seres humanos. 
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Finalmente, traz contribuições ao apresentar uma proposta de ação teórico- 

epistemológica que contribua para o ensino crítico e uma educação reflexiva na qual 

os conhecimentos não serão somente assimilados, mas passam a fazer parte da 

vida do aluno, possibilitando-lhe ferramentas interpretativas que o tornem ciente de 

seu papel no mundo diante de seus semelhantes e do meio em que vive. 
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APÊNDICE A 

 

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA 
 

1. Descreva com suas palavras o que você entende por gases? 
 
 

 

2. Faça um desenho que represente como você imagina o ar em um nível microscópico. 

 
 

3. Em um nível microscópico um gás é constituído por moléculas que ocupam todo o volume 

do recipiente. Se um dado gás confinado em um recipiente fechado, que possui uma tampa 

móvel, sofrer uma expansão, há um aumento no tamanho das moléculas do gás? 
 
 

 
 

4. Os pneus de um carro são calibrados com uma pressão de 30 libras. O carro trafega 100 km 
por uma estrada e o motorista para em um posto de gasolina para calibrar novamente os 

pneus. O mesmo verifica que pressão dos pneus está dando 31 libras. Como você explica o 

aumento de 1 libra na pressão dos pneus do carro? 
 
 
 

5. Um dos assuntos mais debatido da atualidade é a poluição seja ela de qual for a natureza e 

que a mesma se agrava a cada dia mais. Partindo desse pressuposto, conceitue poluição 

exemplificando casos observados no seu dia a dia. 
 
 

 

6. O efeito estufa é um processo natural que ocorre na atmosfera do planeta. Alguns gases, como 
o dióxido de carbono, absorvem parte da radiação infravermelha do Sol que é refletida pela 

superfície da Terra e não deixam ela escapar para fora da Terra. Esse processo é importante para 

manter o planeta aquecido e permitir a manutenção da vida. No entanto, esse efeito tem sido 

intensificado pelo aumento da concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera. Descreva o 

que você entende por efeito estufa. 
 
 

 

7. Explique com suas palavras por que o aumento da concentração dos gases do efeito estufa 
contribui para elevar a temperatura média da Terra? 

 
 

 

8. Na sua opinião quais medidas devem ser tomadas pela sociedade para desacelerar o 
aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera? 
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APÊNDICE B 
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 
CAMPUS AVANÇADO PROF.ª MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

 

A. Os gases são formados por moléculas 
microscópicas. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

B. Partículas invisíveis a olho nu que se 

movimentam de forma aleatória são 

consideradas gases. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

C. A configuração de um gás é composta 

por partículas que se movimentam de 

forma ordenada. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

D. Em um nível microscópico os gases são 

compostos por moléculas/átomos unidas 

por ligação química. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

E. Um dado gás confinado em um 

recipiente fechado, que possui uma tampa 

móvel, sofre expansão aumentando o 

tamanho das moléculas do gás. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 
 

F. Quando o volume de um determinado 

recipiente que contém gás diminui, a 

pressão desse recipiente consequentemente 

diminui. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 
 

G. Poluição é qualquer alteração que 

ocorre no meio ambiente. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 
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H. Poluição é quando qualquer substância 

que ao ser despejada no meio ambiente 

cause mudança em seu ciclo natural. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 
 

I. A degradação ambiental não é agravada 
por atitudes irresponsáveis dos seres 

humanos. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

 

J. A atuação humana diante a natureza não 

altera o seu ciclo natural. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

 

K. O efeito estufa regula a temperatura 
média do planeta Terra. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

 

L. O aumento da concentração dos gases 
do efeito estufa contribui para elevar a 
temperatura média da Terra. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 
 

M. O uso de energias consideradas limpas 

não contribui positivamente para o meio 

ambiente. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

 

N. A emissão desenfreada de gases 

poluentes na natureza é uma consequência 

da falta de consciência ambiental. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 
 

O. O aumento da temperatura média da 

Terra se dá pela falta de consciência 

ambiental dos seres humanos. 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indeciso 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

  



124 
 

 

 


